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هوشمندی در مقابل مثلث شرارت 
)واشنگتن، تل آویو و ریاض(

پس از چند سال جنگ و درگیری و آدمکشی و 
قتل و غارت و آوارگی ده ها هزار انسان بی گناه  در 
عراق و سوریه )این بحران سازی فقط در سوریه 
آواره  نفر  از 10 میلیون  600 هزار کشته و بیش 
داشت(، برنامه ریزان غائله با همه هزینه هایی که 
کردند تا منطقه را به آشوب بکشند، نقشه های 
و زنان مسلمان و  )به همت غیورمردان  را  خود 

مؤمن و شجاع( به بن بست رسیده می بینند. 
ناب  اسالم خواهی  و  آزادگی  می خواستند  آن ها 
زیر  را  منطقه  و همچنان  کنند  محو  را  محمدی 
می بینند  امروز  اما  دارند؛  نگه  استکبار  چنگال 

عراق و سوریه سربلند و پیروز معرکه هستند...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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 شهردار اصفهان 
در دیدار با استاندار کرمانشاه:

 اصفهان توان بازسازی 
مناطق زلزله زده را دارد

 نگاهی به سیدبندی 
جام جهانی 2018 روسیه

کابوس های ایران   رؤیاها و 
در جام جهانی

 روند کنکور است که 
به دانشگاه ها آسیب می زند

علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی، در آیین 
معارفه رئیس جدید کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 

اظهار داشت: دانشگاه ها باید خود بتوانند...

کنش سخنگوی وزارت  وا
خارجه به بیانیه اتحادیه عرب

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، 
در واکنش به بیانیه پایانی نشست اتحادیه عرب اظهار 

داشت: حال که عربستان سعودی...

 کیمیای وطن مسئله اعتیاد 
را در بین دانش آموزان بررسی کرد:

حلقه همکاری دستگاه ها در 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

در مدارس کامل نیست
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پیامبرگونه
در اولین ساعات روز دوشنبه 29 آبان ماه، رهبر معظم انقالب به طور سرزده وارد کرمانشاه 
شدند. ایشان ابتدا در سرپل ذهاب حضور یافتند و از مناطق خسارت دیده بازدید کردند؛ 
سپس با حضور در بین مردم شهرها و روستاهای زلزله زده و بازدید از چادرهای اسکان 

موقت، از خسارت دیدگان این حادثه تلخ دلجویی کردند.
به این حد از تالش قانع نیستم

حضرت آیت هللا خامنه ای در بازدید از مناطق زلزله زده کرمانشاه خطاب به مسئوالن:

حضور رهبر معظم انقالب در میان مردم زلزله زده کرمانشاه



کوتاه از سیاست
 دیدار ظریف با نماینده ویژه 

 دبیر کل سازمان ملل 
در امور افغانستان

ــر کل  ــژه دبی ــده وی ــو«، نماین ــی یاماموت »تادامیچ
ســازمان ملــل متحــد در امــور افغانســتان، بــا وزیــر 
ــرد.  ــو ک ــدار و گفت وگ ــورمان دی ــه کش ــور خارج ام

وزیــر خارجــه کشــورمان در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه 
ــر  تــاش ایــران در راســتای ثبــات در افغانســتان ب
ــا گســترش تهدیــدات و خطــر داعــش در  مقابلــه ب

منطقــه و از جملــه ایــن کشــور تأکیــد کــرد. 
از  یاماموتــو گــزارش مبســوطی  ایــن دیــدار  در 
ــن  ــتان و همچنی ــی افغانس ــی و امنیت ــاع کنون اوض
ــح در  ــای صل ــداوم گفت وگوه ــف ت ــای مختل راه ه
ــت  ــات و امنی ــتقرار ثب ــور اس ــه منظ ــتان ب  افغانس

در این کشور ارائه کرد. 
ظریــف همچنیــن آمادگــی جمهــوری اســامی 
ــا ســازمان  ــه منظــور همــکاری نزدیــک ب ایــران را ب
ملــل و دیگــر کارگزاری هــای آن ســازمان در تمامــی 
اعــام  افغانســتان  در  انتظــار  مــورد   حوزه هــای 

کرد.

 اعتالی بسیج در 
خدمت رسانی به مردم است

رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین، اعتــای 
بســیج را در خدمت رســانی بــه مــردم دانســت 
ــه را  ــود و جامع ــد خ ــیجی بای ــرد: بس ــد ک و تاکی
ــد.  ــاده کن ــی عدالت گســتر آم ــرای حکومــت جهان ب
ــن  ــت نقش آفری ــه حرک ــد ب ــی می توان ــیج زمان بس
خــود ادامــه دهــد کــه معتقــد بــه حرکــت در 
ــاب  ــد و انق ــامی باش ــاب اس ــی انق ــیر تعال مس
اســامی تــا زمانــی کــه تفکــر بســیجی در آن 
 وجــود داشــته باشــد، راه رشــد را طــی خواهــد 

کرد.

نقوی حسینی: 
دولت در روابط با فرانسه 

تجدیدنظر کند
ــا  ــس ب ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــخنگوی کمیس س
ــه  ــات فرانس ــی مقام ــارات ضدایران ــه اظه ــاره ب اش
ــه  ــا فرانس ــود ب ــط خ ــد در رواب ــت بای ــت: دول گف

ــد.  ــر کن ــد نظ تجدی
ــراودات  ــه فرانســه در م ــا وجــود اینک ــزود: ب وی اف
بین المللــی ایــران از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار 
بــوده و به ویــژه پــس از برجــام قراردادهــای بزرگــی 
ــد  ــور منعق ــن کش ــا ای ــودرو ب ــی و خ ــوزه نفت در ح
ــه  ــتیم ک ــاهد هس ــال ش ــن ح ــا ای ــت، ب ــده اس ش
فرانســوی ها براســاس سیاســت های آمریــکا در 

ــد. ــت می کنن ــه حرک منطق

خرازی: 
 سردار سلیمانی 

به قول خود وفا کرد
ــط  ــردی رواب ــورای راهب ــس ش ــرازی، رئی ــال خ کم
خارجــی، در حاشــیه مراســم ترحیــم پــدر ســخنگوی 
ــاره  ــگاران درب ــع خبرن ــه در جم ــور خارج وزارت ام
ــال  ــت: البوکم ــال گف ــش از البوکم ــازی داع پاک س
آخریــن قــرارگاه داعــش بــود و ایــن پیــروزی 
بســیار بزرگــی اســت و همان طــور کــه ســردار 
ســلیمانی قــول داده بــود، بــه موقــع ایــن داســتان 

ــان رســید.  ــه پای ب
ــدن کار  ــای تمام ش ــه معن ــن ب ــرد: ای ــد ک وی تاکی
داعــش نیســت و بایــد بــه فکــر حمایت هــای 
داعــش  از  اســرائیل  و  آمریــکا   عربســتان، 

باشیم.

 سرلشکر باقری 
به روسیه می رود

ــتاد  ــس س ــری، رئی ــد باق ــکر محم ــردار سرلش س
ــت  ــرکت در نشس ــرای ش ــلح، ب ــای مس کل نیروه
ــنبه  ــه روز چهارش ــیه و ترکی ــران، روس ــه جانبه ای س

عــازم ســوچی می شــود. 
در ایــن نشســت قــرار اســت رؤســای ســتاد ارتــش 
روســیه و ترکیــه و همچنیــن سرلشــکر باقــری 
ــث و  ــی بح ــه جانبه دفاع ــای س ــاره همکاری ه درب
ــارزه  ــادل نظــر کننــد. آینــده تحــوالت ســوریه مب تب
ــای  ــداوم همکاری ه ــری و ت ــای تکفی ــا گروهک ه ب
ســه کشــور در ایــن زمینــه، از مهم تریــن محورهــای 

ایــن نشســت اســت.

 ناوگروه ارتش پاکستان 
وارد بندرعباس شد

از  رهنــورد  بادبانــی  و کشــتی  دهشــت  ناوچــه 
پاکســتان بــرای انتقــال تجربــه و دانــش، افزایــش 
امنیــت در منطقــه و ارتقــای روابــط بیــن دو کشــور، 

ــد.  ــاس ش ــروز وارد بندرعب دی
امیــر دریــادار دوم حســین آزاد بــا اعــام ایــن خبــر 
افــزود: تمریــن مشــترک نظامــی، دیــدار بــا نماینده 
ــزگان و  ــتاندار هرم ــزگان و اس ــه در هرم ــی فقی ول
بازدیــد از اماکــن فرهنگــی و گردشــگری اســتان از 
ــت  ــدت 5 روز اقام ــروه در م ــن ناوگ ــای ای برنامه ه

در بندرعبــاس اســت. 
ــال  ــت: ارس ــز گف ــتان نی ــروه پاکس ــده ناوگ فرمان
پیــام صلــح و دوســتی مــردم پاکســتان بــه مــردم 
ایــران و تبــادل تجربــه بیــن دو نیــروی نظامــی، از 
ــران  ــه ای ــروه ب ــن ناوگ ــفر ای ــداف س ــن اه مهم تری

اســت. 
کاپیتــان خالــد پرویــز افــزود: نیــروی دریایــی 
حرفه ای تریــن  و  قدرتمندتریــن  از  کشــور  دو 
نیرو هــای دریایــی منطقــه و جهــان هســتند و 
ــاط  ــش ارتب ــن ســفر ها موجــب افزای ــم ای امیدواری
دوســتانه بیــن دو کشــور ایــران و پاکســتان شــود. 
بــا  خارجــی  ناوگــروه   14 ســال گذشــته،   4 در 
ــروی  ــم نی ــه یک ــتی در منطق ــح و دوس ــام صل پی
گرفتــه پهلــو  بندرعبــاس  در  ارتــش   دریایــی 

است.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

هوشمندی در مقابل مثلث شرارت
ــه  ــان ب ــران و لبن ــل ای ــان، کشــورهایی مث ــن می ــه در ای البت
دوســتان و همســایگان مــورد تعــرض قرارگرفتــه، بــه خوبــی 

مشــاوره و کمــک معنــوی دادنــد. 
ــه  ــلحه ب ــر اس ــای آخ ــی نفس ه ــه وقت ــزان غائل برنامه ری
دســتان مــزدور خــود را مشــاهده کردنــد، راه چــاره را در ایــن 
دیدنــد کــه مؤثــران مقابلــه بــا ایــن هجمــه ناجوانمردانــه را 
تنبیــه کننــد؛ در ایــن راســتا اولیــن کارشــان، واداشــتن 
حریــری بــه اســتعفای اجبــاری و ناگهانــی بــود؛ وی از 
ســوی حکومتــی کــه دســتش آلــوده بــه خــون ده هــا هــزار 
نفــر در منطقــه )یمــن و...( اســت، احضــار شــد و اســتعفا 
داد تــا اســتارت اولیــن حرکــت تنبیهــی زده شــود. بافاصلــه 
ــد؛  ــن اســتعفا اســتقبال کردن ــم از ای ــکا ه اســرائیل و آمری
زیــرا حریــری در نطــق پیش نوشــته ای کــه بایــد می خوانــد، 
ــی  ــرد و مدع ــه ک ــزب هللا حمل ــران و ح ــه ای ــدت ب ــه ش ب
دخالــت ایــران در لبنــان شــد؛ در واقــع ایــن، نوعــی فشــار 

ــود.  ــان ب ــران و حــزب هللا لبن ــه ای سیاســی ب
ــد کشــور  ــکا و چن ــه آل ســعود، آمری ــروز آشــکار شــده ک ام
غربــی و عربــی دیگــر، غائلــه داعــش و جنــگ عــراق 
ــت  ــران جه ــت و ای ــف مقاوم ــدف تضعی ــا ه ــوریه را ب و س
ایجــاد حاشــیه امــن بــرای اســرائیل بــه راه انداختــه بودنــد 
کــه نیــازی بــه توضیــح نــدارد؛ امــا صرفــا این نکتــه را یــادآور 
نوبــت  آل  ثانــی« در دو  می شــویم کــه »حمدبن جاثــم 
اعتــراف کــرده کــه رهبــران ایــن کشــورها از جملــه خــود وی، 
تروریســت های تکفیــری را ســازماندهی کــرده و طــی یــک 
ــا هــدف ســرنگون کــردن  تقســیم کار مشــخص، آن هــا را ب

ــد.  ــرازیر می کنن ــه س ــه منطق ــد ب ــار اس بش
ــری،  ــروژه عب ــن پ ــران، بزرگ تری ــان و ای ــزب هللا لبن ــا، ح ام
و  نــاکام گذاشــتند  را  داعــش  یعنــی  غربــی  و  عربــی 
اجــازه ندادنــد اســرائیل در حاشــیه امــن قــرار گیــرد؛ 
از ایــن رو عقده گشــایی علیــه قاتــان نــاکام داعــش، 
قابــل درک و تحلیــل اســت. تحریم هــای تــازه ای کــه 
ــن  ــز، بخشــی از ای ــران و حــزب هللا وضــع شــده نی ــه ای علی
عقده گشایی هاســت. آن هــا بــا تشــدید تحریــم لبنــان 
ــل  ــد و در مقاب ــه ســختی بیفتن ــان ب ــردم لبن ــد م می خواهن
حــزب هللا قــرار گیرنــد و در ایــن کشــور دودســتگی بــه وجــود 

ــد. آی
ــه  ــد مقدم ــا می توان ــن ماجراجویی ه ــد ای ــی معتقدن  برخ
شــروع جنگــی تــازه در منطقــه باشــد؛ جنگــی کــه در یــک 
ــکا، اســرائیل  طــرف آن حــزب هللا و در طــرف دیگــر آن آمری
و عربســتان قــرار دارنــد. گذشــت زمــان نشــان خواهــد داد 
ــن فتنه انگیزی هــا  کــه هــدف آل  ســعود و متحدانــش از ای
راه انــدازی جنــگ اســت یــا ایجــاد شــکاف و دودســتگی در 

لبنــان یــا ترکیبــی از ایــن دو.
از طرفــی »بن ســلمان« اقــدام بــه قلــع و قمــع شــاهزادگانی 
می کنــد کــه آن هــا را مانــع راه می بینــد، تــا راه را بــرای 
ــن  ــر، ای ــان دیگ ــه بی ــازد؛ ب ــوار س ــود هم ــوم خ ــداف ش اه
ــا  ــه ب ــازی های صورت گرفت ــه پاک س ــود دارد ک ــال وج احتم
هــدف کنــارزدن مزاحمــان بلندپروازی هــای محمدبن ســلمان 
صــورت گرفتــه باشــد کــه بــه گفتــه ســتون نویس واشــنگتن 

پســت، اقدامــی اســت بــس خطرنــاک. 
ــه ترامــپ  ــدی هــم ب ــن، بن ســلمان نیمچــه امی ــن بی در ای
دارد کــه جلــب حمایتــش چیــزی حــدود 500 میلیــارد دالر 
برایــش آب خــورده اســت! البتــه شــلیک موشــک بــه 
ــب  ــوارد جال ــی از م ــم، یک ــاض ه ــی ری ــرودگاه بین الملل ف
ــا نفــس تحــوالت و شــیطنت ها )تشــدید  توجــه اســت؛ ام
ــران در  ــتن ای ــت داش ــام دس ــان – اته ــران و لبن ــم ای تحری
شــلیک موشــک بــه عربســتان و...(، گویــای یــک حقیقــت 
مهــم دیگــر اســت و آن اینکــه، امــروز اوضــاع ایــران و 
ــه  ــی و ب ــت، عال ــت مقاوم ــه برک ــه ب ــش در منطق متحدان
ــه  ــت؛ ب ــم اس ــان وخی ــاع حریف ــز اوض ــزان نی ــان می هم
طــوری کــه خــود را باخته انــد و بــه آب و آتــش می زننــد تــا 

ــد.  ــر دهن ــع خــود تغیی ــه نف شــرایط را ب
آن هــا یــک روز بــا راه انداختــن غائلــه داعــش، یــک روز بــا 
تحریــم، یــک روز بــا تهدیــد، یــک روز بــا برپایــی همه پرســی 
ــه  ــون ب ــره و برجــام و اکن ــا مذاک ــک روز هــم ب ــه و ی تجزی
بهانــه موشــکی و...، ایفــای نقــش مقابلــه ای داشــته و 

ــد.  دارن
ــوارد،  ــن م ــک از ای ــدام ی ــن اســت: در ک ــدی ای ســؤال کلی
ــک، شکســت  ــدام ی ــر را داشــته و در ک دشــمن دســت برت
ــواردی  ــا م ــد ی ــره ش ــه مذاک ــواردی ک ــت؟ در م ــورده اس خ

ــه مقاومــت شــد؟  ک
پاســخ روشــن اســت. گاهــی هزینــه مذاکــره بســیار 
ــه هــر حــال  ــه مقاومــت اســت؛ نیســت؟ ب بیشــتر از هزین
اکنــون و در ایــن شــرایط احتمــال حملــه اســرائیل بــه 
ــامی  ــوری اس ــی جمه ــذا دیپلماس ــت؛ ل ــاد اس ــان زی لبن
ایــران بایــد بــا دقــت و حساســیت ایــن وضعیــت را 
ــورهای  ــا کش ــی ب ــن رایزن ــد و ضم ــرار ده ــه ق ــورد توج م
ــم  ــراق و اقلی ــوریه، ع ــائل س ــل مس ــل  و فص ــو در ح همس
ــه  ــن هرگون ــز گرفت ــه و نی ــد روســیه و ترکی کردســتان، مانن
ــا اقتــدار  ــه از دشــمنان قســم خورده کشــور عزیزمــان، ب بهان
را  و ضدمنطقــه ای  نقشــه های شــوم ضدایرانــی  کامــل 
جدیــد  بحران آفرینــی  هــدف  بی شــک  کنــد.  خنثــی 
ــد قطــع محــور  ــکا، اســرائیل و عربســتان را بای  مثلــث آمری
ــور  ــور مح ــرا حض ــت؛ زی ــروت دانس ــق - بی ــران - دمش ته
مقاومــت و بــه  طــور مشــخص حــزب هللا در ســوریه و 
فعالیت هــای مستشــاری ایــران در عــراق و ســوریه، باعــث 
ــد.  ــت نیابن ــه دس ــود در منطق ــداف خ ــه اه ــا ب ــده آن ه ش
و  عربســتان  جدیــد،  بحــران  در  می رســد  نظــر  بــه 
هم پیمانانــش در پــی ایجــاد اجمــاع جهانــی علیــه حــزب هللا 
ــا  ــه حــزب هللا ب ــه گســترده  ب ــک حمل ــه ی ــا زمین هســتند ت
شــرکت چنــد کشــور عربــی، آمریــکا و اســرائیل فراهــم شــود 
و بــا ایــن جنــگ، ایــران را بــه واکنــش وادارنــد و وارد جنــگ 

کننــد. 
ــران و حــزب هللا کــه  ــه ای چنانچــه اتهام زنی هــای باطــل علی
از ســوی آن هــا آغــاز شــده، مقدمــه جنــگ فراگیــر منطقــه ای 
ــن  ــده ای دارد. در ای ــرایط پیچی ــه ش ــون منطق ــت. اکن اس
شــرایط جمهــوری اســامی ایــران بایــد در مواجهــه بــا بحران 
جدیــد، هوشــمندانه برخــورد کــرده و از نشــان دادن واکنــش 
شــتابزده خــودداری کنــد؛ الزمــه ایــن هوشــمندی، گــوش بــه 

فرمــان رهبــری بــودن و حفــظ یکپارچگــی ملــی اســت. 
بدیهــی اســت اکنــون دســتگاه دیپلماســی مســئولیت 
ســنگینی بــر عهــده دارد و الزم اســت دربــاره ابعــاد حرکــت 
ایــن مثلــث بحران ســاز، افشــاگری و بــرای اقدامــات 

ــد.  ــته باش ــه داش ــیاری برنام ــا هوش ــگیرانه ب پیش

رهبــر معظــم انقــاب پــس از آنکــه نمایندگانــی 
زلزلــه زده  مناطــق  از  بازدیــد  بــرای  را  ویــژه 
بــرای  نیــز  کرمانشــاه فرســتادند، خودشــان 
بازدیــد، همــدردی و رســیدگی بــه شــکایات 
مردمــی، شــخصا در منطقــه حضــور یافتنــد. 
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در اولیــن ســاعات 
روز دوشــنبه 29 آبان مــاه، ســرزده وارد کرمانشــاه 
ــاب  ــرپل ذه ــهر س ــدا در ش ــان ابت ــدند. ایش ش
حضــور یافتنــد و از مناطــق خســارت دیده بازدیــد 

کردنــد. 
ــع  ــپس در جم ــه ای س ــت هللا خامن ــرت آی حض
مــردم داغــدار و مصیبــت زده  ســرپل ذهــاب 
حاضــر شــدند و دقایقــی در جمــع آنان ســخنرانی 

ــد. کردن
رهبــر معظــم انقــاب اســامی خطــاب بــه مــردم 
گفتنــد: بســیار مایــل بــودم کــه در زمــان شــادی 
ــردم  ــه شــهر شــما م ــا و خرمــی زندگــی ب دل ه
مهربــان و باوفــا بیایــم، نــه در شــرایطی کــه دچــار 
غــم و بــا و چنیــن مصیبــت شــدیدی هســتید. 
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا ابــراز همــدردی 
و  شــهرها  در  داغــدار  دل هــای  یکایــک  بــا 
روســتاهای آســیب دیده افزودنــد: بــا غــم شــما، 
دل هــای مــا پــر از غــم و افــکار مــا نیــز گرفتــار 

شــد.
و  ایثــار  و  مقاومــت  بــه  اشــاره  بــا  ایشــان 
ایســتادگی مــردم اســتان کرمانشــاه در دوران 
دفــاع مقــدس خاطرنشــان کردنــد: ایــن اولیــن 
ــور و  ــردم صب ــما م ــهر ش ــه ش ــت ک ــاری نیس ب

ــن  ــار چنی ــراف آن دچ ــهرهای اط ــان و ش مهرب
ــما در دوران  ــه ش ــت؛ بلک ــده اس ــکاتی ش مش
جنــگ تحمیلــی نیــز محکــم و اســتوار، مردانگــی 
و اســتقامت و پهلوانــی خــود را در مقابــل دردهــا 
و رنج هــا نشــان دادیــد و امــروز نیــز نشــان 

خواهیــد داد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای گفتنــد: انســان های 
بــزرگ و دالور در مقابــل حــوادث می ایســتند 
و آن حــوادث را مغلــوب اراده  خــود می کننــد؛ 
ــی  ــت بزرگ ــا و مصیب ــه، ب ــه زلزل ــن اگرچ بنابرای
و  داغــدار  را  همــه  ویرانــی،  بــا  اســت کــه 
ــر  ــه در اث ــن زلزل ــا همی ــد، ام ــت زده می کن مصیب
ــد  ــرای تجدی ــان ب ــاش آن ایســتادگی مــردم و ت
ــک  ــه ی ــد ب ــران می توان ــی و عم ــات و آبادان حی

ــود. ــل ش ــت تبدی نعم
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر اینکه 
ــکات و  ــل مش ــتادگی در مقاب ــا ایس ــوان ب می ت
در  ملــت  عظیــم  ظرفیت هــای  از  بهره گیــری 
ــتادگی  ــی ایس ــی و تحمیل ــای طبیع ــل بای مقاب
ــه  ــران را ب ــه، ملــت ای ــد: ایــن حادث کــرد، افزودن
حرکــت درآورد و مــردم در همــه  نقــاط کشــور، بــا 
ــه دلشــان در کرمانشــاه اســت و  احســاس اینک
ــدر وســع  ــه  ق ــون هســتند، ب ــه کرمانشــاه مدی ب
ــل  ــانی عم ــه  کمک رس ــه وظیف ــود ب ــوان خ و ت

ــد. کردن
ــی  ــژه در برخ ــئوالن، به وی ــد: مس ــان افزودن ایش
ــیدند  ــوش درخش ــه خ ــن حادث ــا، در ای بخش ه
ــاعات اول  ــان س ــد و در هم ــاش کردن و کار و ت

ــش در شــهرها و ســپاه در روســتاها  ــه، ارت حادث
بــا حضــور مؤثــر، بــه یــاری افــراِد زیــرِ آوارمانــده 
ــا  ــد از تاش ه ــن ح ــه ای ــن ب ــا م ــتافتند؛ ام ش
ــای  ــئوالن بخش ه ــن مس ــتم؛ بنابرای ــع نیس قان
مختلــف بایــد تــاش و مجاهــدت خــود را 

ــد. ــف کنن مضاع
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای مــردم را بــه تــاش 
بــرای آبــاد ســاختن منطقــه و رقــم زدن روزگاری 
ــد:  ــان گفتن ــه آن ــاب ب ــد و خط ــر فراخواندن بهت
چشــم امیــد را بــه نیــرو، تــاش و قــدرت خــود 
معطــوف کنیــد و بــا تکیــه بــر غیــرت خــدادادی، 

ــی بســازید. زندگــی شــاد و باطراوت
رهبــر معظــم انقــاب همچنیــن در جریــان ســفر 
بــه مناطــق زلزلــه زده کرمانشــاه و حضــور در جمــع 
مــردم روســتای زلزلــه زده کوئیــک، بــا بیــان اینکه 
مشــکات شــما زیــاد اســت و پیــش از زلزلــه هم 
زیــاد بــوده و زلزلــه بــر آن افــزوده اســت، اظهــار 
امیــدواری کردنــد: ان شــاءهللا ایــن زلزلــه، بهانه ای 
ــتا و  ــن روس ــکات ای ــه مش ــرای اینک ــود ب بش
روســتاهای پیرامــون و منطقــه کرمانشــاه تخفیف 

پیــدا کنــد. 
بازدیــد  از  بعــد  آیــت هللا خامنــه ای  حضــرت 
از مناطــق زلزلــه زده در جلســه  رســیدگی بــه 
مســئوالن  جمــع  در  زلزلــه زدگان  مشــکات 
فرماندهــان  از  جمعــی  و  محلــی  و  اســتانی 
نظامــی و انتظامــی، وظایــف مســئوالن را در قبــال 
ــنگین  ــیار س ــاه، بس ــتان کرمانش ــه زدگان اس زلزل
خواندنــد و تأکیــد کردنــد: مهم تریــن اولویــت 
کنونــی، مســئله ی تأمیــن مســکن زلزلــه زدگان و 
بازســازی مناطــق تخریب شــده و آســیب دیده 
اســت کــه بایــد بــا پشــتیبانی دســتگاه های 
ــت  ــا مدیری ــی و ب ــی و غیرنظام ــف نظام مختل
ــا ســرعت عمــل الزم،  ــادی و ب ــز و کار جه متمرک

ــرد. ــام گی انج

ــر اینکــه مــردم آســیب دیده  ــد ب ــا تأکی ایشــان ب
بایــد پیشــرفت کار را حــس کننــد، گفتنــد: در ایــن 
ــاد  ــیب دیده زی ــق آس ــعت مناط ــرزه، وس زمین ل
ــی  ــاب و برخ ــرپل ذه ــهر س ــه ش ــت و اگرچ اس
ــد،  ــنگینی دیده ان ــارات س ــر خس ــهرهای دیگ ش
ــران شــده اند  ــی وی ــه  کل ــا برخــی روســتاها ب ام

کــه حادثــه  مهمــی اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــامی ب ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
مصائــب و ســختی ها و گرفتاری هــای زلزلــه زدگان 
ــه  ــه  زلزل ــه حادث ــان ب ــا چــون خودم ــد: م افزودن
مصیبــت  متوجــه  شــاید  نشــده ایم،  مبتــا 
ــروز در  ــا دی ــه ت ــانی ک ــویم. کس ــه زدگان نش زلزل
کنــار خانــواده  خــود در یــک مســکن بــا آرامــش 
زندگــی می کردنــد، بــه یکبــاره زندگــی خــود را از 
ــون در فصــل ســرما همــه   ــد و اکن دســت داده ان
زندگــی آنــان در یــک چــادر خاصــه شــده اســت.

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــا  ــد ت ــه ش ــه را متوج ــن حادث ــت ای ــد اهمی بای
ــه اهمیــت وظایــف خــود پــی ببریــم،  بتوانیــم ب
خاطرنشــان کردنــد: در حوادثــی همچــون زلزلــه، 
ــاعات  ــان س ــاز در هم ــورد نی ــوارد م ــی از م یک
اولیــه، موضــوع نجــات اســت کــه در ایــن منطقــه 
بــه  دلیــل حضــور به موقــع ارتــش، ســپاه و 
ــه   ــا ب ــات تقریب ــئله  نج ــی، مس ــروی انتظام نی

ــی انجــام شــد. ــل قبول شــکل قاب
ایشــان خاطرنشــان کردنــد: بــا توجــه بــه بازدیدی 
کــه از برخــی مناطــق زلزلــه زده داشــتم و بــا توجه 
بــه گســتردگی منطقــه  آســیب دیده، اگــر موضــوع 
ــرعت  ــه  س ــه ب ــاعات اولی ــان س ــات در هم نج
انجــام نمی گرفــت، تلفــات قطعــا چندیــن برابــر 

میــزان فعلــی بــود.
ــه  ــاره ب ــا اش ــامی ب ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــئوالن  ــا مس ــود ب ــدد خ ــات متع ــزاری جلس برگ
ــی آن  ــد: در پ ــم گفتن ــه  ب ــان زلزل ــی در زم دولت

جلســات، ســتاد مدیریــت بحــران شــکل گرفــت 
ــی،  ــوادث طبیع ــه  ح ــات اولی ــان لحظ ــا در هم ت

ــود. ــل ش ــتاد وارد عم ــن س ای
ــداد«  ــوع »ام ــه ای موض ــت هللا خامن ــرت آی حض
را پــس از موضــوع »نجــات«، یکــی دیگــر از 
مســائل مهــم در حــوادث و بایــای طبیعــی 
برشــمردند و افزودنــد: اگرچــه در امــداد نیــز 
ســرعت مــورد نیــاز اســت، امــا امــداد، فــوری و 
تمام شــدنی نیســت؛ زیــرا در هــر برهــه از زمــان، 

بخش هــای مخصــوص بــه خــود را دارد.
ایشــان تأکیــد کردنــد: در حادثه ای همچــون زلزله، 
در مراحــل اولیــه  امــداد، تأمیــن نیازهــای فــوری 
ــاس  ــی و لب ــات زندگ ــذا، آب، امکان ــون غ همچ
ــن مراحــل،  ــس از ای ــا پ ــورد توجــه اســت؛ ام م
در  نخاله هــا  جمــع آوری  مرحلــه،  مهم تریــن 
ــکن  ــن مس ــپس تأمی ــتاها و س ــهرها و روس ش
اســت کــه کار  عظیــم و دشــواری اســت و بایــد 

ــرد. حتمــا انجــام گی
ــل در  ــاب اســامی ســرعت عم ــر معظــم انق رهب
ســاخت خانه هــای مــردم آســیب دیده و همچنیــن 
تأمین وســایل گرمایشــی را ضروری برشــمردند و 
خاطرنشــان کردنــد: بــرای انجــام این مســئولیت 

ســنگین، مدیریــت متمرکــز الزم اســت.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا قدردانــی از زحمات 
ــه  ــی ک ــتگاه ها و نهادهای ــژه دس ــئوالن، به وی مس
ــه  ــدای حادث کمــر همــت بســتند و از همــان ابت
بــه  طــور جــدی وارد عمــل شــدند، گفتنــد: عــاوه 
بــر تمرکــز مدیریــت، کار جهــادی و پیگیــری 
مســتمر کارهــا و ســرعت عمــل باید در دســتورکار 

مســئوالن قــرار گیــرد.
در  مســلح  نیروهــای  ســتاد کل  همچنیــن 
 اطاعیــه ای مصوبــات مقــام معظــم رهبــری 
و فرماندهــی کل قــوا را دربــاره ســربازان مناطــق 

زلزلــه زده کرمانشــاه اعــام کــرد.

ادامه از صفحه اول

امــور  وزارت  ســخنگوی  قاســمی،  بهــرام 
ــه  ــه بیانی ــش ب ــورمان، در واکن ــه کش خارج
اظهــار  عــرب  اتحادیــه  نشســت  پایانــی 
ــعودی در  ــتان س ــه عربس ــال ک ــت: ح داش
اجــرای سیاســت های رژیــم صهیونیســتی 
ــه ای و  ــات درون منطق ــدید اختاف ــرای تش ب
ــامی از  ــای اس ــا و دولت ه ــراف ملت ه انح

ادامــه اشــغال فلســطین، بــه عنــوان مســئله 
ــار و  ــال فش ــا اعم ــامی، ب ــت اس ــی ام اصل
جوســازی های گســترده سیاســی و تبلیغاتــی 
و  دروغ  سراســر  بیانیــه ای  شــده  موفــق 
تحریــف بــه نــام وزرای خارجــه اتحادیــه 
اســامی  جمهــوری  کنــد،  صــادر  عــرب 
از دولتمــردان عربســتان ســعودی  ایــران 

ــودن  ــش ب ــرای نتیجه بخ ــد ب ــوت می کن دع
بــه  بیانیه هــا، هرچــه ســریع تر  این گونــه 
تهاجــم وحشــیانه علیــه همنوعــان عــرب 
ــودکان و  ــا ک ــد ت ــان دهن ــن پای ــود در یم خ
زنــان و غیرنظامیــان یمــن، این گونــه طعمــه 

آتش کینه توزی آن ها واقع نشوند. 
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه افــزود: ایــران 

ــن از عربســتان ســعودی می خواهــد  همچنی
ــرادران  ــر ب ــر فشــار ب ــی ب ــه سیاســت مبتن ب
ــه  ــر و کل منطق ــان و قط ــود در لبن ــرب خ ع
خاتمــه دهــد و بــا پایــان دادن به لشکرکشــی 
در بحریــن اجــازه دهــد مــردم ایــن کشــور بــا 
یکدیگــر گفــت و گــو کننــد و بــه یــک راه حــل 
مســالمت آمیز بــرای حــل بحــران جــاری 

دســت یابنــد.
ــرد:  ــد ک ــور خارجــه تاکی ســخنگوی وزارت ام
راه حــل مشــکات جــاری در منطقــه کــه 

سیاســت های  نتیجــه  آن  عمــده  بخــش 
ــدور  ــت، ص ــعودی اس ــتان س ــم عربس عقی
نیســت؛  بــی ارزش  بیانیه هــای  این گونــه 
ــروی  ــتن از پی ــت برداش ــل، دس ــه راه ح بلک
ــان  ــتی و پای ــم صهیونیس ــت های رژی سیاس
دادن بــه زورگویــی و تغذیــه تروریســم و 
پذیــرش خواســت ملت هــا و دولت هــای 
منطقــه بــرای نیــل بــه اســتقال، آزادی، رشــد 
ــت و  ــا کرام ــراه ب ــی هم ــرفت و زندگ و پیش

ــت. ــزت اس ع

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به بیانیه اتحادیه عرب
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شــورای  مجلــس  رئیــس  الریجانــی،  علــی 
رئیــس جدیــد  معارفــه  آییــن  در  اســامی، 
کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه تهــران اظهار داشــت: 
بــرای مــن افتخــاری اســت کــه امــروز در اینجــا 
حضــور پیــدا کــردم تــا شــاهد برگــزاری مراســم 
ــت  ــوان ریاس ــه عن ــان ب ــر جعفری ــه دکت معارف
جدیــد کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه تهــران باشــم.
الریجانــی بــا اشــاره بــه مشــکاتی کــه در مســیر 
ارتبــاط میــان صنعــت و دانشــگاه ها وجــود 
دارد تصریــح کــرد: در ایــن تردیــدی نیســت کــه 
ــگاه ها  ــی در دانش ــه و خوب ــتادان باتجرب ــا اس م
داریــم و پهنــه علمــی کشــور نیــز بیــش از حــد از 

نظــر آموزشــی گســترش پیــدا کــرده اســت. 
ــول  ــی پ ــکل اصل ــت: مش ــس گف ــس مجل رئی
ــا  ــت. م ــور اس ــزی کش ــام، بودجه ری ــت و نظ نف
در نظــام اداره کشــور، پــول را بــه عنــوان بودجــه 
ــم و  ــه صنعــت و دانشــگاه اختصــاص می دهی ب
پــس از آن ایــن نهادهــا را رهــا می کنیــم تــا بــه 
زندگــی خــود ادامــه دهنــد و در ایــن شــرایط نــه 
ــه پژوهش هــای علمــی  دســتگاه های اجرایــی ب
احســاس نیــاز می کننــد تــا بــه دانشــگاه ها 
مراجعــه کننــد و متقابــا نــه دانشــگاه ها از نظــر 
مالــی احتیاجــی بــه پشــتیبانی بخش هــای 
ــول آن هــا از ردیف هــای  ــرا پ ــد؛ زی ــی دارن صنعت

بودجــه ای داده شــده اســت.
ــه در  ــری ک ــل دیگ ــرد: راه ح ــان ک وی خاطرنش
ــه  ــش بودج ــده، افزای ــاذ ش ــال ها اتخ ــن س ای
ــن  ــه ای ــت ک ــوده  اس ــگاه ها ب ــی دانش پژوهش
ــی  ــب توجه ــک جال ــز نتوانســته کم موضــوع نی
بــه ارتبــاط میــان صنعــت و دانشــگاه کنــد و تنهــا 
ســرعت پژوهش هــا در دانشــگاه را بیشــتر کــرده 

اســت.
ــون نظامــی کــه  رئیــس مجلــس گفــت: هم اکن
محــور پژوهش هــای ماســت، پژوهــش روی 
لبــه علــم اســت کــه البتــه دولــت بایــد در ایــن 
بخــش ســرمایه گذاری کنــد؛ ولــی تــا مشــکات 

اتصــال میــان پژوهــش و صنعــت برطرف نشــود 
اتفــاق خاصــی نمی افتــد و تنهــا رونــد پیشــرفت 

ــیم.  ــرعت می بخش ــا را س پژوهش ه
الریجانــی بــا بیــان اینکــه مــا امســال می توانیــم 
ــم  ــن کار را ســامان دهی ــس ای ــت و مجل در دول
ــود  ــرار ش ــت برق ــگاه و صنع ــاط دانش ــه ارتب ک
بخــش  بــه  می توانیــم  مــا  داشــت:  اظهــار 
صنعــت بگوییــم کــه اگــر بودجــه ای را بــه 
کاربــردی  دانشــگاهی  پروژه هــای  پیشــرفت 
ــوان  ــه عن ــه را ب ــن بودج ــد، ای ــاص دهن اختص

ــم. ــی کنی ــا تلق ــات آن ه مالی
وی بــا مــورد خطــاب قــرار دادن مســئوالن 
ــما در  ــت: ش ــه گف ــر در جلس ــگاهی حاض دانش
دانشــگاه بایــد زیــر بــار ایــن موضــوع برویــد کــه 
بودجــه خــود را از راه پژوهش هــای دانشــگاهی 
ــی  ــود عامل ــوع خ ــن موض ــه ای ــد ک ــن کنی تأمی

پژوهش هــای  بــه  دانشــگاه  توجــه  بــرای 
کاربــردی می شــود؛ بنابرایــن نیــازی نیســت 
ــه  ــا روی لب ــه پژوهش هــای دانشــگاهی الزام ک

ــد. ــم باش عل
ــا انتقــاد از رونــد ورود دانش آمــوزان  الریجانــی ب
بــه دانشــگاه از طریــق کنکــور گفــت: دانشــگاه ها 
بایــد خــود بتواننــد شــخصیت های برتــر علمــی را 
انتخــاب کننــد و ایــن رونــد کنکــور اســت کــه بــه 

ــد.  ــیب می زن ــگاه ها آس دانش
البتــه زمانــی مــا در  وی خاطرنشــان کــرد: 
ــته  ــور برداش ــه کنک ــم ک ــب کردی ــس تصوی مجل
شــود؛ منتهــا ســازوکار آن در وزارتخانه هــا ســامان 
پیــدا نکــرد؛ امــا شــاید اگــر آقــای نهاوندیــان بانی 
شــوند و ســازمان ســنجش را منحــل کننــد، 
ــتند،  ــا هس ــا آن ه ــرا ت ــود؛ زی ــل ش ــکل ح مش

ــد. ــد ش ــل نخواه ــکل ح مش

الریجانی:

روند کنکور است که به دانشگاه ها آسیب می زند

آیــت هللا آملــی الریجانــی بــا اشــاره بــه وضعیــت تکان دهنده 
مــردم مظلــوم یمــن تصریــح کــرد: ســرزمین یمــن نزدیــک 
بــه ســه ســال اســت کــه تحــت اشــغال و بمبــاران نیروهــای 
ــن بمباران هــا موجــب وارد  ــرار دارد. ای نظامــی عربســتان ق
آمــدن آســیب ها و خســارات فــراوان بــه ایــن کشــور شــده 
و کشــتارهای بی رحمانــه ملــت مظلــوم یمــن، مصــداق 
ــه دلیــل  ــارز »جنایــات جنگــی« اســت. از ســوی دیگــر ب ب
ــی  ــای بین الملل ــان نهاده ــه اذع ــور، ب ــن کش ــره ای محاص
ــرزمین  ــن س ــابقه ای در ای ــی بی س ــل، قحط ــازمان مل و س
پدیــد آمــده و حســب بعضــی گزارش هــا روزانــه 100 کــودک 
ــت،  ــن وضعی ــه ای ــد ک ــذا و دارو می میرن ــود غ ــر کمب ــر اث ب

فاجعــه ای انســانی و جنایــت علیــه بشــریت اســت.
رئیــس قــوه قضائیــه بــا بیــان اینکــه ســازمان های مدعــی 
ــد،  ــکوت کرده ان ــی س ــن جنایات ــر چنی ــر در براب ــوق بش حق
ــه  ــت ب ــی درنهای ــازمان های بین الملل ــرد: س ــان ک خاطرنش
صــدور یــک بیانیــه اکتفــا می کننــد و نه تنهــا هیــچ حمایتــی 
ــر ســر  ــواره ب ــر حمایتشــان هم ــد، بلکــه چت ــردم ندارن از م
ظالمــان و ســلطه گران گســترده اســت. از طرفــی کشــورهای 
غربــی از جملــه آمریــکا بــه شــدت از جنایــات علیــه مــردم 
یمــن حمایــت می کننــد؛ چنانکــه فــروش ســاح های 

ــن  ــی ای ــر صحنه گردان ــی ب ــتان، گواه ــه عربس ــمار ب بی ش
حــوادث توســط آمریکاســت.

رئیــس قــوه قضائیــه در بخــش دیگــری از ســخنان خــود با 
ــه مقاومــت در ســوریه  ــر جبه ــه پیروزی هــای اخی اشــاره ب
و عــراق، خــروج نســبتا کامــل تروریســت های داعــش 
ــت  ــت و مرجعی ــت، مل ــه دول ــور ب ــن کش ــهرهای ای را از ش
ــت  ــک گف ــوریه تبری ــت س ــت و دول ــن مل ــراق و همچنی ع
ــد  ــر بودن ــن فک ــلطه در ای ــورهای س ــرد: کش ــح ک و تصری
ــه را  ــش، منطق ــر داع ــه ای نظی ــد آوردن جرثوم ــا پدی ــه ب ک
ــه  ــد. البت ــار کنن ــغول و گرفت ــه مش ــن ده ــدت چندی ــه م ب
ضربــات مــادی و معنــوی زیــادی هــم بــه عــراق و ســوریه و 
همچنیــن بخش هایــی از لبنــان و بعضــی کشــورهای دیگــر 
وارد کرده انــد؛ امــا مجاهــدان ایــن کشــورها ایســتادگی 
کردنــد و اجــازه ندادنــد کــه توطئه هــای دشــمن بــه نتیجــه 

برســد.
ــا  ــده ای از پیروزی ه ــش عم ــی بخ ــی الریجان ــت هللا آمل آی
بســیج  نظیــر  موفقــی  مــدل  از  بهره گیــری  مرهــون  را 
ــردم و  ــرد: ورود م ــان ک ــت و خاطرنش ــتضعفین دانس مس
ــق  ــب توفی ــواره موج ــون هم ــای گوناگ ــور در صحنه ه حض

ــت. ــوده اس ب

بهــروز نعمتــی، نماینــده اصولگــرای تهــران در مجلــس، در 
حاشــیه نشســت علنــی مجلــس با حضــور در جمــع خبرنــگاران 
بــه تشــریح جزئیــات بررسی شــده در جلســه غیرعلنــی مجلس 
ــال، 20  ــدای امس ــه در ابت ــه آنک ــه ب ــا توج ــت: ب ــت و گف پرداخ
ابرچالــش اصلــی کشــور را کــه توســط مرکــز پژوهش هــا احصــا 
ــه  ــوط ب ــث مرب ــه بح ــا ک ــم و از آنج ــوان کردی ــود، عن ــده ب ش
صندوق هــای اجتماعــی حــدود 51 درصــد از جمعیــت کشــور را 
دربرمی گیــرد، ایــن مســئله را بــه  عنــوان نخســتین موضــوع در 
دســتورکار مجلــس قــرار دادیــم و در ایــن نشســت غیرعلنــی در 

ایــن رابطــه مباحثــی را دنبــال کردیــم.
ــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و  ــه حضــور وزی ــا اشــاره ب وی ب
رئیــس ســازمان تأمیــن اجتماعــی در جلســه غیرعلنــی دیــروز 
ــادآور شــد: در ایــن جلســه آقــای ربیعــی و آقــای نوربخــش  ی
ــاه اجتماعــی  ــه همــراه معاونانشــان در وزارت تعــاون، کار و رف ب
و ســازمان تأمیــن اجتماعــی حضــور داشــتند و  نظــرات خــود را 
ــد.  ــاره وضعیــت صندوق هــای تأمیــن اجتماعــی بیــان کردن درب
همچنیــن رؤســای کمیســیون های اجتماعــی، بهداشــت و 
ــن  ــدگان و همچنی ــر از نماین ــی دیگ ــادی و برخ ــان و اقتص درم
نمایندگانــی از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور اظهارنظــر کردنــد 
و مرکــز پژوهش هــا نیــز گزارشــی جامــع در این بــاره ارائــه کــرد.

ــت  ــر اهمی ــد ب ــا تأکی ــس ب ــران در مجل ــده اصولگــرای ته نماین
صندوق هــای تأمیــن اجتماعــی یــادآور شــد: بیــش از 51 
ــن  ــای تأمی ــش صندوق ه ــر پوش ــور زی ــت کش ــد جمعی درص
اجتماعــی هســتند و بــه همیــن دلیــل، بخــش جالــب توجهی از 
شــهروندان بــا ایــن مشــکات درگیــر هســتند و بــه همیــن دلیل 

ــود دارد. ــاره وج ــیاری در این ب ــیت بس حساس
ســخنگوی هیئت رئیســه مجلــس شــورای اســامی تاکیــد کــرد: 
بــر ایــن اســاس قــرار شــد درنهایــت ظــرف یــک ســال آینــده 
ــر  ــه ب ــود ک ــدام ش ــا اق ــن صندوق ه ــف ای ــن تکلی ــرای تعیی ب
ایــن اســاس قــرار شــد مجموعــه اقدامــات در قالــب طرحــی در 

کمیســیون اجتماعــی مــورد پیگیــری قــرار گیــرد.
وی افــزود: همچنیــن در این جلســه بحثــی درباره بازنشســتگی 
ــرای  پیــش از موعــد داشــتیم کــه ایــن مســئله مشــکاتی را ب
صنــدوق بازنشســتگی ایجــاد کــرده و عمــا حق النــاس تضییــع 
ــا دقــت بیشــتری انجــام  ــن موضــوع ب ــرار شــد ای می شــود. ق
شــود.عضو فراکســیون مســتقلین والیــی مجلــس یــادآور شــد: 
باالخــره شــرکت های زیان دهــی کــه امــروز در ســازمان تامیــن 
ــد  ــد، بای ــود دارن ــتا وج ــه شس ــژه زیرمجموع ــی به وی اجتماع
هرچــه ســریع تر ســاماندهی شــوند. به ویــژه 12۷ شــرکت 

زیــان ده بایــد در اســرع وقــت تعییــن تکلیــف شــوند.

تعیین تکلیف وضعیت صندوق های تأمین اجتماعی 
ظرف یک سال آینده

آیت هللا آملی الریجانی:
اقدامات عربستان در یمن، مصداق »جنایت جنگی« است

 واکنش نیچروان بارزانی به 
حکم دادگاه فدرال عراق

»نیچـــروان بارزانـــی«، نخســت وزیر منطقـــه 
کردســتان عــراق، در نخســتین اظهارنظــر پــس از 
صــدور حکــم دادگاه فــدرال عــراق مبنــی بــر ابطال 
ــپتامبر  ــه در 25 س ــی ک ــدوم جدای ــج رفران نتای
گذشــته صــادر شــد، طــی یــک کنفرانــس خبــری 
اظهــار داشــت کــه دولتــش بــه حکــم دادگاه 
ــی  ــاره همه پرســی جدای ــدرال عــراق درب ــی ف عال
دادگاه  ایــن  حکم هــای  و  می گــذارد  احتــرام 
غیرقابــل اعتــراض اســت؛ امــا ایــن حکــم یــک 

ــه صــادر شــده اســت. جانب

 شرط »موگابه« برای 
کناره گیری از قدرت

رئیس جمهــور برکنارشــده زیمبابــوه ســرانجام 
ــتعفای  ــه اس ــت ک ــروطی پذیرف ــه ش ــا ارائ ب
خــود را از ریاســت  جمهــوری ایــن کشــور بــه 

صــورت رســمی اعــام کنــد. 
ــه در  ــوه گفت ــور 93 ســاله زیمباب رئیس جمه
صورتــی اســتعفا می دهــد کــه مصونیــت 
خــود و »گریــس موگابــه« همســرش تأمین 
شــود و افــزون بــر ایــن پــس از اســتعفا نیــز 
حــق مالکیــت دارایی هایــش از او ســلب 

نشــود.

توقع نتانیاهو از آمریکا
نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی گفــت: تنهــا در 
ــه  ــرد ک ــکا را می پذی ــازش آمری ــرح س ــی ط صورت

ــود.  ــه ش ــر گرفت ــرائیل در نظ ــی اس ــع امنیت مناف
در ایــن طــرح تأســیس یــک دولــت مســتقل 
ــن  ــا ای ــه رســمیت شــناخته شــده؛ ام فلســطینی ب
ــه  احتمــال کــه شهرک نشــینان صهیونیســت در کران

ــود دارد.  ــز، وج ــد نی ــی  بمانن ــری باق باخت
ــا  ــز ب ــتی نی ــم صهیونیس ــت وزیری رژی ــر نخس دفت
صــدور بیانیــه ای، ایــن گــزارش را کم دقــت توصیــف و 
اعــام کــرد کــه نتانیاهــو فقــط در صورتــی کــه نیازهــا و 
منافــع امنیتــی اســرائیل محقــق شــود، آن را می پذیرد.

 سعد حریری عصر سه شنبه 
به بیروت بازمی گردد

بعضــی منابــع اعــام کردنــد کــه نخســت وزیر 
مســتعفی لبنــان عصــر سه شــنبه بــه بیــروت 

ــردد.  بازمی گ
ــر کل  ــید، مدی ــل الس ــر جمی ــوی دیگ از س
ــان، در واکنــش  ــت عمومــی لبن ســابق امنی
بــه بازگشــت حریــری بــه لبنــان گفــت: 
ــری  ــا حری ــردد! ام ــری بازمی گ ــعد حری س
ــود؟ قطعــا همــان فــردی  ــه خواهــد ب چگون
ــت،  ــا رف ــش م ــش، از پی ــه پی ــه دو هفت ک

ــود. ــد ب نخواه

 بحران مرکل و 
شکست در تشکیل ائتالف

آنــگا مــرکل، صــدر اعظــم آلمــان، گفــت کــه بــه 
عنــوان مســئول دولــت، تمــام مســاعی خــودش 
ــت  ــن وضعی ــان از ای ــا آلم ــرد ت ــه کار می گی را ب

ــد. ــرون بیای دشــوار بی
ــه »دموکراتیــک  ــازار موســوم ب حــزب دوســتدار ب
آزاد« از مذاکــرات بــرای تشــکیل دولــت بــه همراه 
ــم  ــدر اعظ ــرکل، ص ــگا م ــه کار آن ــوک محافظ بل
ــرا خــارج شــد و حــال  آلمــان و ســبزهای چپ گ
احتمــال برگــزاری انتخابــات پارلمانــی جدیــد 

ــه اســت. قــوت گرفت

بین الملل

رهبر معظم انقالب در بازدید از مناطق زلزله زده کرمانشاه خطاب به مسئوالن:

به این حد از تالش قانع نیستم



فناوری

 بهترین مرورگرهای اینترنت 
در سال 2017

اکثــر  بــرای  وب  مرورگــر  اســت کــه  مدت هــا 
نرم افــزار  از  بخــش  مهم تریــن  بــه  کاربــران، 
ــدارد  ــی ن ــت. فرق ــده اس ــل ش ــان تبدی سیستم ش
ــا سیســتم  ــا ب ــر  ورک استیشــن باشــید ی ــه کارب ک

ــد. ــو بپردازی ــش ویدی ــه ویرای ــود ب خ
 شــما به احتمــال قــوی اکثــر وقتتــان در پــای رایانــه 
را بــه حضــور در صفحــات وب اختصــاص می دهیــد. 
همیشــه  بایــد  اســت کــه  دلیــل  همیــن   بــه 
ــرای جســتجو در فضــای وب، از  ــن باشــید ب مطمئ

ــد.  ــتفاده می کنی ــن اس ــزار ممک ــن اب بهتری
در ایــن مقالــه قصــد داریــم نگاهــی دقیــق بــه چنــد 
مرورگــر قدرتمنــد و مــدرن در ســال ۲۰۱۷ بیاندازیــم 
ــه  ــال، چ ــه  دوم امس ــا در نیم ــه آن ه ــم ک ــا ببینی ت

ــد؟ ــن دارن ــرای گفت ــی ب حرف های
مرورگــر کــروم ایــن روزهــا نبــض بــازار را در اختیــار 
ــتفاده  ــورد اس ــا م ــط خیلی ه ــت و توس ــه اس گرفت

ــرد.  ــرار می گی ق
در  صورت گرفتــه  تســت های  در  مرورگــر  ایــن 
 ،tMarketShareو StatCounter بنچمارک هــای
موفــق شــد بــا اقتــدار کامــل در صــدر جــدول جــای 
بگیــرد و رقبــا را کنــار بزنــد. کــروم بــه لطــف داشــتن 
کتاب خانــه ای عظیــم از اکستنشــن ها، توانســته 
ــد  ــا کن ــران ج ــی در دل کارب ــود را به خوب ــت خ اس
ــام  ــیه ای، تم ــوارد حاش ــه م ــن ب ــای پرداخت و به ج
تمرکــزش را روی محتــوای وب بــه کار بســته اســت. 
ــاد  ــن های زی ــق اکستنش ــه عاش ــی ک ــرای کاربران ب
هســتند و روی موضــوع حریــم شــخصی و حفاظــت 
موزیــا  دارنــد،  زیــادی  وســواس  اطاعــات  از 
فایرفاکــس به عنــوان یــک مرورگــر اوپــن ســورس، 

ــد.  ــی باش ــی عال ــد انتخاب می توان
دیگــر  بــرای  را  راه  عرضــه اش،  بــا  فایرفاکــس 
مرورگرهــا به منظــور توســعه پذیر شــدن همــوار 

ــرد. ک
بیــن  همگام ســازی  ویژگــی  از  مرورگــر  ایــن   
دســتگاه ها پشــتیبانی می کنــد و بــه لطــف آن 
ــه   ــای اخیر،تاریخچ ــاز، تب ه ــای ب ــد تب ه می توانی
دســتگاه های  روی  را  بوکمارک هــا  و  جســتجو 

ــد. ــف ببینی مختل
 تــا پیــش از قدرت نمایــی کــروم، مرورگــر اپــرا 
ــازار مرورگرهــای وب در اختیــار  ســهم عظیمــی از ب
داشــت و توســط عــده ی کثیــری از افــراد اســتفاده 
ــی  ــم  توجه ــه آن ک ــیار ب ــروزه بس ــا ام ــد ام می ش
ــر  ــراغ دیگ ــد س ــح داده ان ــردم ترجی ــود و م می ش

ــد. ــا برون مرورگره
ــد  ــا ح ــرا، ت ــاخت اپ ــه در س ــای به کاررفت فناوری ه
 Blink زیــادی بــه کــروم شــباهت دارد )موتورهــای
و JavaScript V8( و ایــن یعنــی می تــوان تعــداد 
ــز  ــرا نی ــروم را روی اپ ــن های ک ــادی از اکستنش زی
نصــب کــرد. جالــب اســت بدانیــد کــه اکستنشــن 
خاصــی بــرای ایــن مرورگــر ســاخته شــده اســت که 
اکستنشــن های  آن می توانیــد  از  بهره گیــری  بــا 
نصــب  اپــرا  در  را  فروشــگاه کــروم  در   موجــود 

کنید. 
 Turbo مرورگــر اپــرا ویژگی هــای جالبــی مثــل
ــی  ــن ویژگ ــری از ای ــف بهره گی ــه لط ــز دارد و ب نی
خــود  ســرورهای  در  را  وب  صفحــات  می توانــد 
فشــرده کنــد کــه نتیجــه ی ایــن کار، کاهــش زمــان 

ــت. ــد اس ــای بان ــر پهن ــرف کمت ــذاری و مص بارگ

اخبار اقتصادی
 تکریم و میزبانی کوثر 

از زائران پیاده امام رضا )ع(
  موسســه اعتبــاری کوثــر هماننــد ســنوات گذشــته و 
ــام  ــهادت ام ــر و ش ــاه صف ــی م ــام پایان ــا ای ــان ب هم زم
علــی بــن موســی الرضــا )ع( بــا برپایــی موکــب »حضــرت 
هشــتم  امــام  زائریــن  از  )س(«  معصومــه   فاطمــه 

پذیرایی می کند. 

ــر،  ــاری کوث ــه اعتب ــی موسس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــان  ــتان خراس ــعب اس ــر ش ــی، مدی ــم گلبداغ محمد رحی
رضــوی بــا اشــاره بــه برپایــی موکــب پذیرایــی کوثــر واقــع 
ــت:  ــابور، گف ــم مشهد-نیش ــاده قدی ــام و ج ــه س  در تپ
هم زمــان بــا حرکــت کاروان هــای پیــاده بــه ســمت بــارگاه 
ــر،  ــاه صف ــی م ــه پایان ــا )ع( در ده ــام رض ــی ام ملکوت
ــی از  ــواد خوراک ــی و م ــع آب معدن ــا توزی ــر ب ــب کوث موک
زائرینــی کــه بــا پــای پیــاده در راه زیــارت علــی بن موســی 

ــد.  ــی می کن ــته اند، پذیرای ــدم گذاش ــا )ع( ق الرض
گلبداغــی افــزود: ســنت مقــدس زیــارت پیــاده حضــرت 
ــردم،  ــن م ــاز در بی ــا )ع( ازدیرب ــی  الرض ــن  موس ــی  ب عل
ــود  ــران وج ــی ای ــی و مذهب ــته مل ــخصیت های برجس ش
داشــته و موسســه اعتبــاری کوثــر بــا هــدف تکریــم 
 و پذیرایــی از زائرانــی کــه بــا پــای پیــاده بــه دیــدار 
ــل می شــوند،  ــام شــهادت ایشــان نائ ــام هشــتم در ای ام

ــا نمــوده اســت.  موکــب خدمــات رســانی برپ
تشــریح  در  رضــوی  اســتان خراســان  مدیــر شــعب 
فعالیت هــای ایــن موکــب بیــان داشــت: در مــدت زمــان 
 برگــزاری موکــب موسســه اعتبــاری کوثــر، بیــش از
۲۰ هــزار  وعــده غــذا شــامل صبحانــه و غــذای گــرم 
الرضــا )ع( موســی  بــن  علــی  امــام  زائــران   میــان 

 توزیع خواهد شد. 
ــای  ــا پ ــه ب ــوی ک ــران رض ــم زائ ــت: تکری ــان داش وی بی
پیــاده ایــن مســیر را طــی خواهنــد کــرد در حقیقــت 
در  رضــا)ع(  امــام  ارزشــمند  ســیره   پاسداشــت 
میهمــان نــوازی اســت و موسســه اعتبــاری کوثــر بــه لطف 
خــدا و عنایــت ایــن امــام همــام بــا ارائــه خدمــات، خــود 

را هــم قــدم زائریــن حضــرت نمــوده اســت.

قاسم جهرودی،  مدیرعامل جدید 
سایپا شد

ایــن گــروه خودروســازی،  بــا تصویــب هیئت مدیــره 
ــد  ــل جدی ــوان مدیرعام ــه عن ــم جهرودی ب ــن  قاس محس

ــد.  ــوب ش ــایپا منص س
از  مکانیــک  مهندســی  آموختــه  دانــش  جهــرودی، 
ــن در ایســاکو   ــش از ای ــه پی ــر اســت ک دانشــگاه امیرکبی
ــی   ــت داشــته اســت و مدیرعامل و ســاپکو ســابقه مدیری
شــرکت های ریخته گــری آلومینیــم و  یاتاقــان بــوش 
 را نیــز در کارنامــه خــود دارد. گفتنــی اســت کــه در 
ــل  ــد مدیرعام ــمت هایی مانن ــروری س ــه کاری جه کارنام
ــران،  ــوش ای ــان ب ــرکت یاتاق ــره ش ــس هیئت مدی و رئی
ــدت ۵  ــه م ــران خــودرو )ب ــی ای ــروه صنعت ــه گ ــق ب متعل
ســال(، مدیــر عامــل شــرکت ریخته گــری آلومینیــوم 
ــاخت  ــام س ــم مق ــال، قائ ــدت ۵ س ــه م ــودرو  ب ایران خ
ــت  ــو هیئ ــاپکو، عض ــرکت س ــل ش ــی مدیرعام و خودکفای
ــرکت  ــره ش ــت مدی ــو هیئ ــاکو، عض ــرکت ایس ــره ش مدی
 رادیاتــور  ایــران  متعلــق بــه گــروه ســایپا و رئیــس 
پیشــرو  پارســیان  لنــت  شــرکت   هیئت مدیــره 

دیده می شود. 

بازدهــی نامناســب طــرح رونــق تولیــد 
مختلــف  دالیــل  بــه  جــاری  ســال  در 
واحدهــای  اســتقبال  عــدم  جملــه  از 
نظــام  ســخت گیری های  و  تولیــدی 
 بانکــی موجــب شــده تــا بــا انتقــادات 
تنــد و تیــزی در ایــن راســتا همــراه باشــیم و 
تولیدکننــدگان ایــن طــرح را در عمــل ناموفق 

نند.  بدا
ســال گذشــته  در  ایســنا،  بــه گــزارش 
طــرح رونــق تولیــد اقتصــادی بــا پرداخــت 
تســهیاتی معــادل۲۴ هــزار میلیــارد تومــان 
بــه ۱۷ هــزار واحــد تولیــدی صنعتــی و 
کشــاورزی در دســتور کار قــرار گرفــت و 
ــه در  ــد ک ــن ش ــر ای ــم ب ــس از آن تصمی پ
ــوان  ــه عن ــرح ب ــن ط ــز ای ــاری نی ــال ج س
ــت  ــت پرداخ ــی در جه ــرح قبل ــل ط مکم
ــی  ــارد تومان ــزار میلی ــه ۳۰ ه ــهیات ب تس
ــرار  ــر ق ــی مدنظ ــد صنعت ــزار واح ــه ۱۵ ه ب
عنــوان  تحــت  مذکــور  در طــرح  گیــرد. 
ــاری، ــال ج ــادی در س ــد اقتص ــق تولی  رون

۲۰ هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار جهــت 
ــی در  ــد صنعت ــزار واح ــه ۱۰ ه ــت ب پرداخ
 راســتای بهبــود وضعیــت فعلــی و نیــز 
ــرای ۵۰۰۰ واحــد  ــارد تومــان ب ۱۰ هــزار میلی
صنعتــی کوچــک، متوســط و بــزرگ بــه 
منظــور نوســازی و بهســازی تعریــف شــده 

اســت.
بــر اســاس آخریــن اطاعــات منتشــر 
ــا  ــال ت ــدای س ــنا، از ابت ــط ایس ــده توس ش
ابتــدای مهــر مــاه ســال جــاری ۲۶ هــزار و 
۴۱8 بنــگاه تولیــدی کوچــک و متوســط در 
قالــب طــرح رونــق تولیــد ثبــت نــام کــرده 
کــه از ایــن تعــداد ۷۶۳۴ واحــد بــه بانــک 
معرفــی و مبلغــی حــدود ۵۹۰۰ میلیــارد 
ــه شــده  ــر گرفت ــا در نظ ــرای آن ه ــان ب توم

اســت. 

تولیــدی،  واحــد   ۱۳۱۶ ایــن  بــر  عــاوه 
تومــان  میلیــارد   ۱۱88 حــدود   مبلغــی 

دریافت کرده اند. 
بــا گذشــت شــش مــاه از آغــاز ســال 
۱۳۹۶ تنهــا ۳.۹۶ درصــد از تســهیات ۳۰ 
ــرح  ــه ط ــوط ب ــی مرب ــارد تومان ــزار میلی ه
تولیــدی  واحدهــای  بــه  تولیــد  رونــق 
پرداخــت شــده اســت، رقمــی کــه بــا 
ــان  ــا پای ــده ت ــه فرصــت باقــی مان توجــه ب
ــاط  ــادی را در ارتب ــیار زی ــی بس ــال نگران س
ــور،   ــم مذک ــت رق ــدن پرداخ ــق ش ــا محق ب

ــت. ــرده اس ــاد ک ایج

 ترس و واهمه از دریافت 
تسهیالت بانکی

در ایــن راســتا، عبدالوهــاب  ســهل آبادی 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــه صنع ــس خان -رئی
ایــران– بــا انتقــاد از وضعیــت ارائه تســهیات 
ــی،  ــدی متقاض ــای تولی ــه واحده ــی ب بانک
اظهــار کــرد کــه بانک هــا از تمامــی اهرم هــای 
ــه  ــهیات ب ــت تس ــتای پرداخ ــار در راس فش
می کننــد  اســتفاده  تولیــدی  واحدهــای 
ــدی از  ــای تولی ــده واحده ــب ش ــه موج ک
 دریافــت تســهیات تــرس و واهمــه داشــته 

باشند. 

وی بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری شــاهد 
اســتقبال پاییــن تولیدکننــدگان از طــرح 
ــه کــه  ــق تولیــد هســتیم، گفــت: آن گون رون
مــا اطــاع داریــم در نیمــه اول ســال کمتــر 
از ۴درصــد مربــوط بــه تســهیات ۳۰ هــزار 
ــدی  ــا ی تولی ــه واحده ــی ب ــارد تومان میلی
ــده  ــت ش ــازی پرداخ ــق و نوس ــت رون جه
ــر  و در ســال جــاری شــاهد هســتیم کــه ب
ــی  ــتقبال مطلوب ــته اس ــال گذش ــاف س خ

ــه اســت. صــورت نگرفت
ســهل آبادی وضعیــت تولیــد را مناســب 
ــه  ــرد ک ــان ک ــه بی ــن رابط ــت و در ای ندانس
بــه طــور حتــم بایــد جهــت بهبــود وضعیــت 

ــود.  ــی ش ــور چاره اندیش ــد در کش تولی
چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت بــا بــار 
ســنگین بدهــی بانکــی و بهره هــای مربــوط 
ــود   ــاد نمی ش ــت ایج ــد و حرک ــه آن تولی ب
و همیــن مســئله موجــب خواهــد شــد 
ــط  ــدی توس ــق تولی ــرح رون ــاکان از ط کم
مطلوبــی  اســتقبال  تولیــدی  واحدهــای 

ــرد. ــورت نگی ص
ــوده  ــق تولیــد در عمــل موفــق نب طــرح رون
ــه  ــاون خان ــی زاده -مع ــژن پناه اســت. بی
ــا  صنعــت، معــدن و تجــارت ایــران- نیــز ب
ــی  ــهیات بانک ــه تس ــر اینک ــذاری ب صحه گ
ــرح  ــی در ط ــای صنعت ــه واحده ــی ب اندک
ــت،طرح  ــه اس ــق گرفت ــد،  تعل ــق تولی رون
رونــق تولیــد را در عمــل موفــق ندانســت و 
اعــام کــرد کــه در این طــرح تنها شــعارهای 
مختلفــی داده می شــود و بایــد بدانیــم 
ــای  ــرای واحده ــی ب ــی راحت ــه دسترس ک
تســهیات دریافــت  جهــت   تولیــدی 

وجود ندارد.
ــت  ــر اینکــه دول ــد ب ــا تأکی ــن ب وی همچنی
می خواهــد بــه صــورت مصنوعــی امیــد 
ــه  ــده نگ ــدی زن ــای تولی ــن واحده را در بی

ــرد: متأســفانه در عمــل  دارد، خاطرنشــان ک
ــت  ــی ارزان قیم ــع بانک ــه مناب ــی ب دسترس
شــعارهای  علی رغــم  و  نــدارد  وجــود 
ــن رابطــه داده می شــود  ــه در ای ــی ک مختلف
ــرای  ــهیات ب ــت تس ــه دریاف ــی ب دسترس

ــت. ــت نیس ــدی راح ــای تولی واحده
 چرا معادن را نادیده گرفته اند؟

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــه صنع ــاون خان مع
ــدن  ــه ش ــده گرفت ــاد از نادی ــا انتق ــران ب ای
معــادن در طــرح رونــق تولیــد، گفــت: یکــی 
از نقــاط ضعــف قابــل اشــاره در طــرح رونــق 
تولیــد، ایــن اســت کــه واحدهــای معدنــی 
در ایــن طــرح دیــده نشــده اند و شــاهد 
هســتیم کــه دو ســال پیاپــی ایــن واحدهــا 

ــد. از دریافــت تســهیات محــروم ماندن
پناهــی زاده، همچنیــن واحدهــای معدنــی را 
ــاب  ــی خط ــای صنعت ــر از واحده زودبازده ت
و بیــان کــرد کــه متأســفانه در بخــش 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــی وزارت صنع معدن
ضعــف وجــود دارد و ایــن واحدهــا طــی دو 
ســال اخیــر از دریافــت تســهیات محــروم 
مانده انــد و مــا بایــد معــادن را در کشــور بــه 
بچــه یتیــم ســر راهــی تشــبیه کنیــم کــه بــا 
ــده اند  ــه ش ــف مواج ــای مختل محرومیت ه
و کســی حاضــر نیســت وضعیت شــان را 

ــد. پیگیــری کن

 تمدید طرح رونق تولید با چه 
هدفی است؟

ــاون اقتصــادی و هماهنگــی  ــی مع در حال
و  برنامــه  ســازمان  بودجــه  و  برنامــه 
بودجــه از در نظــر گرفتــن طــرح رونــق 
از بســته های  یکــی  بــه عنــوان  تولیــد 
حمایتــی در ســال ۱۳۹۷ خبــر داد کــه 
مســأله مهــم ایــن اســت کــه ایــن طــرح 
بــا چــه هدفــی در ســال آتــی بــه اجــرا در 
ــق  ــم موف ــه علی رغ ــرا ک ــد؟ چ ــد آم خواه
 ۱۳۹۵ ســال  در  مذکــور  طــرح  بــودن 
ــدگان از  ــتقبال تولیدکنن ــدم اس ــاهد ع ش
ــا  ــتیم ت ــاری هس ــال ج ــرح در س ــن ط ای
جایــی کــه بــا گذشــت نیمــی از ســال 
 ۳۰ تســهیات  درصــد  از۴  تنهــا کمتــر 
هــزار میلیــارد تومانــی واحدهــای تولیــدی 
پرداخــت شــده و تولیدکننــدگان معتقدنــد 
کــه بــه هیــچ وجــه رونــد مطلوبــی در 
زمینــه پرداخــت تســهیات بــه واحدهــای 
 تولیــدی و صنعتــی وجــود نــدارد، بنابرایــن

ــد  ــور نیازمن ــرح مذک ــد ط ــر می رس ــه نظ ب
بازنگــری در فرآینــد اجراســت چــرا کــه بــا 
ادامــه همیــن رونــد بــه طــور حتــم بــاز هــم 
شــاهد عــدم اســتقبال واحدهــای صنعتــی 
ــای  ــهیات از بانک ه ــت تس ــت دریاف جه

عامــل خواهیــم بــود.

دبیــر کانــون سراســری انبوه ســازان مســکن کشــور گفــت: 
دولــت تــاش خــود را در بحــث پرداخــت تســهیات 
بــه مــردم بــرای خریــد مســکن انجــام داده، امــا در 
 حــال حاضــر بــه بن بســتی تحــت عنــوان بن بســت 

بانک مسکن رسیده است. 
ــرد:  ــار ک ــنا، اظه ــا ایس ــو ب ــت در گفت وگ ــید پورحاج فرش
ــهیات  ــته تس ــال گذش ــاه س ــن  م ــکن از بهم ــک مس بان
خــود را در قالــب اوراق »تســه« ارائــه داده اســت و مــردم 
ــکن  ــک مس ــهیات را از بان ــق تس ــن طری ــد از ای می توانن

ــد.  ــت کنن دریاف
ــم  ــت کنی ــازار مســکن را تقوی ــم ب ــر بخواهی ــزود: اگ وی اف
ــد مــردم،  ــدرت خری ــی افزایــش ق ــور اصل ــد ســه فاکت بای
ــوار  ــای خان ــش درآمده ــکن و افزای ــت مس ــش قیم کاه

ــد.  ــرار بگیرن ــورد توجــه ق م

ــاخص ها  ــن ش ــدام از ای ــر ک ــرد: ه ــح ک ــت تصری پورحاج
ــکن  ــازار مس ــر ب ــی ب ــیار خوب ــذاری بس ــد تأثیرگ می توانن
داشــته باشــند زیــرا ایــن فاکتورهــا، مهم تریــن فاکتورهایــی 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــکن م ــوزه مس ــد در ح ــه بای ــتند ک هس

ــازار مســکن باشــیم.  ــق ب ــا شــاهد رون ــد ت بگیرن
پورحاجــت بــا بیــان اینکــه تســهیات حــوزه مســکن بســیار 
ــدارد،  ــی ن ــوار هم خوان ــای خان ــا هزینه ه ــت و ب ــران اس گ
ــه  ــت ب ــه دول ــتی ک ــر سیاس ــال حاض ــرد: در ح ــوان ک عن
ــت  ــردم اس ــد م ــدرت خری ــش ق ــت، افزای ــال آن اس دنب
ــه  ــت ک ــی اس ــت های مال ــا سیاس ــط ب ــواًل مرتب ــه معم ک

ــد.  ــه می دهن ــت ارائ ــه دول ــا ب بانک ه
 وی ادامــه داد: در ایــن زمینــه دولــت تــاش خــود را 
انجــام داده اســت امــا در حــال حاضــر بــه بن بســتی 
ــت. ــیده اس ــکن رس ــک مس ــت بان ــوان بن بس ــت عن تح

ــاب  ــه احتس ــت: ب ــرژی گف ــادرات ان ــیون ص ــرکل فدراس دبی
فــروش ۲۴۰ میلیــارد ســاعت بــرق، درآمــدی معــادل ۱۴ هــزار 
میلیــارد تومــان کســب می شــود درحالی کــه هزینه هــای 

ــان اســت.  ــارد توم ــه ۲۲ هــزار میلی ــن وزارتخان ای
ســید حمیدرضــا صالحــی، دبیــرکل فدراســیون صــادرات 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــر ب ــا خبرنگارمه ــو ب ــت وگ ــرژی در گف ان
صنعــت بــرق و تقریبــًا در تمامــی صنایــع،  جــای خالــی مقوله 
رگوالتــوری احســاس می شــود، گفــت: در حــال حاضــر بیــش 
ــا  ــم. ب ــرژی پرداخــت می کنی ــه ان ــان یاران ــارد توم از ۱۲۰ میلی
توجــه بــه اینکــه اقتصــاد ایــران همچنــان انــرژی محــور اســت 
ــه ســمت  ــرژی ب ــه ارزش ان ــر اســت ک ــه نظــر می رســد بهت ب
حقیقــی شــدن  پیــش رود تــا پازل هــای اقتصــادی در جــای 

خــود قــرار گیرنــد. 
تومانــی  میلیــارد  هــزار    ۳۲ بدهــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 

ــی  ــاد بده ــه ایج ــد ریش ــد دی ــه داد:  بای ــرو، ادام وزارت  نی
کجاســت؟ در ایــن زمینــه می تــوان گفــت: ریشــه ایجــاد 
بدهــی اختــاف درآمــد و هزینــه ایــن وزارتخانــه اســت. 
۲۴۰ میلیــارد ســاعت بــرق توســط ایــن وزارتخانــه تولیــد 
می شــود کــه بــا نــرخ مصــوب مجلــس کــه کم تریــن میــزان 
تعییــن شــده اســت، فروختــه می شــود. ایــن فعــال بخــش 
خصوصــی، تصریــح کــرد: بــا در نظــر گرفتــن قیمــت مصــوب 
مجلــس و بــه احتســاب فــروش ۲۴۰ میلیــارد ســاعت بــرق، 
ــود  ــب می ش ــان کس ــارد توم ــزار میلی ــادل ۱۴ ه ــدی مع  درآم
درحالی کــه هزینه هــای ایــن وزارتخانــه ۲۲ هــزار میلیــارد 
تومــان اســت. و در ۵ تــا ۶ ســال گذشــته پــروژه توســعه ای در 
ایــن بخــش انجــام نشــده اســت. در همیــن مــوازات شــاهد 
ــد صنعتــی شــدن و افزایــش رشــد جمعیــت کشــور و در  رون

نتیجــه افزایــش میــزان مصــرف هســتیم.

 ۶۰۰  ۸۳ میلیون دالر، صادرات سنگ  آهن۵۴ درصد، افزایش صادارت نفت ایران به 
کره جنوبی

میلیون ریال، قیمت خرید هر کیلو 
زعفران در بورس کاال

ایــران در هفــت ماهــه ســال  میــزان صــادرات ســنگ آهن 
جــاری در آســتانه ۶۰۰ میلیــون دالر قــرار گرفــت.

مــاه  در  جنوبــی  کــره  بــه  ایــران  خــام  نفــت  صــادرات 
افزایــش  گذشــته  ســال  مشــابه  مــدت  بــه  نســبت   اکتبــر 

۸۳ درصدی دارد.

رشــته ای  ممتــاز  زعفــران  خریــد  مصــوب  توافقــی  قیمــت 
بــه ازای هــر کیلوگــرم، ۵۴  بــورس کاال  بریــده )نگیــن( در 

اســت. ریــال  میلیــون 
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۱۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه  طرح جدید

۳,۹۹۷,۰۰۰ ریال 

  ربع سکه  بهار آزادی 

۲,۶۳۰,۰۰۰ ریال 

  سکه یک گرمی 

۷,۱۱۰,۰۰۰ ریال 

  نیم سکه بهار آزادی 

۱۳,۵۱۰,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه  طرح قدیم

 $ ۱,۲۹۱.۹

  اونس جهانی 

۱,۲۶۳,۲۹۰ ریال 

  گرم طال 

۵,۴۷۲,۰۰۰ ریال 

 اتحادیه طال   مثقال طال
جواهر و سکه 

تهران

،،
ــد  ــق تولی در ســال گذشــته طــرح رون
تســهیالتی  پرداخــت  بــا  اقتصــادی 
معــادل۲۴ هــزار میلیــارد تومــان بــه 
۱۷ هــزار واحــد تولیــدی صنعتــی و 
کشــاورزی در دســتور کار قــرار گرفــت

در پــی وقــوع حادثــه ی دلخــراش زلزلــه ی غــرب کشــور، مدیریــت 
و کارکنــان گــروه فــوالد مبارکــه دوشــادوش اقشــار مختلــف مــردم 

و  نقــدی  کمک هــای  ارســال  بــا 
غیرنقــدی خــود بــا ایــن عزیــزان ابراز 

ــد.  ــدردی نمودن هم
ــن  ــوالد، اولی ــگار ف ــزارش خبرن ــه گ ب
شــرکت کمک هــای   محمولــه 
فــوالد  مبارکــه بــه مناطــق زلزلــه زده 
غــرب کشــور در قالــب ۵۰۰۰ تختــه 
پتــو،  ۴۳۶۰ ثــوب انــواع لبــاس، 
 ۲۰۰۰۰ معدنــی،  آب  شــل   ۱۵۰۰۰
قوطــی انــواع کنســرو غــذا و ۲۰۰۰۰ 

 قــرص نــان توســط ۱۳ دســتگاه کامیــون بــرای هم وطنــان نیازمنــد 
ارســال شــد. معــاون نیــروی انســانی و ســازماندهی شــرکت فــوالد 
مبارکــه در مصاحبــه بــا خبرنــگار فــوالد، ضمــن اعــام ایــن خبــر و 
 عــرض تســلیت بــه خانواده هــای داغــدار زلزلــه زده، گفــت: در کنــار،

فعالیت هــای اقتصــادی، فــوالد مبارکــه  ایفــای نقــش محــوری در 
توســعه  اجتماعــی کشــور از مهم تریــن مأموریت هــای ایــن شــرکت 
اســت. در ایــن خصــوص  تمامــی مدیــران و کارکنــان شــرکت ضمن 
ــک  ــه کم ــه  هرگون ــرای ارائ ــز ب ــان عزی ــا هم وطن ــدردی ب ــراز هم اب
ــان  ــن زم ــتا و در کوتاه تری ــن راس ــد و در همی ــی کردن ــام آمادگ اع
ممکــن بــا هماهنگــی مســئوالن ســتاد بحــران اســتان بــرای تهیــه 

 بخشــی از اقــام موردنیــاز ایــن عزیــزان اقــدام شــد.

ایــاز اســماعیلی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از اعــام آمادگی 
مدیــران و کارکنــان فــوالد مبارکــه بــرای تخصیــص بخشــی از حقــوق 
خــود بــرای کمــک بــه هم وطنــان 
زلزلــه زده خبــر داد و گفــت: ازآنجاکــه 
ــر  ــور خی ــه در ام ــان فوالدمبارک کارکن
همــواره پیــش قــدم بوده انــد، در 
ایــن مــورد نیــز ترتیبــی اتخــاذ شــده 
ــبت  ــد نس ــکاران بتوانن ــا هم ــت ت اس

بــه ایــن امــر نیــز اقــدام کننــد. 
شــرکت های  راســتا  همیــن  در 
صنایــع  و  هرمــزگان  فــوالد 
خراســان  ســنگان  فــوالد  معدنــی 
ــاری  ــور را ی ــرب کش ــه زده غ ــان زلزل ــز هم وطن ــه نی ــوالد  مبارک ف
اقــدام خداپســندانه شــرکت فــوالد  ایــن  کردنــد. در جریــان 
هرمــزگان بــا هماهنگــی جمعیــت هال احمــر اســتان، ضمــن 
ــک  ــال ی ــا ارس ــرکت، ب ــن ش ــان ای ــوی کارکن ــون از س ــدای خ اه
ــی  ــواد غذای ــرو م ــادر، ۵۰۰۰ کنس ــدد چ ــو، ۵۰۰ ع ــه پت ــزار تخت ه
و ۲۰۰۰ ثــوب انــواع البســه بــه یــاری ایــن عزیــزان شــتافتند.
 ایــن گــزارش حاکــی اســت کارکنــان شــرکت صنایــع معدنــی
فــوالد ســنگان خراســان فــوالد مبارکــه هــم بــه منظــور ابــراز 
همــدردی و عمــل بــه وظیفــه  انســانی، بخشــی از حقــوق و دســتمزد 
ــاص  ــه اختص ــن حادث ــدگان ای ــیب دی ــه آس ــود را ب ــاه خ ــان م آب

ــد. دادن

ــرای نحــوه  ــری ب ــا تصمیم گی ــه ب ــا در رابط ــژه بانک ه جلســه وی
ــزار شــد و طــی آن ســه  ــه زده برگ ــه مناطــق زلزل کمک رســانی ب
پیشــنهاد از ســوی نظــام بانکــی بــرای انجــام اقدامــات اساســی 
در مناطــق زلزلــه زده و بــه ویــژه اســتان کرمانشــاه مطــرح شــده 

اســت. 
آن طــور کــه جمشــیدی - دبیــر 
کانــون بانک هــای خصوصــی- در 
رابطــه بــا جزئیــات ایــن جلســه 
اســت:  داده  توضیــح  ایســنا  بــه 
ــار  ــد در کن ــم گرفتن ــا تصمی بانک ه
تســهیاتی کــه از ســوی هیئــت 
بــرای  مرکــزی  بانــک  و  دولــت 
کمــک بــه مناطــق زلزلــه زده مصــوب 
کمک هــای  گونــه ای  بــه  شــده، 

ــده انجــام  ــه طــور پراکن ــا ب ــرده ت خــاص خــود را ســاماندهی ک
نشــود. بــه عبارتــی منابــع مالــی کــه قــرار اســت در ایــن رابطــه 
ــدت و  ــات بلندم ــام اقدام ــرای انج ــز و ب ــود را متمرک ــه ش هزین
بازســازی زیرســاخت ها در نظــر بگیرنــد. در نتیجــه ایــن جلســه 

ــت.  ــده اس ــرح ش ــنهاد مط ــه پیش ــترک،  س مش
اول اینکــه، بانک هــا بازســازی مــدارس، درمانگاه هــا و خانه هــای 
بهداشــت آســیب دیده در مناطــق زلزلــه زده را تقبــل کــرده و 
انجــام دهنــد. مــورد دوم اینکــه، ســاخت و ســاز بیمارســتان ســر 
ــرفته تر ین  ــه پیش ــز ب ــا تجهی ــده ب ــب ش ــه تخری ــاب ک ــل ذه  پ
امکانــات پزشــکی را بــه طــور کامــل بانک هــا انجــام دهنــد. امــا 
ــا،  ــاز درمانگاه ه ــاخت و س ــازمانی س ــا س ــش از بانک ه ــر پی اگ

را  ذهــاب   ســرپل  بیمارســتان  یــا  و  بهداشــت   خانه هــای 
تقبــل کــرده باشــد آنــگاه بانک هــا پیشــنهاد ســوم خــود را اجرایی 
ــای  ــا کانکس ه ــه، بانک ه ــوم اینک ــنهاد س ــرد. پیش ــد ک خواهن
ــا حــد امــکان تهیــه  ــه زدگان  را ت ــرای اســکان موقــت زلزل  الزم ب
خواهنــد کــرد. امــا در کنــار ایــن 
ــت  ــن هیئ ــش از ای ــات پی تصمیم
وزیــران مصــوب کــرده بــود کــه 
تــا ۶۵۹ میلیــارد  بانکــی  شــبکه 
ارزان قیمــت  تســهیات  تومــان 
زلزلــه زده  مناطــق  اختیــار   در 
ادامــه  در  کــه  دهنــد   قــرار 
 بانــک مرکــزی ایــن رقــم را تــا 
افزایــش  تومــان  میلیــارد   ۷۶۷
ــه شــبکه بانکــی   داده و روز شــنبه ب
ــد  ــدود ۴درص ــود ح ــا س ــهیات ب ــن تس ــت. ای ــرده اس ــاغ ک اب
پرداخــت می شــود. ایــن تســهیات از طریــق هفــت بانــک عاملی 
کــه بانــک مرکــزی معرفــی کــرد، اجرایــی خواهــد شــد. در همین 
رابطــه تصمیــم دیگــری کــه در جلســه امــروز مشــترک بانک هــا 
أخــذ شــده ایــن اســت کــه،  ســایر بانک هــا مبالغــی را از محــل 
منابــع  قرض الحســنه خــود بــرای افزایــش تســهیات دهــی در 
ایــن رابطــه اختصــاص دهنــد، امــا قــرار نیســت کــه خودشــان بــه 
طــور مســتقیم ایــن کار را انجــام دهنــد. ایــن منابــع را در اختیــار 
ــارت،  ــت، تج ــی، مل ــپه، مل ــی س ــل یعن ــک عام ــت بان آن هف
کشــاورزی، مســکن و صــادرات قــرار داده و آن هــا در قالــب 

شــرایط تعییــن شــده، تســهیات را پرداخــت خواهنــد کــرد.

معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت  فوالد  مبارکه عنوان کرد:

 ارسال کمک های گروه فوالد مبارکه 
به مناطق زلزله زده  غرب کشور

۳ پیشنهاد ویژه نظام بانکی 
برای کمک به زلزله زدگان

گلرنگ
 ِ زمینه هــای گوناگــون  در  پویاســت کــه  اقتصــادی  یــک مجموعــه  »گــروه صنعتــی گلرنــگ« 
ســرمایه گذاری،  فعالیــت می کنــد. ایــن گــروه صنعتــی عــاوه بــر تولیــد کاال در طــی ســال ها فعالیــت 
ــت  ــز فعالی ــی نی ــادالت بین الملل ــی و تب ــرمایه گذاری خارج ــه س ــر، در زمین ــال های اخی ــود، در س خ

ــرد.  ــاره ک ــی اش ــی و زیبای ــع آرایش ــودرو و صنای ــه واردات خ ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــته ک داش
گــروه صنعتــی گلرنــگ بــا اتــکاء بــه تاش هــای بخــش خصوصــی شــکل گرفتــه، دارای ۴۰ برنــد فعــال 
ــای  ــل، در حوزه ه ــه ای و بین المل ــی، منطق ــوع را در ســطح مل ــه ۱۰۰ شــرکت متن ــک ب می باشــد و نزدی
مختلــف کســب و کار شــامل می شــود. حوزه هایــی چــون: صنایــع شــوینده و بهداشــتی، صنایــع غذایــی، 
صنایــع دارویــی، صنایــع ســلولزی، توزیــع و فــروش، صنایــع آرایشــی و زیبایــی، صنعــت خــودرو، نفــت، 
ــته بندی،  ــاپ و بس ــی، چ ــی بین الملل ــات بازرگان ــاختمان، خدم ــرژی، س ــدن، ان ــیمی، مع گاز، پتروش
خدمــات بیمــه، حمــل و نقــل سراســری، تولیــد مــواد شــیمیایی پاســتیک و پلیمــر، خدمــات آموزشــی، 
ــر  ــش از ۱۶۰۰۰ نف ــر بی ــال حاض ــره. در ح ــی و غی ــپزخانه های صنعت ــزات آش ــات، تجهی ــاوری اطاع فن
ــه فهرســت ۵۰۰ شــرکت  ــه  کار هســتند و چشــم انداز آن، پیوســتن ب در ایــن گــروه صنعتــی مشــغول ب
ــی،  ــروه صنعت ــن گ ــروش ای ــه ۴۰ درصــد از ف ــه ای ک ــه گون ــا ســال ۱۴۰۴ اســت. ب ــی ت ــر بین الملل برت

ــرون مــرزی باشــد. ــی و ب بین الملل

تولید ملی

 طرحی کم رمق  
برای رونق تولید

درآمد پایین، دلیل ورشکستگی وزارت نیرودولت به بن بست بانک مسکن رسیده است



هشتبهشت
 آغاز طرح »ذوالفقار ۴« پلیس 

در استان اصفهان 
 فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان از اجــرای طــرح 
ــازی  ــدف پاک س ــا ه ــی ب ــن فرمانده ــار ۴« ای »ذوالفق
ــر  ــوده و کانون هــای جــرم در ســطح اســتان خب ــاط آل نق
داد و گفــت: پلیــس ترویــج معروفــات در جامعــه را دنبــال 

ــد. ــه می کن ــرات مقابل ــا منک و ب
ســردار مهــدی معصوم بیگــی افــزود: امــروز قــوام و 
اســتواری دیــن بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت 
ــم،  ــامی ه ــام اس ــی در نظ ــه اله ــن فریض ــم دار ای و پرچ

ــت. ــی اس ــروی انتظام نی
ــه  ــورد توج ــد م ــه بای ــی ک ــه مهم ــرد: نکت ــح ک وی تصری
همــه کارکنــان نیــروی انتظامــی قــرار گیــرد ایــن اســت کــه 
بداننــد مجموعــه ای کــه مســئولیت امــر بــه معــروف و نهی 
از منکــر، برخــورد بــا قانون شــکنی ها و ناهنجاری هــا و 
ــده دارد  ــر عه ــه ب ــج خوبی هــا و ارزش هــا را در جامع تروی

ــه خوبی هــا باشــد. خــودش عامــل ب

طرح پیشگیری از پوسیدگی دندان 
در مدارس اصفهان  

 کارشــناس ســامت دهــان و دنــدان دانشــگاه علــوم 
پزشــکی اصفهــان گفــت: طــرح پیشــگیری از پوســیدگی 
ــرای ۴۵۰  ــه صــورت رایــگان ب ــان دی مــاه ب ــا پای ــدان ت دن
دانش آمــوز ابتدایــی اســتان اصفهــان اجــرا می شــود 
کــه بــرای ایــن طــرح، بیــش از یــک میلیــارد و ۴۰۰ هــزار 

ــه شــده اســت. ــان هزین توم
محمدعلــی ســاعی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتفاده از 
ــای  ــیدگی دندان ه ــد پوس ــا ۵۰ درص ــد ت ــش فلورای وارنی
ــزود: اســتفاده از  ــد، اف ــم را کاهــش می ده شــیری و دائ
مــاده وارنیــش فلورایــد، روشــی جدیــد بــرای جلوگیــری از 
ــدان اســت کــه ســبب کاهــش هزینه هــای  پوســیدگی دن

ــد.  ــد ش ــکی خواه دندان پزش
ــوزان  ــرای دانش آم ــرح ب ــن ط ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
متوســطه اول آموزش هــای بهداشــت دهــان و دنــدان 
ــان از  ــتان اصفه ــبختانه اس ــت: خوش ــود، گف ــه می ش ارائ
ــک  ــه ی ــوزان رتب ــدان دانش آم نظــر بهداشــت دهــان و دن

ــور را دارد.  کش

  شهرستان »ثالث باباجانی« 
در اختیار هالل احمر اصفهان  

ــان  ــتان اصفه ــر اس ــال  احم ــت ه ــل جمعی ــر عام  مدی
گفــت: ۸ هــزار و ۴۰۰ خانــوار زلزلــه زده شهرســتان »ثــاث 
ــت  ــر جمعی ــر نظ ــور زی ــرب کش ــه غ ــی« در منطق باباجان

ــد. ــرار گرفتن ــان ق ــتان اصفه ــر اس ــال احم ه

ــم پشــتیبانی و  ــه اینکــه تی ــا اشــاره ب ــی ب محســن مؤمن
ــر  ــامل 2۰ نف ــان ش ــتان اصفه ــر اس ــال  احم ــدادی ه ام
ــه  ــتقرار و ارائ ــرای اس ــدادی ب ــل ام ــران و عوام از امدادگ
خدمــات امــدادی بــه منطقــه اعــزام شــدند، افــزود: 
تاکنــون ۸ هــزار و ۴۴9 چــادر، 16 هــزار و 2۴۴ پتــو، یــک 
ــت در  ــزار و ۵۴6 موک ــور، یک ه ــعله وال ــزار و 36۴ ش ه
منطقــه زلزلــه زده زیــر نظــر جمعیــت هــال احمــر اســتان 
اصفهــان در بیــن ۸ هــزار و ۴۰۰ خانــوار ایــن منطقــه توزیــع 

شــده اســت.

 مسیر قطار سریع السیر 
اصفهان - تهران در محدوده 

دولت آباد باید تغییر کند
در  میمــه  و  شاهین شــهر  برخــوار،  مــردم  نماینــده 
سریع الســیر  قطــار  عبــور  مســیر  مجلــس گفــت: 
ــه  ــتگرد ب ــاد و دس ــن دولت آب ــران از بی ــان - ته اصفه
علــت تقســیم شــهرهای در مســیر بــه دو بخــش، بایــد 

ــد. ــر کن تغیی
ــه  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــینعلی حاجی دلیگان حس
علــت نارضایتــی مــردم و اینکــه عبــور قطــار سریع الســیر 
اصفهــان - تهــران از بیــن دولت آبــاد و دســتگرد، شــهرها 
ــیر  ــن مس ــد ای ــد، بای ــیم می کن ــش تقس ــه دو بخ را ب
ــه مســیر  ــزود: در طراحــی اولی ــد، اف ــر کن ــت تغیی حرک
ــه  ــاد و دســتگرد ب ــار، شــهرهای دولت آب ــن قط ــور ای عب
ــروز مســائل  دو بخــش تقســیم می شــوند و احتمــال ب
و  اجتماعــی، فرهنگــی  و مشــکات حاشیه نشــینی، 
ــهر  ــن دو ش ــهروندان ای ــی از ش ــرای بخش ــادی ب اقتص

ــد داشــت. وجــود خواه
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مســیر قطــار سریع الســیر 
اصفهــان - تهــران بایــد از ســمت مورچه خــورت بــه بلــوار 
کاوه اصفهــان تغییــر یابــد، گفــت:  در اجــرای ایــن طــرح 
ــرای  ــی اج ــد اصل ــد کلی ــردم، بای ــت م ــوق و رضای حق
احــداث خــط راه آهــن باشــد و مســئوالن اســتان اصفهان 
نیــز ایــن درخواســت مــردم را بــا جدیــت پیگیــری کننــد.

 ۲۵ اثر تاریخی آران و بیدگل 
در نوبت ثبت ملی

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره  رئیــس   
ــر  ــی 2۵ اث ــت مل ــدگل گفــت: کار ثب گردشــگری آران و بی

تاریخــی آران و بیــدگل در جریــان اســت.
تاریخــی  اثــر   ۵۰۰ تاکنــون  افــزود:  جــواد صدیقیــان 
ــن  ــه از ای ــده ک ــایی ش ــدگل شناس ــمند در آران و بی ارزش
ــوی  ــر ناملمــوس و معن ــر ملمــوس و 9 اث ــداد، 123 اث تع
ــرای  ــدام ب ــز در دســت اق ــر نی ــی شــده و 2۵ اث ــت مل ثب

ــت. ــی اس ــت مل ثب

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

ــای  ــن کاس ه ــوزان بی ــت دانش آم ــر جمعی اگ
ســوم راهنمایــی تــا پایــان متوســطه را ۴/۵ 
میلیــون نفــر در نظــر بگیریــم، گفتــه می شــود کــه 
136 هــزار نفــر از دانش آمــوزان در معــرض خطــر 
ــان                                                                                 ــن می ــتند و از ای ــدر هس ــواد مخ ــرف م مص
3 هــزار و 6۰۰ نفــر دســت کم یــک بــار مصرف کننــده 

ــد. ــواد مخــدر بوده ان م
ــه  ــد رو ب ــه آســیب های اجتماعــی رون از آنجــا ک
ــدارس  ــط م ــه و محی ــش گرفت ــدی را در پی رش
ــه  ــر جامع ــم ب ــای حاک ــر فض ــت تأثی ــز تح نی
در تیــررس آســیب های اجتماعــی قــرار دارد، 
ــر روی  ــده ب ــل آم ــه عم ــات ب ــاس تحقیق براس
ــان  ــیدن قلی ــران کش ــران و دخت ــی از پس گروه
و ســیگار، رابطــه جنســی، کتــک کاری بیــرون از 
خانــه و نوشــیدن الــکل، بــه ترتیــب شــایع ترین 
رفتارهــای پرخطــر بیــن دانش آمــوزان بــه شــمار 
ــرای  ــگ خطــری ب ــن مســئله زن ــه ای مــی رود ک
ــر الزم  ــه تدابی ــن زمین ــا در ای مســئوالن اســت ت

ــد. ــاذ کنن را اتخ
پــرورش  و  آمــوزش  بــه گفتــه کارشناســان 
مــوادی کــه دانش آمــوزان مصــرف می کننــد، 
بســته بــه نــوع جغرافیــا متفــاوت اســت؛ بیشــتر 
ــد  ــش دارن ــبک گرای ــواد س ــه م ــوزان ب دانش آم
ــه  ــوزان پســر هســتند ک ــن بیشــتر دانش آم و ای
در گــروه ســنی بــاالی 1۵ ســال بــه مــواد مخــدر 

می آورنــد.  روی 
ــزان  ــه می ــن مســئله اســت ک ــای ای ــا گوی آماره
شــیوع اعتیــاد در هنرســتان ها و دبیرســتان های 

کشــور 2.1 درصــد اســت.  
 مرگ روزانه سه جوان بر اثر 

سوءمصرف مواد مخدر 
دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
اصفهــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای 
ــه  ــه س ــه روزان ــف از اینک ــار تأس ــا اظه ــن ب وط

ــر ســوءمصرف مــواد  ــر اث جــوان جــان خــود را ب
ــاور  ــد ب ــت: بای ــد، گف ــت می دهن ــدر از دس مخ
ــای  ــاس پژوهش ه ــر اس ــه ب ــیم ک ــته باش داش
صورت گرفتــه، فقــط 3 درصــد از معتــادان بهبــود 
ــه  ــار ک ــد ب ــز هرچن ــه نی ــد و بقی ــل می یابن کام
ــه  ــم ب ــاز ه ــد، ب ــدام کنن ــاد اق ــرک اعتی ــرای ت ب

ایــن چرخــه برمی گردنــد.  
ــد ورود  ــه رون ــا اشــاره  ب ــادی زاده ب ــی  ه مصطف
ــتان  ــاد در اس ــه اعتی ــه چرخ ــان ب ــران و زن دخت
اصفهــان افــزود: امــروز آمــار ورود زنــان بــه 
چرخــه اعتیــاد نســبت بــه 1۰ ســال گذشــته 
ــر  ــن ام ــری داشــته اســت و ای ــش دو براب افزای
ــی مشــهود  ــه خوب ــت ب در خانواده هــای پرجمعی

ــت. اس
 وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه طــور متوســط در هــر 
دقیقــه یــک زندانــی مرتبــط بــا مــواد مخــدر بــه 
ــت:  ــراز داش ــود، اب ــور وارد می ش ــای کش زندان ه
ــدان  بایــد توجــه داشــت کــه در حــال حاضــر زن
بخــش مــواد مخــدر اســتان اصفهــان کــه دارای 
ــزار  ــروز ۴ ه ــت، ام ــت اس ــر ظرفی ــزار نف یک ه

ــی را در خــود جــای داده اســت. زندان
ــی، ۵۴  ــه اینکــه از هــر 1۰۰ زندان ــا اشــاره ب وی ب
ــواد مخــدر وارد  ــا محکومیــت مســتقیم م ــر ب نف
معتــادان  ســاالنه  می شــوند، گفــت:  زنــدان 
3۰ هــزار میلیــارد تومــان بــرای خریــد مــواد 
ــه  ــزان، چرخ ــن می ــد و ای ــه می کنن مخــدر هزین
اقتصــادی بــا ســود زیــادی را بــرای قاچاقچیــان 

ــت. ــاخته اس ــم س فراه
 تن فروشی زنان معتاد در برابر مواد

دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
ــا اشــاره بــه اینکــه  اســتان اصفهــان همچنیــن ب
ــور از  ــه کش ــدر ب ــواد مخ ــد از واردات م ۸۰ درص
ســوی پاکســتان اســت، افــزود: البتــه 9۰ درصــد 
ــود و  ــد می ش ــتان تولی ــواد در افغانس ــن م از ای
ــه  ــک محمول ــف ی ــرای کش ــی ب ــروی انتظام نی
مــواد مخــدر گاه بیــش از چهــار مــاه کار اطاعاتی 

ــد. ــام می ده ــز انج ــب و گری و تعقی
اعتیــاد،  ســن  کاهــش  افــزود:  هــادی زاده 
ــش  ــاد و افزای ــه اعتی ــان ب ــش زن ــش گرای افزای
از  شــاغل  افــراد  در  اعتیــاد  بــه  گرایــش 
شــاخصه های بــارز رونــد گرایــش بــه اعتیــاد در 

یــک دهــه اخیــر اســت.
ــرای  ــادان ب ــی از معت ــه برخ ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  تامیــن مــواد مخــدر مــورد نیازشــان دســت ب
اقدامــات ناشایســتی می زننــد، افــزود: بایــد بــاور 
داشــته باشــیم کــه در حــال حاضــر در اصفهــان 
زنــان و دخترانــی هســتند کــه بــه منظــور تامیــن 
حتــی دو هــزار تومــان هزینــه خریــد مــواد 
مخدرشــان اقــدام بــه تن فروشــی می کننــد.

ــا  ــاد ب ــا اعتی ــارزه ب ــی مب ــر شــورای هماهنگ دبی
اشــاره بــه اینکــه اعتیــاد در بیــن قشــرهای 
رو  نیــز  جامعــه  متخصــص  و  تحصیلکــرده 
ــاد در  ــرد: اعتی ــح ک ــت، تصری ــش اس ــه افزای ب
افزایــش اســت و  بــه  بیــن دانشــجویان رو 
زمینــه،  ایــن  در  دانشــجویی  خوابگاه هــای 
بــه یکــی از دغدغه هــای اصلــی مــا تبدیــل 

ند. شــده ا
اســاس  بــر  اینکــه  بیــان  بــا   هــادی زاده 
گزارش هــای بــه دســت آمــده 6۴ درصــد از 
معتــادان اســتان اصفهــان شــاغل هســتند، 
ــد از  ــه 21 درص ــت ک ــه داش ــد توج ــزود: بای اف
کارگــران واحدهــای تولیــدی اعتیــاد دارنــد و 
می تــوان گفــت کــه میــزان رشــد اعتیــاد در 
اســتان از میــزان رشــد جمعیــت پیشــی گرفتــه 

اســت.
 همکاری نداشتن سازمان ها برای 

پیشگیری  
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــان، مدی ــا مرزب   علیرض
شهرســتان تیــران و کــرون، نیــز بــا گایــه از اینکــه 
حلقــه همــکاری بیــن دســتگاهی در پیشــگیری 
مــدارس کامــل  در  اجتماعــی  آســیب های  از 
ــی  ــه تنهای ــرورش ب نیســت، گفــت: آمــوزش و پ
ــگیری  ــای پیش ــل طرح ه ــرای کام ــه اج ــادر ب ق
ــه  ــن حلق ــت و ای ــی نیس ــیب های اجتماع از آس
بایــد بــا تعامــل و همــکاری ســایر نهادهــا تقویــت 

شــود.
 شکست تحصیلی، یکی ازمهم ترین 

عوامل مصرف مواد مخدر است

ــا  ــز ب ــی، نی ــناس بالین ــادی، روان ش ــد من  ناهی
ــه اینکــه بــرای کاهــش آمــار اعتیــاد در  اشــاره ب
ــای الزم را در  ــان، دانش ه ــد معلم ــدارس بای م
زمینــه اعتیــاد همچــون شناســایی مــواد مخــدر، 
نحــوه مصــرف آن هــا و نشــانه های جســمی 
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــب کنن ــی از آن کس ــی ناش و روان
در پیشــگیری از اعتیــاد مؤثــر واقــع شــوند، 
اشــتباه  بــه  دانش آمــوزان  از  برخــی  افــزود: 
ــا  ــه ب ــرای مقابل مصــرف مــواد مخــدر را راهــی ب
دوران  تنش هــای  و  اضطراب هــا  اســترس ها، 
نوجوانــی می پندارنــد کــه در ایــن زمینــه بایــد 
بــه آن هــا آمــوزش مهارت هــای زندگــی طــی 

ــود.   ــه ش ــدون ارائ ــه ای م برنام
ارتبــاط  برقــراری  افــزود:  منــادی  ناهیــد 
ــکات  ــناخت مش ــازنده، ش ــوب و س ــی خ عاطف
ــه  ــا، دغدغ ــل آن ه ــه ح ــک ب ــوزان و کم دانش آم
ــم  ــا عل ــان اســت و آشــنایی ب بســیاری از معلم
روان شناســی بــه رشــد دانش آمــوزان و معلمــان 
کمــک می کنــد تــا مخاطــب خــود را بشناســند و 

ــوند. ــنا ش ــا آش ــنی آن ه ــات س ــا اقتضائ ب
ــه  ــی در ادام ــوم روان شناس ــناس عل ــن کارش ای
ــاز،  ــای خطرس ــی موقعیت ه ــرد: بعض ــار ک اظه
افزایــش  را  مخــدر  مــواد  مصــرف  احتمــال 
ــی  ــت تحصیل ــال شکس ــور مث ــه  ط ــد؛ ب می ده
یکــی از مهم تریــن عوامــل مصــرف مــواد مخــدر، 
بزهــکاری و ســایر مشــکات رفتــاری اســت. 
همچنیــن بعضــی از عوامــل خطرســاز ماننــد 
شکســت تحصیلــی، پرخاشــگری و درگیــری، 
داشــتن  افســردگی،  اضطــراب،  و  اســترس 
والدیــن معتــاد، کم رویــی و منــزوی بــودن بایــد 
ــد و یکــی از  در مــدارس مــورد توجــه قــرار گیرن
ــوزان  ــه دانش آم ــک ب ــت کم ــات الزم جه اقدام
در معــرض خطــر، فعــال کــردن بخــش مشــاوره 

ــت. ــه اس مدرس
 وی گفــت: والدیــن بایــد از مدرســه انتظــار 
داشــته باشــند کــه عــاوه بــر آموزش هــای 
درســی، مهارت هــای زندگــی را نیــز در قالــب 
فعالیت هــای مختلــف بــه فرزندانشــان آمــوزش 

ــد. دهن
انــواع  بایــد  دانش آمــوزان  افــزود:  منــادی 
ــای  ــا، نام ه ــری آن ه ــکل ظاه ــدر، ش ــواد مخ م
مختلــف یــک مــاده و آثــار اولیــه و ثانویــه مــواد 

ــاد  ــاد وی ایج ــه اعتق ــند. ب ــی بشناس ــه خوب را ب
ــاد  ــه و ایج ــاط در مدرس ــور و نش ــی پرش فضای
تعاملــی ســازنده میــان معلمــان و دانش آمــوزان 
در پیشــگیری از اعتیــاد امــری ضــروری اســت.

 گروه سنی متوسطه دوم، گروه در 
معرض خطر مصرف مواد مخدر

رئیــس اداره پیشــگیری در برابــر آســیب های 
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــی اداره کل آم اجتماع
اصفهــان در گفت وگــو بــا کیمیــای وطــن بــا 
اشــاره بــه اینکــه حضــور پدرهــا و مادرهــای 
ــاب از  ــتان ناب ــن و دوس ــاق والدی ــاد و ط معت
ــه مــواد مخــدر  عوامــل گرایــش دانش آمــوزان ب
هســتند، عنــوان کــرد: هنــوز آمــار دقیقــی از 
دانش آمــوزان معتــاد در اســتان اصفهــان وجــود 
نــدارد؛ امــا تــا 3 مــاه آینــده بــا راه اندازی ســامانه 
مــدارس  در  اجتماعــی  آســیب های  پایــش 
ایــن آمارهــا بــه نســبت نــوع مــوادی کــه مــورد 
مصــرف قــرار می گیــرد، مشــخص می شــود.

ســعید باقــری بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه 
تاکنــون آمــاری از توزیــع مــواد مخــدر در مــدارس 
اســتان گــزارش نشــده، افــزود: بیشــترین مــوارد 
مشاهده شــده اعتیــاد در بیــن پســران و در گــروه 
ســنی متوســطه دوم اســت. ایــن امرنشــان 
می دهــد کــه نوجوانــان در مرحلــه ورود بــه 
ــی  ــیب های اجتماع ــر آس ــتر درگی ــی بیش جوان

می شــوند.
وی تاکیــد کــرد: در بیــن دانش آمــوزان آمــار 
ــزارش نشــده و بیشــتر  ــاد گ ــه اعتی وابســتگی ب
بــه صــورت تفننــی بــوده اســت؛ امــا مــوارد 
ــزارش شــده،  ــه گ ــن زمین ــه در ای ــز ک ــادری نی ن
از ســوی آمــوزش و پــرورش بــه بخــش کــودکان 
ــان  ــرای درم ــان بیمارســتان خورشــید ب و نوجوان

ارجــاع داده شــده اند. 
 باالتر از خبر...

ــدر  ــواد مخ ــرف م ــه مص ــت ک ــه داش ــد توج بای
آســیب های دیگــری را نیــز بــه همــراه دارد؛ 
بــه گونــه ای کــه گاه دانش آمــوزان عــاوه بــر 
مصــرف مــواد، نشــانه های خودکشــی را نیــز 
دارنــد؛ بنابرایــن هنــگام بستری شــدن بایــد 
ــرک مــواد مخــدر از لحــاظ داشــتن  ــر ت عــاوه ب
قــرار  درمــان  تحــت  نیــز  خودکشــی   افــکار 

بگیرند.

گروه اصفهان پریسا خاکبازان
P.Khakbazan@eskimia.ir

ــد صــدور مجــوز ســرمایه گذاری   اســتاندار اصفهــان گفــت: رون
در اصفهــان نبایــد بیــش از 1۵ روز طــول بکشــد و دســتگاه های 
متولــی بایــد در ایــن زمینــه تعامل بیشــتری داشــته باشــند؛ در 

غیــر ایــن صــورت برخــورد جــدی خواهــد شــد.
ــزی  ــن جلســه شــورای برنامه ری ــزاده در اولی  محســن مهرعلی
انــرژی  بخــش  در  بــه ســرمایه گذاری  اســتان  توســعه  و 
خورشــیدی اشــاره کــرد و افــزود: براســاس آمــار از 1۴۵۰ 
اندکــی  بخــش  خورشــیدی،  انــرژی  ظرفیــت  مــگاوات 
ــری  ــی دقیق ت ــتگاه ها بررس ــد دس ــده و بای ــرمایه گذاری ش س
دربــاره موانــع داشــته باشــند و تــا جلســه آتــی دالیــل 

تحقق نیافتــن اهــداف در ایــن بخــش بررســی شــود.

ــتان  ــی در اس ــری و فرهنگ ــای هن ــعه فعالیت ه ــه توس وی ب
تئاتــر و  بــزرگ  ایجــاد ســالن های  اشــاره کــرد و گفــت: 
ــان اســت  ــردم اصفه ــر م ــه جــزو مشــخصات هن موســیقی ک
ــش  ــه بخ ــود ک ــعی ش ــرد و س ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م بای

خصوصــی و افــراد عاقه منــد بــه ایــن زمینــه بپردازنــد.
مهرعلیــزاده طــرح آمایــش شهرســتان ها را از طرح هــای بســیار 
مهــم خوانــد و گفــت: خوشــبختانه ایــن طــرح بــه مرحلــه نهایی 
رســیده و امــروز طــرح آمایــش شهرســتان خوانســار بررســی 

شــد.
در  اســتان  زیســت محیطی  مشــکات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
تاش هــای  وجــود  بــا  افــزود:  مختلــف  بخش هــای 
صورت گرفتــه، همچنــان هــوای آلــوده، یکــی از مشــکات 
مــردم اســتان اســت کــه نیازمنــد توجــه جــدی اســت.

فاورجان سمیه فکاری
S.Fakari@eskimia.ir

شــورای اســامی دوره پنجــم فاورجــان ۴۰ میلیــارد ریــال بودجه 
ــهرداری  ــه ش ــهری ب ــات ش ــی و خدم ــای عمران ــرای پروژه ه ب

ایــن شــهر اختصــاص داد.
میلیــاردی   1۰ اعتبــار  بــه  اشــاره  بــا  فاورجــان  شــهردار 
پیش بینی شــده بــرای پــروژه خیابــان فاضــل هنــدی بــه عنــوان 
پــروژه بــزرگ شــهرداری فاورجــان کــه در ســال جــاری فعالیــت 
ــان 16  ــاخت خیاب ــروژه س ــت: پ ــود، گف ــاز می ش ــی آن آغ عمران
ــر  ــدی از دیگ ــان فاضــل هن ــه خیاب ــان آزادگان ب ــری از خیاب مت
ــکات  ــداث آن، مش ــا اح ــه ب ــت ک ــهر اس ــن ش ــای ای پروژه ه

ــود. ــل می ش ــهر ح ــمال ش ــادی ورودی ش ــی از مب ترافیک
 جــواد نصــری افــزود: بــرای احــداث خیابــان 16 متــری آزادگان 

هزینــه ای بالــغ بــر 6 میلیــارد ریــال پیش بینــی شــده و در 
آینــده ای نزدیــک کلنــگ آغــاز عملیــات اجــرای آن زده خواهــد 

شــد.
وی بــا اشــاره بــه اختصــاص 13 میلیــارد ریــال بــرای حمــل زباله 
ــاده روی  ــام پی ــا اتم ــت: ب ــان گف ــهری در فاورج ــات ش و خدم
ــان  ــاده روی خیاب ــک پی ــده نزدی ــع، در آین ــم و بقی ــان میث خیاب

امــام خمینــی)ره( در دســتورکار قــرار خواهــد گرفــت. 
ــا بیــان اینکــه همــواره ســعی داریــم ارائــه  شــهردار فاورجــان ب
ــان  ــور یکس ــه ط ــی ب ــی و خدمات ــای عمران ــات در حوزه ه خدم
 در مناطــق مختلــف شــهری توزیــع شــود، گفــت: مســائل مالــی 
اقتصــادی دچــار رکــود بی ســابقه  ای اســت کــه تــاش  و 
ــی  ــر زندگ ــوارد ب ــن م ــردن ای ــر ک ــرای بی اث ــت شــهری ب مدیری

ــت. ــردم اس م

ــر  ــد ب ــا تاکی ــان ب ــرگان کشــاورزی اصفه ــون خب ــر کان مدی
ــاه و فصــل  ــش رو در آذرم ــای پی ــه براســاس بارش ه اینک
ــخص  ــان مش ــاورزان اصفه ــه کش ــزان حق آب ــتان، می زمس
ــرای  ــده رود ب ــد زاین ــایی س ــان بازگش ــت: زم ــود، گف می ش
ــی  ــورای هماهنگ ــت ش ــاورزان در نشس ــزه کش ــت پایی کش
حوضــه زاینــده رود کــه اواخــر آبــان در تهــران برگــزار 

می شــود، مشــخص خواهــد شــد.
براســاس  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  امینــی  اســفندیار 
ــون  ــارد و 1۵۰ میلی ــک میلی ــدود ی ــا ح ــای م پیش بینی ه
متــر مکعــب آب حاصــل از بــارش بایــد وارد ســد زاینــده رود 
شــود، گفــت: ذخیــره ســد زاینــده رود مهــم نیســت و آنچــه 
ــره  ــر ذخی ــی اگ ــت و حت ــزان بارش هاس ــت دارد می اهمی
ــهم و  ــا س ــی از بارش ه ــد، میزان ــر برس ــه صف ــز ب ــد نی س

حق آبــه اصفهــان و کشــاورزان شــرق اســت.
وی دربــاره اینکــه ذخیــره ســد زاینــده رود در وضعیــت 
ــه طــور  ــر از خــط قرمــز اســت، افــزود: ب ــی و پایین ت بحران
قطــع در ادامــه فصــل ســرما مــا بارندگی هایــی را در پیــش 
خواهیــم داشــت و بایــد توجــه داشــت کــه در بعضــی 
ســال ها، بارش هــا زودتــر و در بعضــی ســال ها، دیرتــر 

آغــاز می شــود.
ــد  ــره س ــزان ذخی ــر می ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
زاینــده رود تنهــا کفــاف تأمیــن آب شــرب اصفهانی هــا 
ــد  ــی س ــرایط بحران ــه ش ــه ب ــا توج ــزود: ب ــد، اف را می ده
ــز  ــت نی ــش صنع ــه بخ ــل آب ب ــزان تحوی ــده رود، می زاین
نســبت بــه ماه هــای گذشــته کاهــش جزئــی داشــته 

ــت. اس

گروه اصفهان زهرانصیری
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کشــاورزان و گلخانــه داران یزدآبــاد شــهر ابریشــم از توابــع 
ــا آن  ــود ب ــرار ب ــه ق شهرســتان فاورجــان، پاســتیک هایی را ک
گلخانه هــای خــود را دایــر کننــد، بــرای عایــق چادرهــای مناطــق 

ــد. ــه کرمانشــاه ارســال کردن ــه زده ب زلزل
ــان  ــه فرم ــک ب ــا لبی ــادی ب ــاورزان یزدآب ــه داران و کش   گلخان
رهبــر معظــم انقــاب، هنگامــی کــه در حــال آماده ســازی 
ــادی  ــی جه ــد، در حرکت ــود بودن ــای خ ــی گلخانه ه ــرای برپای ب
ــد،  ــاد کنن ــه ایج ــا آن گلخان ــود ب ــرار ب ــه ق ــتیک هایی را ک پاس
بــرای عایــق کــردن چادر هــا در مناطــق زلزلــه زده بــه کرمانشــاه 

ــد. ــال کردن ارس
علیرضــا جمشــیدی یکــی از گلخانــه داران یزدآبــادی گفــت: یــک 

کامیــون پنــج تنــی پاســتیک بــه مناطــق زلزلــه زده ارســال شــد 
کــه حــدود دو هــزار چــادر را عایق بنــدی می کنــد.

وی گفــت:  ایــن کار توســط 3۰ نفــر از خــود کشــاورزان بــه صورت 
خودجــوش انجــام شــد و در کنــار آن اقامــی ماننــد ۷۰۰ عــدد 
ــک، 2۰۰ آب  ــان خش ــته ن ــد بس ــت،  یکص ــه موک ــو، 2۵ طاق پت
معدنــی،  غذاهــای کنسروشــده،  حــدود یــک تــن برنــج و حــدود 
ــیجیان  ــردم و بس ــط م ــز، توس ــه نی ــواع البس ــت ان ــزار دس ه
پایــگاه شــهید دســتغیب جمــع آوری و بــه مناطــق ارســال شــد.

 وی افــزود: مــردم محلــه یزدآبــاد ۵۰ کارتــن بســته های 
بهداشــتی و شــیر خشــک و همچنیــن ۴۰ عــدد چــادر و چندیــن 
ــای  ــراه کمک ه ــه هم ــاری ب ــی و بخ ــای نفت ــتگاه چراغ ه دس
ــرای  ــتبافت را ب ــرش دس ــه ف ــک تخت ــورآالت و ی ــدی و زی نق

ــد.  ــدا کردن ــه زدگان اه ــه زلزل ــک ب کم

 روند صدور مجوز سرمایه گذاری در اصفهان 
نباید بیش از ۱۵ روز طول بکشد 

 بودجه 40 میلیارد ریالی 
برای پروژه های عمرانی فالورجان

مدیر کانون خبرگان کشاورزی اصفهان:

 زمان بازگشایی زاینده رود مشخص نیست 

 عایق گلخانه های فالورجان 
به مناطق زلزله زده ارسال شد

 ۴۰ کامیون و ۳ هواپیما 
 کمک های مردم شرق اصفهان را 

به کرمانشاه ارسال کردند
زهرا نصیریگروه اصفهان

Z.Nasiri@eskimia.ir

ــده ناحیــه مقاومــت بســیج امــام صــادق)ع( اصفهــان از   فرمان
ارســال کمک هــای مردمــی بســیجیان شــرق شــهر اصفهــان بــه 
ــق  ــه مناط ــون ب ــتگاه کامی ــا و ۴۰ دس ــد هواپیم ــیله 3 فرون وس
ــا  ــاز ب ــی مقواس ــدار عل ــرهنگ دوم پاس ــر داد. س ــه زده خب زلزل
اشــاره بــه کمــک مــردم اصفهــان بــه مناطــق زلزلــه زده، گفــت: در 
۵۰ نقطــه شــهر اصفهــان ایــن کمک هــا جمــع آوری و در قالــب ۴۰ 

کامیــون و 3 فرونــد هواپیمــا بــه کرمانشــاه ارســال شــد.
 وی کــه بــه مناســبت هفتــه بســیج در جمــع خبرنــگاران ســخن 
ــی  ــروه تخصص ــه گ ــون س ــه تاکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت، ب می گف
بســیج از ناحیــه امــام صــادق)ع( اصفهــان در مناطــق زلزلــه زده 
ــه  ــادی ب ــد، افــزود: در طــول ســال، 2۰ گــروه جه حضــور یافته ان
ــهر  ــتان و ش ــطح اس ــروم س ــق مح ــادی در مناط ــای جه اردوه

اصفهــان اعــزام می شــوند کــه حضــور ایــن گروه هــا بــرای کمــک 
ــت. ــروم اس ــق مح ــای مناط ــیب ها و محرومیت ه ــع آس ــه رف ب

ــوان  ــزار و ۵۰۰ عن ــک ه ــیج ی ــه بس ــال در هفت ــزود: امس وی اف
ــهر  ــرق ش ــیج ش ــای بس ــا و حوزه ه ــطح پایگاه ه ــه در س برنام
اصفهــان برگــزار می شــود  و در ایــن هفتــه طــرح »شــهید 
بــه  ناحیــه  ایــن  پزشــکی  تیم هــای  اعــزام  بــا  رهنمــون« 
بخش هــای حاشــیه ای شــهر و ویزیــت رایــگان مــردم ایــن 

ــد. ــد ش ــرا خواه ــق اج مناط
ــال  ــران فع ــور خواه ــا حض ــاورزی ب ــاوره کش ــرای مش وی از اج
ــه منظــور بهینه ســازی مصــرف  ــان ب در بســیج کشــاورزی اصفه
ــر داد و  ــان خب آب کشــاورزی در مناطــق حاشــیه ای شــهر اصفه
گفــت: بســیجیان ناحیــه امــام صــادق)ع( در ســال جــاری 2هزار 
نشســت خانوادگــی بــا عناویــن »مادرانــه«، ویــژه مــادران و 
»دخترانــه«، ویــژه دختــران در ســطح 2۰۰ مرکــز بســیج خواهــران 

ــد. ــزار کرده ان ــه برگ ــن ناحی ای
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه افتتــاح ورزشــگاه ها، پایگاه هــا، 
حوزه هــا و ســایر مراکــز بســیج در هفتــه بســیج گفــت: درمجمــوع 
ــه زیرســاخت های فرهنگــی، ورزشــی و  ــع ب پنــج هــزار متــر مرب

ــود. ــزوده می ش ــیج اف ــی بس اجرای
ســرهنگ مقواســاز حضــور بســیجیان در گلســتان شــهدای 
اصفهــان و عطرافشــانی مــزار شــهدا در پنجشــنبه دوم آذر، حضــور 
بســیجیان در نمــاز جمعــه و همایــش دوچرخه ســواری »بســیج 
و هــوای ســالم« در ســوم آذرمــاه، همایــش شــکوه مقاومــت در 
ــور در  ــیج محله مح ــت های بس ــدازی گش ــاه و راه ان ــم آذرم پنج
ــای  ــه در روزه ــن ناحی ــای ای ــن برنامه ه ــم آذر را از مهم تری شش

هفتــه بســیج عنــوان کــرد.
وی بــه اجــرای طــرح مســجدمحوری بــا هــدف الگــو قــراردادن 
ــجد را  ــرح ۴۰ مس ــن ط ــرد: در ای ــح ک ــاره و تصری ــاجد اش مس
پیش بینــی کرده ایــم کــه در آن هــا جلســاتی شــکل گیــرد و 
ــرف  ــرح و برط ــجد مط ــه در مس ــردم محل ــکات م ــده مش عم

شــود.
ــه  ــی در هم ــابقات ورزش ــد: مس ــادآور ش ــاز ی ــرهنگ مقواس س
ــوان  ــا عن ــواری ب ــزرگ دوچرخه س ــش ب ــیج و همای ــز بس مراک
ــش  ــواده و آرام ــامت خان ــن س ــالم ضام ــوای س ــیج- ه »بس
ــا حضــور 1۰۰۰ دوچرخه ســوار  ــز، ب ــان« نی ــه در شــهر اصفه جامع

برگــزار می شــود.

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

رویکرد اجتماعی، مبنای کار 
شهرداری کاشان است

کاشانابراهیم قربانی
E.Ghorbani@eskimia.ir

شــهردار کاشــان در آییــن معارفــه سرپرســت منطقــه 
جدیــد  دوره  در  شــهرداری کاشــان گفــت:  یــک 
مدیریــت شــهری، رویکــرد اجتماعــی مبنــای کار 
ــد مشــارکت شــهروندی بیــش از پیــش  اســت و بای

ــرد. ــرار گی ــران ق ــه مدی ــورد توج م
ــه اینکــه مدیــران  ــا اشــاره ب   ســعید ابریشــمی راد ب
مناطــق بایــد درک درســتی از نیاز هــای مــردم در 
ــی  ــزود: وقت ــند، اف ــته باش ــه ای داش ــاس منطق مقی
مــردم هزینه هــای بــزرگ شــدن ســاختار شــهرداری 
ــرات  ــز تغیی ــد بیــش از گذشــته نی ــد، بای را می پردازن

ــد. را حــس کنن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مصــداق توجــه بــه نیازهــای 
مــردم بــه معنــی انجــام بهتریــن کار بــا منابــع موجــود 
اســت، تاکیــد کــرد: منطقــه یــک شــهرداری کاشــان 
ویژگی هــای اصالــت، هویــت، قدمــت و تاریــخ و 
ــن  ــه در ای ــوردی ک ــن م ــدن را داراســت و مهم تری تم
ــازی و  ــه شهرس ــت ک ــن اس ــود دارد، ای ــاختار وج س
ــی  ــک زندگ ــب ی ــد و متناس ــهری کارآم ــاختار ش س
مطلــوب توســط خــود مــردم شــکل بگیــرد کــه 

ــت. ــارکتی اس ــت مش ــارز مدیری ــداق ب مص
ــهری و  ــات ش ــائل خدم ــه مس ــه ب ــت: توج وی گف
نگهداشــت مینیاتــوری شــهر در منطقه یک شــهرداری 
کاشــان کــه بــه عنــوان منطقــه ویــژه تاریخی فرهنگــی 

ــت. ــئله اس ــن مس ــود، مهم تری ــی می ش معرف

آغاز برداشت زرشک در برخوار
مهناز طغیانی

M.Toghyani@eskimia.ir

 برخوار

ــی  ــت: پیش بین ــوار گف ــاورزی برخ ــاد کش ــر جه مدی
ایــن  در  زرشــک  برداشــت  آغــاز  بــا  می شــود 
شهرســتان، کشــاورز موفــق دولت آبــادی بیــش از 2۰ 
ــر کشــت ایــن  ــار زمیــن زی ــن زرشــک را از دو هکت ت

ــد. ــت کن ــول برداش محص
ایــن کشــاورز  اینکــه  بیــان  بــا  نقــدی  عبــاس 
ــی خــود  ــن زراع ــر را در زمی ــج نف ــه اشــتغال پن زمین
ــاورز  ــی، کش ــیف هللا معین ــزود: س ــرده، اف ــم ک فراه
دولت آبــادی، در ایــن مزرعــه بــه طــور میانگیــن 
بیــش از 1۰ تــن زرشــک در هکتــار برداشــت می کنــد 
کــه ایــن محصــول در شهرســتان های اصفهــان، 

می شــود. توزیــع  خمینی شــهر  و  نجف آبــاد 
ــزار  ــش از 1۰ ه ــال بی ــه پارس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
نهــال زرشــک از مزرعــه ایــن کشــاورز در اســتان 
ــزارع  ــال زرشــک از م ــع شــده اســت، گفــت: نه توزی
شهرســتان برخــوار دی و بهمــن توزیــع می شــود.

 اجرای ۱۵۰ برنامه مقارن با 
هفته بسیج در اردستان  

حمید فرخی
H.Farokhi@eskimia.ir

 اردستان

فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج اردســتان از اجــرای 
ــا حضــور گروه هــای  بیــش از 1۵۰ برنامــه گوناگــون ب
بســیجی در ســطح حوزه هــا، پایگاه هــا، ناحیــه و 
ســتاد ناحیــه بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه بســیج 
ــگاه،  ــت: 13۰ پای ــر داد و گف ــتان خب ــن شهرس در ای
در  برنامه هایــی  برگــزاری  و حــوزه شــاهد  قشــر 
زمینه هــای گوناگــون خواهنــد بــود کــه شــاخص ترین 
آن، برگــزاری آییــن بــزرگ تجمــع پنــج هــزار نفــری 
بســیجیان اردســتان بــا حضــور میهمانــی کشــوری در 

ــاه اســت. روز پنجــم آذرم
 ســرهنگ حســن فخــرل، تشــکیل کارگاه آســیب های 
ــادان  ــواده معت ــت از خان ــی، حمای ــی و اخاق اجتماع
بهبودیافتــه، تشــکیل کاس هــای آمــوزش ازدواج 
و کارگاه هــای شناســایی  آســان، کاهــش طــاق 
آســیب های فضــای مجــازی را از جملــه برنامه هــای 

ــه بســیج اعــام کــرد. هفت
ــن  ــر در ای ــزار نف ــه 2۷ ه ــک ب ــت نزدی ــی اس گفتن

شهرســتان عضــو بســیج هســتند.   

 تولید اولین مقطع بیم بالنک 
در ایران توسط ذوب آهن 

فوالدشهرمحمدرضا شریفی
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در   )Beam Blank( بیم بانــک  مقطــع  اولیــن 
ایــران بــه همــت تاشــگران ذوب آهــن اصفهــان و بــا 
 تکیــه بــر دانــش و تخصــص ایــن صنعتگــران تولیــد 

شد.

معــاون بهره بــرداری ذوب آهــن اصفهــان گفــت: 
بیم بانــک از جملــه مقاطــع خــاص ریخته گــری 
ــه  ــوان ب ــد آن می ت ــای تولی ــت و از مزای ــداوم اس م
مــواردی از قبیــل کاهــش مصــرف انــرژی، افزایــش 
بهــره وری، کیفیــت بیشــتر محصــوالت، افزایــش 
ــی، کاهــش  ــد محصــول نهای حجــم و ســرعت تولی
پــاس نــوردی، کاهــش میــزان غلتــک مصرفــی نــورد 
و قابلیــت تولیــد مقاطــع ســنگین از جملــه تیرآهــن 

ــرد. ــاره ک ــف اش ــایزهای مختل ــن در س بال په
اردشــیر افضلــی گفــت: بــا توجــه بــه تنــوع نیازهــای 
ــه شــدت رقابتــی صنعــت فــوالد،  ــازار در محیــط ب ب
درجــه زیــادی از انعطاف پذیــری، کیفیــت محصــول، 
ــد اقتصــادی و مشــتری مداری جهــت رســیدن  تولی
ــوده و تولیــد بیم بانــک در  ــه موفقیــت ضــروری ب ب

همیــن راســتا صــورت گرفتــه اســت. 

کیمیای وطن مسئله اعتیاد را در بین دانش آموزان بررسی کرد:

 حلقه همکاری دستگاه ها در پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی در مدارس کامل نیست
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کوتاه اخبار 

بخشی از خرما مضافتی کرمان، 
بدون مشتری است

فهــرج  ریــگان،  بــم  شهرســتان های  نماینــده 
ونرماشــیر در مجلــس شــورای اســامی، گفــت: 
بخشــی از خرمــای کشــاورزان شــرق اســتان در 

اســت.  مشــتری  بــدون  ســردخانه ها 
شهرســتانهای  نماینــده  نیکزادی پنــاه  حبیــب هللا 
ــگان ،فهــرج ونرماشــیر در مجلــس شــورای  ــم، ری ب
از  بخشــی  اینکــه  بیــان  بــا  امــروز  اســامی،  
ــتری  ــدون مش ــتان ب ــرق اس ــی ش ــای مضافت خرم
نبــود  بــه ســر می بــرد، گفــت:  در ســردخانه ها 
شــکیل،  بســته بندی  و  صادراتــی  برنامه ریــزی 

دالیــل خانه  نشــینی خرمــا اســت.

وام 200 میلیون ریالی برای 
متقاضیان مشاغل خانگی در ابرکوه

ــوه  ــی ابرک ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــس اداره تع رئی
گفــت: هــدف از افزایــش تســهیات،  تحقــق اهــداف 
اقتصــاد مقاومتــی، رونــق کســب  و کارهــای خانگــی 

و ایجــاد اشــتغال و درآمــد اســت. 
رفــاه  و  تعــاون،  کار  اداره  رئیــس  زارع،   ناصــر 
اجتماعــی ابرکــوه،  گفــت: متقاضیــان ایجاد مشــاغل 
ــای  ــه ج ــد ب ــتان می توانن ــن شهرس ــی در ای خانگ
ــهیات  ــال تس ــون ری ــال ، 200 میلی ــون ری 50 میلی

ــد. ــت کنن دریاف
ــاون،  ــان اداره تع ــت کارشناس ــیه نشس زارع در حاش
جهــاد کشــاورزی و فرمانــداری ابرکــوه،  افــزود: 
هــدف از افزایــش تســهیات تحقــق اهــداف اقتصــاد 
مقاومتــی،  رونــق کســب  و کارهــای خانگــی و ایجــاد 

ــد اســت. اشــتغال و درآم

مسابقات مچ اندازی قهرمانی بانوان 
چهارمحال و بختیاری 

ــاری  ــال و بختی ــان چهارمح ــرکل  ورزش و جوان مدی
گفــت:  بانــوان ورزشــکار اســتان در دومیــن دوره 
مســابقات مچ انــدازی قهرمانــی باشــگاه های اســتان 

ــد.  ــت می کنن رقاب
ــن دوره  ــت: دومی ــار داش ــمی اظه ــن قاس عبدالرحم
ــوان قهرمانــی باشــگاه های  ــدازی بان مســابقات مچ ان
ــهرکرد  ــر  ش ــالن مه ــاه  در س ــوم  آذر م ــتان س اس
برگــزار می شــود و بانــوان ورزشــکار بــرای کســب 

عناویــن قهرمانــی رودرروی همقــرار می گیرنــد.
مســابقات  ایــن  در  شــرکت کنندگان  افــزود:  وی 
و در  و 80+  اوزان 50، 55، 60، 65، 70، 75، 80  در 
دو گــروه چپ  دســت و راست  دســت بــه  صــورت 

جداگانــه بــا یکدیگــر زورآزمایــی می کننــد.

از تولید داخلی حمایت کنیم
فرمانــدار خاتــم بــا تأکیــد بــر اجــرای اقتصــاد 
ــرا  ــد، درون گ ــث تولی ــد در بح ــت: بای ــی، گف مقاومت
بــوده و نظرمــان بــه تولیــد داخلــی و حمایــت از آن 

ــد. باش
فرجــام فاضلــی افــزود: دولــت بــرای افزایــش 
انتقــال بــرای  را  شــرایط  داخلــی،   تولیــدات 

ــدگان فراهــم کــرده  ــه تولید کنن ــو ب تکنولوژی هــای ن
و امیــد داریــم تــا برنامه هــای اقتصــاد مقاومتــی بــه 

خوبــی در روســتاها و شــهرها اجــرا شــود.
وی یــادآور شــد: خاتــم در بحــث گردشــگری از 
مواهــب طبیعــی و تاریخــی زیــاد و بی نظیــری 
برخــوردار اســت کــه در ایــن راســتا می تــوان در 
خصــوص صنعــت گردشــگری کــه هــم کــم هزینــه 
دارد،  دنبــال  بــه  خوبــی  اشــتغال زایی  هــم   و 

بهره جست.

افزایش ظرفیت خوابگاهی میبد
رئیــس دانشــگاه آیــت هللا حائــری میبــد از ســاخت 
۹ بلــوک خوابــگاه خواهــران بــا ظرفیــت 500 نفــر در 
دانشــگاه آیــت هللا حائــری میبــد بــا الگــوی اقتصــاد 

مقاومتــی خبــر داد. 
از 500  بیــش  داشــت:  اظهــار  عبــاس کانتــری 
 نفــر بــه ظرفیــت خوابگاهــی دختــران دانشــگاه

آیت هللا حائری افزوده شده است.
ــری  ــای خی ــذب کمک ه ــور ج ــه منظ ــزود: ب وی اف
کوچــک، ابتــدا خوابگاه هایــی بــا ظرفیــت کــم 
توســط دفتــر عمرانــی دانشــگاه طراحــی شــد 
 بــه نحــوی کــه ظرفیــت هــر یــک از واحدهــای 
۱۴0 متــری،  ۱8 تــا 20 دانشــجو بــا امکانــات مجــزا و 
کامــل بــود امــا بــا مشــورتی کــه بــا اداره کل عمرانــی 
و  وزارت علــوم انجــام شــد، بــه منظــور صرفه جویــی 
در زمیــن و هزینــه ســاخت، قــرار شــد کــه واحدها در 
بلوک هــای 3 واحــدی و در 3 طبقــه ســاخته شــود.

برداشت ۱۸۵ کیلوگرم  زعفران از 
مزارع سیرجان 

برداشــت ســیرجان  کشــاورزی  جهــاد   رئیــس 
ــتان  ــن شهرس ــزارع ای ــران از م ــرم زعف  ۱85 کیلوگ
ــن  ــت: ای ــرد و گف ــی ک ــاری را پیش بین ــال ج در س
شهرســتان دارای ۹3 هکتــار  ســطح کشــت زعفــران 

اســت. 
کــرد: شهرســتان  اظهــار  آبــادی  محمــود  اکبــر 
ســیرجان ۹3 هکتــار مــزارع زعفــران دارد و بــا توجــه 
بــه خشک ســالی و نبــود آب،  کشــت ایــن محصــول 

ــه اســت.  ــق یافت رون
محمودآبــادی رئیــس جهــاد کشــاورزی ســیرجان بــا 
اشــاره بــه نیــاز  آبــی کــم زعفــران، افــزود: بایــد بــا 
توجــه بــه بحــران آب در اســتان کرمــان بــه ســمت 
ــی  ــم و بازده ــی ک ــاز  آب ــا نی ــوالت ب ــت محص کاش
ــی  ــه درآمد زای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیم. وی ب ــاال باش ب
ــت،  ــران اس ــت زعف ــای کاش ــتغال زایی از مزای و اش
شهرســتان  در  می شــود  پیش بینــی  افــزود: 
ســیرجان در ســال جــاری میــزان ۱85 کیلوگــرم 

ــود. ــت ش ــزارع برداش ــن م ــران از ای زعف
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گروه استانها

نقــل جــاده ای  مدیــرکل راهــداری و حمــل و 
اســتان یــزد،  محســن صادقیــان در حاشــیه 
ــد  ــزد از رون ــتان ی ــس اس ــس اورژان ــد رئی بازدی
ــار  ــت و  اظه ــون« گف ــاه »مارگ ــم کوت ســاخت فیل
ــه ای  ــت گوش ــا روای ــون ب ــاه مارگ ــم کوت ــرد: فیل ک
تاش هــای  و  ایثارگری هــا  مجاهدت هــا،  از 
بی وقفــه راهــداران یــزد بــه همــت روابــط عمومــی 
اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 

ــت. ــده اس ــد ش ــزد تولی ی
این گونــه  ســاخت  داد:  ادامــه  صادقیــان 
فرهنــگ  راســتای  در  کلیپ هــا  و  فیلم هــا 
زمینــه  در  نیازهــا  از مهم تریــن  یکــی  ســازی، 
جــاده ای  تلفــات  و  تصادفــات  آمــار  کاهــش 
اســت، خوشــبختانه در ســال های گذشــته بــه 
بســیار  توانســتیم کاهــش  همکارانــم  همــت 
خوبــی در زمینــه تصادفــات و تلفــات جــاده ای 
ــزد  ــتان ی ــز اس ــه ج ــون ب ــیم و اکن ــته باش داش
ــات  ــزان تصادف ــش می ــز، کاه ــور نی ــام کش در تم
ــاف ــط ص ــک خ ــه ی ــی، ب ــک منحن ــات از ی  و تلف

تبدیل شده است.

وی افــزود: شــاید در ســال های گذشــته بــا انجــام 
عملیــات راهــداری و نگهــداری جاده هــا توانســتیم 
ــه  ــادی در زمین ــزان بســیار زی شــاهد کاهــش می
تعــداد ایــن حــوادث و تلفــات باشــیم امــا اکنــون 

رونــد کاهشــی،  تغییــر کــرده  اســت .

مدیــرکل  راهــداری  و حمــل و نقــل جــاده ای 
وجــود  بــا  کــرد:  تصریــح  یــزد،    اســتان 
میلیاردهــا تومــان هزینــه در زمینــه نگهــداری 
جاده هــا و دیگــر دســتگاه های مرتبــط،  در بحــث 
امنیــت و ارائــه خدمــات بــه مــردم،  موفقیــت الزم 

بــه حــد مــورد نظــر تأمیــن نشــده اســت.
ــو  ــی ن ــد نگاه ــه بای ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب صادقی
جــاده ای  تلفــات  مبحــث  بــه  به روزتــری   و 
ــار  ــل آم ــی و تحلی ــت:  بررس ــیم، گف ــته باش داش
و ارقــام موجــود در ارتبــاط بــا تصادفــات، ایــن 

موضــوع را بــه مــا نشــان می دهــد.
و  فرهنگ ســازی  آمــوزش،  بحــث  افــزود:  وی 
ارتقــاء فرهنــگ راهنمایــی و رانندگــی در ایــن 
ــازه  و جدیــد، جایــگاه بســیار ویــژه ای دارد  ــگاه ت ن
ــه  ــه آن توج ــاص ب ــیار خ ــورت بس ــه ص ــد ب  و بای

داشته باشیم.
جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
 اســتان یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه ایمنــی در 
جاده هــا بــدون کمــک خــود مــردم و رعایــت 
ــه  ــا ب ــط آن ه ــی توس ــی و رانندگ ــن راهنمای قوانی
ــرد: الزم اســت  ــد، خاطــر نشــان ک وجــود نمــی آی
ــط  ــای مرتب ــه ادارات و ارگان ه ــن زمین ــردم در ای م

ــد. ــی کنن را همراه
صادقیــان بــا تأکیــد بــر اینکــه هرچــه مــا بتوانیــم 
بــه  تولیــد فیلم هــا، کلیپ هــا و پرداختــن  بــا 
مســائل آموزشــی، ســطح فرهنــگ رعایــت قوانیــن 
راهنمایــی و رانندگــی را بــاال ببریــم، بــه طــور 

قطــع میــزان حــوادث کمتــر می شــود، اظهــار 
ــش و  ــا درخش ــال ب ــه، امس ــن زمین ــت: در ای  داش
اداره کل  عمومــی  روابــط  بی وقفــه  تاش هــای 
ــزد،  ــتان ی ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم راه
فیلمــی بــا نــام »مارگــون« در دســت تولیــد اســت 

ــد. ــی می کن ــط را ط ــی ضب ــل نهای ــه مراح ک
 یکی از فازهای مهم چرخه بحران، 

پیشگیری است 
اســتان  اورژانــس  رئیــس  دهقــان،   احمــد 
ــم  ــاخت فیل ــد س ــد از رون ــیه بازدی ــزد در حاش ی
اگــر  گفــت:  خبرنــگاران،   جمــع  در  مارگــون 
حــوادث ترافیکــی را یــک بحــران بدانیــم، یکــی از 
ــت  ــگیری اس ــران، پیش ــه بح ــم چرخ ــای مه فازه
ــیار ــوزش بس ــث آم ــز بح ــگیری نی ــاز پیش  و در ف

حائز اهمیت است.
دهقــان ادامــه داد: آنچــه کــه در جامعــه مــا 
ــا ــام حوزه ه ــت و در تم ــت اس ــز اهمی ــیار حائ  بس

بــه  آمــوزش  ضعــف  می شــود،  مشــاهده 
و  بحــران  مدیریــت  زمینــه  در  ویــژه  صــورت 
ــی از ــفانه یک ــه متأس ــت  ک ــی اس ــوادث رانندگ  ح

بحران های استان یزد به شمار می رود.
رئیــس مرکــز اورژانــس اســتان یــزد افــزود: 
افتــاده و پــروژه ای کــه  اتفــاق بســیار خوبــی 
 روابــط عمومــی اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل 
ــع  ــور قط ــه ط ــد زده، ب ــزد کلی ــتان ی ــاده ای اس ج
و  آمــوزش  در  مهمــی  و  بســیار خــوب  نقــش 
فرهنــگ ســازی بــه ویــژه بــرای نســل جــوان 

خواهــد داشــت.
مدیریــت  در  اقدامــی  چنیــن  وی  گفتــه  بــه 
ــی  ــوادث و بحران های ــی،  ح ــای ترافیک فعالیت ه
کــه در ایــن زمینــه بــه وجــود می آیــد، نقــش 
بســیار مهمــی دارد و ضــروری اســت کــه بیــش از 

ــیم. ــته باش ــه داش ــه آن توج ــش ب پی
دهقــان ادامــه داد: ســازمان های درگیــر در حــوادث 
اورژانــس،  از جملــه   هــال احمــر،  رانندگــی 
ــانی  ــاده ای، آتش نش ــل ج ــل و نق ــداری و حم راه
ــه  ــی  از  جمل ــد در اقدامات ــور  بتوانن ــس راه و پلی
ســاخت چنیــن فیلم هایــی مشــارکت داشــته 
باشــند، مــی توانــد زمینــه ای بــرای تقویــت وجــود 

ــد ــم کن ــا را فراه ــن آنه ــان مشــترکی بی زب

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــارس، ب ــا ف ــو ب ــی در گفت وگ ــادی ابوی ه
ــت  ــرمایه گذاری اس ــوع س ــک ن ــت و ی ــه نیس ــوزش هزین آم
اظهــار داشــت: هــدف فنــی  و  حرفــه ای، آمــوزش مهارت هــا در 
جهــت حرفه آمــوزی و ارتفــاع مهــارت بــه عمــوم مــردم اســت.

اصلی تریــن عامــل بیــکاری نداشــتن مهــارت کافــی در شــغل 
موردنظــر اســت.

ــه  ــه ن ــود ک ــه می ش ــه زودی متوج ــا ب ــه دنی ــان اینک وی بابی
مــدرک بلکــه مهــارت و خاقیــت حــرف اول را می زنــد، افــزود: 
در زلزلــه اخیــر نیــز اگــر کارگــران ســاختمانی آمــوزش و مهارت 
ــد،  باعــث ارتقــای ســطح امنیــت ســازه ها  ــده بودن کافــی دی
در برابــر بایــای طبیعــی می شــد و همیــن موضــوع خســارات 

مالــی و جانــی را در ایــن مناطــق کاهــش مــی داد.
ــزار و  ــرد: ه ــوان ک ــز عن ــه ای مهری ــی  و  حرف ــس اداره فن رئی

ــزار ســاعت در ۱0 کارگاه  ــا ۱2۴ ه ــزی ب ــوز مهری ــر کارآم 2۹ نف
ویــژه بــرادران و خواهــران بــا عنوان هــای رایانــه، فنــاوری 
غذایــی، بــرق قــدرت، جوشــکاری، صنایــع  دســتی و غیــره از 

آموزش هــای ایــن مرکــز بهره منــد شــدند.
ــع  ــه زودی دو کارگاه صنای ــه ب ــر ک ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب ابوی
و صنــوف در فنــی و  حرفــه ای شهرســتان مهریــز شــروع 
ــارت  ــی مه ــابقات مل ــت: در مس ــار داش ــد، اظه ــه کار می کن ب
ــزی در  ــوز مهری ــد 3 دانش آم ــزار ش ــاری برگ ــال ج ــه س ک
ــه  ــی ب ــی و گرمایش ــکاری، لوله کش ــک، صاف ــته الکترونی رش

ــد. ــوری راه یافتن ــابقات کش مس
ــگاه در  ــودن ۱۱ آموزش ــال ب ــه فع ــاره ب ــا اش ــان ب وی در پای
شهرســتان مهریــز گفــت: اجــازه صــدور مجــوز بــرای آموزشــگاه 

ــم. ــم داری ــش و خیاطــی را ه ــش و پیرای آرای

رئیــس ســازمان مدیریــت حمــل و نقــل  بــار و مســافر 
شــهرکرد از فراخــوان مســابقه طراحــی ایســتگاه های اتوبــوس 
در شــهرکرد خبــر داد و گفــت: ایــن مســابقه بــا هــدف 
ــاری و  ــه معم ــه در عرص ــرات خاقان ــا و تفک ــه ایده ه ــل ب نی
ــوان  ــان از فراخ ــرداد میرزائی ــود. مه ــزار می ش ــازی برگ  شهرس
ــر  ــهرکرد خب ــوس در ش ــتگاه های اتوب ــی ایس ــابقه طراح مس
ــا  ــه ایده ه ــل ب ــا هــدف نی ــن مســابقه ب ــرد: ای ــار ک داد و اظه
شهرســازی  و  معمــاری  عرصــه  در  خاقانــه  تفکــرات   و 

برگزار می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  این مســابقه شــامل طراحــی معماری 
و شهرســازی ایســتگاه های اتوبــوس شهری)ســایه بان( و 
تأمین کننــده نیازهــای ترافیکــی، آســایش مســافران  و ترویــج 
فرهنــگ مطالعــه اســت،  ادامــه داد: عاقه منــدان بــرای 

ــه توجــه  ــی از جمل ــد ویژگی های ــن مســابقه بای شــرکت در ای
بــه طــرح گرافیکــی مســیرهای موجــود و خاقیــت و نــوآوری 
ــی  ــه اجرای ــا،  توجــه ب ــدگار و پوی ــت ایجــاد حــس مان در جه
بــودن طــرح و رعایــت ضوابــط فنــی و اجرایــی نمــودن طــرح و 

صرفــه اقتصــادی طــرح را، مدنظــر قــرار دهنــد.
رئیــس ســازمان مدیریــت حمــل و نقــل بار و مســافر شــهرکرد 
ــتگاه های  ــی ایس ــابقه طراح ــرکت در مس ــه ش ــان اینک ــا بی ب
اتوبــوس بــرای همــه معماران، مهندســان مشــاور، دانشــجویان 
معمــاری و ســایر عاقه منــدان آزاد اســت، گفــت: عاقه منــدان 
بــه شــرکت در مســابقه می تواننــد آثــار خــود را تــا پایــان وقــت 
اداری ۴ آذر مــاه بــه دبیرخانــه مســابقه در شــهرکرد، شــهرک 
ــت  ــازمان مدیری ــی، س ــم بیات ــهید کری ــان ش ــه، خیاب منظری
حمــل و نقــل بــار  و مســافر شــهرداری شــهرکرد ارســال کننــد.

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای چهارمحــال 
و بختیــاری،  گفــت: در نیمــه نخســت امســال تصادفــات 

در اســتان 22 درصــد کاهــش یافتــه اســت. 
احمــد جمشــیدی در گفت وگــو بــا تســنیم،  اظهــار 
و  چهارمحــال  امســال  نخســت  نیمــه  در  داشــت: 
بختیــاری بــه عنــوان ســومین اســتان در کاهش ســوانح 

ــد. ــی ش ــاده ای معرف ج
چــرا کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 
تصادفــات در اســتان 22 درصــد کاهــش یافتــه اســت.
ــا اشــاره بــه شناســایی نقــاط حادثه خیــز اســتان،  وی ب
در  حادثه خیــز  نقطــه   ۴۹ حاضــر  حــال  در  افــزود: 
اســتان شناســایی شــده کــه ۱0 نقطــه نخســت کارهــای 
مطالعاتــی انجــام و اجرایــی خواهــد شــد و در گام 

ــود. ــام می ش ــاط انج ــایر نق ــدی س بع
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای چهارمحــال 
و بختیــاری،  بیــان کــرد: ایجــاد تشــکل های مــردم 
ــای  ــب دوربین ه ــا و نص ــی راه ه ــداران ایمن ــاد، طرف نه
کنتــرل ســرعت از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در حــوزه 

ــوده اســت. کاهــش تصادفــات ب
جمشــیدی خاطرنشــان کــرد: دوربین هــای کنتــرل 
ســرعت در حــال حاضــر فعــال هســتند و اگــر تخلــف 
حادثه ســازی ثبــت شــود، بــه طــور حتــم اعمــال 
ــوادث  ــار ح ــش آم ــش از پی ــود بی ــرای بهب ــود. ب می ش
نصــب  جاده هــا،  خط کشــی  عملیــات  جــاده ای 
ــس  ــوران پلی ــده و اســتقرار مأم ــای هشــدار دهن تابلو ه

در مســیرهای پــر تــردد اجــرا می شــود.

ــارات  ــا بیــان افزایــش اختی ــزد ب مدیــرکل گمــرکات اســتان ی
ایــن گمــرکات بــرای حمایــت از تولیــد داخلــی، گفــت: 
ــدون  ــود را ب ــد کاالی خ ــر می توانن ــدی معتب ــای تولی واحده
ــه  ــی از کاال ب ــداری بخش ــا نگه ــوق ورودی و ب ــت حق پرداخ

ــد. ــص کنن ــه ترخی ــوان وثیق عن
ــا رئیــس ســازمان صنعــت،  ــی در نشســت ب ــرداد پیرحیات مه
معــدن و تجــارت اســتان بــا بیــان اینکــه روحیــه مســئوالن و 
مدیــران دولــت تدبیــر و امیــد رفــع مشــکات و بازکــردن گــره 
از مســیر تولیــد اســت، اظهــار کــرد: تعامــل و همــکاری ایــن 
ــد و  ــق تولی ــاد، نقــش مهمــی در پیشــرفت اســتان، رون دو نه

توســعه صــادرات دارد.
ــش  ــا بخ ــی ب ــکاری و همراه ــزوم هم ــر ل ــد ب ــا تأکی وی ب
ــی  ــت های کل ــق سیاس ــزود:  تحق ــی اف ــی و غیردولت خصوص

ــادرات  ــعه ص ــر و توس ــد رقابت پذی ــی،  تولی ــاد مقاومت اقتص
هم جــوار  ســازمان های  همدلــی  و  همــکاری  ســایه  در 
 بــه ویــژه ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت و گمــرک 

میسر می شود.
از  امیــد  و  تدبیــر  دولــت  در  تصریــح کــرد: گمــرک   وی 
 گمــرک ســنتی بــه گمــرک الکترونیــک تغییــر وضعیــت 

داده است.
ــه  ــک ب ــرک الکترونی ــتاوردهای گم ــاره دس ــی،  درب پیرحیات
 ویــژه ســامانه هوشــمند امــور گمرکــی و پنجــره واحــد تجــارت 
ــرزی،  ــرا م ــارت ف ــهیل تج ــود و تس ــت: بهب ــرزی، گف ــرا م ف
شــفاف ســازی و ســالم ســازی فعالیت هــای گمرکــی و 
تجــاری، تســهیل و روان ســازی تجــارت از جملــه دســتاوردهای 

ــن بخــش اســت. ای

استانها

رئیس اداره  فنی و حرفه ای شهرستان مهریز گفت: 

فعال بودن  11 آموزشگاه فنی  و حرفه ای در مهریز

 فراخوان ارائه ایده های خالقانه 
در طراحی ایستگاه های اتوبوس

سوانح جاده ای در  چهارمحال و بختیاری  
۲۲ درصد کاهش یافته است 

 واحدهای تولیدی، کاالی خود را بدون پرداخت 
حق ورودی ترخیص کنند

 رئیس  اداره روابط عمومی  شرکت سهامی 
آب منطقه ای  یزد گفت:

 برگزاری کارگاه بین المللی فرهنگ ناملموس آب 
به میزبانی یزد 

ــا  ــت: ب ــزد گف ــه ای ی ــهامی آب منطق ــرکت س ــی ش ــط عموم ــس اداره رواب رئی
همــکاری و حمایــت دفتــر منطقــه ای ســازمان علمــی متحــد، یونســکو،   کارگاه 

ــود.  ــزار می ش ــزد برگ ــهر ی ــوس آب در ش ــگ ناملم ــی فرهن بین الملل
ــط عمومــی شــرکت ســهامی  ســید علیرضــا کربایی اکرمــی،  رئیــس اداره رواب
ــر منطقــه ای ســازمان  ــا همــکاری و حمایــت دفت ــزد،  گفــت: ب آب منطقــه ای ی
ــران و مرکــز  ــل متحــد، یونســکو، مســتقر در ته علمــی، فرهنگــی و تربیتــی مل
ــی  ــنبه کارگاه بین الملل ــروز سه ش ــوس،  ام ــی ناملم ــراث فرهنگ ــه ای می منطق

ــود. ــزار می ش ــزد برگ ــهر ی ــوس آب در ش ــگ ناملم فرهن
کربایی اکرمــی  افــزود: در ایــن کارگاه کــه در مرکــز بین المللــی قنــات و 
ــران ،  ــی از ای ــب نظران ــود، صاح ــزار می ش ــزد،  برگ ــی ی ــی آب ــازه های تاریخ س
مصــر ، هلنــد ، اســپانیا و ایتالیــا در بــاره جنبه هــای فرهنگــی آب و تأثیــر  پنهانــی 

ــد. ــر می کنن ــادل نظ ــث و تب ــی،  بح ــی و اجتماع ــاختارهای فرهنگ ــر س آب ب
ــر  ــا ، هن ــای آب در اســاطیر ، باوره ــری ردپ ــزاری کارگاه را پیگی ــداف برگ وی اه

ــراث ناملمــوس آب را تشــکیل مــی  ــوع می ــه در مجم ــرد ک ــوان ک ــات عن و ادبی
ــد. دهن

ــوس  ــراث ناملم ــد: می ــادآور ش ــزد ی ــه ای ی ــی آب منطق ــط عموم ــس رواب رئی
آب همــان میــراث معنــوی ایــن مــاده حیاتــی بــا ارزش اســت کــه مــی توانــد 
در پیکــر بنــدی نظــام پایــدار و یکپارچــه مدیریــت آب ، مفیــد و مؤثــر باشــد و 
ــران و کارشناســان بخــش آب کشــور ضــروری اســت. ــرای مدی آگاهــی از آن ب

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران، بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن مرکــز بیــن المللــی 
قنــات در شــهر یــزد هــر ســال چنــد کارگاه و همایــش جهانــی در بــاره ایــن ســازه 

و مســائل مرتبــط بــا آب در یــزد برگــزار مــی شــود.
ــروه 2  ــز گ ــک مرک ــی ی ــی آب ــای تاریخ ــازه ه ــات و س ــی قن ــن الملل ــز بی مرک

ــت دارد. ــی فعالی ــازمان جهان ــن س ــر ای ــر نظ ــت و زی ــکو اس یونس
ــن  ــز بی ــیس مرک ــر تأس ــی ب ــود را مبن ــنهاد خ ــران پیش ــامی ای ــوری اس جمه
المللــی قنــات و ســازه هــای تاریخــی آبــی تحــت نظــارت یونســکو در یــزد بــه 
طــور رســمی ارائــه کــرد و نهایتــًا در ســی و دومیــن کنفرانــس عمومــی یونســکو 
بــا ایــن پیشــنهاد موافقــت شــد.بعد از تبــادل موافقتنامــه تأســیس مرکــز بیــن 
ــن  ــز بی ــن ۱38۴ مرک ــران،6 فروردی ــروی ای ــت نی ــر وق ــرکل یونســکو و وزی دبی
المللــی قنــات و ســازه هــای تاریخــی آبــی در ســال ۱385 بــه صــورت رســمی در 

اســتان یــزد آغــاز بــه کار کــرد.

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
 توزیع بیش از 2 هزار تن 

گوشت قرمز در جنوب 
مدیــر شــرکت پشــتیبانی امــور دام جنــوب اســتان 
کرمــان، از توزیــع2 هــزار تــن گوشــت منجمــد مــرغ و 60 
تــن  گوشــت قرمــز وارداتــی از ابتــدای امســال تاکنــون 

ــرداد.  ــان خب ــوب کرم در جن
ــور دام  ــتیبانی ام ــرکت پش ــر ش ــهریاری، مدی ــواد ش ج
ــع  ــه توزی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــوب اس جن
ــور  ــه منظ ــان ب ــتان کرم ــوب اس ــت در جن ــواع گوش ان
ــات  ــب ثب ــام و موج ــرآورده انج ــن ف ــت ای ــات قیم ثب
ــن منطقــه شــده اســت، گفــت: ۱500  ــازار در ای نســبی ب
تــن گوشــت منجمــد مــرغ و 3 تــن گوشــت قرمــز طــی 
ــع شــد  ــان توزی ــوب کرم ــه نخســت پارســال در جن نیم
ــاهد  ــتری را ش ــد بیش ــش رش ــن بخ ــال در ای ــه امس ک

ــتیم. هس

تصویب طرح اراضی روبروی 
دانشگاه شهرکرد 

ــری  ــا کارب ــروی دانشــگاه شــهرکرد ب طــرح اراضــی روب
ــد.  ــب ش ــاری تصوی ــی و تج ــکونی، خدمات مس

ــرح  ــرد: ط ــام ک ــه ای اع ــهرکرد در اطاعی ــهرداری ش ش
ــای  ــا پیگیری ه ــهرکرد ب ــگاه ش ــروی دانش ــی روب اراض
صــورت گرفتــه توســط شــهرداری و پــس از طــی 
مراحــل قانونــی، بــا کاربــری مســکونی، خدماتــی و 
 تجــاری تصویــب گردیــد و بعــد از تعییــن مالکیت هــا و 
توســط  زمیــن  آماده ســازی  و  بنــدی  تقســیم 
ــرح را  ــرای ط ــه و اج ــای پروان ــت اعط ــن، قابلی  مالکی
خواهــد داشــت. لــذا مالکیــن ایــن محــدوده بــه منظــور 
کســب اطــاع الزم بــه حــوزه معاونــت شهرســازی ایــن 
 شــهرداری مراجعــه و جهــت جلوگیــری از هر گونــه 
ســوء اســتفاده احتمالــی، از مراجعــه بــه افــراد غیرمطلع 

ــاآگاه خــودداری نمایند. و ن

توقیف ۵ دستگاه »لیفتراک« 
قاچاق در یزد 

سرپرســت پلیــس آگاهــی اســتان از کشــف 5 دســتگاه 
»لیفتــراک« قاچــاق بــه ارزش ۱۱ میلیــارد ریــال توســط 

مأمــوران پلیــس آگاهــی خبــر داد. 
ســرهنگ »محمدرضــا حناســاب« دربــاره جزئیــات 
ــا ورود کاالی  ــه ب ــتای مقابل ــت: در راس ــر گف ــن خب ای
 قاچــاق، مأمــوران اداره مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 
پلیــس آگاهــی کنتــرل محورهــای مواصاتــی را مدنظــر 

قــرار دادنــد.
ــز«  ــی »بن ــار داشــت: مأمــوران 2 دســتگاه تریل وی اظه
ــوب  ــراک« از جن ــال 5 دســتگاه »لیفت ــه قصــد انتق را ک
ــرای بررســی اســناد و  ــه »تهــران« را داشــتند ب کشــور ب

ــد. مــدارک متوقــف کردن
ــوران  ــی های مأم ــا بررس ــزود: ب ــاب اف ــرهنگ حناس س
ــد  ــا فاق ــن لیفتراک ه ــه ای ــد ک ــخص ش ــس، مش پلی
ــه همیــن منظــور  ــوده کــه ب اســناد و مــدارک گمرکــی ب

ــد. ــف گردی ــا توقی خودروه

کشف ۱2 نفر شتر قاچاق در کرمان 
ــان از  ــتان کرم ــی شهرس ــی انتظام ــین فرمانده جانش
کشــف ۱2 نفــر شــتر قاچــاق توســط مأمــوران انتظامــی 
پاســگاه گــزک ایــن فرماندهــی بــه ارزش 360 میلیــون 

ــر داد.  ــال خب ری
فرماندهــی  جانشــین  علــی کشــاورزی،   ســرهنگ 
انتظامــی شهرســتان کرمــان، گفــت: مأمــوران انتظامــی 
پاســگاه گــزک بخــش رایــن شهرســتان کرمــان در حیــن 
ســطح  در  نامحســوس  و  هدفمنــد  گشــت زنی های 
ــه  ــوری ب ــای عب ــرل خودرو ه ــتحفاظی و کنت ــوزه اس ح
یــک دســتگاه کامیــون بنــز مشــکوک شــدند و دســتور 

ــد. ــادر کردن ــف آن را ص توقی
وی اظهــار داشــت: مأمــوران انتظامــی موفــق شــدند در 
ــاق را  ــتر قاچ ــر ش ــز ۱2 نف ــون بن ــن کامی ــی از ای بازرس

ــد. کشــف کنن

نصب پانل های فرهنگی در مدارس 
چهارمحال و بختیاری 

و  چهارمحــال  فکــری  پــرورش  کانــون  مدیــرکل 
ــوزان  ــنایی دانش آم ــتای آش ــت: در راس ــاری،  گف بختی
بــا فعالیت هــای کانــون در طــرح کانــون مدرســه، 
پانل هــای فرهنگــی در مــدارس چهارمحــال و بختیــاری 
نصــب می شــود. فــرزاد رحیمــی اظهــار داشــت: معرفــی 
کتــاب، معرفــی شــاعران و نویســندگان حــوزه کــودک و 
ــابقه و  ــوزه، مس ــن ح ــاب در ای ــای کت ــوان،  تازه ه نوج
ــل فرهنگــی  ــن پان ــف ای ســرگرمی از بخش هــای مختل

ــت. اس
وی افــزود: در ایــن پانل هــا ســعی می شــود بــا اجــرای 
فعالیت هــای فرهنگــی، هنــری و ادبــی بــه ترویــج 

ــه شــود. ــی پرداخت ــاب و کتابخوان ــگ کت فرهن
و  چهارمحــال  فکــری  پــرورش  کانــون  مدیــرکل 
ــن مــدارس  ــوزان ای ــان اینکــه دانش آم ــا بی ــاری ب بختی
ــان  ــتند، بی ــه هس ــون مدرس ــرح کان ــای ط ــز از اعض نی
ــوزه  ــدارس در ح ــال م ــای فع ــل اعض ــن پان ــرد: در ای ک
ــه تشــویق  ــه زمین ــی می شــوند ک ــز معرف ــی نی کتابخوان
ــاب  ــوزان در حــوزه کت ــراد و دیگــر دانش آم ــب اف  و ترغی

فراهم می شود.

شناسایی و انهدام 3 باند بزرگ و 
بین المللی  مواد مخدر 

دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان کرمــان، 
ــاق  ــای کان قاچ ــه بانده ــه ب ــتای ضرب ــت: در راس گف
مــواد مخــدر 3 بانــد بــزرگ و بیــن المللــی مــواد مخــدر 

ــد.  ــدم گردی ــان منه ــتان کرم ــاه در اس ــان م در آب
ــز  ــاب مرک ــی و انق ــتان عموم ــاالری، دادس ــدا س دادخ
اســتان کرمــان، گفــت: در راســتای مبــارزه هوشــمندانه و 
هدفمنــد بــا قاچــاق مــواد مخــدر و ضربــه بــه ســرباندها 
ــن اداره  ــدر مأموری ــواد مخ ــع م ــدی توزی ــر کلی و عناص
ــاه کار  ــن م ــان پــس از چندی ــات اســتان کرم کل اطاع
ــر روی شــبکه های قاچــاق مــواد  ــی ب ــی، عملیات اطاعات
مخــدر،  موفــق شــدند 3 بانــد مهــم و بین المللــی را کــه 
ــع  ــد توزی ــور وارد و قص ــارج از کش ــدر را از خ ــواد مخ م
ــایی  ــتند، شناس ــور را داش ــارج از کش ــل و خ آن در داخ

و منهــدم کننــد.

،،
 فیلم کوتاه مارگون با روایت گوشه ای 
و  ایثارگری هــا   مجاهدت هــا،    از 
یــزد  راهــداران  بی وقفــه  تالش هــای 
بــه همــت روابــط عمومــی اداره کل 
راهــداری  و  حمــل و نقــل جــاده ای 

اســتان یــزد، تولیــد شــده اســت.

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری تأکیــد کــرد: 
رفــع مشــکات دهســتان موگویــی شهرســتان 
کوهرنــگ در بخش هــای مختلــف در اولویــت 

قــرار دارد. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط 
ــاری،  عمومــی اســتانداری چهارمحــال و بختی
اقبــال عباســی در پایــان نخســتین ســفر 
ــگ گفــت:  گازرســانی،  ــه کوهرن  کاری خــود ب
بــرق رســانی و بازگشــایی محور هــای ارتباطــی 
ــن  ــی ای ــی روســتا های دهســتان موگوی تمام
و  مســئوالن  اولویــت کاری  در  شهرســتان، 

ــرار دارد. ــتان ق ــی اس ــتگاه های اجرای دس
ــر  ــداث 8 کیلومت ــور اح ــه منظ ــزود: ب وی اف

مســیر ارتباطــی روســتای چیــن بــه زرک، تــا 
کنــون 2 میلیــارد و 500 میلیــون ریــال،  هزینــه 

شــده اســت.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری یــادآور شــد: 
در ایــن ســفر مقــرر شــد تــا پیمانــکار مربوطــه 
ــه  ــرای بقی ــه احــداث راه ارتباطــی ب نســبت ب
ــد. روســتا های ایــن دهســتان هــم اقــدام کن

عباســی اظهــار داشــت: بــرای احــداث مدرســه 
ــت  ــاوم و اســتاندارد در روســتای زرک جه مق
پوشــش تحصیلــی دانش آمــوزان روســتا های 
و  انجــام  الزم  پیگیری هــای  نیــز  اطــراف 

مجوز هــای قانونــی صــادر می شــود.
رســانی  بــرق  منظــور  بــه  داد:  ادامــه  وی 

ســریع تر بــه ایــن منطقــه از طریــق پنل هــای 
خورشــیدی هــم اقدامــات الزم در کوتاه تریــن 

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــن ص ــان ممک زم
االســام  حجــت  اســت:  گفتنــی 
ــه در  ــی فقی ــده ول ــام نماین ــی نکون  محمدعل
جمعــه  امــام  و  بختیــاری  و  چهارمحــال 
شــهرکرد و اقبــال عباســی اســتاندار ایــن 
اســتان، بــه همــراه برخــی از مدیــران کل، 
ــده  ــی نماین ــی کاظم ــی، و عل ــئوالن محل مس
فارســان،  اردل،  شهرســتان های   مــردم 
کیــار و کوهرنــگ در مجلس شــورای اســامی، 
از مناطــق ســخت  گذر و محــروم دهســتان 
موگویــی شهرســتان کوهرنــگ دیــدن کردنــد.

ــو  ــت وگ ــن گف ــک روزه، ضم ــفر ی ــن س در ای
ــاه،  ــح کوت ــه، صال ــی روســتا های خوی ــا اهال ب
چیــن و زرک،  مشــکات و مطالبــات مردمــی 
ــری  ــتور کار پیگی ــد و در دس ــرح ش ــز مط  نی

قرار گرفت.
 کلنــگ زنــی جــاده دسترســی بــه روســتاهای 
بــه  اســتاندار  دســتور  و  موگویــی  منطقــه 
فرمانــدار کوهرنــگ حیــن بازدیــد از روســتای 
زرک جهــت ســاخت خانــه بــرای پیرزنــی کــه 
تنهــا ســرپناهش چــادر اســت،  از بخش هــای 

ایــن ســفر بــود.
گانــه   ۹ شهرســتان های  از  کوهرنــگ 
چهارمحــال و بختیــاری بــا 35 هــزار نفــر 
جمعیــت می باشــد کــه مرکــز آن )شــهر 
ــهرکرد  ــری ش ــه 85 کیلومت ــرد( در فاصل چلگ

مرکــز اســتان قــرار دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:  

رفع مشکالت  دهستان موگویی در اولویت قرار دارد 

امروز سه شنبه 30 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 580 روزنامه

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد گفت:

 »مارگون« روایت مجاهدت  
ایثارگرانه راهداران 

پیشگیری، یکی از فازهای مهم چرخه  بحران



برخــی  گفــت:   اصفهــان،  ســامت  بیمــه  مدیــر کل   
نــام از  اســتفاده  ســوء  بــا  ســودجو  شــرکت های    از 

بیمــه ســامت، وعــده بیمــه تکمیلــی می دهنــد کــه بایــد مــردم 
هوشــیار باشــند. حســین بانــک در گفت و گــو بــا مهــر،  اظهــار 
ــام  ــا اســتفاده از ن داشــت: تعــدادی از شــرکت های ســودجو ب
ســازمان بیمــه ســامت و دادن وعده هــای غیــر واقعــی ماننــد 
ــه بیمه شــدگان و بیمــه مکمــل و کارت  ــی ب ــه بیمــه تکمیل ارائ

بیمــه ســامت اقــدام بــه أخــاذی از مــردم کرده انــد.
وی از تماس هــای مکــرر و مشــکوک تلفنــی شــرکت های 
جعلــی بیمــه بــه همشــهریان هشــدار  داد و افــزود:  مــردم باید 
هوشــیار باشــند و از دادن اطاعــات و آدرس منــزل خــودداری 
و در صــورت لــزوم مراتــب را بــه شــماره ۳۶۶۷۴۵۶۷ بــه ایــن 

ســازمان منعکــس کننــد.

داد:  ادامــه  اصفهــان  اســتان  ســامت  بیمــه   مدیــر کل 
ــران و دســتورالعمل ســازمان  ــت وزی ــه هیئ ــر اســاس مصوب ب
بیمــه ســامت، مراجعــه بیمه شــدگان صنــدوق بیمــه همگانــی 
ــی و دانشــگاهی اعــم از همــه  ــه مراکــز دولت ــًا ب ــگان، الزام رای
بیمارســتان های دولتــی، کلینیک هــای ویــژه، مراکــز بهداشــتی 
درمانــی و درمانگاه هــای وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی 

اســت.
وی تصریــح کــرد:  ســایر بیمــه شــدگان صنــدوق بیمــه همگانــی 
ــت  ــه دریاف ــرار ب ــا اص ــد و ی ــی برخوردارن ــت مال ــه از بضاع ک
خدمــات در بخــش خصوصــی دارنــد، مــی تواننــد بــا احتســاب 
ــزار  ــه ۲۰ ه ــت ماهیان ــت و پرداخ ــدی دول ــف ۵۰ درص تخفی
تومــان بــه ازای هــر نفــر، دفترچــه بیمــه ایرانیــان دریافــت کرده 

و از خدمــات آن بهــره منــد شــوند.

رئیــس اداره ایــدز وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
ــان  ــه طــرح آزمایشــی غربالگــری زن ــا اشــاره ب پزشــکی ب
بــاردار بــرای  اچ.آی.وی/ ایــدز  از ســال 9۴ در مناطــق 
تحــت پوشــش برخــی دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
ــاردار  ایرانــی از ســال آینــده  تســت  گفــت:  همــه زنــان ب

می دهنــد.   HIV
افســر کازرونــی افــزود: طــرح پیشــگیری انتقــال بیمــاری 
ــه کــودک از ســال 9۳ در برخــی دانشــگاه ها، آغــاز  مــادر ب
شــده و مــادران بــاردار تحــت مراقبــت در اولیــن مراجعــه از 
آن هــا تســت اچ.آی.وی  گرفتــه شــده کــه البتــه ایــن امــر 

بــه آنــان اطــاع داده شــده اســت.
افــرادی  بــه  مثبــت  وی  آی  اچ  ایرنــا،  گــزارش   بــه 
آن هــا  بــدن  در  ویــروس  ایــن  می شــود کــه  گفتــه 

شناســایی شــده اســت.  ایــدز فــاز بیمــاری اســت. افــراد 
ــا وجــود ویــروس HIV در بدنشــان  ــادی هســتند کــه ب زی
در صــورت تشــخیص بــه موقــع و شــروع درمــان هرگــز بــه 
مرحلــه بیمــاری ایــدز  نمــی رســند و بــا کنتــرل  ویــروس 

ــد. ــی دارن ــر طبیع ــی و عم ــدن، زندگ در ب
ــش  ــاردار واکن ــه زن ب ــت اولی ــر تس ــرد: اگ ــه ک وی اضاف
ارجــاع قطعی تــر  تشــخیص های  بــرای  داد،   نشــان 
داده مــی شــود و درصــورت تشــخیص ابتــا بــه اچ.آی.وی/

ایــدز ، بافاصلــه درمــان شــروع می شــود.
ــه  ــرای مــادر مبتــا ب وی خاطرنشــان کــرد: آغــاز درمــان ب
ــال  ــال انتق ــه احتم ــود ک ــب  می ش ــدز  موج اچ.آی.وی/ای
ــا ۴۰ درصــد  ــه جنیــن کــه حــدود ۳۵ ت بیمــاری از مــادر ب

ــه کمتــر از ۲ درصــد برســد. اســت ب

 سوء استفاده از نام بیمه سالمت 
توسط شرکت های سودجو 

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت گفت:

زنان باردار ایرانی تست HIV می دهند 

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  گفت:
 در حال حاضر 6 هزار تخت بیمارستانی 

در استان اصفهان وجود دارد 
گروه سامت فاطمه احمدی

F.Ahmadi@eskimia.ir

دکتــر طاهــره چنگیــز در حاشــیه بازدیــد از بیمارســتان شــهید دکتــر بهشــتی اردســتان 
در گفت وگــو بــا خبرنــگاران در اردســتان بــا بیــان اینکــه برنامــه تحــول ســامت در کل 
اســتان بــا قــوت ادامــه دارد و اقدامــات زیــادی بــرای کاهــش هزینه هــا و تأمیــن منابــع  
ــه  ــی از مســائلی ک ــت: یک ــار داش ــد، اظه ــد ش ــرا خواه ــرور اج ــه م ــده و ب ــن  ش تدوی
متأســفانه آزار دهنــده اســت،  کمبــود شــدید منابــع و اعتبــارات اســت کــه چــاره ای جــز 
کاهــش هزینه هــا و مدیریــت صحیــح منابــع بــرای بهبــود وضعیــت موجــود نداریــم. 
ــه   ــتان ماهیان ــواده در اس ــک خان ــه پزش ــر هزین ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی  وی ب
۶۰ میلیــارد ریــال اســت و منبــع تأمیــن اعتبــار  وجــود نــدارد، افــزود: مــدل قراردادهــا و 
پزشــک خانــواده بازنگــری شــده و ضمــن حفــظ کیفیــت،  هزینه هــا بــه نصــف کاهــش 

پیــدا خواهــد کــرد. 
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان خاطرنشــان کــرد: کاهــش هزینــه و افزایــش 

بهــره وری اولویــت نخســت دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان خواهــد بــود.

وی بــا بیــان اینکــه در زمینــه  نیــرو  بــا  کمبــود  مواجهــه هســتیم و محدودیت اســتخدام 
ــه  ــده و ب ــتخدامی داده ش ــه اس ــه داد: اطاعی ــود دارد،  ادام ــور وج ــی در کل کش پیمان

دنبــال افزایــش ســهمیه هســتیم. 
ــه اینکــه در شهرســتان های اســتان و مناطــق روســتایی،  پوشــش  ــا اشــاره ب چنگیــز ب
جمعیتــی بیشــتر اســت،  گفــت: از نظــر تعــداد مراکــز بهداشــتی و درمانــی،  اســتان بــه 
حــد اشــباع رســیده اســت  امــا تنهــا ۵۰ درصــد از مــردم اصفهــان بــا مراجعــه بــه مراکــز 

بهداشــتی نســبت بــه تکمیــل پرونــده اقــدام کرده انــد. 
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ۶ هــزار تخــت بیمارســتانی در اســتان وجــود دارد، 
اظهــار داشــت: بــرآورد نیــاز ایــن اســت کــه ایــن تعــداد بایــد بــه حــدود ۲ برابــر در کل 

اســتان افزایــش یابــد امــا هــم اکنــون بــا کمبــود مواجهــه هســتیم. 
ــه دلیــل اینکــه  ــان اینکــه اردســتان ب ــا بی ــوم پزشــکی اصفهــان ب رئیــس دانشــگاه عل
یکــی از شهرســتان های اســتراتژیک اســتان اســت، مســتحق دریافــت خدماتــی 
بیــش از ایــن اســت،  تصریــح کــرد: تــاش ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه جــذب انــدک 
 نیروهــای متخصــص کمبودهــای بیمارســتان اردســتان برطــرف شــود و در مــاه آینــده 

۲ پزشک عمومی در توزیع  نیروها در اختیار اردستان  قرار  خواهد گرفت. 
وی افــزود: در مــورد متخصصــان هــم یــک نفــر متخصــص زنــان بــه صــورت کامــل بــه 
شهرســتان تعلــق خواهــد گرفــت و متخصصــان بقیــه رشــته ها نیــز بــه  مــرور در اختیــار 

شهرســتان قــرار خواهنــد گرفــت.

معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان غــذا و دارو، 
گفــت: وزارت بهداشــت در واردات برنــج، اقدامــات 

ســخت گیرانه ای انجــام داده اســت. 
تبریــک  ضمــن  اصغــری،   غامرضــا  دکتــر 
آغــاز مــاه ربیــع االول بــه همــه مســلمانان 
 جهــان، بــا اشــاره بــه فرمایشــات رهبــری در 
تأمیــن  ســامت،  کلــی   سیاســت های 
امنیــت غذایــی و بهره منــدی عادالنــه آحــاد مــردم 
از ســبد غذایــی ســالم، مطلــوب و کافــی را یکــی 
از اهــداف اصلــی ســامت در جمهــوری اســامی 
ــتندات  ــار و مس ــر آم ــی ب ــمرد و مبن ــران برش ای
حــدود ۸۰ درصــد مــرگ و میر در کشــور  را ناشــی 

ــت. ــر،  دانس ــای غیرواگی از بیماری ه

وی بــا بیــان اینکــه نــوع تغذیــه و شــیوه زندگــی 
تأثیــر بــه ســزایی در پیشــگیری از ایــن نــوع 
ــی  ــند مل ــت: در س ــد، اظهارداش ــا دارن بیماری ه
ــه اصــاح  ــز ب ــر نی ــای غیرواگی ــرل بیماری ه کنت
الگــوی مصــرف و کاهــش فاکتورهــای خطــرزا در 
مــواد غذایــی بــا جزئیــات پرداختــه شــده اســت.
اصغــری افــزود: تأمیــن هم زمــان امنیــت و 
ایمنــی غذایــی در راس برنامه هــای ســازمان غــذا 
و دارو قــرار گرفتــه و ایــن مهــم از طریــق تســهیل 
ــرای فراورده هــای  صــدور مجوزهــای بهداشــتی ب
تشــدید  و  وارداتــی  اقــام  و  داخــل  تولیــد 
ــرآوری و ــای ف ــداوم واحده ــش م ــارت و پای  نظ
ــی  ــازار عملیات ــه ب ــده ب ــه ش ــای عرض فرآورده ه

ــت. ــده اس گردی
ــذا و  ــق شــده ســازمان غ ــه اقدامــات محق وی ب
ــای  ــت فراورده ه ــامت و کیفی ــظ س دارو در حف
غذایــی و آشــامیدنی و حمایــت از تولیدکننــدگان 
نیــز پرداخــت و از کاهــش محتــوای نمــک، شــکر 
ترانــس در فرآورده هــای  و اســیدهای چــرب 
تدریجــی  اســتمرار  و  مختلــف  غذایــی 
ذائقــه گرفتــن  نظــر  در  بــا   رونــد کاهشــی 
ــن  ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــدگان ب مصرف کنن

ــرد. ــام ب اقدامــات در ایــن بخــش ن
 بــه گــزارش مهــر، اصغــری گفــت: ســازمان 
برنج هــای  در  اقدامــات کنترلــی  دارو  و  غــذا 
تخصیــص  الــزام  شــامل  کــه   وارداتــی 

ردیابــی  تســهیل  هــدف  بــا  رهگیــری   کــد 
محموله هــای وارداتــی در کشــور مبــدأ بــوده 
ــات  ــن اقدام ــام داده و همچنی ــز انج ــت را نی اس
ســخت گیرانه در حــد مجــاز فلــزات ســنگین 
ــوم  ــا حــد ppb ۱۲۰ و کادمی آرســنیک و ســرب ت

ــت. ــرده اس ــاظ ک ــا ppb ۴۸ لح ت
موضــوع دربــاره  بهداشــت،  وزیــر   معــاون 
در گیاهــی  چربی هــای  از  اســتفاده   منــع 

پــی  در  افــزود:  نیــز  لبنــی  فرآورده هــای 
محدودیــت واردات روغــن پالــم بــه کشــور و 
ــتمر در  ــش مس ــه واردات آن پای ــش تعرف افزای
ــی  ــای لبن ــرب فرآورده ه ــیدهای چ ــل اس پروفای

آغــاز و همچنــان در دســت اجــرا اســت.
 اصغــری در ادامــه بــه مشــارکت در اجــاس

اســتاندارد  تهیــه  بــرای  بین المللی»کدکــس« 
بیــن المللــی دوغ بــا هــدف ثبــت ایــن محصــول 

ایرانــی  ســنتی  نوشــیدنی  یــک  عنــوان  بــه 
در  مهــم  دســتاوردهای  از  یکــی  عنــوان   بــه 
نشــان  خاطــر  و  اشــاره  لبنــی  فرآورده هــای 
ایجــاد  و  فرهنگ ســازی  منظــور  بــه  کــرد: 
زیرســاخت الزم جهــت ترویــج فرهنــگ مصــرف 
ــع شــیر مــدارس در   شــیر و لبنیــات، طــرح توزی
گذشــته  ســال های  در  مختلــف  اســتان های 

شــروع شــده و همچنــان ادامــه دارد.
ــارت  ــان نظ ــذا و دارو، در پای ــازمان غ ــس س رئی
ــن  ــررات و قوانی ــح مق ــرای صحی ــد اج ــر رون ب
ــی  ــالت ذات ــزء  رس ــت را ج ــاری وزارت بهداش ج
ســازمان غــذا و دارو دانســت و خاطــر نشــان 
ــه  ــذا و دارو ب ــازمان غ ــی س ــداف آت ــرد: از اه ک
عنــوان یــک ســازمان نظارتــی ایــن اســت کــه در 
زمینــه صــدور مجوزهــا تفویــض اختیــار کامــل بــه 

ــود. ــام ش ــی انج ــش خصوص بخ
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رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد:
سخت گیری وزارت بهداشت در واردات برنج

کوتاه اخبار 
رژیم غذایی کاهش وزن موجب 

افزایش طول عمر می شود
محققــان دریافتنــد رژیــم غذایــی کــم چــرب بــه کاهــش 
ریســک کلــی مــرگ در افــراد چــاق تــا ۱۸ درصــد کمــک 

مــی کنــد.
دکتــر آلیســون آوونــل، سرپرســت تیــم تحقیق از دانشــگاه 
ــش وزن  ــد: »کاه ــاره می گوی ــکاتلند، در این ب ــن اس آبردی
ــی  ــا رژیم هــای غذای ــری ب ــق کاهــش مصــرف کال  از طری
کربوهیدرات هــای  و  قنــد  حــاوی  کــه  چــرب   کــم 
تصفیــه شــده کمــی هــم هســتند، موجــب کاهــش مــرگ 

ــگام در افــراد چــاق می شــود.« زودهن
بــا ایــن حــال هنــوز ایــن مطالعــه مشــخص نکــرده اســت 
ــا  ــرطان ی ــک س ــی ریس ــای غذای ــن رژیم ه ــا ای ــه آی ک

ــد؟ ــش می دهن ــی را کاه ــاری قلب بیم
غذایــی »رژیم هــای  می افزایــد:  ادامــه  در   آوونــل 
ــه  ــی، ب ــه تنهای ــر از ورزش ب ــب بهت ــه مرات کاهــش وزن ب
کاهــش وزن کمــک می کننــد. امــا ورزش بــه حفــظ وزن 
ــدد  ــد متع ــد و فوای ــک می کن ــدت کم ــب در بلندم مناس

ــرای ســامت دارد.« ــری ب دیگ
چاقــی بــا افزایــش ریســک بســیاری از بیماری هــا و 
فاکتورهــای پرخطــر منجــر بــه مــرگ می شــود. ایــن 
بیمــاری هــا شــامل دیابــت نــوع۲، بیمــاری قلبــی، 

فشــارخون بــاال و کلســترول بــاال هســتند.
محققــان در ایــن مطالعــه داده هــای ۵۴ مطالعــه بالینــی 
شــامل بیــش از ۳۰ هــزار فــرد بزرگســال را بررســی کردنــد. 
ــای کاهــش وزن  ــد رژیم ه ــه دریافتن ــا در ۳۴ مطالع آن ه
ــی،  ــه چاق ــا ب ــال مبت ــراد بزرگس ــرگ را در اف ــک م ریس

ــد. ــش می ده کاه

 ریشه کنی  بیماری »سل« 
تا سال ۲۰۳۰ در سراسر دنیا

ــرای  ــی تاش هــا ب ــق اعــام ســازمان بهداشــت جهان  طب
ریشــه کن کــردن بیمــاری ســل تــا ســال ۲۰۳۰ بــه نتیجــه 

خواهــد رســید. 
بــرای موافقــت کرده انــد  ۱۱۴ کشــور  نماینــدگان   بــه 

ــود را  ــوری خ ــات ف ــل اقدام ــاری س ــه بیم ــان دادن ب پای
ــد. انجــام دهن

ــس  ــار در کنفران ــن ب ــرای اولی ــن کشــورها ب ــدگان ای نماین
جهانــی پایــان دادن بــه ســل در مســکو گردهــم آمــده انــد.
ــامت و  ــتم س ــت سیس ــدگان،  تقوی ــده نماین ــق وع طب
بهبــود دسترســی مــردم بــه شــرایط پیشــگیری و مراقبــت 
ســل بیمــاری  ریشــه کنی کامــل  موجــب  آینــده   در 

خواهد شد.
طبــق گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی، بــا وجــود 
ــا بیمــاری ســل از ســال ۲۰۰۰  ــارزه ب ــی مب اقدامــات جهان
تاکنــون جــان بالــغ بــر ۵۳ میلیــون نفــر نجــات یافتــه و 
نــرخ مــرگ و میــر ناشــی از ایــن بیمــاری تــا ۳۷ درصــد 

ــه اســت. کاهــش یافت
طبــق گزارشــات،  همچنــان  مــرگ و میــر  ناشــی از 
بیمــاری ســل بیــش از ســایر بیماری هــای عفونــی اســت.  
بــه دلیــل مقاومــت آنتی میکروبــی ایــن بیمــاری، بیمــاری 
ســل همچنــان قاتــل اصلــی افــراد مبتــا بــه HIV اســت.

تغذیه

نوشیدنی کشنده!
نوشــیدن نوشــابه انــرژی زا بــرای تقویــت فــوری می توانــد 
بــرای ســامتی مضــر باشــد و موجــب بــروز نگرانی هایــی 
ــدن  ــر ب ــن نوشــیدنی های گازدار ب ــوه ای ــرات بالق ــاره اث درب

اســت.
آب،  کافئیــن،  قنــد،  حــاوی  انــرژی زا  نوشــیدنی های 
نظیــر  محرک هایــی  و  معدنــی  مــواد  ویتامین هــا، 
ــن  ــی از ای ــتند. برخ ــا هس ــینگ و گواران ــن، جین س تائوری
ــتر از  ــن بیش ــر کافئی ــا ۱۲ براب ــاوی تقریب ــیدنی ها ح نوش

ــتند. ــوه هس قه
ــل  ــه دلی ــرات ب ــن خط ــه ای ــتند ک ــار داش ــان اظه محقق
میــزان قنــد و کافئیــن موجــود در ایــن نوشــیدنی ها اســت.

ــا کــرد کــه مصــرف  ــک زن ادع ــر ســال جــاری،  ی در اکتب
بیــش از حــد نوشــیدنی های انــرژی زا موجــب ایجــاد 
یــک ســوراخ در جمجمــه شــوهرش شــده اســت. ســازمان 
ــاره عــوارض مصــرف  بهداشــت جهانــی )WHO( قبــا درب
ــدار  ــان  هش ــژه در جوان ــه وی ــرژی زا، ب ــیدنی های  ان نوش

ــت. داده اس
ــان  ــد، محقق ــه جدی ــک مطالع ــنا، در ی ــزارش ایس ــه گ ب
مطالعــات جــاری را دربــاره خطــرات مصرف نوشــیدنی های  
ــد. آن هــا شــواهدی را  ــرار دادن ــورد  بررســی ق ــرژی زا  م ان
مبنــی بــر اینکــه نوشــیدنی های انــرژی زا بــه طیــف 
ناخواســته روانــی  و  جســمی  عــوارض  از   وســیعی 

منجر می شود، پیدا کردند.
ــش فشــار  ــا افزای ــی ب ــه مــدت طوالن ــن نوشــیدنی ها ب ای
ــده  ــط ش ــواب مرتب ــکات خ ــش وزن و مش ــون، افزای خ
بودنــد، امــا یافته هــای ایــن مطالعــه نشــان می دهــد 
ــا  ــر ابت ــتری نظی ــرات بیش ــا خط ــا ب ــن انرژی زاه ــه ای ک
ــدان و همچنیــن  ــه دیابــت، آســیب کلیــه، پوســیدگی دن ب
ــواد  ــد اضطــراب و ســوء مصــرف م ــی مانن مشــکات روان

ــط هســتند. مرتب
ــه از دانشــکده  ــن مطالع ــی« نویســنده  ای »جوســیمر مات
ســامت دانشــگاه هاروارد، گفــت: طیــف گســترده ای از 
ــه جــای  ــد ب ــرژی زا می توانن عــوارض کــه نوشــیدنی های ان

ــت. ــگفت انگیز اس ــیار ش ــد، بس بگذارن
محققــان ایــن مطالعــه خطــرات ناشــی از رونــد رو به رشــد 
ــکل را  ــرژی زا و ال ــردن نوشــیدنی های ان ــوط ک و رواج مخل

یــادآور شــدند و در ایــن زمینــه هشــدار دادنــد.
الکلــی  نوشــیدنی  کــه  کســانی  می گوینــد:  آن هــا 
ترکیب شــده بــا نوشــیدنی انــرژی زا مصــرف می کننــد، 
ــد،  ــتفاده می کنن ــکل اس ــط ال ــه فق ــی ک ــه زمان ــبت ب نس

می کننــد. مصــرف  بیشــتری  الــکل 
ــرژی زا  ــیدنی های ان ــه نوش ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــن ب ای
می پوشــانند کــه  را  الــکل  زیــاد  مصــرف  نشــانه های 

ــود. ــر ش ــکل منج ــتر ال ــرف بیش ــه مص ــد ب می توان
ــردن  ــوط ک ــه مخل ــد ک ــاره کردن ــن اش ــان همچنی محقق
مرگ بــار  می توانــد  الــکل  و  انــرژی زا  نوشــیدنی های 

ــد. باش
»ماتــی« و همکارانــش در ایــن مطالعــه نوشــتند: در نتیجــه 
ــکل حــاوی  ــه ال ــرادی ک ــکل، اف ــن افزایــش مصــرف ال ای
ــد، احتمــال بیشــتری  ــرژی زا مصــرف می کنن نوشــیدنی ان
ــکل  ــا ال ــمومیت ب ــدن و مس ــود آب ب ــار کمب ــه دچ دارد ک

شــوند.

زیبایی

فواید وازلین را بیشتر بشناسید
ــی  ــای داروی ــاخت پماده ــامل س ــن ش ــد وازلی فوای
بــرای درمــان ســوختگی، کرم هــای صــورت، لوســیون 
ــده،  ــل نرم کنن ــوان عام ــه عن ــت ب ــت و در صنع پوس

جوهــر چــاپ و ... اســت.
امــروزه در بــازار، ایــن محصــول بــه صــورت خالص در 
ســه گــروه تولیــد مــی شــود: درجــهA، دارویــی، درجه

B، بهداشــتی،  درجــهC، صنعتــی
برحســب نــوع تولیــد، فوایــد وازلیــن و کاربردهــای آن 

طبقه بنــدی میگــردد: 
 فواید وازلین دارویی

از مهم تریــن فوایــد وازلیــن اســتفاده از آن بــرای 
دهنــده  تســکین  دارویــی  پمادهــای  ســاخت 
ســوختگی اســت. همچنیــن کمــک بــه درمــان 
ــرق  ــوزادان ناشــی از پوشــک و ع ــای ن ســوختگی پ
ســوز شــدن کــودک و همچنیــن ســوختگی ناشــی از 

ــت.  ــن اس ــی وازلی ــد داروی ــر فوای ــاب از دیگ آفت
 فواید وازلین بهداشتی آرایشی

کاربــرد وازلیــن در صنایع بهداشــتی و آرایشــی بســیار 
ــه  ــوان پای ــه عن ــه از آن، ب ــه طوری ک ــت ب ــاد اس زی
ــای  ــا و پماده ــواع کرم ه ــیون ان ــی در فرموالس اصل
دارویــی و بهداشــتی اســتفاده می شــود. قیمــت 
ــی  ــوالت آرایش ــایر محص ــه س ــبت ب ــاده نس ــن م ای
ــوده و در دســترس همــگان  بهداشــتی بســیار کــم ب
قــرار دارد در حالی کــه فوایــد مصــرف آن بــا بســیاری 

ــد. ــری می کن ــت براب ــران قیم ــای گ از کرم ه
ــه  ــتی  ب ــن  بهداش ــی  وازلی ــد آرایش ــی از فوای برخ

ــد: ــر میباش ــرح زی ش
بــه  وازلیــن  از  نرم کننده پوست: اســتفاده 
 مرطــوب نمــودن پوســت صــورت و بــدن کمــک 
ــت  ــی خاصی ــوب کنندگ ــر مرط ــاوه ب ــد و ع می کن
ایــن  تقویــت کنندگــی پوســت را نیــز دارد. بــه 
ــا  ــج و پ ــو، آرن ــه زان ــن را ب ــد وازلی ــی توانی ــور م منظ
ــرم می کند.شــب ها قبــل  بمالیــد. چــون پوســت را ن
ــا  ــد ت ــاژ دهی ــت را ماس ــن پوس ــا وازلی ــواب ب از خ
ــا قبــل از خــواب روی  صبــح پوســتتان نــرم شــود ی
پاشــنه های پــا وازلیــن بمالیــد، جــوراب بپوشــید تــا 

صبــح پاشــنه های پــا نــرم می شــود
مالیــدن  و  وازلیــن  از  درمان موخوره: اســتفاده 
مقــدار کمــی از آن بــر روی ســاقه موهــا بــرای درمــان 

ــد اســت. موخــوره مفی
 فواید وازلین صنعتی 

مــوارد مصــرف وازلیــن صنعتــی شــامل کاربــرد ایــن 
ــگ  ــده زن ــد کنن ــازی، کن ــرم س ــت چ ــاده در صنع م
زدگــی عناصــر فلــزی، ضــد فرســودگی بــرای ماشــین 
آالت صنعتــی، روان کننــده و پوششــی در مقابــل 
خوردگــی و ســایش و همچنیــن جهت خــارج نمودن 
قالب هــای گــچ و ریخته گــری اســت.  همچنیــن 
فوایــد وازلیــن در خانــه نیــز بســیار بــوده،  جلوگیــری 
ــردن لوالهــای در، ــا، روان ک  از خشــک شــدن قفل ه

ــی،  ــز و اشــیا چوب ــاک کــردن جــای آب از روی می پ
 بــراق کــردن کیــف و کفش هــای چرمــی، فــرار دهنــده 

مورچه ها و ... است.
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علــل  مهم تریــن  از  یکــی  مغــزی  ســکته 
فــوت و ناتوانــی جــدی اســت کــه درنتیجــه 
مغــز خونــی  عــروق  پارگــی  یــا   انســداد 

ایجاد می شود. 
در ایــن شــرایط، مغــز بــه طــور ناگهانــی از خــون 
و اکســیژن سرشــار آن محــروم می شــود کــه 
عــوارض منفــی بــرای ســامت عمومــی )جســمی 

ــرد را دارد. ــی( ف و روان
ــی،  ــاالت کام ــوز، اخت ــت نی ــزارش بهداش ــه گ ب
بینایــی و حرکــت اندام هــای بــدن مهم تریــن 
ایــن عــوارض هســتند. ســامت سیســتم عروقــی 
و تأثیــرات آن بــر اندام هــای حیاتــی ماننــد مغــز 
ــتگی  ــامت بس ــای س ــر جنبه ه ــد دیگ ــز مانن نی
ــه و عادت هــای درســت غذایــی  ــه تغذی ــادی ب  زی

دارد. 
ــروز  ــر پیشــگیرانه ای در ب بعضــی خوراکی هــا تأثی
ــر را  ــن خط ــد ای ــد و می توانن ــزی دارن ــکته مغ س
ــه  ــب ب ــد کــه در ادامــه همیــن مطل کاهــش دهن

اشــاره کرده ایــم. مهم ترین هایشــان 

 6 خوراکی خطرساز
1. سوسیس و کالباس: 

در  موجــود  ناســالم  چربی هــای  و  نمــک 
سوســیس و کالبــاس عامــل خطــر ســکته مغــزی 

می شــوند. محســوب 
۲. کره و پنیر: 

غذایــی  منابــع  مهم تریــن  جــزو  نیــز  کــره 
چربی هــای اشــباع )۵۴ تــا ۷۱درصــد( اســت کــه 

کلســترول بــد خــون را افزایــش می دهــد. 
۳. آب گازدار: 

ــای  ــوص آب ه ــه  خص ــا، ب ــی آب معدنی ه بعض
نمــک  زیــاد  بســیار  مقــدار  دلیــل  بــه  گازدار 
پرفشــاری  ســبب  طوالنی  مــدت  در  می تواننــد 
خــون شــوند. بــه طــور کلــی، بهتــر اســت از 
ــرد. ــز ک ــروه از نوشــیدنی ها پرهی ــن گ مصــرف ای

4. سوپ های آماده: 
کنــار گذاشــتن نمک از ســفره بــرای پیشــگیری از 
پرفشــاری خــون بــه تنهایــی کافــی نیســت،  بلکــه 
ــوپ  ــد س ــاده مانن ــای آم ــرف غذاه ــد از مص بای

ــک  ــادی نم ــدار زی ــاوی مق ــرا ح ــرد زی ــز ک پرهی
پنهــان اســت کــه بــدون ایجــاد احســاس شــوری، 

ــدن می رســاند.  ــه ب ــادی از ســدیم ب حجــم زی
5. شیرین بیان: 

گلیســیریزین، ماده فعــال موجود در شــیرین بیان، 
ــدیم  ــه س ــه ک ــای کلی ــی از آنزیم ه ــار یک ــر مه ب
خــون را تنظیــم می کنــد، تأثیــر می گــذارد. کاهــش 
فعالیــت ایــن آنزیــم در مدتــی نه چنــدان طوالنــی، 
ــن رو،  ــش فشــارخون می شــود. از ای ســبب افزای
ــه از پرفشــاری  ــرادی ک ــه اف ــاه ب ــن گی مصــرف ای

ــود.  ــه نمی ش ــد، توصی ــج می برن ــون رن خ
6. تنقالت: 

ــس،  ــد  چیپ ــا مانن ــروه از خوراکی ه ــن گ ــواع ای ان
پیتــزا، اســنک، کیــک و... عــاوه بــر چربــی زیــاد 

حــاوی مقــدار باالیــی نمــک نیــز هســتند. 
 1۰ ماده غذایی طالیی

1. سیر: 
ــروز  ــر ب ــش خط ــه کاه ــیر ب ــم س ــرف منظ مص
ســکته مغــزی کمــک می کنــد. ســیر سرشــار 
از ترکیبــات گوگــردی اســت. احتمــال تشــکیل 
لخته هــای خــون را در عــروق کــم می کنــد و 
را  بــدن  ضدانعقــادی  طبیعــی  مکانیســم های 

ــرد.  ــد ک ــت خواه تقوی
۲. گردو: 

ــرف  ــد:  مص ــت کرده ان ــترالیایی ثاب ــان اس محقق
۳۰ گــرم گــردو در روز ســطح کلســترول بــد خــون 
از ۶ مــاه، ۱۰ درصــد کاهــش  )LDL( را پــس 

می دهــد. 

۳. پرتقال: 
گنجانــدن پرتقــال در رژیــم غذایــی روزانــه موجــب 
نارســایی  و  کلســترول  فشــارخون،  کاهــش 
حــاوی  پرتقــال  واقــع،  در  می شــود.  قلبــی 
 ریزمغذی هــای ضــروری بــرای ســامت قلــب  

ــت اس
4. ماهی سالمون: 

ماننــد  چــرب  ماهی هــای  دیگــر  و  ســالمون 
ســاردین جــزو عالی تریــن  خوراکی هــای  ســالم 

ــوند.  ــوب می ش ــب محس ــرای قل ب

5. کلم پیچ: 
آنتی  اکســیدان های  حــاوی  کلــم  این گونــه 
ــگا۳،  ــرب  ام ــیدهای چ ــب، اس ــرای قل ــد ب مفی
فیبرهــا، فــوالت، پتاســیم و ویتامیــن »E« اســت. 
ــع  ــه مان ــت ک ــن اس ــار از لوتئی ــن سرش همچنی

تصلــب زودهنــگام شــرائین می شــود. 

6. شکالت تیره: 
آنتی  اکســیدان هایی  از  تیــره سرشــار  شــکات 
اســت کــه از بــدن در برابــر رادیکال هــای آزاد 
محافظــت می کننــد. بــه عــاوه، خطــر بــروز 

حملــه قلبــی را کاهــش می دهــد. 
7. جو دو سر: 

ــول  ــای محل ــی فیبره ــع غن ــر منب ــو دو س آرد ج
ــن  ــد ســطح کلســترول را پایی ــه می توان اســت ک
ــیار  ــوارش بس ــتگاه گ ــر در دس ــن تأثی ــاورد. ای بی
ــترول در  ــش کلس ــع افزای ــرا مان ــت. زی ــم اس مه
خــون و بــروز آســیب های آن بــه بــدن می شــود.

8. انار: 
آب انــار نوشــیدنی معــروف بــرای کاهــش تصلــب 
ــترول  ــه کلس ــر اینک ــاوه ب ــت و ع ــرائین اس ش
ــع  ــد، مان ــش می ده ــادی کاه ــد زی ــا ح ــد را ت ب
اکسیداســیون ایــن چربی هــا نیــز  می شــود. 

9. موز: 
مــوز منبــع بســیار خوبــی از فیبرهاســت و خــواص 
ــوارش  ــی و گ ــتم قلبی-عروق ــت از سیس محافظ
دارد. همچنیــن سرشــار از پتاســیم اســت کــه 
ــاری  ــش پرفش ــب کاه ــی آن موج ــت کاف دریاف

ــود ــزی می ش ــکته مغ ــون و س خ
1۰. سیب و گالبی: 

ایــن ۲ میــوه خــواص مشــابهی در حفــظ ســامت 
قلــب و  مغــز دارنــد. 

ــش  ــت منظم ــتند و دریاف ــتین هس ــاوی ِکرس ح
ــا ۲۰  ــی را ت ــی- عروق ــای قلب ــال بیماری ه احتم

ــد.  ــش می ده ــد کاه درص

عبــدهللا  ایــران،  ســرطان  انجمــن  نایب رئیــس 
ــت پیشــگیری  ــه اهمی ــر ب ــی زاده، اظهارداشــت: نظ فضل عل
ــی  ــور بررس ــه  منظ ــرطان و ب ــرل س ــع کنت ــه جام در برنام
روش هــای کاهــش عوامــل خطــرزا و میــزان بــروز ســرطان 
در کشــور، اجــاس ســرطان غــرب آســیا برگــزار می شــود.

وی افــزود: ســرطان از علــل عمــده مــرگ و میــر و ناتوانی در 
جوامــع مختلــف بــوده و بنــا بــه دالیــل متعــدد خصوصــًا در 
ســال های اخیــر بــا افزایــش شــیوع و کاهــش ســن ابتــاء 

بــه ایــن بیمــاری در کشــور مواجــه هســتیم.
نایب رئیــس انجمــن ســرطان ایــران تصریــح کــرد: در ایــن 
ــر حضــور پزشــکان و اســتادان برجســته  همایــش عــاوه ب
ــردآوری  ــکی و گ ــوم پزش ــته های عل ــایر رش ــرطان و س س
آخریــن نتایــج تحقیقــات علمــی جامعــه پزشــکی کشــور، 

در نظــر اســت زمینــه مشــارکت و هم فکــری صاحب نظــران 
ــا  ــی مجموعه ه ــف و تمام ــته های مختل ــان رش و متخصص
برنامــه  در  نحــوی  بــه  و ســازمان هایی کــه می تواننــد 
ــم  ــند، فراه ــذار باش ــیا تأثیرگ ــرب آس ــرطان غ ــش س همای

شــود.
بــه گــزارش فــارس، وی افــزود: ســازمان ملــل به کشــورهای 
عضــو،  توصیــه می کنــد کــه بــا تنظیــم ایــن برنامــه بــه ابعاد 
مختلــف پیشــگیری،  تشــخیص،  درمــان و طــب تســکینی 

مؤثــر در ســرطان های مختلــف بپردازنــد.
ــتادان  ــز اس ــران نی ــرد : در ای ــان ک ــزاده خاطرنش فضل علی
علمــی و مســئوالن ذیربــط بــا توجــه بــه آمــار  نگران کننــده 
رشــد فزاینــده ایــن معضــل، در تاش انــد تــا اقدامــات همــه 

 جانبــه مؤثــری در ایــن زمینــه ســاماندهی کننــد.

باقــر  ایــران،  عمومــی  دندانپزشــکان  انجمــن  رئیــس    
ــان  ــامت ده ــمپوزیوم س ــزاری س ــه برگ ــهنی زاده، در جلس ش
و دندانپزشــکی در هــزاره ســوم، اظهــار داشــت: امســال 
دندانپزشــکان  انجمــن  دوازدهمیــن  کنگــره  در حاشــیه  
عمومــی ایــران  یــک ســمپوزیوم برگــزار خواهــد شــد کــه در 
آن از مســئولین حــوزه ســامت در دســتگاه های دولتــی و 
ــه در  ــد ک ــد ش ــوت خواه ــی دع ــرای هم اندیش ــی ب غیردولت
ــکده ها در  ــوزش دانش ــدان و آم ــان و دن ــامت ده ــه س زمین
ــا در  ــد و برنامه  ه ــان کنن ــود را بی ــرات خ ــه نظ ــن زمین همی

ــود. ــی ش ــه طراح ــامت جامع ــت س ــود وضعی ــت بهب جه
ــس  ــهنی زاده، رئی ــر ش ــگاران، باق ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ  ب
ــوزه  ــتگذاری های ح ــی سیاس ــت هم اندیش ــن، در نشس انجم
ــاده ۷  ــد ۲ م ــرد: در بن ــار ک ــدان،  اظه ــان و دن ــامت ده س

ــکاری  ــا هم ــداف م ــی از اه ــن،  یک ــی انجم اســاس نامه علم
ــت ــون بهداش ــوزش پیرام ــان و آم ــت،  درم ــا وزارت بهداش  ب

مــی باشــد و ایــن مــا را ملــزم مــی کنــد کــه در ایــن حــوزه وارد 
عمــل شــویم و  از جانــب مــردم  مطالبه گــری کنیــم.

ــن حــوزه  اســت  ــرد در ای ــوع عملک ــه ن ــا ب ــزود:  نقده وی اف
ــا  ــن نقده ــد ای ــا بای ــد ام ــه رو می کن ــش روب ــا چال ــا را ب و م
ــوب باشــیم.  ــال کســب نتیجــه مطل ــه دنب ســازنده باشــد و ب
ــه  ــار آن پیشــنهادهای مناســب را ب مــا نقــد می کنیــم و در کن

ــم. ــرح می کنی ــن مط ــای جایگزی ــوان روش ه عن
ــنگین  ــیار س ــکی بس ــه دندانپزش ــه داد: بیم ــهنی زاده ادام ش
هزینه هــای  9۰درصــد  ۸۰تــا  حاضــر  حــال  در  اســت. 
دندانپزشــکی  پرداختــی از جیــب مــردم اســت و بعیــد اســت 

ــود. ــه ش ــکی بیم ــات دندانپزش ــه خدم ک

  ،،
مهم تریــن  از  یکــی  مغــزی  ســکته 
علــل فــوت و ناتوانــی جــدی اســت 
کــه درنتیجــه انســداد یــا پارگــی عــروق 

خونــی مغــز ایجــاد می شــود.

نایب رئیس انجمن سرطان ایران هشدار داد:

کاهش سن ابتال به سرطان در کشور
 پرداختی 90 درصد هزینه های دندانپزشکی

از جیب مردم 

بخور  و  نخورهای سکته مغزی

خانواده

اصول اساسى در تربیت فرزند 
اصل سی و یکم:  توجه به نيازهاى 

فرزند)۳(
صدیقه ایروانی

S.Iravani@eskimia.ir

در ايــن مرحلــه فرزنــد هــر چــه پــدر و مــادر بگويــد مطيــع 
ــازى  ــد، لجب ــردازى نمى كن ــه پ ــت، مقابل ــردار اس و فرمانب
نمى كنــد، طفــره نمــى رود، نا فرمانــى نمى كنــد. اصــًا 
اجــراى دســتور و امــر و نهــى والديــن را بــراى خــود 
آمــوزش مرحلــه  ايــن  در  مى دانــد  بــزرگ   افتخــارى 

ــه شــده  ــد زندگــى توصي آداب و رســوم و روش هــاى مفي
اســت

اســت  دوران كودكــى  ارائــه  در  دوره  ايــن   از  بخشــى 
ــن دوره  ــت.  اي ــى اس ــه دوران نوجوان ــى،  ورود ب و بخش
مؤثرتريــن دوره آمــوزش به شــمار مى آيــد. ايــن هفــت 
ــل  ــا مث ــه گوي ــت ك ــه اى اس ــا به گون ــه بچه ه ــال روحي س
مومــى در دســت پــدران و مــادران هســتند و بــه هــر 
ــه آن هــا شــكل  صــورت كــه آن هــا بخواهنــد،  مى تواننــد ب
ــه ای هســتند كــه  ــد. در واقــع انســان ها  چــون معادل دهن
بايــد كشــف شــوند. در دوره هفــت ســال اول بــا بازى هــاى 
ــبى  ــاى مناس ــا و زمينه ه ــد و رفتاره ــه دارن ــه اى ك كودكان
ــادت  ــادل كمع ــاس مع ــاد مى كنند.»الن ــن ايج ــه والدي ك

ــه.« ــب وافض الذه
مرحلــه دوم و پــس از كشــف و شــناخت روحيــات و 
ــكل دهى  ــه ش ــتعدادها، مرحل ــا و اس ــات و توانايى ه خلقي
معيارهــا  ايــن  استعدادهاســت،  و  توانايى هــا   آن 
نقــش اساســى دارنــد. بايــد بچه هــا را بــا معيارهــاى 
ناشايســت،  آشــنا كــرد و و  بــد، شايســته  و   خــوب 

ــن  ــد. والدي ــکل بدهن ــح ش ــاى صحي ــا را در قالب ه آن ه
ــل  ــت اص ــيادت،  رعاي ــه س ــه در مرحل ــه ك ــد همان گون باي
آقايــى و فرماندهــى فرزنــد را مى كننــد بايــد از ايــن 
فرصــت كانــى كــه زمــان اطاعــت و فرمان پذيــرى اســت، 
اســتفاده كننــد و در ايــن زمــان و در ايــن مرحله فرزندشــان 

ــد.  ــه كــه خواســتار آن هســتند،  تربيــت كنن را آن گون
ــّباِن َخيــرا فانَُّهــم َاَرقُّ  پيامبر)ص(فرمودنــد: »اوصيُكــم بالشُّ
ــه نيكــى ســفارش  ــان ب ــاره نوجوان ــه شــما درب ــَدًة.« ب َاْفِئ
ــر  ــى فضيلت پذي ــق و قلب ــى رفي ــا دل ــه آن ه ــم ك مى كن

ــد. دارن
ــوب  ــردى محس ــر ف ــى ه ــاس زندگ ــن دوره، دوره حس اي
ــه  ــه ب ــن دوره ك ــه اي ــان ب ــاء و مربي ــر اولي ــود، اگ مى ش
ــه هويــت و ثبــات  ــراى رســيدن ب ــوان دوره مقدماتــى ب عن
ــر می شــود  ــى دي ــردا خيل ــد. ف شــخصيتى اســت، نپردازن
و در دوره جوانــى شــايد نتواننــد موفقيتــى كســب نماينــد.
روانشناســى فيزيكــى از مســائل مهــم دوران نوجوانــى  
آرام  آرام  نوجــوان  اوســت،  شــخصيت  شــكل گيرى  و 
 بــا محيــط  خانــه و مدرســه و ســاير مراكــز آشــنايى 
پيــدا كــرده و نســبت بــه آن  هــا احســاس مســئوليت 

 . مى كنــد

گروه خانواده
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میراث فرهنگی وعده داد:
 افزایش آثار ثبتی استان یزد 

به 2 هزار مورد تا پایان امسال
سرپرســت معاونــت میــراث فرهنگــی اســتان 
ــا انتهــای امســال بیــش از 300  یــزد اعــام کــرد: ت
پرونــده ثبتــی در چهــار حــوزه طبیعــی، غیرمنقــول، 
ــن خواهــد شــد  ــه و تدوی ناملمــوس و منقــول تهی
ــا ثبــت آن هــا در فهرســت آثــار ملــی کشــور،  کــه ب
ــر  ــزار اث ــه دو ه ــزد ب ــتان ی ــی اس ــار ثبت ــداد آث تع

می رســد. 
بــه گــزارش ایســنا، ساشــا ریاحــی مقــدم در 
این بــاره تصریــح کــرد: اســتان یــزد، یکــی از 
اســتان های تاریخــی ایــران اســت کــه تعــداد 
ــاارزش را در  ــار تاریخــی و طبیعــی ب بی شــماری آث

خــود جــای داده اســت. 
بــه گفتــه وی تاکنــون یک هــزار و 701 اثــر فرهنگــی 
منقــول،  طبیعــی،  حــوزه  چهــار  در  تاریخــی  و 
غیرمنقــول و ناملمــوس از اســتان یــزد در فهرســت 
ــداد  ــن تع ــت رســیده و ای ــه ثب ــی کشــور ب ــار مل آث
تــا پایــان ســال بــه دو هــزار مــورد خواهــد رســید. 
ایــن مقــام مســئول دربــاره جایــگاه اســتان یــزد در 
تعــداد آثــار ثبت شــده، اعــام کــرد: معاونــت میــراث 
فرهنگــی اســتان یــزد طــی دو ســال گذشــته رتبــه 
ــده در  ــی ثبت ش ــار فرهنگ ــداد آث ــت را در تع نخس

کشــور بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
ریاحــی مقــدم ابــراز امیــدواری کــرد تــا پایــان ســال 
جــاری بیــش از 300 پرونــده ثبتــی دیگــر در واحــد 
ثبــت میــراث فرهنگــی اســتان یــزد تهیــه و جهــت 
بررســی بــه ســازمان میــراث فرهنگــی ارســال 

شــود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت: یکــی از 
وظایــف مهــم میــراث فرهنگــی، مطالعــه و بررســی 
دربــاره آثــار فرهنگــی تاریخــی و طبیعــی بــه منظــور 
ــی و  ــی و بررس ــار مل ــت آث ــا در فهرس ــت آن ه ثب
شناســایی آثــار فرهنگــی، تاریخــی و طبیعــی دارای 
فنــی  تهیــه شناســنامه های  ارزش و همچنیــن 
ــول و  ــار منق ــت آث ــه ثب ــوط ب ــوارد مرب ــایر م و س
ــی،  ــای تاریخ ــی، بافت ه ــول تاریخی  فرهنگ غیرمنق
ــی  ــار مل ــوی در فهرســت آث ــراث طبیعــی و معن می

اســت . 
ــور از  ــرد: منظ ــوان ک ــی عن ــراث طبیع ــاره می وی درب
ــی طبیعــی  ــراث طبیعــی، محدوده هــای جغرافیای می
ــت  ــه عل ــه ب ــت ک ــتان اس ــی از اس ــق خاص و مناط
ــا منظــر  ــژه فیزیکــی و زیست شناســی ی کیفیــت وی
یــا  و کم نظیــر  زیبــا  طبیعــی  چشــم اندازهای  و 
محوطه هـای طبیعـی تاریخـی و پدیده هـا و نمـونه هـای 
ارزشـــمند گیاهـــی و جانــوری و زیســتگاه های آن هــا، 
تحــت حفاظــت و بهره بــرداری پایــدار قــرار می گیرنــد. 

زری، صفتــی نســبی منســوب  کیمیای وطن
بــه زر اســت؛ یعنــی ساخته شــده از زریــن و 
طایــی. زری یعنــی پارچــه ای کــه پودهــای آن از 

طا است. 
زری یــا زربفــت، پارچــه ای ظریــف و بســیار 
ــم  ــار آن از ابریش ــا ت ــه ی ــه چل ــت ک گران بهاس
ــی  ــم رنگ ــای آن ابریش ــت و پوده ــص اس خال
و یکــی از پودهــا، نــخ گابتــون اســت کــه 
ــن  ــد. در ای ــیمین باش ــا س ــن ی ــد زری می توان
نگارهــای  و  نقــش  بــا  پارچه هایــی  هنــر، 
ــار و پودهایــی از ابریشــم و گابتــون  ســنتی و ت
ــه  ــتی بافت ــنتی دس ــا س ــتگاه های کام ــا دس ب

. می شــود
ایــن بافتــه ســنتی نیــز ماننــد بســیاری از 
ــود  ــار و پ ــخ ت ــروه ن ــنتی از دو گ ــای س پارچه ه

ــت.  ــده اس ــکیل ش تش
ــخ  ــم ن ــار و ه ــخ ت ــم ن ــنتی ه ــی س در زری باف
ــی پارچــه  ــود از جنــس ابریشــم اســت و وقت پ
ــه می شــود از شــفافیت و لطافــت خاصــی  بافت

برخــوردار اســت.
 جنس نخ های پارچه زری

ــی  ــم طبیع ــت، ابریش ــن صنع ــه ای ــواد اولی م
ــدی  ــه از رنگ بن ــن پارچ ــت ای ــرای باف ــت. ب اس
ــار  ــخ ت ــرای ن ــد. ب پیچیــده ای اســتفاده نمی کنن
درنهایــت از دو رنــگ و بــرای نــخ پــود از شــش 

ــود.  ــتفاده می ش ــگ اس رن
ــه نــکات مهــم در بافــت پارچــه زربافــت  از جمل
ــازک طــا و نقــره اســت.  اســتفاده از نخ هــای ن
عامــل دیگــر پیچیدگــی طــرح و نقــش پارچــه 
اســت کــه بــه کمــک همــان چنــد رنــگ تولیــد 

می شــود.
 مراحل بافت

مراحــل بافــت در زری بافــی شــامل نقشــه بندی، 
و  وردهــا  از  ابریشـــم  چله کشـــی، گذرانـــدن 

نه هاســت. شا

 دستگاه زری بافی
کار در دســتگاهی چوبــی انجــام می گیــرد. بــا 
ــد. یــک  هــر دســتگاه معمــوال دو نفــر کار می کنن
ــه  ــه ب ــاگرد او ک ــری ش ــده زری و دیگ ــر بافن نف

گوشــواره کش ملقــب اســت. 
نقشــه  کــه  اســت  ایــن  گوشــواره کش  کار 
دســتگاه  قســمت های  در  کــه  را  بسته شــده 
نصــب اســت، می کشــد و بــه ایــن وســیله نقــش 
ــتر  ــود. در بیش ــت می ش ــده هدای ــرف بافن ــه ط ب
مواقــع زمینــه پارچــه زری از یــک یــا دو ســری تار 
ابریشــم اســت و نــخ گابتــون بــه همــراه پنــچ تــا 

ــود اســت. ــخ پ ــر جــزو ن ــگ دیگ شــش رن

 تاریخچه زری بافی
هنر زری بافی پیش از اسالم

ــی دارد.  ــی و طوالن ــابقه تاریخ ــی س ــر زری باف هن
زری بافــی از هنرهــای ملــی ایرانیــان اســت کــه از 
زمــان هخامنشــیان و ســپس در زمــان ساســانیان 
ــته  ــای زری رواج داش ــا و پارچه ه ــن پرده ه بافت
اســت و بــرای تزئیــن کاخ هــای پادشــاهان بــه کار 

می رفتــه. 
بنــا بــر اســناد و مــدارک بــه دســت آمــده حــدود 
2000 ســال پیــش محصــوالت ابریشــمی ایرانی در 
آســیا و اروپــا شــهرت خاصــی داشــته و بهتریــن 

ــدان  ــه دســت هنرمن پارچه هــای زری و مخمــل ب
و صنعتگــران بــا ذوق ایرانــی بافتــه می شــده 
اســت.اما هنــر گابتــون دوزی از زمــان هخامنشــی 
شــاهان  زیــرا  اســت؛  بــوده  رایــج  ایــران  در 
هخامنشــی بــه داشــتن لباس هــای زیبــا و فاخــر 

شــهرت داشــته اند. 
تخــت  برجســته  نقــوش  از  بســیاری  در 
 جمشــید، شــوش و حتــی پاســارگاد، نقوشــی 
ــه  ــان ب ــاهان و درباری ــاس ش ــیه های لب در حاش
ــه  ــت ک ــن اس ــی از ای ــه حاک ــورد ک ــم می خ چش
لبــاس آن هــا از پارچه هــای زربافــت بــوده اســت 
نخ هــای  بــا  ایرانــی کــه  الــوان  پرده هــای  و 
ــهور و  ــا مش ــد، در دنی ــده بودن ــه ش ــون بافت گابت

بوده انــد. معــروف 
نفیس تریــن  از  یــا گابتون دوخته هــا  زربافــت 
و افســانه ای ترین منســوجات ایرانــی هســتند 
کــه روزگاری رونــق و رواج و شــهرتی عالمگیــر 

داشــته اند. 
»هــرودوت«، مــورخ مشــهور یونانــی، نوشــته 
ــتهار  ــی و اش ــر زیبای ــه خاط ــان ب ــت: »رومی اس
ــغ  ــاله مبال ــه س ــران، هم ــنتی ای ــای س زربفت ه

می پرداختنــد.« هنگفتــی 
ــکانیان،  ــت: »اش ــه اس ــز گفت ــترات« نی »فیلوس
ــه  ــراق دار ک ــای زری ی ــا پرده ه ــود را ب ــای خ خانه ه
بــا پولک هــای نقــره و نقــوش زریــن، تزئیــن 

شــده بــود، می آراســتند.« 
ــه در  ــی پارچ ــی قطعات ــن ایران ــای که از زربافت ه
ــنت  ــای س ــن، کلیس ــوور، متروپولیت ــای ل موزه ه
ویکتــور، لیــون، ســلطنتی لنــدن، واشــنگتن، 
آرمیتــاژ، لنینگــراد و... نگهــداری می شــود کــه 
ــنتی در  ــر س ــن هن ــار ای ــت و اعتب ــودار عظم نم

ــت.  ــن اس ــران که ای
ــیار  ــت بس ــای زرباف ــانیان پارچه ه از دوران ساس
زیبــا در موزه هــا و کلیســاهای اروپــا موجــود 

ــت. اس

هنر زری بافی پس از اسالم
پــس از اســام و به ویــژه در عصــر ســاجقه 
نقــوش اســامی بــا ساســانی تلفیــق و اســتفاده 
از خــط کوفــی در حاشــیه پارچه هــا بــاب شــد. در 
ــا  ــا ب ــر فرامــوش شــد؛ ام ــن هن دوران مغــول ای
ــه  ــورد توج ــاره م ــان دوب ــدن تیموری روی کار آم

ــرار گرفــت. ق
در دوران صفویــان و به ویــژه پــس از پایتخــت  
ــایر  ــد س ــز مانن ــی نی ــان، زری باف ــدن اصفه ش
هنرهــا مــورد حمایــت جــدی قــرار گرفــت و 
ــوت شــدند.  ــان دع ــه اصفه ــن اســتادان ب بهتری
ــه  ــزی ک ــای مجه ــتادکاران در کارگاه ه ــن اس ای
»کارگاه شــاهی« نامیــده می شــدند، بــه تربیــت 
بســیار  زری  پارچه هــای  تولیــد  و  شــاگردان 
ــا  ــن کارگاه ه ــه زودی ای ــدند. ب ــغول ش ــا مش زیب
ــزد و کاشــان  ــد و در شــهرهای ی گســترش یافتن
ــاح  ــاهی افتت ــای ش ــز کارگاه ه ــاط نی ــه نق و بقی

ــدند.  ش
ــون  ــای گوناگ ــا طرح ه ــی ب ــن دوره زری باف در ای
و رنگ هــای متنــوع بــه اوج رســید و نقــوش 
ــدگان،  ــات، پرن ــر حیوان ــی از تصاوی ــیار زیبای بس
ــرغ  ــرو، گل و م ــژه س ــان به وی ــاه، درخت گل و گی
زربفــت  پارچه هــای  بــر  ختائــی  و  اســلیمی 
ــا خطــوط نســخ  ــز ب ــا نی ــه شــدند و بافته ه بافت

و نســتعلیق تزئیــن شــده و مقابــر و اماکــن 
ــدند. ــانده ش ــا پوش ــا آن ه ــه ب مقدس

ــای  ــت و زری ه ــای زربف ــه پارچه ه در دوران صفوی
ــاطین  ــه س ــه ب ــادرات، هدی ــق ص ــران از طری ای
ــی  ــورهای اروپای ــه کش ــفرا و... ب ــران و س و رهب
رفتنــد و ایــن هنــر ایرانــی طرفــداران و خریــداران 

ــه دســت آورد. بســیاری ب
 زمان حاضر

ــط  ــی توس ــا کارگاه زری باف ــر تنه ــال حاض در ح
ســازمان میــراث فرهنگــی در خانــه تاریخــی 
ــه نســاجی )مــوزه  ــوان خان ــه عن شیخ االســام ب
تخصصــی نســاجی ســنتی( برپاســت و بــا 
ــه  ــعلی ب ــدی شمس ــر مه ــن هن ــتاد ای ــا اس تنه
ــن  ــد. از اســتادان ای ــه می ده ــات خــود ادام حی
هنــر می تــوان از مرحــوم پورعطــار و مرحــوم 
ــام  ــعلی ن ــن شمس ــوم حس ــبند و مرح پورنقش

ــرد. ب
در حــال حاضــر اســتاد مهــدی شمســعلی تنهــا 
اســتان  در  زری بافــی  پیشکســوت  و  یــادگار 
ــن  ــای ای ــن تاروپوده ــه آخری ــت ک ــان اس اصفه
ــوی  ــزد. گفت وگ ــم می آمی ــل را دره ــر بی بدی هن
کیمیــای وطــن را بــا تنهــا یــادگار و پیشکســوت 
هنــر زری بافــی اصفهان، اســتاد مهدی شمســعلی، 

ــد. ــن صفحــه بخوانی ــردا در همی ف

زری بافی، هنری که زنده خواهد ماند

دادنامه
ــه  ــماره دادنام ــده : 277/92 ش ــه پرون  کاس
 : مــورخ96/9/26 مرجــع رســیدگی   1321  :
ــان  ــان خواه ــاف  اصفه ــل اخت ــعبه 45 ح ش
:بانــک مهــر اقتصــاد بــه مدیریــت حمیــد 
تــاالر  جنــب   – توحیــد  :خ-  آدرس  نــوری 
قــرض  موسســه  سرپرســتی  فرشــچیان 
الحســنه مهــر بســیجیان  بــا وکالــت لیــا 
ــوم  ــه  س ــد طبق ــاراه توحی ــی آدرس :چه راک
ــد 90     ــامان واح ــاختمان بهس ــت س ــک مل بان
خوانــده 1ســونائیی هوســپیان  2-شــرکت 
ســپاهان توانــزا 3-  هرمونــد بابخــان 4 – 
ــکان  ــول الم ــار مجه ــر چه ــان  ه ــول بابخ ارط
خواســته :مطالبــه وجــه چــک   گردشــکار:پس 
از ارجــاع پرونــده  بــه ایــن شــعبه و ثبــت 
ــی  ــریفات قانون ــی تش ــوق و ط ــه ف آن بکاس
ــه مشــورتی اعضــا قاضــی شــورا  و اخــذ نظری
آتــی  بشــرح  و  اعــام  را  رســیدگی  ختــم 
رای  نمایــد.    مــی  رای  بصــدور  مبــادرت 
ــوص  ــاف در خص ــل اخت ــورای ح ــی ش قاض
ــت  ــه مدیری ــاد ب ــک مهراقتص ــت بان دادخواس
حمیــد نــوری بــه طرفیت1ســونائیی هوســپیان  
هرمونــد   -3 توانــزا  ســپاهان  2-شــرکت 
بابخــان 4 – ارطــول بابخــان  بــه خواســته 
مطالبــه مبلــغ هفــده میلیــون و ســیصد و 
ــماره  ــه ش ــک ب ــره چ ــال فق ــزار ری ــاه  ه پنج
55465-بتاریــخ 89/1/15عهــده بانــک ملــت  
ــارات  ــام  خس ــه انضم ــاد ب ــاس آب ــعبه عب ش
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه باتوجــه 
بــه محتویــات پرونــده و گواهینامــه  عــدم  
ــه بانــک محــال  پرداخــت وجــه چــک از ناحی
ــان در  ــارات خواه ــه اظه ــه ب ــا توج ــه و ب علی
جلســه  رســیدگی مورخــه  91/5/22 دفاعیــات 
غیــر موثــر خوانــده در جلســه رســیدگی شــورا 
ــد  ــاری در ی ــند تج ــل س ــه اص ــه اینک ــر ب ونظ
دارنــده چــک حکایــت از مدیونیــت صادرکننــده 
ــه  ــر ب ــه وی دارد ونظ ــتغال ذم ــور در اش و ظه
اینکــه اصــل ســند تجــاری در یــد دارنــده چــک 
حکایــت ازمدیونیــت صادرکننــده و ظهــوردر 
اشــتغال ذمــه وی داردونظربــه اینکــه خوانــده 
ــت از پرداخــت وجــه چــک  ــه حکای ــی ک دلیل
ــه  ــه نظری ــده فلذاباتوجــه ب ــه نگردی ــد ارائ نمای
ــه  ــرح صورتجلس ــه ش ــورا ب ــورتی اعضاءش مش
ــه  ــتغال ذم ــراز  اش ــا ح ــه 92/5/22 وب مورخ
ــه  ــتندا ب ــن و مس ــتصحاب دی ــده  واس خوان
مــاده 11 قانــون شــورای حــل اختــاف ومــواد 
تبصــره  و  تجــارت  قانــون  310و313و313 
الحاقــی مصــوب مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــون صــدور چــک ومــواد  ــه مــاده 2قان نظــام ب
198و515و519و522 قانــون آئیــن دادرســی 
ــه  ــدگان ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
صورتتضامنــی  بــه پرداخــت مبلــغ هفــده 
ــت  ــال  باب ــزار  ری ــو ســیصدو پنجــاه ه میلیون
خســارت  پرداخــت  و  خواســته  اصــل 
ــیدچک  ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تادی تاخی

ــاس  ــر اس ــم ب ــرای حک ــان اج 89/01/15تازم
ــزی  ــر ک ــک م ــه بان ــی ازناحی ــاخص اعام ش
ــه  ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــت ح وپرداخ
ــق  ــی در ح ــه دادرس ــال هزین ــزار ری ــاه ه پنج
. رای  خواهــان صــادر واعــام مــی گــردد 
ــت روز  ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ص
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت 
ــی  ــم عموم ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی روز قاب

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه حقوق
م الــف 26256 قاضــی شــورای حــل اختــاف 

شــعبه 45 حــوزه قضائــی اصفهــان 

آگهی وقت رسیدگی
محاکــم کیفــری یــک دادگســتری شهرســتان 
اصفهــان بــه موجــب کیفرخواســت در پرونــده 
حســن  محمــد  بــرای   950258 کاســه 
مزیــدی بــه اتهــام آدم ربائــی نظــر بــه متــواری 
ــوده  ــت نم ــای کیفرخواس ــم تقاض ــودن مته ب
کــه رســیدگی موضــوع بــه ایــن شــعبه ارجــاع 
ــرای مورخــه 1396/10/16  ــت رســیدگی ب و وق
ــده اســت .  ــن گردی ــح تعیی ســاعت 08:00 صب
بــا عنایــت بــه مجهــول المــکان بــودن وعــدم 
دسترســی بــه متهمیــن و در اجــرای مقــررات 
مــاده 344 قانــون آئیــن دادرســی دادگاههــای 
ــب  ــری مرات ــور کیف ــاب در ام ــی و انق عموم
ــاع  ــت دف ــن جه ــا متهمی ــر ت ــت منتش دو نوب
از اتهــام انتســابی در وقــت مقــرر در دادگاه 
حاضــر گردنــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم 
حضــور، مطابــق مقــررات رســیدگی غیابــی بــه 

عمــل خواهــد آمــد.
کیفــری  دادگاه  منشــی   26321 الــف  م 
ــال  ــژه اطف ــک )وی ــری ی ــعبه 5 دادگاه کیف ش
مجیــد   – اصفهــان  اســتان  ونوجوانــان( 

عابدینــی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــرکاری  ــی س ــان مرتض ــه خواه ــه اینک ــر ب نظ
بــه  دادخواســتی  قدمعلــی  قمصریفرزنــد 
ــند  ــال س ــم و انتق ــه تنظی ــزام ب ــته ال خواس
رســمی یــک قطعــه زمیــن یــک ســهم از ســه 
و نیــم ســهم مشــاع از ششــدانگ پــاک 
ثبتــی 637 فرعــی از 36 اصلــی و ســه و 
نیــم ســرجه آب قناتهــای جرونــد قمصــر  بــه 
طرفیــت قدمعلــی ســرکاری فرزنــد قاســم 
ــه  ــم ک ــان تقدی ــتری کاش ــه دادگس ــی  ب عل
بــه شــعبه چهــارم دادگاه  ارجــاع  از  پــس 
حقوقــی   بــه کاســه 64960253 ثبــت و 
بــرای روز 1396/10/05 ســاعت 8/30 صبــح 
وقــت رســیدگی تعییــن گردیــده و از آنجــا 
کــه خوانــده / خوانــدگان مجهــول المــکان 
ــون آئیــن  ــز مــاده 73 قان ــه تجوی ــذا ب ــوده ل ب
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در 
امــور مدنــی مراتــب بــه نامبــرده / نامبــردگان 
ابــاغ کــه در وقــت مقــرر در جلســه دادگاه 

ــد  ــردگان میتوانن ــا نامب ــوند . ضمن ــر ش حاض
ــت  ــت دریاف ــل از جلســه رســیدگی جه ــا قب ت
ــه  ــم آن ب ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان نس
ــن  ــار ای ــد .انتش ــه نماین ــر دادگاه  مراجع دفت
ــاغ محســوب شــده و در  ــه اب ــه منزل آگهــی ب
صــورت عــدم حضــور شــورا تصمیــم مقتضــی 

ــرد. ــد ک ــاذ خواه اتخ
دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقی کاشان 

م/الف 1647

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــادی   آقــای علــی محمــد خیرخــواه حســن آب
شــرح  بــه   23 شــماره  شناســنامه  بــه  
دادخواســت بــه کاســه 1014/96 از ایــن دادگاه 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ابوالفضــل 
خیرخــواه بــه شــماره شناســنامه 199 در تاریــخ 
بــدرود  خــود  دائمــی  اقامتــگاه   96/08/12
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
ــی محمــد خیرخــواه  ــه1( عل منحصــر اســت ب
ــه ش ش  ــااله ب ــد ماش ــادی فرزن ــن آب حس
23 ، پــدر ، 2( نرجــس مرنجابیــان آرانــی 
ــادر ،  ــه ش ش 198 ، م ــر  ب ــی اکب ــد عل فرزن
3( فاطمــه پیلــرام فرزنــد حســن بــه ش ش 
1250265614 ، همســر ، 4( ریحانــه خیرخــواه 
ــه ش ش 1251322778  ــل ب ــد ابوالفض فرزن
تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک    . فرزنــد   ،
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
ــی/ ــه از متوف ــا وصیتنمام ــی دارد و ی اعتراض

متوفیــه نــزد او باشــد از تاریخ نشــر  نخســتین 
ــم دارد واال  ــورا  تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــی ی آگه

ــد .  ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
 قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 
کاشــان ، فاطمــه حســین پــور م/الــف 1645 

آگهی فقدان سند مالکیت
موجــب  بــه  خســروپوریان  بهــروز  آقــای 
وکالتنامــه شــماره 195792-93/10/25 دفتــر 
ــه شــماره های  ــت ب ــض وکال 2 کاشــان و تفوی
و  شــهریار  دفتــر55   93/11/06-12173
کاشــان   329 دفترخانــه   96/08/03-8033
ــی  ــهادیه محل ــرگ استش ــتناد دو ب ــه اس و ب
هویــت و امضــا شــهود رســما گواهــی گردیــده 
، مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ 
ــه  ــع ب ــاحت 3967/5 مترمرب ــه مس ــن ب زمی
شــماره 1735 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده 
ــی واقــع در بخــش 4  از 14 فرعــی از 102 اصل
ــه  ــر 77 صفح ــت 9168 دفت ــل ثب ــان ذی کاش
542 بــه نــام ســید حســین پورموســوی فرزند 
ســید هدایــت الــه ثبــت و ســند مالکیــت 
صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت 
جابجایــی مفقــود گردیــده ، و اینــک تقاضــای 
صــدور ســند المثنــی را نمــوده انــد لــذا طبــق 
تبصــره 1 مــاده 120 اصاحــی آئیــن نامــه ثبــت 

ــا هــر کــس مدعــی انجــام  مراتــب آگهــی ، ت
ــا وجــود  ــور ی ــک مذک ــه مل ــه نســبت ب معامل
ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ 
انتشــار ایــن آگهــی لغایــت 10 روز بــه ایــن اداره 
مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائــه 
اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم 
ــل  ــس و اص ــورت مجل ــب ص ــا مرات ــد ت نمای
ســند بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد . بدیهــی 
اســت چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی 
ــراض اصــل  ــا در صــورت اعت ــردد ی واصــل نگ
ــت  ــند مالکی ــی س ــود المثن ــه نش ــند ارائ س
ــه متقاضــی تســلیم خواهــد  ــور صــادر و ب مزب

شــد . 
تاریخ انتشار 96/08/30 

رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک کاشــان . 
ــف 1622  محمــد ســلمانی  م/ال

آگهی فقدان
آقــای ســید اکبــر موســوی کردلــو فرزنــد 
ســید حبیــب طبــق تقاضــای وارده 15758 
بــرگ  دو  اســتناد  بــه  و   1396/08/07  –
استشــهادیه مصــدق پیوســت کــه امضــاء 
ــت  ــی اس ــده  مدع ــی ش ــما گواه ــهود رس ش
ــد  ــک واح ــدانگ ی ــت شش ــند مالکی ــه س ک
ــی  ــی از 33 اصل ــان شــماره 3371 فرع آپارتم
ــروز و مجــزی از 6581  قطعــه 3 تفکیکــی مف
فرعــی از اصلــی مذکــور بخــش دو کاشــان 
بــه مســاحت 88/16 متــر مربــع واقــع در 
ــه 14  ــگ قطع ــه انضمــام پارکین ــک ب ــه ی طبق
ــع  ــع واق ــر مرب ــاحت 8 مت ــه مس ــی ب تفکیک
ــاری قطعــه  ــه انضمــام انب در طبقــه همکــف ب
بیســت و چهــار بــه مســاحت 1.56 متــر مربــع 
واقــع در طبقــه همکــف بــا قدرالســهم از عرصــه 
مشــاعی و مشــاعات ذیــل ثبــت 92081 دفتــر 
548 صفحــه 68 ثبــت و ســند مالکیــت صــادر 
ــه علــت اثــاث کشــی  و تســلیم گردیــده کــه ب
مفقــود اینــک درخواســت ســند مالکیــت 
ــره 1  ــق تبص ــذا طب ــت ل ــوده اس ــی نم المثن
ــت  ــون ثب ــن نامــه قان ــاده 120 اصاحــی آئی م
مراتــب آگهــی تــا هرکــس مدعــی انجــام 
ــا وجــود  ــور ی ــک مذک ــه مل ــه نســبت ب معامل
ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ 
انتشــار ایــن آگهــی لغایــت 10 روز بــه ایــن اداره 
مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائــه 
اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم 
ــل  ــس و اص ــورت مجل ــب ص ــا مرات ــد ت نمایی
ســند بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد . بدیهــی 
اســت چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی 
ــراض اصــل  ــا در صــورت اعت ــردد ی واصــل نگ
ــت  ــند مالکی ــی س ــود المثن ــه نش ــند ارائ س
ــه متقاضــی تســلیم خواهــد  ــور صــادر و ب مزب

شــد .
تاریخ انتشار 96/08/30 

رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک کاشــان ، 
ــف 1604  محمــد ســلمانی م/ال

آگهی فقدان سند مالکیت
 –  10501 شــماره  وارده  تقاضــای  طبــق 
96/08/02 و بــه اســتناد دو بــرگ استشــهادیه 
ــما  ــهود رس ــا ش ــه امض ــت ک ــدق پیوس مص
گواهــی گردیــده احمــد صابــر طحــان فرزنــد 
علــی آقــا مدعــی هســتند کــه ســند مالکیــت 
ــه مســاحت  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن ب
270 متــر مربــع بــه شــماره 3244 فرعــی از 
ــی  ــوزه ثبت ــش دو ح ــع در بخ ــی واق 15 اصل
کاشــان ذیــل ثبــت 100301 دفتــر 596 صفحــه 
ــت و  ــان ثب ــر طح ــد صاب ــام احم ــه ن 404 ب
ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیده اســت 
ســپس برابــر صــورت مجلــس تفکیکــی 
23097 – 87/06/11 بــه 5 قطعــه تفکیــک 
گردیــده اســت کــه بــرای آن شــماره های 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــی 15784 فرع 15780 ال
شــده کــه پاکهــای 15781 و 15784 فرعــی 
ــت و در  ــوده اس ــل ننم ــر منتق ــه غی ــوز ب هن
مالکیــت وی مــی باشــد ســند اولیــه بــه 
علــت جابجایــی مفقــود گردیــده . چــون 
ــی  ــت المثن ــند مالکی ــدور س ــت ص درخواس
ــی  ــاده 120 اصاح ــره 1 م ــق تبص ــوده طب نم
ــی  مــی شــود  ــت آگه ــون ثب ــه قان ــن نام آئی
ــه نســبت  کــه هرکــس مدعــی انجــام معامل
ــت  ــند مالکی ــود س ــا وج ــور ی ــک مذب ــه مل ب
ــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن  ن
آگهــی تــا 10 روز بــه ایــن اداره مراجعــه و 
ــل  ــه اص ــن ارائ ــا ضم ــود را کتب ــراض خ اعت
ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد 
ــند  ــل س ــس و اص ــورت مجل ــب ص ــا مرات ت
بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد و اگــر  ظــرف 
مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا در صــورت 
ــی  ــود المثن ــه نش ــند ارائ ــل س ــراض اص اعت
ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی 

ــد .  ــد ش ــلیم خواه تس
تاریخ انتشار 96/08/30 

رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک کاشــان ، 
محمــد ســلمانی م/الــف 1608

آگهی فقدان سند مالکیت 
طبــق تقاضــای وارده 96/07/27-505393 
بــا اســتناد دو بــرگ استشــهادیه مصــدق 
ــی  ــما گواه ــهود رس ــای ش ــه امض ــت ک پیوس
ــدی رفیعــی مدعــی اســت  ــای مه ــد آق گردی
بــه  خانــه  شــدانگ  مالکیــت  ســند  کــه 
مســاحت 250 متــر مربــع شــماره 3129/

)2635و3107(1 واقــع در بخــش 4 حــوزه 
ثبتــی کاشــان ذیــل ثبــت 6509 صفحــه 551 
دفتــر 61 بــه نــام مهــدی رفیعــی ثبــت و ســند 
مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــد کــه بــه 
ــود شــده اســت چــون  ــی مفق ــت جابجائ عل
ــی  ــت المثن ــند مالکی ــدور س ــت ص درخواس
ــی  ــاده 120 اصاح ــره 1 م ــق تبص ــوده طب نم
ــود  ــی ش ــی م ــت آگه ــون ثب ــه قان ــن نام آئی
کــه هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت 

ــت  ــند مالکی ــود س ــا وج ــور ی ــک مزب ــه مل ب
ــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن  ن
آگهــی تــا 10 روز بــه ایــن اداره مراجعــه و 
ــل  ــه اص ــن ارائ ــا ضم ــود را کتب ــراض خ اعت
تســلیم  معاملــه  و ســند  مالکیــت  ســند 
نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند 
ــده مســترد گــردد و اگــر ظــرف  ــه کنن ــه ارائ ب
مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا در صــورت 
ــی  ــود المثن ــه نش ــند ارئ ــل س ــراض اص اعت
ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی 
تســلیم خواهــد شــد . / و بــه موجــب ســند 
در  کاشــان   6 دفتــر   94/01/24-130775
ــزی  ــعبه مرک ــران ش ــاه کارگ ــک رف ــن بان ره

ــت. ــرار گرف ــان ق کاش
تاریخ انتشار 96/08/30

رئیــس اداره ثبــت و امــاک اســناد کاشــان . 
محمــد ســلمانی  م/الــف 1600

     آگهی مفادآراصادره از هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقردرثبت نایین
ــن تکلیــف  ــون تعیی ــک قان ــاده ی دراجــرای م
وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی وبــر حســب مــاده 3قانــون 
مذکــور  آرا ذیــل کــه از طــرف این هیــات مبنی 
برتاییــد انتقــال عــادی ویاســهم مفــروزی 
متقاضــی صــادر گردیــده دردونوبــت بــه فاصله 
15روزآگهــی  مــی شودتاشــخص یااشــخاصی 
کــه بــه آرا مذکوراعتــراض دارندازتاریــخ اولیــن 
ــراض  ــاه اعت ــدت دوم ــرف م ــارآگهی ظ انتش
ــه ایــن اداره تســلیم نمــوده ودرمهلــت  خودراب
ــخ تســلیم اعتــراض فرصــت  یــک مــاه ازتاری
دارندنســبت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه 
صالحــه وارایــه گواهــی مبنــی برطــرح دعــوی 
اقــدام نماینــد درایــن صــورت اقدامــات ثبــت 
موکــول بــه ارایــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد 
ــول  ــدم وص ــت وع ــورت انقضامهل ــود ودرص ب
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 
ــع از  ــت مان ــند مالکی ــد وصدورس ــد ش خواه

ــود. ــه دادگاه نخواهــد ب مراجعــه متضــرر ب
-139660302031000349 شــماره  1-رای 

نائینــی  درویشــی  اکــرم  خانــم   96/8/9
مفــروزی  ششــدانگ  عبدالرســول  فرزنــد 
ــی  ــاک ثبت ــی در پ ــه احداث ــاب خان ــک ب ی
ــتای  ــع درروس ــی واق ــمتی  از4128  اصل قس
ــاد نائیــن بخــش3 حــوزه ثبــت نائیــن  مهرآب
ــبت  ــع  نس ــر مرب ــاحت 174/67 مت ــه مس ب
بــه خریــداری مالکیــت رســمی مشــاعی 

متقاضــی
-139660302031000350 شــماره  2-رای 

محمــدی  رویاشــهریاری  خانــم   96/8/9
ــاع از  ــگ مش ــه یکدان ــبت ب ــل نس فرزندخلی
ــی   ــاک ثبت ــه پ ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
2850 اصلــی واقــع در محمدیــه بخــش 2 

ثبــت ناییــن بــه مســاحت 221/50  متــر 
مربــع خریــداری عــادی ازوراث زهراســلطانی 

ــدی  محم
-139660302031000351 شــماره  3-رای 

پورانارکــی  خســروطالب  آقــای   96/8/9
ــک  ــروزی ی ــدانگ مف ــی شش ــد پیرعل فرزن
بــاب خانــه احداثــی در پــاک ثبتــی قســمتی 
از 1433  اصلــی واقــع در مزرعــه معــای 
ــه مســاحت  ــن ب ــت نایی ــارک بخــش 4 ثب ان
بصــورت  خریــداری  مربــع   متــر   191/54
رســمی مشــاعی ازعلــی مومنــی معائــی 

ــره وغی
-139660302031000362 شــماره  4-رای 

عبدالوهــاب  وراث  موقوفــه   96/8/23
اوقــاف  اداره  بنمایندگــی  ابوطالبــی 
ســالن  از  قســمتی  ناییــن   وامورخیریــه 
ــدانگ  ــینیه در شش ــالن حس ــپزخانه وس آش
پــاک ثبتــی 2617  اصلــی واقــع در محمدیــه 
بخــش 2 ثبــت نائیــن  بــه مســاحت 102/53  
وراث  از طــرف  عــادی  وقــف  متــر مربــع 

ابوطالبــی عبدالوهــاب 
-139660302031000363 شــماره  5-رای 

ابوطالبــی  علــی  وراث  موقوفــه   96/8/23
آبــاد  کمــال  شــفیعی  وربــاب  نائینــی 
ــن  ــه نائی ــاف وامورخیری ــی اداره اوق بنمایندگ
قســمتی از ســاختمان آشــپزخانه وســالن 
حســینیه  اجتماعــات  وســالن  پذیرایــی 
اصلــی   2627 ثبتــی  پــاک  درششــدانگ 
واقــع درمحمدیــه بخــش 2 حــوزه ثبــت 
نائیــن بمســاحت 194/80 مترمربــع وقــف 
رســمی وراث علــی ابوطالبــی نایینــی وربــاب 

شــفیعی کمــال آبــاد
-139660302031000364 شــماره  6-رای 

جهرمــی  ســکینه  موقوفــه   96/8/23
اداره  بنایندگــی  محمــدی  وزهراکاشــفیان 
از  قســمتی  ناییــن  وامورخیریــه  اوقــاف 
ســالن آشــپزخانه وســالن پذیرایــی حســینیه 
اصلــی   2628 ثبتــی  پــاک  درششــدانگ 
واقــع درمحمدیــه بخــش 2 حــوزه ثبــت 
ناییــن بمســاحت 30 مترمربــع وقــف عــادی 
ســکینه جهرمــی وزهراکاشــفیان محمــدی

 -139660302031000365 شــماره  7-رای 
ــه  ــی مزرع ــی عباس ــای غامعل 96/8/23 آق
ــروزی  ــاس ششــدانگ مف ــد عب شــاهی فرزن
ــمتی  ــی درقس ــی احداث ــه قدیم ــدرب خان یک
ــع  ــی واق ــی شــماره 5273 اصل ــاک ثبت از پ
درروســتای مزرعــه امــام بخــش 2 حــوزه 
ثبــت ناییــن بمســاحت 201/80 مترمربــع 
خریــداری رســمی از حســین عباســی مزرعــه 

ــاهی ش
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/8/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/9/14
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معارف

منفعت وقف دوطرفه است
ــی و  ــناس فرهنگ ــور، کارش ــن طالب پ ــام محس حجت االس
سیاســی، گفــت: آثــار و بــرکات مــادی و معنــوی وقــف بــرای 
همــه افــراد جامعــه اســت؛ بنابرایــن منفعــت وقــف دوطرفــه 
بــوده و هــم بــرای واقــف و هــم بــرای افــرادی کــه از آن وقــف 

ــد، ســودبخش اســت. ــره می برن به
ایکنــا، حجت االســام محســن طالب پــور،  بــه گــزارش 
ــرد:  ــار ک ــه وقــف اظه ــاره هفت اســتاد حــوزه و دانشــگاه، درب
ــتری  ــادی بیش ــات م ــی و امکان ــن مال ــه از تمک ــرادی ک اف
نســبت بــه دیگــران برخــوردار هســتند، می تواننــد بخشــی از 
مالشــان را بــرای اهدافــی مقــدس و اینکــه در امــور خیــر از 

ــد.  ــس کنن ــا حب ــف و ی آن اســتفاده شــود، وق
ــات صالحــات  ــث باقی ــف باع ــره وق ــه ثم ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای واقــف -  ــواب وقــف ب ــرای واقــف می شــود، گفــت: ث ب
ــدر می شــود. انســان  ــت - مق ــرزخ و چــه در قیام چــه در ب
زمانــی کــه از دنیــا مــی رود، نمی توانــد چیــزی از مادیاتــی را 
کــه در ایــن دنیــا بــرای خــود اندوختــه، همــراه خــود ببــرد و 
تنهــا چیــزی کــه می توانــد از مادیــات بــا خــود ببــرد، پــاداش 

اموالــی اســت کــه در دنیــا وقــف کــرده اســت.
ــا از  ــه در کشــور م ــی ک ــرد: وقف ــان ک ــوزه بی ــن اســتاد ح ای
بحــث  قــرار می گرفتــه،  زیــادی  توجــه  مــورد  گذشــته 
ــه  ــت ک ــین)ع( اس ــدهللا الحس ــرت اباعب ــی حض روضه خوان
ــود  ــن خ ــوند و ای ــد می ش ــدان از آن بهره من ــردم و نیازمن م
ــد.  ــته باش ــف داش ــرای واق ــیاری ب ــاداش بس ــد پ می توان
دیگــران وقتــی بــر اثــر ایــن وقــف، مشکاتشــان حــل 
ــی هــم باعــث  ــوی واقــف هســتند و از طرف می شــود، دعاگ
می شــود کــه خودبه خــود فقــر و بیچارگــی در جامعــه کمتــر 

و شــاید ریشــه کن شــود.
وی ادامــه داد: آثــار و بــرکات مــادی و معنــوی وقــف بــرای 
همــه افــراد جامعــه اســت؛ بنابرایــن منفعــت وقــف دوطرفــه 
بــوده و هــم بــرای واقــف و هــم بــرای افــرادی کــه از آن وقــف 

بهــره می برنــد، ســودبخش اســت. 
طالب پــور دربــاره دالیــل کمترشــدن وقــف در جوامــع گفــت: 
شــاید آگاهــی مــردم دربــاره وقــف نســبت بــه گذشــته کمتــر 
شــده و ســازمان اوقــاف بایــد در ایــن زمینــه تــاش کنــد کــه 

البتــه کارهــای خوبــی هــم صــورت گرفتــه اســت.
ــه  ــرده و ب ــر ک ــردم تغیی ــی م ــبک زندگ ــه داد: س وی ادام
ســمت تجمــات کشــیده شــده اســت؛ خرج هــا زیــاد شــده 
و زمانــی کــه توجــه بــه مادیــات زیــاد می شــود، عاقــه مــردم 
بــه مــال و ثــروت نیــز افزایــش می یابــد و ایــن دل کنــدن از 

ــال برایشــان ســخت می شــود. م
ــم  ــی ه ــه داد: از طرف ــگاه ادام ــوزه و دانش ــتاد ح ــن اس ای
وقتــی  افــراد  ایــن  بیشــتر  گذشــته  در  می بینیــم کــه 
می خواســتند چیــزی وقــف کننــد، زمیــن یــا خانــه را وقــف 
می کردنــد؛ زیــرا در آن زمــان قیمــت زمین هــا و خانه هــا 
ــر می توانســتند  ــه همیــن دلیــل افــراد راحت ت ــوده ب ــر ب کمت

ــد. ــف کنن وق
 وی دربــاره تأثیــر وقــف بــر تحقــق اقتصــاد مقاومتــی گفــت: 
افــرادی کــه مالــی را وقــف می کننــد و منفعــت این مــال را در 
اختیــار دیگــران قــرار می دهنــد، مقــداری بــار دولــت را بــرای 
ــردم  ــد م ــه بای ــد و البت ــر می کنن ــدان کمت ــه نیازمن ــک ب کم
ــا  ــه متناســب ب ــد ک ــف کنن ــه وق ــه چگون ــم ک را تشــویق کنی

شــرایط امــروز باشــد تــا نتیجــه بهتــری گرفتــه  شــود.

نتایــج و یافته هــای فصــل هفتــم کاوش هــای 
پارســه  آجــری  تــل  باستان شناســی محوطــه 
ــان دروازه  ــرح و پ ــان داد ط ــید نش ــت  جمش تخ
کشف شــده درســت بــر اســاس پــان دروازه 

ــت. ــده اس ــاد ش ــی و ایج ــل طراح ــتار باب ایش
ــت  ــاوردی، سرپرســت هیئ  علیرضــا عســکری چ
آبان مــاه   29 دوشــنبه  دیــروز  باستان شناســی، 
کاوش هــای  گفــت:  خبــر  ایــن  اعــام  بــا 
ــناخت  ــدف ش ــا ه ــل ب ــن فص ــی ای باستان شناس
اتــاق مرکــزی و  دیــوار الحاقــی در گوشــه شــمال 

شــرقی بنــای دروازه انجــام  گرفــت.

او افــزود: کشــف ســکوهای نشــیمن در اتــاق 
مرکــزی راهــروی دروازه همــراه بــا تزئیــن گل هــای 
لوتــوس و شناســایی دیــوار الحاقــی واقــع در 
ــا نشــان داد کــه طــرح و پــان  شــمال شــرقی بن
پــان  بــر اســاس  دروازه کشف شــده درســت 
دروازه ایشــتار بابــل طراحــی و ایجــاد شــده اســت.

ــار کــرد: کشــف خطــوط  ــن باستان شــناس اظه ای

ــان  ــه زب ــدا ب ــام خ ــا ن ــن ب ــته ای مزی و آجرنبش
عیامــی از دیگــر دســتاوردهای ایــن فصــل کاوش 

بــود.
ایــن باستان شــناس گفــت: همچنیــن بــر اســاس 
الیه نــگاری دقیــق 5 مرحلــه ســکونت از زمــان 
ســاخت دروازه در آغــاز دوره هخامنشــی تــا تــرک 
محوطــه در همیــن دوره و وقــوع زلزلــه و ســرانجام 

ــا  ــه غــارت رفتــن آجرهــای بن ــرک، تخریــب و ب ت
و ســکونت موقــت دوره هــای میانــه اســامی 
در گمانه هــای کاوش ایــن فصــل شناســایی و 

مطالعــه شــد.
کشف شــده  بنــای  کــرد:  تصریــح  عســکری 
ــه  ــهر پارس ــروزی ش ــدوده فی ــع در مح دروازه واق
پژوهشــی  دســتاوردهای  مهم تریــن  جملــه  از 

میــراث  فرهنگــی در دهه هــای اخیــر اســت کــه بــا 
نظــارت و پشــتیبانی پژوهشــکده باستان شناســی 
ــا  ــگری و ب ــی و گردش ــراث  فرهنگ ــگاه می پژوهش
ــای  ــگاه بولونی ــیراز، دانش ــگاه ش ــکاری دانش هم
ایتالیــا و پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید 

میســر شــد.
ــراث  ــن باستان شــناس، ســازمان می ــه ای ــه گفت ب
 فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری، بــه دلیــل 
اهمیــت بنــای کشف شــده تــاش دارد بــه ســرعت 
ــد  ــل بازدی ــایت موزه قاب ــک س ــه ی ــا را ب ــن بن ای

بــرای گردشــگران تبدیــل کنــد.

در آخرین کاوش های باستان شناسی مشخص شد:

طراحی و اجرای دروازه ایشتار بابل در تخت جمشید

،،
در حــال حاضــر تنهــا کارگاه زری بافــی 
فرهنگــی  میــراث  ســازمان  توســط 
در خانــه تاریخــی شیخ االســام بــه 
عنوان خانه نساجی )موزه تخصصی 

نســاجی ســنتی( برپاســت



اطالعرسانی8
آگهی فقدان سند مالکیت 

نظــر بــه اینکــه آقــای رضــا همایــی فــرد فرزنــد 
عباســعلی بــا ارائــه یــک بــرگ استشــهاد 
محلــی کــه هویــت و امضــاء شــهود رســما 
گواهــی شــده مدعــی  فقــدان ســند مالکیــت  
ــگ  ــگ مشــاع از شــش دان ــرگ دو دان ــک ب ت
یــک درب خانــه بــه پــاک ثبتــی 588 فرعــی 
از 19827 اصلــی واقــع در بخــش 2 ناییــن 
کــه در صفحــه 478  دفتــر جلــد 38 بنامــش 
ــام  ــری انج ــه دیگ ــت دارد و معامل ــابقه ثب س
مالکیــت  ســند  صــدور  درخواســت  نشــده 
ــق  مــاده 12۰اصاحــی   ــذا طب المثنــی نمــوده ل
ــت  ــک نوب ــب  ی ــت مرات ــون ثب ــه قان ــن نام آیی
آگهــی مــی شــود کــه هــر کــس  مدعــی انجــام 
ــود  ــا وج ــور  ی ــک مزب ــه مل ــبت ب ــه نس معامل
ــخ  ــد از تاری ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی س
انتشــار ایــن آگهــی تــاده روزبــه ایــن اداره 
ــا مــدارک  ــا  ب مراجعــه و اعتــراض خــود را کتب
مثبــت تســلیم نمایــد در صــورت انقضــا مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول واخواهــی و یــا وصــول 
واخواهــی بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند 
معاملــه در صــدور المثنــی ســند مالکیــت طبــق 

ــد .  ــدام خواهدش ــررات اق مق
ــت  ــں ثب ــن -رئیس ــاذر مهیم ــف 32۰ اب . م ال

ــن  ــاک نائی ــناد و ام اس

 آگهی احضار 
 شماره پرونده : 96۰998۰3586۰۰228

شماره بایگانی شعبه : 96۰43۰
ــی  ــد یمان ــای احم ــه آق ــه اینک ــر ب ــا نظ احترام
، در پرونــده  اتهــام معاونــت در جعــل  بــه 
شــکایت  موضــوع   ،  7 ب   96۰936 کاســه 
آقــای حســن توانگــر ریــزی فرزنــد عبــاس، از 
ــب هســتند  ــن بازپرســی تحــت تعقی طــرف ای
و ابــاغ احضاریــه بواســطه معلــوم نبــودن 
محــل اقامــت ایشــان ممکــن نگردیــده اســت. 
بدینوســیله در اجــرای مــاده 174 قانــون آییــن 
دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در 
ــا  ــاغ ت ــرده اب ــه نامب ــب ب ــری مرات ــور کیف ام
ــی  ــار آگه ــخ انتش ــاه از تاری ــدت یکم ــرف م ظ
در شــعبه 7 بازپرســی دادســرای عمومــی و 
انقــاب مجتمــع شــماره 4 اصفهــان واقــع 
دادســرای   4 شــماره  مجتمــع  خ کهنــدژ  در 
اصفهــان، جهــت پاســخگویی بــه اتهــام خویــش 
حاضــر شــود. در صــورت عــدم حضــور پــس از 
ــی  ــدام قانون ــخ انتشــار آگهــی اق یکمــاه از تاری
ــر عهــده  ــه انتشــار ب بعمــل خواهــد آمــد. هزین

ــد. ــی باش ــان م ــتری اصفه دادگس
هفتــم  شــعبه  بازپــرس   26291 الــف  م 
دادســرای عمومــی و انقــاب اصفهــان – مهــدی 

اســماعیلی
  

 آگهی حصر وراثت
آقــای حمیــد خــوش اخــاق  دارای شناســنامه 
شــماره 886 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
دادگاه  ایــن  از  )وراثــت(   1 ح  ش   693/96
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عبــاس 
خــوش اخــاق بــه شــماره شناســنامه 737 در 
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ 1396/۰7/15  اقامت تاری
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــر  ــری قدی ــه:1- کب ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
زاده دســتجردی فرزنــد کاظــم  ش.ش 15 
)همســر متوفــی(  )2( علــی ش.ش 5419 
حمیــد   )4(  357 ش.ش  ســعید    )3(
 )6(  5727 زهــرا ش.ش   )5(  886 ش.ش 
اخــاق  زهــره ش.ش 3۰  همگــی خــوش 
ــا  ــک ب ــی( این ــدان متوف ــاس )فرزن ــد عب فرزن
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــر کــس اعتراضــی  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م را آگه
ــد  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
ــک  ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش از تاری
ــم دارد واال گواهــی صــادر  ــه دادگاه تقدی ــاه ب م

ــد. ــد ش خواه
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــاف 

برخــوار 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
ــه تاریــخ  1396/۰8/27 5/37/889/م الــف ب

آگهی حصر وراثت
دارای  کربکنــدی    معینــی  مهــدی  آقــای 
شناســنامه شــماره 1۰169 به شــرح دادخواســت 
ــن  ــت( از ای ــه 69۰/96 ش ح 1 )وراث ــه کاس ب
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــد  ــادروان محم ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
ــنامه 87  ــماره شناس ــه ش ــدی ب ــی کربکن معین
در تاریــخ 1396/۰6/29  اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- مهــدی  ش.ش 
1۰169  )2( طلعــت معینــی ش.ش 16 )3( 
ش.ش  زهــرا   )4(  1647 ش.ش  صدیقــه  
همگــی    1929 ش.ش  فاطمــه   )5(  54
ــدان  ــد )فرزن ــد محم ــدی فرزن ــی کربکن معین
متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
ــی  ــخ نشــر نخســتین آگه ــزد او باشــد از تاری ن
ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

ــد شــد. ــی صــادر خواه گواه
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــاف 

برخــوار 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
ــخ  1396/۰8/27 ــه تاری ــف ب 5/37/89۰/م ال

آگهی حصر وراثت
شناســنامه  دارای  مــرادی  فاطمــه  خانــم 
ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره 27 ب
دادگاه  ایــن  از  )وراثــت(   1 ح  ش   695/96

درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان صغــری 
ــه شــماره شناســنامه  ــادی ب ــب آب مــرادی حبی
اقامتــگاه    1395/۰4/29 تاریــخ  در   43
ورثــه  زندگــی گفتــه  بــدرود  خــود  دائمــی 
اســت  آن مرحــوم منحصــر  الفــوت  حیــن 
ــا  ــر  ش.ش 66۰9852669 )2( رض ــه:1- اکب ب
ش.ش 66۰9388393 )3( مســلم  ش.ش 
ــرادی  ــی م ــه ش.ش 27  همگ 52 )4( فاطم
ــدان  ــه )فرزن ــن ال ــد امی ــادی فرزن ــب آب حبی
متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
ــی  ــخ نشــر نخســتین آگه ــزد او باشــد از تاری ن
ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

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

برخــوار 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
ــخ  1396/۰8/27 ــه تاری ــف ب 5/37/891/م ال

آگهی حصر وراثت
آقــای محمــد داوری دولــت آبــادی  دارای 
شناســنامه شــماره 66۰958۰431 بــه شــرح 
 1 ح  ش   692/96 بــه کاســه  دادخواســت 
)وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
شــماره  بــه  داوری  جمیلــه  شــادروان  کــه 
شناســنامه 12 در تاریــخ 1396/۰7/۰9  اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- 
)2( حســین ش.ش  حســن  ش.ش 73  
 66۰958۰431 ش.ش  محمــد    )3(  47
)4( اقــدس ش.ش 66۰9553475 همگــی 
داوری دولــت آبــادی فرزنــد عبــاس )فرزنــدان 
متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
ــی  ــخ نشــر نخســتین آگه ــزد او باشــد از تاری ن
ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

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

برخــوار 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
5/37/888/م الــف بــه تاریــخ  1396/۰8/27

آگهی مزایده و فروش اموال غیر 
منقول

اجرائیــه کاســه  بموجــب  اینکــه  بــه  نظــر 
حقوقــی  دوم  شــعبه   96/۰6/16-95۰233
آقــای  علیــه  محکــوم  برخــوار  دادگســتری 
ــید  ــد س ــی زاده فرزن ــل کرباس ــید ابوالفض س
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــین محک حس
و  خواســته  اصــل  بابــت  ریــال   71391۰۰۰۰
ــای  ــه آق ــوم ل ــوی در حــق محک ــات دع متفرع
علیرضــا خیــری حبیــب آبــادی فرزنــد محمــد 
ریــال   31۰۰۰۰۰۰ مبلــغ  پرداخــت  و  حســین 
ــت  ــدوق دول ــق صن ــرا در ح ــق االج ــت ح باب
محکــوم گردیــده اســت و طــی صورتجلســه 
95/۰4/21 تعــداد ده راس گاو بابــت بخشــی 
ــده  ــف گردی ــه توقی ــوم علی ــت محک از مدیونی
و فعــا در تصــرف محکــوم علیــه واقــع در 
کمشــچه صحــرای عبــاس آبــاد مــی باشــد کــه 
ــه کارشناســی انجــام شــده توســط  ــق نظری طب
کارشــناس رســمی دادگســتری : از 1۰ راس گاو 
ــای  ــماره پاکه ــه ش ــداد 4 راس ب ــی تع توقیف
گــوش 2۰3 و 21۰ و 134 و 138 شــماره گــذاری 
ــذاری شــده و از 1۰  ــر نامگ شــده و 6 راس دیگ
راس 4 راس فاقــد آبســتنی 3 راس حــدود 
ــده  ــح ش ــدا تلقی ــتن 2 راس جدی ــاه آبس دوم
ــتنی.  ــاه آبس ــم 8 م ــک راس گاو ه ــت و ی اس
ــوق  ــای ف ــدی گاو ه ــی تولی ــیر ده ــزان ش می
ــا 3۰  ــدی آنه ــیر تولی ــن ش ــاوت و میانگی متف
لیتــر ارزیابــی شــده اســت ضمنــا ســن ده راس 
گاو توقیفــی متفــاوت یــک راس گاو 7 ســاله و 
ــا  ــج ســنی از حــدود 2 ســال ت ــه گاوهــا رن بقی
ــاوت اســت. وزن 1۰  ســن حــدود 4 ســال متف
ــرم  ــو گ ــدود 5۰۰ کیل ــاوت  و از ح راس گاو متف
ــه  ــا توج ــت و ب ــرم اس ــر65۰ کیلوگ ــا حداکث ت
ــنتی در گاو داری  ــیوه س ــه ش ــداری ب ــه نگه ب
توســط کارشــناس از حداقــل 46 میلیــون ریــال 
تــا حداکثــر 58 میلیــون ریــال بــرای هــر راس 
گاو متفــاوت اســت و توســط کارشــناس رســمی 
توقیفــی  گاو  راس   1۰ قیمــت  دادگســتری 
مجموعــا بــه مبلــغ پانصــد و ســی میلیــون ریال 
ــروش  ــت ف ــذا جه ــت. ل ــده اس ــی گردی ارزیاب
تاریــخ  در  1۰ راس گاوفــوق جلســه مزایــده 
1396/۰9/12 ســاعت ۰9:3۰ صبــح در دفتــر 
ــتری  ــی دادگس ــکام حقوق ــکام اح ــرای اح اج
برخــوار برگــزار میشــود و طالبیــن میتواننــد 
پنــج روز قبــل از مزایــده جهــت بازدیــد بــه 
دفتــر اجــرای احــکام مراجعــه و جهــت شــرکت 
در جلســه مزایــده در مورخــه فــوق مراجعــه 
نماینــد و قیمــت از مبلــغ ارزیابــی شــروع و بــه 
کســی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد 
ــه ذکــر اســت خریــدار  فروختــه میشــود الزم ب
مــی بایســتی 1۰ درصــد مبلــغ مــورد مزایــده را 
فــی المجلــس بــه حســاب ســپرده دادگســتری 

ــد .  ــز نمای ــوار واری برخ
دادگاه  دوم  شــعبه  احــکام  اجــرای  مدیــر 

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

ــخ 96/۰8/27 ــه تاری ــف ب 5/37/897/م ال
تاریخ ارسال:96/۰8/27

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ خانــه 
پــاک شــماره 2158 فرعــی 36/1۰۰4 واقــع 

ــق رای  ــه طب ــان  ک ــت اصفه ــش 14 ثب در بخ
هیــات بــه نــام شــکر الــه وانونــی  فرزنــد علــی 
ــت و  ــت اس ــان ثب ــروز ودر جری ــریک مف و ش
عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن  بــه عمــل 
ــه دســتور قســمت  ــا ب نیامــده اســت اینــک بن
اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای 
ــوم در روز  ــاک مرق ــد حــدود پ ــرده تحدی نامب
ــح   ــاعت 9 صب ــورخ 96/9/21 س ــنبه م ــه ش س
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا 
ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ب
اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر 
و  یابنــد  محــل حضــور  در  آگهــی  ایــن  در 
اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق 
مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 
مجلــس تحدیــدی تــا 3۰ روز پذیرفتــه خواهــد 
شــد. م الــف 27133تاریــخ انتشــار : 96/8/3۰ 
رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــاک غــرب 

ــدری  ــان – حی اصفه

اجرائیه
شماره اجرائیه: 961۰4267948۰۰۰25
شماره پرونده: 96۰99867948۰۰۰95 

تاریــخ    96۰۰95  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــه  ــوم ل ــخصات محک ــم :21/۰8/96  مش تنظی
ردیــف 1 نــام حمیــد خلیلــی  فرزنــد رمضانعلی      
پــل  دوم-  پرویــن  –خ  اصفهــان  نشــانی: 
ســرهنگ جنــب بانــک مســکن پیتــزا پــل 
همــراه ۰9133۰37۰63   مشــخصات محکــوم 
علیــه حمیــد رضــا شــعبانی     نشــانی: مجهــول 
المــکان  مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام 

ــه  ــوم علی ــه / محک ــوم ل ــی محک قانون
خواســت  در  بموجــب  بــه:  محکــوم 
شــماره  بــه  مربــوط  حکــم  اجــرای 
ــوط  ــه مرب ــماره دادنام 961۰۰967948۰۰11۰وش
بــه  علیــه  96۰99767948۰۰665محکــوم 
ــوان  ــه عن ــال ب ــغ 28/۰۰۰/۰۰۰ری ــت مبل پرداخ
اصــل خواســته وپرداخــت مبلــغ یــک میلیــون 
وهفتصــد وبیســت هــزار ریــال بــه عنــوان 
هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه 
وصــول  زمــان  93/۰8/12لغایــت  تاریــخ  از 
ــر  ــریه نش ــه ی نش ــت هزین ــال  پرداخ و ایص
آگهــی در حــق خواهــان و پرداخــت نیــم عشــر 

دولتــی در حــق صنــدوق دولــت . 
ــاغ  ــخ اب ــت از تاری ــف اس ــه مکل ــوم علی محک
ــع  ــرا بموق ــاد آن ــه : 1- ظــرف ده روز مف اجرائی
اجــرا گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام 
ــرای پرداخــت محکــوم  ــی ب ــی( .2- ترتیب مدن
بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا 
حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
ــی روز  ــرف س ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی مف
کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و 
قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه 
طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقدی 
ــات  ــا و موسس ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ک
ــه  ــا خارجــی دارد ب ــی ی ــاری ایران مالــی و اعتب
همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و 
کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نزد اشــخاص 
ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص 
ــر  ــاالت و ه ــل و انتق ــت نق ــز فهرس ــث ونی ثال
ــان  ــور از زم ــوال مذک ــر در ام ــر دیگ ــوع تغیی ن
ــه  یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار ب
ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی 
ــه  ــوم ل ــه در خواســت محک ــد واال ب ــه نمای ارائ
ــون  ــواد 8و3 قان ــود) م ــی ش ــت م ــاز داش ب
  )1394 مالــی  محکومیــت  اجــرای  نحــوه 
.4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل 
صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم 
، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. 
ــی و  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ) م
مــاده 2۰ ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال مــال 
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ادای دی
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــادل نصــف محک ــدی مع نق
مجــازات مــی شــود. ) مــاده 21 قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه 
ــه  صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائ
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای 

ــف  ــی 1394( 26867م/ال ــت مال محکومی
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه ش ــر ش ــئول دفت مس
اختــاف  شــعبه 18حقوقــی شــورای حــل 
اصفهــان )مجتمــع شــماره یــک (-نداعلیخانــی 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 961۰4267939۰۰136

شماره پرونده: 96۰99867939۰۰362 
تاریــخ    96۰364  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــه  ــوم ل ــخصات محک ــم: ۰8/۰9/ 96  مش تنظی
ــد  ــاه فرزن ــدر علیش ــم ب ــام :ابراهی ــف 1 ن ردی
ــینا- ــن س ــان –خ-اب ــانی: اصفه ــل    نش خلی
ــاک  ــی پ ــینا-عامه مجلس ــن س ــارراه اب چه
شــهرام  علیــه  محکــوم  مشــخصات     14
ــانی:  ــر     نش ــد :اصغ ــی فرزن ــی چریان غام
نماینــده  مشــخصات  المــکان   مجهــول 
 / لــه  محکــوم  قانونــی  مقــام  قائــم  یــا 
بــه: بموجــب در  محکــوم علیــه  محکــوم 
ــماره  ــه ش ــوط ب ــم مرب ــرای حک ــت اج خواس
دادنامــه  شــماره  و   961۰۰967939۰1477
ــه  ــوم علی ــه 96۰99767939۰12۰9محک مربوط
محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ بیســت و دو 
میلیــون وهشــتصدو بیســت هــزار ریــال بابــت 
1/545/25۰ریــال  مبلــغ  و  خواســته  اصــل 

ــی  ــه نشــر آگه ــه دادرســی و هزین ــت هزین باب
ــید  ــخ سررس ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی و خس
چک موصــوف )2445۰913مــورخ 96/۰2/۰8(
تاتاریــخ   )96/۰1/16 مــورخ   2445۰911( و 
ــام  ــه انضم ــان ب ــق خواه ــم در ح ــرای حک اج
نیــم عشــر دولتــی   .   محکــوم علیــه مکلــف 
ــه : 1- ظــرف ده  ــاغ اجرائی ــخ اب اســت از تاری
روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 
ــی  ــی( .2- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
 -3 . بدهــد  بــه  پرداخــت محکــوم  بــرای 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد 
ــامل  ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی ــرف س ظ
تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول 
و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
ــزد  ــوان ن ــه هــر عن میــزان وجــوه نقــدی کــه ب
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــا و موسســات مال بانکه
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال 
بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت 
ــون نحــوه اجــرای  ــواد 8و3 قان ــی شــود) م م
محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــودداری 
ــه از اعــام کامــل صــورت امــوال  محکــوم علی
بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس 
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
2۰ ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال مــال 
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ادای دی
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــادل نصــف محک ــدی مع نق
مجــازات مــی شــود. ) مــاده 21 قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه 
ــه  صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائ
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای 

محکومیــت مالــی 1394(
م الــف 26861 مســئول دفتــر شــعبه شــورای 
حــل اختــاف شــعبه 9حقوقــی شــورای حــل 
ــده  ــک ( -فرخن ــماره ی ــع ش ــاف )مجتم اخت

احمــدی 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 961۰41267939۰۰146
شماره پرونده: 96۰99867939۰۰387 

تاریــخ    96۰389  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
تنظیــم:96/۰8/21  مشــخصات محکــوم لــه 
ــدر  ــام پ ــی ن ــم قرهــی قه ــام ابراهی ــف 1 ن ردی
:داراب      نشــانی: اصفهــان –شــهر اصفهــان –
خیابــان حکیــم –بــازار- بــاغ قلندرهــا –جنــب 
ــه  ســرای ســتوده –پخــش پوشــاک آســیا –ب
مشــخصات     8196975753 پســتی  کــد 
ــانی:  ــودی     نش ــام محم ــه بهن ــوم علی محک

ــده   ــخصات نماین ــکان  مش ــول الم مجه
خواســت  در  بموجــب  بــه:  محکــوم 
شــماره  بــه  مربوطــه  حکــم  اجــرای 
دادنامــه  شــماره  961۰۰967939۰1558وبــه 
96۰99767939۰1474محکــوم  مربوطــه 
ــدو  ــغ یکص ــت مبل ــه پرداخ ــوم ب ــه محک علی
پنــج میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته 
و 1/592/5۰۰ ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
تاخیــر  وخســارت  آگهــی  نشــر  هزینــه  و 
تادیــه از تاریــخ سررســید چــک موصــوف 
پنجــاه  95/۰5/۰5بملــغ  )684698مــورخ 
(و  ریــال  هــزار  پانصــد  و  ودومیلیــون 
پنجــاه  95/۰7/۰9(بمبلــغ  6847۰5مــورخ 
و دومیلیــون و پانصــد هزارریــال (تاتاریــخ 
ــام  ــه انضم ــان ب ــق خواه ــم در ح ــرای حک اج
نیــم عشــر دولتــی    .   محکــوم علیــه مکلــف 
ــه : 1- ظــرف ده  ــاغ اجرائی ــخ اب اســت از تاری
روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 
ــی  ــی( .2- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
 -3 . بدهــد  بــه  پرداخــت محکــوم  بــرای 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد 
ــامل  ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی ــرف س ظ
تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول 
و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
ــزد  ــوان ن ــه هــر عن میــزان وجــوه نقــدی کــه ب
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــا و موسســات مال بانکه
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال 
بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت 
ــون نحــوه اجــرای  ــواد 8و3 قان ــی شــود) م م
محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــودداری 
ــه از اعــام کامــل صــورت امــوال  محکــوم علی
بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس 
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
2۰ ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 

محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال مــال 
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ادای دی
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــادل نصــف محک ــدی مع نق
مجــازات مــی شــود. ) مــاده 21 قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه 
ــه  صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائ
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای 

محکومیــت مالــی 1394(
ــر شــعبه شــورا  ــف  26838 مســئول دفت م ال
حــل اختــاف شــعبه 9 حقوقــی شــورای حــل 
ــک (-  ــان )مجتمــع شــماره ی ــاف  اصفه اخت

ــده احمــدی  فرخن

اجرائیه
شماره اجرائیه: 961۰42679939۰۰141
شماره پرونده:۰ 96۰99867939۰۰31 

تاریــخ    96۰312  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــه  ــوم ل ــخصات محک ــم: 17/۰8/96 مش تنظی
ــد  ــری   فرزن ــی اب ــد فروغ ــام محم ــف 1 ن ردی
مرتضــی   نشــانی: اصفهــان –خ جــی –خ الــه 
اکبــر –انتهــای ک 2۰ -54 بــه کــد پســتی 
8159665341   مشــخصات محکــوم علیــه 
علیرضــا      فرزنــد  ابــری  فروغــی  مصطفــی 
مشــخصات  المــکان   مجهــول  نشــانی: 
ــه  ــی محکــوم ل ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی نماین
/ محکــوم علیــه  محکــوم بــه: بموجــب در 
ــماره  ــه ش ــه ب ــم مربوط ــرای حک ــت اج خواس
دادنامــه  شــماره  961۰۰967939۰1534و 
محکــوم   96۰99767939۰1324 مربوطــه 
اســت بــه پرداخــت مبلــغ ســی وشــش میلیون 
ــته و  ــل خواس ــت اص ــال باب ــزار ری ــد ه ونهص
ــه دارســی  ــال بابــت هزین ــغ 1/711/25۰ ری مبل
ــادی  ــر ت ــی و خســارت تاخی ــه نشــر آگه هزین
از تاریــخ سررســید چــک موصــوف )33362۰ 
ــم  ــرای حک ــخ اج ــا تاری ــورخ  95/۰5/3۰(ت م
درحــق خواهــان بــه انضمــام نیــم عشــر دولتــی    
.   محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ 
ــع  ــرا بموق ــاد آن ــه : 1- ظــرف ده روز مف اجرائی
اجــرا گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام 
ــرای پرداخــت محکــوم  ــی ب ــی( .2- ترتیب مدن
بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا 
حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد 
ــه  ــی روز کلی ــرف س ــد ظ ــد بای ــه ندان اجرایی
امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمت 
همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور 
مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه 
بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی 
و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه 
ــه  ــور و کلی ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی مش
ــخاص  ــزد اش ــو ن ــر نح ــه ه ــه او ب ــی ک اموال
ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص 
ــر  ــاالت و ه ــل و انتق ــت نق ــز فهرس ــث ونی ثال
ــان  ــور از زم ــوال مذک ــر در ام ــر دیگ ــوع تغیی ن
ــه  یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار ب
ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی 
ــه  ــوم ل ــه در خواســت محک ــد واال ب ــه نمای ارائ
ــون  ــواد 8و3 قان ــود) م ــی ش ــت م ــاز داش ب
  )1394 مالــی  محکومیــت  اجــرای  نحــوه 
.4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل 
صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم 
، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. 
ــی و  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ) م
مــاده 2۰ ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال مــال 
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ادای دی
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــادل نصــف محک ــدی مع نق
مجــازات مــی شــود. ) مــاده 21 قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه 
ــه  صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائ
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای 

ــی 1394( ــت مال محکومی
9حقوقــی  شــعبه  منشــی  الــف26836  م 
شــورای حــل اختــاف اصفهــان )مجتمــع 

شــماره یــک(

اجرائیه
شماره اجرائیه:961۰4267945۰۰۰74
شماره پرونده:96۰99867945۰۰18۰ 

تاریــخ    96۰18۰  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــه  ــوم ل ــخصات محک ــم: 96/۰8/17  مش تنظی
ردیــف 1 نــام احســان جلوانــی فرزنــد اســمعیل      
نشــانی: اصفهــان –شــهر اصفهــان –فلکــه احمد 
ــه88- ــان بزرگمهر-کوچ ــدای خیاب ــاد –ابت آب
علیــه  محکــوم   / 15مشــخصات  پــاک 
مشــخصات محکــوم علیــه جــواد قصــدی 
ماطــی -فرزنــد  رحمــت     نشــانی: مجهــول 
ــام  ــم مق ــا قائ ــده ی المــکان مشــخصات نماین
ــه :ســمیه  ــه / محکــوم علی ــی محکــوم ل قانون
ــد عباســعلی –اصفهــان –میمــه  بحرینــی فرزن
ــی  ــرت عل ــجد حض ــروی مس ــوی روب –خ مول
–پ 32-وکیــل احســان جلوانــی  محکــوم بــه: 
بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه به 
ــه  ــماره دادنام ــماره 961۰۰967945۰۰616وش ش
96۰99767945۰۰66۰محکــوم  مربوطــه 
علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 

خواســته  اصــل  بابــت  27.۰۰۰.۰۰۰ریــال 
موضــوع دو فقــره چــک بــه شــماره هــای 
1393/۰9/2۰و6۰3165مــورخ  6۰3164مــورخ 
ریــال   547/5۰۰ مبلــغ  93/1۰/2۰وپرداخــت 
ــه از  ــر تادی ــارت تاخی ــی وخس ــه دادرس هزین
تاریــخ سررســید چــک هــای موصــوف لغایــت 
زمــان وصــول محکــوم بــه پرداخــت حــق 
الوکالــه ی وکیــل در حــق محکــوم در حــق 
ــه  ــر هزین ــم عش ــت نی ــه و پرداخ ــوم ل محک
ــف  ــه مکل ــوم علی ــراء.   .   محک ــق االج ی ح
ــه : 1- ظــرف ده  ــاغ اجرائی ــخ اب اســت از تاری
روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 
ــی  ــی( .2- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
 -3 . بدهــد  بــه  پرداخــت محکــوم  بــرای 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد 
ــامل  ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی ــرف س ظ
تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول 
و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
ــزد  ــوان ن ــه هــر عن میــزان وجــوه نقــدی کــه ب
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــا و موسســات مال بانکه
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال 
بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت 
ــون نحــوه اجــرای  ــواد 8و3 قان ــی شــود) م م
محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــودداری 
ــه از اعــام کامــل صــورت امــوال  محکــوم علی
بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس 
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
2۰ ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال مــال 
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ادای دی
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــادل نصــف محک ــدی مع نق
مجــازات مــی شــود. ) مــاده 21 قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه 
ــه  صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائ
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای 

محکومیــت مالــی 1394(
م الــف 26874  مســئول دفتــر شــعبه 15 
اصفهــان  اختــاف  حــل  شــورای  حقوقــی 
)مجتمــع  شــماره یــک (خانــم رحیمیــان 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 961۰4267953۰۰۰۰3

شماره پرونده: 96۰99867953۰۰227 
تاریــخ   96۰229  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
تنظیــم :96/۰8/21 مشــخصات محکــوم لــه 
ردیــف 1 نــام مجیــد کیــوان پــور فرزند:محمــود      
نشــانی: اســتان اصفهــان – شهرســتان نجــف 
آبــاد –خ امــام خمینــی –پمــپ بنزیــن میثــم 
تمــار   مشــخصات محکــوم علیــه جعفــر 
ــکان  ــول الم ــانی: مجه ــی     نش ــی خلجان نهل
ــی  ــام قانون ــم مق ــده ی قائ ــخصات نماین مش
محکــوم لــه /محکــوم علیــه :ســمیه بحرینــی 
–میمــه-خ  اصفهــان  :عباســعلی   –فرزنــد 
مولــوی –روبــروی مســجد حضــرت علــی-پ 
ــه:  ــوم ب ــور محک ــوان پ ــد کی ــل –مجی 32وکی
بــه  حکــم  اجــرای  خواســت  در  بموجــب 
شــماره 961۰۰967953۰۰448وشــماره دادنامــه 
مربوطــه 96۰99767953۰۰875محکــوم علیــه 
محکــوم اســت بــه ایفــای تعهــد و اجــرای 
ــماره  ــه ش ــروش ب ــفارش ف ــرار دادس ــاد ق مف
12۰و175۰۰۰۰ریــال و هزینــه نشــر آگهــی طبــق 
تعرفــه و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه 
درحــق خواهــان صــادر گردیــد و پرداخــت نیــم 
عشــر حــق االجــرا .    .   محکــوم علیــه مکلــف 
ــه : 1- ظــرف ده  ــاغ اجرائی ــخ اب اســت از تاری
روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 
ــی  ــی( .2- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
 -3 . بدهــد  بــه  پرداخــت محکــوم  بــرای 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد 
ــامل  ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی ــرف س ظ
تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول 
و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
ــزد  ــوان ن ــه هــر عن میــزان وجــوه نقــدی کــه ب
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــا و موسســات مال بانکه
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق
امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از طرح 
دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار 
بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 
خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود) 
ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد 8و3 قان م
مالــی 1394(  .4- خــودداری محکــوم علیه از 
اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از 
اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت 
را در پــی دارد. ) مــاده 34 قانــون اجــرای 
ــاده 16  ــاده 2۰ ق.م.ا و م ــی و م ــکام مدن اح
مالــی  محکومیــت  اجــرای  نحــوه  قانــون 

1394( 5- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر 
نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی 
ــون  ــرای پرداخــت دی ــوال ب ــده ام ــه باقیمان ک
کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری 
درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف 
ــی شــود.  ــردو مجــازات م ــا ه ــه ی ــوم ب محک
ــون نحــوه اجــرای محکومیــت  ) مــاده 21 قان
مالــی 1394(. 6- چنانچــه صــورت امــوال 
ــود آزادی  ــه ش ــی روز ارائ ــت س ــس از مهل پ
ــت  ــه موافق ــوط ب ــدان من ــه از زن ــوم علی محک
ــی  ــا معرف ــه ی ــع وثیق ــا تودی ــه ی ــوم ل محک
ــود. ــد ب ــه خواه ــوم علی ــط محک ــل توس کفی
) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای 

ــی 1394( ــت مال محکومی
م الــف 26873 مســئول دفتــر شــعبه شــورای 
حــل اختــاف شــعبه 23حقوقــی شــورای 
حــل اختــاف اصفهــان )مجتمــع شــماره یــک 

(جــان نثــاری 

اجرائیه
شماره اجرائیه:961۰4267938۰۰۰8۰

شماره پرونده: 96۰99867938۰۰297 
تاریــخ    96۰297 : بایگانــی شــعبه  شــماره 
تنظیــم: 1396/۰8/21  مشــخصات محکــوم 
ــام محســن  کریمــی    فرزنــد  لــه ردیــف 1 ن
ــان –خ ســجاد  ــی   نشــانی: اصفه ــد عل محم
کیمیــا    فروشــگاه  جنــب  کیانــی  ش  –خ 
مشــخصات محکــوم علیــه :وحیــد عــارف 
نیــا     نشــانی: مجهــول المــکان  مشــخصات 
نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه 
ــب در  ــه: بموج ــوم ب ــه   محک ــوم علی / محک
ــه شــماره  خواســت اجــرای حکــم مربوطــه ب
دادنامــه  961۰۰967938۰1423وشــماره 
96۰99767938۰3236محکــوم  مربوطــه 
پرداخــت  بــه  اســت  محکــوم  علیــه 
و  اصــل خواســته  بابــت  33/۰۰۰/۰۰۰ریــال 
و  دادرســی  هزینــه  بابــت  552/5۰۰ریــال 
ــال  ــغ 12۰/۰۰۰ری ــه مبل ــی ب ــر آگه ــه نش هزین
وخســارت تاخیــر در تادیــه از تاریــخ سررســید 
چــک موصــوف 1۰۰752-94/9/5 تاتاریــخ 
اجــرای حکــم در حــق محکــوم لــه و پرداخــت 
ــه  ــوم علی ــرا.  .   محک ــق االج ــر ح ــم عش نی
ــه : 1-  ــاغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری ــف اس مکل
ــذارد  ــع اجــرا گ ــرا بموق ــاد آن ظــرف ده روز مف
ــی(  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده34 قان ) م
.2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه 
ــرا  ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــد . 3- مال بده
حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
ــی روز  ــرف س ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی مف
کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار 
و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول 
، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان 
وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا 
و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا 
ــق  ــخصات دقی ــراه مش ــه هم ــی دارد ب خارج
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی حســابهای مذک
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــاالت و هــر ن ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه 
ــی  ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک در خواس
اجــرای  نحــوه  قانــون  8و3  مــواد  شــود) 
محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
2۰ ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی 1394( 5- انتق ــت مال محکومی
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب ادای دی
ــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب  ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــا هــردو  ــه ی نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب
قانــون   21 مــاده   ( شــود.  مــی  مجــازات 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- 
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
ــع  ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب من
ــوم  ــط محک ــل توس ــی کفی ــا معرف ــه ی وثیق
علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون 

ــی 1394( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
م الــف 26865 مســئول دفتــر شــعبه شــورای 
حــل اختــاف شــعبه 8 حقوقــی شــورای حــل 
ــع  ــان )مجتمــع شــهدای مداف ــاف اصفه اخت

حــرم – خالویــی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ خانه 
پــاک شــماره 227۰فرعــی از 6/431واقــع 
دربخــش 14ثبــت اصفهــان کــه طبــق رای 
ــداری  ــادات علم ــر الس ــام فخ ــه ن ــات ب هی
الیادرانــی فرزنــد ســید حســین مفــروزو 
ــد  ــات تحدی ــت و عملی ــت اس ــان ثب در جری
ــده اســت  ــل نیام ــه عم ــی آن  ب حــدود قانون
.اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 
قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
ــار شــنبه مــورخ  حــدود پــاک مرقــوم در چه
ــح در محــل شــروع  96/۰9/22 ســاعت 9 صب
و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن 
آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در 
محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا 
ــت از  ــون ثب ــاده 2۰ قان ــق م ــن مطاب مجاوری
تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 

ــد. ــد ش ــه خواه 3۰ روز پذیرفت
27144/م الف  تاریخ انتشار : 96/۰8/3۰ 

رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــاک غــرب 
اصفهــان – حیــدری

امروز سه شنبه 30 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 580 روزنامه



9 توپ و تور
عقاب آسیا به یاری زلزله زدگان 

شتافت
ــه  ــس از ورود ب ــه پ ــی بالفاصل ــم مل ــان ســابق تی دروازه ب
ــه زدگان  ــه زلزل ــک ب ــرای کم ــود را ب ــات خ ــران اقدام ای

ــرد.  ــاز ک ــاه آغ کرمانش
بــه گــزارش »ورزش ســه«، احمدرضــا عابــدزاده کــه پیــش 
ــم در  ــه ب ــون زلزل ــی همچ ــان اتفاقات ــز در جری ــن نی از ای
کمک رســانی بــه حادثه دیــدگان حضــوری فعــال داشــت، 
ــه  ــا بالفاصل ــد؛ ام ــران گذران ــارج از ای ــر را خ ــای اخی روزه
پــس از بازگشــت بــه کشــور بــرای کمــک بــه زلزلــه زدگان 
ــدادی از  ــراه تع ــه هم ــد و ب ــه کار ش ــت ب ــاه دس کرمانش
ورزشــکاران افتخارآفریــن ایــران همچــون حمیــد ســوریان 
در خیابــان مفتــح شــروع بــه جمــع آوری کمک هــای 
مردمــی کــرد. نکتــه جالــب توجــه در این بــاره اینکــه 
عابــدزاده حتــی در دوران حضــور در خــارج از ایــران نیــز بــه 
جمــع آوری کمک هــای ایرانیــان خــارج از کشــور پرداخــت 
ــت. ــیل داش ــه گس ــدگان زلزل ــوی حادثه دی ــه س و آن را ب

 پیروزی مدعیان قهرمانی بانوان 
در لیگ برتر

ــا  ــوان ب ــال بان ــر فوتب ــگ برت ــم لی ــه پنج ــای هفت رقابت ه
ــازی  ــن ب ــد. در مهم تری ــام ش ــدار انج ــش دی ــزاری ش برگ
ــاری آذربایجــان  ــان همی ــم، میهم ــم صدرنشــین ب ــه تی هفت
غربــی بــود و توانســت بــا ســه گل پیــروز میــدان شــود و بــا 
۱۵ امتیــاز همچنــان در صــدر جــدول رده بنــدی باقــی بمانــد. 
در دیگــر بــازی ایــن هفتــه، شــهرداری ســیرجان نیز توانســت 
بــا یــک گل از ســد ذوب آهــن بگــذرد و ســپاهان اصفهــان نیــز 
یــک بــر صفــر مقابــل پاالیــش گاز ایــالم بــه پیــروزی رســید.

نتایج دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر فوتبال بانوان:
همیاری آذربایجان غربی صفر – شهرداری بم سه

نماینده فارس یک – آذرخش تهران صفر
استقالل خوزستان یک – پارس جنوبی جم دو
پاالیش گاز ایالم صفر – سپاهان اصفهان یک

شهرداری سیرجان یک – ذوب آهن اصفهان صفر
راهیاب ملل سنندج پنج – خیبر خرم آباد یک

هفته آینده لیگ برتر والیبال بانوان 
قرعه کشی می شود

فریبــا صادقــی، نایب رئیــس بانــوان فدراســیون والیبــال 
ــان  ــوان بی ــر بان ــزاری مســابقات لیــگ برت ــان برگ ــاره زم درب
ــوان قرعه کشــی  ــال بان ــر والیب ــگ برت ــده لی ــه آین ــرد: هفت ک

می شــود. 
ــم  ــی در تی ــاره جوانگرای ــا ایســنا، درب ــو ب ــی در گفت وگ صادق
ــرد:  ــان ک ــز بی ــیون نی ــای فدراس ــاالن و برنامه ه ــی بزرگس مل
از مردادمــاه ســال جــاری، اردوهــای نوجوانــان و جوانــان بــه 
صــورت مســتمر در حــال برگــزاری اســت و تــا ســال آینــده کــه 
بــه مســابقات اعــزام می شــوند، اردوهــا دایــر خواهنــد مانــد. 
وی دربــاره زمــان برگــزاری اردوهــای تیــم ملی بزرگســاالن نیز 
بیــان کــرد: پــس از اتمــام مســابقات لیگ در اســفندماه ســال 
جــاری، اردوهــای تیــم بزرگســاالن تشــکیل خواهــد شــد تــا 

آن هــا بــرای حضــور در مســابقات ســال آینــده آمــاده شــوند.

کوتاه اخبار 

 کیخا، تنها نماینده ایران 
در ژیمناستیک جام ستارگان

در حالــی کــه قــرار بــود ســه نماینــده از ایــران در 
ــد، تنهــا  ژیمناســتیک جــام ســتارگان ژاپــن شــرکت کنن
ســعیدرضا کیخــا بــه ایــن رقابت هــا اعــزام خواهــد شــد. 
ــور  ــا حض ــاله ب ــن هرس ــتارگان ژاپ ــام س ــای ج رقابت ه
ــان برگــزار می شــود و یکــی  ــن ژیمناســت های جه برتری
ــتیک  ــی ژیمناس ــای بین الملل ــن تورنمنت ه از معتبرتری
ــدگان مدال هــای قــاره ای  ــا دارن در جهــان اســت کــه تنه
ــور در  ــواز حض ــته ج ــن رش ــان ای ــی و قهرمان و بین الملل
آن را دارنــد. پیــش از ایــن  هــادی خناری نــژاد، کاپیتــان 
تیــم ملــی ژیمناســتیک ایــران، موفــق شــده بود در ســال 
۲۰۱۵ در دار حلقــه بــه مقــام نایب قهرمانــی ایــن رویــداد 

برســد. 
ــی از  ــل شــخصی حت ــه دالی ــژاد ب ــن دوره، خناری ن در ای
ثبت نــام در ایــن رویــداد خــودداری کــرد؛ امــا از بیــن ســه 
درخواســتی ژیمناســتیک ایــران ســعیدرضا کیخــا دارنــده 
مــدال برنــز رقابت هــای ورلــدکاپ آذربایجــان و قهرمانــی 
آســیا و بــا ســابقه چنــد حرکــت ثبت شــده بــه نــام خــود 
در کتــاب قوانیــن فدراســیون جهانــی، دعوتنامــه حضــور 

در ایــن رقابت هــا را دریافــت کــرده اســت. 
هزینــه اســکان و تغذیــه ایــن رویــداد بــه عهــده میزبــان 
ــه  ــا هزین ــور تنه ــر کش ــی ه ــیون های مل ــت و فدراس اس
اعــزام ورزشــکاران خــود را می پردازنــد. کیخــا ۱۵ آذر بــه 

ــی اعــزام خواهــد شــد. ــداد بین الملل ــن روی ای

 تمجید سایت ایتالیایی از 
قدرت دفاعی ایران با کی روش

یــک ســایت ایتالیایــی بــه قــدرت خــط دفاعــی ایــران 
در انتخابــی جــام جهانــی اشــاره کــرد. پایــگاه اینترنتــی 
ــت:  ــران نوش ــی ای ــم مل ــاره تی liberopensiero درب
ــار در تاریــخ اســت کــه دو جــام  ــرای اولیــن ب ــران ب ای
ــران  ــد ای ــد. هرچن ــه می کن ــی را تجرب ــی پی درپ جهان
ــت،  ــرار گرف ــروه ق ــدول گ ــای ج ــل در انته در دوره قب
ــار  ــن ب ــه داد و ای ــود ارائ ــی از خ ــای خوب ــی بازی ه ول
ــان و  ــس از روســیه، میزب ــم پ ــوان ســومین تی ــه عن ب
برزیــل جــواز حضــور در جــام جهانــی را بــه دســت آورد. 
نکتــه جالــب توجــه در تیــم ملــی ایــران، قــدرت خــط 
ــام  ــی ج ــران در انتخاب ــت. ای ــم اس ــن تی ــی ای دفاع
ــه  ــد ک ــده دی ــود را بازش ــار دروازه خ ــا دو ب ــی تنه جهان
ــاع دارد  ــران در دف ــی ای ــم مل ــدرت تی ــن نشــان از ق ای
و از کار بــزرگ کارلــوس کــی روش در تیــم ملــی ایــران 
ــران  ــی ای ــدرت دفاع ــد ق ــد دی ــد. بای ــت می کن حکای
ــود  ــن شــکل خواهــد ب ــه همی ــی هــم ب در جــام جهان
ــه  ــز ب ــد نی ــب قدرتمن ــه مرات ــای ب ــر تیم ه ــران براب و ای
همیــن شــکل می توانــد دروازه خــود را بســته نگــه دارد 

یــا خیــر.

گروه ورزشدامون رشیدزاده
D.Rashidzade@eskimia.ir

بــه  راه یافتــه  تیــم   3۲ مشــخص  شــدن   بــا 
جــام جهانــی ۲۰۱8، حــاال مهم تریــن ســؤال بــرای 
ــا چــه تیم هایــی  همــه ایرانیــان ایــن اســت: مــا ب

هم گــروه می شــویم؟
ــرار  ــی ق ــه گروه ــران در چ ــه ای ــدس زدن اینک ح
خواهــد گرفــت، بــه شــانس و بخــت و اقبــال 
بســتگی دارد؛ امــا براســاس ســیدبندی مســابقات، 
تیم هایــی  چــه  بــا  دســت کم  می دانیــم کــه 
ــاس  ــن اس ــر همی ــد و ب ــم ش ــروه نخواهی هم گ
هــم تــا حــدی می تــوان حــدس زد کــه در بهتریــن 
ــم  ــرار خواهی ــت در چــه گروهــی ق ــن حال و بدتری

ــت.  گرف
جهانــی  جــام  بــه  راه یافتــه  تیــم   ســیدبندی 
می شــود.  انجــام  فیفــا  رنکینــگ  براســاس 
براســاس آخریــن رنکینــگ، تیم هــای راه یافتــه بــه 
جــام جهانــی در 4 گــروه قــرار گرفتنــد؛ ایــن چهــار 

از: عبارت انــد  گــروه 
 سید یک

روســیه )میزبــان(، آلمــان، برزیــل، لهســتان، 
بلژیــک، آرژانتیــن، فرانســه و پرتغــال

 سید دو
ــک،  ــوییس، مکزی ــا، س ــس، کلمبی ــپانیا، انگلی اس

ــرو ــی و پ ــه، کرواس اروگوئ
 سید سه

ایــران، ســوئد، تونــس، مصــر، ســنگال، کاســتاریکا، 
ایســلند و دانمــارک

 سید چهار
اســترالیا، ژاپــن، نیجریــه، مراکــش، عربســتان، کره 

جنوبــی، پاناما و صربســتان
ــم  ــور داری ــید 3 حض ــا در س ــه م ــل اینک ــه دلی ب
ــید  ــن س ــر در ای ــای حاض ــا تیم ه ــا ب ــس قطع پ
یعنــی ســوئد، تونــس، مصــر، ســنگال، کاســتاریکا، 
ایســلند و دانمــارک هم بــازی نخواهیــم شــد. 
ــود؛  ــم ب ــانس خواهی ــا خوش ش ــت م ــن باب از ای
زیــرا در مرحلــه گروهــی بــه مصــاف تیم هــای 
سرســختی همچــون دانمــارک و ســوئد نخواهیــم 

ــت.  رف
براســاس قوانیــن مــا بــا چهــار تیــم آســیایی 
صعودکننــده بــه جــام جهانــی هــم، هم بــازی 
نخواهیــم شــد و ایــن، یعنــی اینکــه مــا در مرحلــه 
گروهــی بــه مصــاف ژاپــن، کــره جنوبــی، عربســتان 

ــت. ــم رف ــم نخواهی ــترالیا ه و اس

 رقبای سرسخت سید یک
بــر اســاس ســیدبندی مــا قطعــا بــا یکــی از 
ــان(،  ــیه )میزب ــی روس ــک، یعن ــید ی ــای س تیم ه
آرژانتیــن،  بلژیــک،  لهســتان،  برزیــل،  آلمــان، 
ــن  ــرد. بهتری ــم ک ــدار خواهی ــال دی فرانســه و پرتغ
ــیه  ــا روس ــی ب ــا، هم گروه ــم م ــرای تی ــاق ب  اتف
ــل،  ــا برزی ــی ب ــم، هم گروه ــال ه ــن احتم و بدتری

ــود. آلمــان و آرژانتیــن خواهــد ب
 اسپانیا، غول سید دو

ــپانیا،  ــم اس ــت تی ــابقات، هش ــید دوم مس در س
ــه،  ــک، اروگوئ ــوییس، مکزی ــا، س ــس، کلمبی انگلی

ــد.  ــور دارن ــرو حض ــی و پ کرواس
بــدون شــک اســپانیا، کابــوس ایــن ســید خواهــد 
بــود و قرارگرفتــن ایــن تیــم در هــر گروهــی 
می توانــد بــرای دیگــر تیم هــا، زنــگ خطــری 
جــدی باشــد. البتــه از دیگــر تیم هــای ایــن گــروه 
هــم نبایــد غافــل شــد. انگلیــس بــا وجــود همــه 
ناکامی هــای ســال های اخیــرش، در حــال حاضــر 
تیمــی جــوان را در اختیــار دارد کــه به ویــژه در خــط 
ــط و  ــا خ ــه رقب ــرای هم ــاال ب ــن ح ــه از همی حمل
نشــان کشــیده اســت. تیم هــای آمریــکای جنوبــی 
هــم اگرچــه همــواره زیــر ســایه برزیــل و آرژانتیــن 

بوده انــد، امــا خیلــی از ایــن تیم هــا زودتــر از 
آرژانتیــن، راهــی جــام جهانــی شــدند و ایــن نشــان 

ــود. ــد ب ــختی خواهن ــای سرس ــه رقب ــد ک می ده
 سید چهارم

ــای  ــور تیم ه ــه حض ــه ب ــا توج ــارم ب ــید چه در س
ــار  ــی از چه ــا یک ــم ب ــط می توانی ــا فق ــیایی، م آس
پانامــا و صربســتان  نیجریــه، مراکــش،  تیــم 
هم گــروه شــویم. در میــان ایــن تیم هــا قطعــا 
ــود کــه  ــرای مــا پانامــا خواهــد ب ــه ب بهتریــن گزین
ــازی دوســتانه  ــق شــدیم در ب ــش موف ــدی پی چن

ــم. ــتش دهی شکس
 سخت ترین و آسان ترین 

قرعه های ممکن
ایــران،  بــرای  ممکــن  قرعــه  ســخت ترین 
ــا هــر کــدام از تیم هــای ســید یــک  هم گروهــی ب
)بــه جــز روســیه( و همزمــان هم گروهــی بــا یکــی 
از تیم هــای اســپانیا و انگلســتان اســت کــه هــر دو 

ــد.  ــرار دارن ــید دوم ق در س
ســاده ترین گــروه ممکــن هــم، زمانــی بــرای 

ایــران رقــم می خــورد کــه از ســید یــک بــا روســیه، 
از ســید دو بــا یکــی از تیم هــای پــرو، کلمبیــا 
ــم  ــی از دو تی ــا یک ــارم ب ــید چه ــه و از س و اروگوئ

ــود. ــروه ش ــا هم گ ــا پانام ــش ی مراک
اینکــه ایــران در چــه گروهــی قــرار خواهــد گرفــت 
را بایــد بــه بخــت و اقبــال واگــذار کنیــم؛ امــا نکتــه 
ــی  ــام جهان ــا در ج ــه م ــش آبرومندان ــم، نمای مه
خواهــد بــود. هرچنــد همــه مــا امیــدوار بــه صعــود 
بــه دور دوم مســابقات جــام جهانــی هســتیم، امــا 
ــم  ــه 3۲ تی ــد ک ــل ش ــت غاف ــن واقعی ــد از ای نبای
راه یافتــه بــه جــام جهانــی، بهتریــن تیم هــای حــال 
حاضــر جهــان هســتند؛ تیم هایــی کــه ایتالیــا و هلند 
را بــرای رســیدن بــه جــام جهانی نــاکام گذاشــته اند. 
ــش از  ــزی بی ــه چی ــا ب ــن تیم ه ــر ای ــروزی براب پی
ــالش و  ــد ســال ها ت ــاج دارد و نیازمن شــانس احتی
ــن  ــه همی ــردن زیرســاخت هایی اســت ک ــم ک فراه

حــاال هــم در فوتبــال مــا وجــود ندارنــد.
گفتنــی اســت قرعه کشــی جــام جهانــی ۱۰ آذرمــاه 

در روســیه برگــزار خواهــد شــد.

نگاهی به سیدبندی جام جهانی 2018 روسیه

 رؤیاها و کابوس های ایران 
در جام جهانی

مســئوالن فیفــا و برگزارکننــدگان مراســم قرعه کشــی 
ــک  ــد ی ــم گرفتن ــی، تصمی ــام جهان ــای ج رقابت ه

مهمــان دیگــر را بــه ایــن مراســم اضافــه کننــد.
بــه گــزارش »ورزش ســه«، در حالــی کــه تنهــا چنــد 
 روز تــا برگــزاری مراســم قرعه کشــی رقابت هــای 
ــان  ــک مهم ــت، ی ــده اس ــی مان ــی باق ــام جهان ج
نام آشــنای دیگــر نیــز بــه ایــن مراســم دعــوت شــد. 
امــروز و طــی تماســی کــه از ســوی مســئوالن 
ــرار  ــی برق ــی دای ــا عل ــم ب ــن مراس ــده ای برگزارکنن
شــد، بهتریــن گلــزن فوتبــال دنیــا نیــز، بــه عنــوان 
یکــی از مهمانــان ویــژه بــه ایــن مراســم دعــوت شــد 
تــا یــک بــار دیگــر، وی بــه عنــوان نماینــده فوتبــال 
ــور  ــر حض ــمی معتب ــیا در مراس ــه آس ــران و البت ای

ــد.  ــدا کن پی

ــه  ــز ب ــا نی ــدی مهدوی کی ــی، مه ــی دای ــش از عل پی
ــه  ــون ب ــه اکن ــود ک ــده ب ــوت ش ــم دع ــن مراس ای
همــراه کاپیتــان ســابق خــود در روســیه حضــور پیــدا 

خواهــد کــرد. 
ــن روزهــا  ــی اینکــه وی ای ــاره دای ــب درب ــه جال نکت
ــدار  ــرای دی ــایپا ب ــم س ــازی تی ــر آماده س ــالوه ب ع
ــه  ــی اســت ک ــن نفرات ــی از مهم تری ــت، یک ــر نف براب
ســرگرم کمک رســانی بــه زلزلــه زدگان کرمانشــاه 
اســت و تاکنــون توانســته قدم هــای بزرگــی در ایــن 

ــردارد. راه ب
رقابت هــای  قرعه کشــی  مراســم  اســت  گفتنــی 
آذرمــاه  دهــم  روز  روســیه   ۲۰۱8 جهانــی  جــام 
برگــزار و بــه طــور زنــده از ســایت آنتــن و بــا حضــور 
ــد. ــد ش ــش خواه ــران پخ ــال ای ــان فوتب کارشناس

ــی  ــم اصفهان ــرای دو تی ــر ب ــگ برت ــم لی ــه دوازده هفت
ــدند  ــق ش ــپاهان موف ــن و س ــود. ذوب آه ــن ب خوش یم
در هفتــه دوازدهــم لیــگ برتــر، رقبــای خــود را شکســت 

ــد.  دهن
ــاد و  ــات زی ــدی از امکان ــود بهره من ــا وج ــا ب اصفهانی ه
اســتفاده از دو مربــی بــزرگ و تاثیرگــذار مثــل قلعه نویــی 
ــده ای  ــج ناامیدکنن ــل، نتای ــای فص ــا اینج ــار ت و کرانچ
گرفتــه بودنــد. ســپاهان و ذوب آهــن قدرتمنــد کــه 
باشــگاهی حرفــه ای، ۱3  همزمــان در دوران فوتبــال 
ــال  ــته اند، امس ــی داش ــام حذف ــگ و ج ــی در لی قهرمان
ــرد  ــا دو ب ــد؛ ام ــده شــده بودن ــار برن ــا دو ب ــدام تنه هرک
ــگ  ــه لی ــه ادام ــم را ب ــن دو تی ــته، ای ــوب و شایس خ

ــرد.  ــدوار ک امی
ــر  ــا نتیجــه دو ب ــر ســپیدرود ب ــن در رشــت براب ذوب آه

یــک پیــروز شــد و تیــم ســپاهان هــم پــس از مدت هــا 
ناکامــی برابــر تراکتورســازی ســختکوش کــه هفتــه قبــل 
بــا شکســت ســایپا قهرمــان جــام شــهدا شــده بــود، ســه 

بــر صفــر برنــده شــد. 
اولیــن بــرد همزمــان اصفهانی هــا در حالــی شــکل 
ــد دوره ۲۰ روزه  ــخص ش ــنی مش ــه روش ــه ب ــت ک گرف
ــت.  ــوده اس ــودمند ب ــا س ــرای آن ه ــگ ب ــی لی تعطیل

ــود  ــا وج ــه، اســتقالل ب ــن هفت ــم ای ــازی مه ــر ب در دیگ
انجــام یــک نمایــش امیدوارکننــده و برتــر در خانه حریف 
مقابــل درخشــش کرمــی، دروازه بــان ســیاه جامگان، کــم 
آورد تــا در عیــن شایســتگی موفــق بــه پیــروزی در ایــن 
ــازی  ــن تســاوی ۱3 امتی ــا ای ــازی نشــود. اســتقالل ب ب
ــت؛  ــرار گرف ــدی ق ــدول رده بن ــم ج ــد و در رده یازده ش

ــرد. ــاور نمی ک ــه اول فصــل کســی آن را ب ــه ای ک رتب

ورزش

اجرائیه
شماره اجرائیه: 96۱۰4۲67938۰۰۰79
شماره پرونده: 96۰99867938۰۰۲98 

تاریــخ    96۰۲98  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
لــه  محکــوم  مشــخصات  تنظیــم:96/۰8/۲۱  
ــد  ــد محم ــی فرزن ــن کریم ــام محس ــف ۱ ن ردی
ــجاد- خ ش  ــان –خ س ــانی: اصفه ــی      نش عل
ــا    مشــخصات  ــی –جنــب فروشــگاه  کیمی کیان
محکــوم علیــه :علیرضــا شــکیبا فــرد     نشــانی: 
بــه: بموجــب در  المــکان  محکــوم  مجهــول 
خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 
ــه  ــه مربوط ــماره دادنام 96۱۰۰967938۰۱4۲4وش
محکــوم  علیــه  96۰99767938۰3۲۱۰محکــوم 
اســت بــه پرداخــت 47/۰۰۰/۰۰۰ ریــال  بابــت اصل 
خواســته )در خصــوص چــک (و پرداخــت مبلــغ 
۱۲۰/۰۰۰هــزار ریــال بابــت نشــر آگهــی و پرداخــت 
خســارت تاخیــر در تادیــه از تاریــخ سررســید 
4۰۵97۵-94/۱۱/۱۰لغایــت  موصــوف  چــک 
ــه ودر  ــوم ل ــق محک ــم در ح ــرای حک ــان اج زم
خصــوص فاکتــور حکــم بــر محکومیــت خوانــده 
بــه پرداخــت 47/978/۰۰۰ریــال بابــت اصــل 
خواســته و پرداخــت ۱/3۵7/۲3۰ریــال بابــت 
خســارت  پرداخــت  و  دادرســی  هزینه هــای 
تاخیــر  تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت مــورخ 
96/3/۱3لغایــت زمــان اجــرای حکــم ر حــق 
ــه و پرداخــت نیــم عشــر حــق االجــرا  محکــوم ل
.    .   محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ 
اجرائیــه : ۱- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا 
گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی( 
.۲- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 
3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را 
قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف 
ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد 
ــر  ــول و غی ــدار و قیمــت همــه امــوال منق ــا مق ی
ــزان  ــر می ــه طــور مشــروح مشــتمل ب ــول ، ب منق
ــا و  ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ــدی ک ــوه نق وج
موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی 
دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای 
ــزد  ــه هــر نحــو ن ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی مذک
از  او  ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات  اشــخاص 
اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت 
و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان 
ــه  ــار ب ــوای اعس ــرح دع ــل از ط ــال  قب ــک س ی
ــی  ــام قضائ ــه مق ــار ب ــت اعس ــه دادخواس ضمیم
ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه 
بــاز داشــت مــی شــود) مــواد 8و3 قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی ۱394(  .4- خودداری 
محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه 
ــری  ــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعزی منظــور ف
ــون  در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 34 قان
اجــرای احــکام مدنــی و مــاده ۲۰ ق.م.ا و مــاده ۱6 
ــی ۱394(  ــت مال ــون نحــوه اجــرای محکومی قان
ــا  ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ــال ب ــال م ۵- انتق
ــه  ــوی ک ــه نح ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف انگی

ــی  ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ــوال ب ــده ام باقیمان
نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش 
یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا 
ــون  ــاده ۲۱ قان ــود. ) م ــی ش ــازات م ــردو مج ه
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱394(. 6- 
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز 
ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
ــا  ــه ی ــع وثیق ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ب
ــد  ــه خواه ــوم علی ــط محک ــل توس ــی کفی معرف
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره ۱ م ــود.) تبص ب

ــی ۱394( ــت مال محکومی
ــورای  ــعبه ش ــر ش ــئول دفت ــف ۲6864  مس م ال
ــل  ــورای ح ــی ش ــعبه 8 حقوق ــالف ش ــل اخت ح
) مدافــع حــرم  اصفهــان )مجتمــع  اختــالف 

ــی  خالوی

اخطار اجرایی
مشــخصات  :96۰449-ش6  پرونــده  شــماره   
ــام: غفــار بخشــایش    نشــانی  ــه: ن محکــوم علی
محــل اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات 
محکــوم لــه: نام:علیرضــا جعفــری   نشــانی 
محــل اقامــت: اصفهــان – خ توحیــد –کوچــه 
گلســتان بــن بســت ســلیمی پــالک 7۵ محکــوم 
بــه: بــه موجــب رای شــماره 96۰۰۰۰۰36۰۱۰87 
ــخ ۲۰/6/96 حــوزه 6  شــورای حــل اختــالف  تاری
ــت. ــه اس ــت یافت ــه قطعی ــان ک ــتان اصفه شهرس
محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه: پرداخــت مبلــغ 
4۰/۰۰۰/۰۰۰ریــال بابــت اصــل خواســته یــک فقــره 
چــک بــه شــماره 3۰7338-9۵/۵/3۰ومبلــغ 
ــه دادرســی و خســارت  ــت هزین ــال باب ۱68۰۰۰۰ری
تاخیــر و تادیــه اززمــان سررســید چــک 9۵/۵/3۰ 
لغایــت صــدور اجــرای حکــم وفــق شــاخص بانک 
مرکــزی در حــق محکــوم لــه بانضمــام نیــم عشــر 
دولتــی . مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن 
کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیه ابــالغ شــد، محکوم 
علیــه مکلــف اســت ظرف مــدت ده روز مفــاد آن را 
بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت 
ــه  ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ــوم ب محک
اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر 
ــه اجــرای  باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر ب
ــور  ــد ظــرف مهلــت مزب ــد، بای ــه ندان مفــاد اجرائی
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
ــدارد، صریحــا اعــالم  ــی ن ــد و اگــر مال  تســلیم کن

نماید
ــک  ــماره ی ــع ش ــعبه 6 مجتم ــف  ش ۲6847م ال

ــان ــالف شهرســتان اصفه شــورای حــل اخت

اخطار اجرایی
ــده:9۵-۱389 مشــخصات محکــوم   شــماره پرون
علیــه: نــام: مســعود فرزنــد غالمرضــا شــانی 
ــان – خوراســگان –خ جــی  ــت: اصفه محــل اقام
ــخصات   ــی-پ۱۱ مش ــا رحیم ــای رض ــرقی آق –ش
محکــوم لــه : حمیدرضــا مــوذن فرزنــد حســینعلی 
ــب رای  ــه موج ــه: ب ــوم ب ــکان  محک ــول الم مجه
شــماره 48۱ تاریــخ 96/4/۱3 حــوزه ۵3  شــورای 

ــت  ــه قطعی ــان ک ــالف شهرســتان اصفه حــل اخت
ــه:  ــت ب ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس یافت
پرداخــت مبلــغ شــصت میلیــون ریــال وجــه 
یــک فقــره چــک ب ش صــادرات ۰۵۵8۵۰و ســر 
ــال  ــغ ۱/99۵/۰۰۰ری ــام مبل ــید 9۵/8/۱۰بانضم رس
هزینــه دادرســی و نشــر آگهــی وخســارات تاخیــر 
ــت اجــرای حکــم  ــه لغای از سررســیدچک موصوف
بــا نضمــام نیــم عشــر در حــق دولــت . مــاده 34 
ــه  ــه ب ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج قان
محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف 
اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع 
اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
ــرای  ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ب
حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد 
ــاد  ــه اجــرای مف ــادر ب ــی کــه خــود را ق و در صورت
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت 
جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 

ــدارد، صریحــا اعــالم نمایــد ــی ن ــد و اگــر مال کن
۲6846 /م الــف شــعبه ۵3 مجتمــع شــماره ســه  

شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان.

اخطار اجرایی
 شــماره پرونــده 96۰۰76 مشــخصات محکــوم 
ــور   نشــانی محــل  ــام: ســعید محمــد پ ــه: ن علی
ــوم  ــخصات محک ــکان مش ــول الم ــت: مجه اقام
ــل  ــانی مح ــواه  نش ــی خ ــد ملکوت ــام حمی ــه: ن ل
ــن  ــهرک نگی ــهر ش ــک ش ــان – مل ــت: اصفه اقام
اول  از مجتمــع کارون طبقــه  بعــد  فیــروزه  خ 
رای  موجــب  به:بــه  محکــوم  اکبــری  منــزل 
حــوزه   96/3/۲۵ تاریــخ   96۰997۵6۵ شــماره 
ــان  ــتان اصفه ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح 4۵  ش
کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم 
بــه  خوانــده  محکویــت  بــه  به:حکــم  اســت 
پرداخــت مبلــغ 6/7۵۰/۰۰۰ریــال بابــت اصــل 
خواســته و---۱/۱۲8/7۵۰ریــال بابــت هزینــه 
از  تادیــه  در  وتاخیــر  آگهــی  ونشــر  دادرســی 
تاریــخ ۱396/۱/۲3لغایــت اجــرای حکــم در حــق 
خواهــان صــادر بانضمــام نیــم عشــر دولتــی .مــاده 
ــه  ــه اجرائی ــن ک ــون اجــرای احــکام: همی 34 قان
ــه  ــوم علی ــد، محک ــالغ ش ــه اب ــوم علی ــه محک ب
مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه 
ــت  ــرای پرداخ ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج موق
ــه  ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ــوم ب محک
اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر 
ــه اجــرای  باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر ب
ــور  ــد ظــرف مهلــت مزب ــد، بای ــه ندان مفــاد اجرائی
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
ــدارد، صریحــا اعــالم  ــی ن ــد و اگــر مال  تســلیم کن

نماید
۲6866 م الــف شــعبه 4۵ مجتمــع شــماره یــک 

شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان 

اخطار اجرایی
مشــخصات  ۵4۱/9۵/ش۱3  پرونــده  شــماره   
قاســمی   ۱-مهــری  نــام:  علیــه:  محکــوم 

۲-رســول ابراهیــم زاده  3-محمــود صفائــی کیــا    
ــول  ــالن  مجه ــر ســه فع نشــانی محــل اقامت:ه
المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نامتعاونــی 
اعتبــاری ثامــن االئمــه بــه نمایندگــی محمــد 
حســین نظــری توکلــی ۲-مســعود مهــردادی 
بــا وکالــت فهیمــه عصاچــی  نشــانی محــل 
ــی  ــتی تعاون ــر سرپرس ــدان بزرگمه ــت :–می  اقام
ثامــن محکــوم بــه: بــه موجــب رای شــماره 
۱۱9۱ تاریــخ 9۵/7/۱7 حــوزه ۱3  شــورای حــل 
اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه 
ــه محکــوم اســت به:پرداخــت  اســت.محکوم علی
تضامنــی بــه مبلــغ شــصت وچهــار میلیــون ریــال 
بابــت اصــل خواســته ویک میلیــون وهفتصــد وده 
هــزار ریــال  بابــت هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه 
وکیــل طبــق تعرفــه وخســارت تاخیــر تادیــه 
ــوف )94/۱۱/۱۵( ــک موص ــید چ ــخ سررس ازتاری

ــا  ــی ب ــر آگه ــه نش ــم و هزین ــرای حک ــت اج لغای
ــه  ــوم ل ــق محک ــکام در ح ــرای اح ــاب اج احتس
ــون  ــاده 34 قان ــی . م ــر دولت ــم عش ــراه بانی هم
اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم 
ــت  ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد، محک ــالغ ش ــه اب علی
ــرا  ــع اج ــه موق ــاد آن را ب ــدت ده روز مف ــرف م ظ
ــه  ــوم ب ــرای پرداخــت محک ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی بگ
بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم 
و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و 
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک در صورت
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت 
جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
ــد ــالم نمای ــدارد، صریحــا اع ــی ن ــر مال ــد و اگ کن

۲68۵8 م الــف شــعبه ۱3 مجتمــع شــماره یــک 
شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
جــالل  عابــدی  رضــا  حمیــد  آقــا   / خانــم 
آبــاد         دارای شــماره شناســنامه ۱478 بــه 
ــن  ــه ۲۰9/96 از ای ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ش
ــوده  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ش
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حســین 
ــه شــماره شناســنامه ۲  ــاد     ب ــدی جــالل آب عاب
در تاریــخ۱39۵/۱۰/9 در اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن افــوت آن 
ــد  ــه ۱-متقاضــی :حمی مرحــوم منحصــر اســت ب
رضــا عابــدی جــالل آبــاد )پســر ۲-علیرضــا 
ــدی  ــمیه عاب ــر (3- س ــاد )پس ــالل آب ــدی ج عاب
ــا  ــی هم ــید وهاب ــر (4-خورش ــاد )دخت ــالل آب ج
تشــریفات  باانجــام  اینــک   ) بــادی )همســر 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک مرتبــه  آگهــی 
ــا  ــی دارد وی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای م
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
 شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر هواهــد

 شد 
ــی  ــا –قاض ــی نی ــه محقق ــف محبوب .3۲6/م ا ل
اختــالف  حــل  شــورای  حقوقــی  دوم  شــعبه 

شهرســتان ناییــن 

اخطار اجرایی
مشــخصات  9۵۱7۵8/ش6  پرونــده  شــماره   
اســکندری  ۱-محمــد  نــام:  علیــه:  محکــوم 
دهکــردی ۲-محمــد حبیــب زاده 3-امیر حســین 
ــل  ــانی مح ــر زاده    نش ــد امی ــزوی 4-مجی حم
اقامــت: ردیــف ۱و۲مجهــول المــکان 3-کــوی 
ــن  ــا ب ــه گله ــزه مجموع ــر حم ــالک 4-امی کارگرپ
ــخصات  ــه 3 مش ــالک 364طبق ــالد پ ــت می بس
محکــوم لــه: نامبانــک ملــت   نشــانی محــل 
ــع  ــت مجتم ــان نیکبخ ــان – خیاب ــت: اصفه اقام
ــه 4 واحــد ۱۰7 مشــخصات  اداری نیکبخــت طبق
محکــوم لــه بانــک ملــت بــا وکالــت آیــدا منــادی  
بــه موجــب رای شــماره  96۰99۰۰۰۰۰۰6۰۰33۵ 
ــورای  ــم   ش ــوزه شش ــخ 96/3/۱ح 96/3/۱ تاری
ــت  ــه قطعی ــان ک ــالف شهرســتان اصفه حــل اخت
اســت  محکــوم  علیــه  اســت.محکوم  یافتــه 
بــه: پرداخــت ۱۰4/۰9۰/۵3۱ریــال بابــت اصــل 
ــت  ــال  باب ــغ ---/3/6۰۲/۲6۰ری ــته ومبل خواس
ــت  ــال باب ــغ --/۱۲۰/۰۰۰ری ــی ومبل ــه دادرس هزین
ــه از  ــر تادی ــارت تاخی ــی وخس ــر آگه ــه نش هزین
ــال  ــغ 69/936ری ــماره مبل ــخ 9۵/۱۲/4روز ش تاری
حــق  در  تضامنــی  بصــورت  وصــول  تاتاریــخ 
محکــوم لــه بانضمــام نیــم عشــر دولتــی . مــاده 
34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه به 
محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف 
اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع 
اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
ــرای  ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ب
آن میســر  از  بــه  اســتیفاء محکــوم  و  حکــم 
ــه اجــرای  باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر ب
ــور  ــد ظــرف مهلــت مزب ــد، بای ــه ندان مفــاد اجرائی
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
ــدارد، صریحــا اعــالم ــی ن ــد و اگــر مال  تســلیم کن

 نماید
ــف  شــعبه 6 مجتمــع شــماره یــک   ۲68۵7 م ال

شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه 
9500336

۱7 ســهم مشــاع از ۲۲ ســهم شــدانگ پــالک 
حــوزه   ۲ بخــش  در  واقــع   34/643 ثبتــی 
میــدان  نشــانی کاشــان  بــه  کاشــان  ثبتــی 
عامریــه فیــن بــزرگ خیابــان شــهید اردهــال 
شــمیم 3 کــه بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی 
۱39۵۲۰3۰۲۰34۰۰3۵۲۲ امــالک بــه نــام آرویــن 
دریــادل ثبــت و ســند مالکیــت صــادر گردیــده بــا 
حــدود و مشــخصات شــماال بــه جــاده شــرقا بــه 
رودخانــه جنوبــا بــه جــاده غربــا جــوی بــه دیــوار 
ــالک  ــر ام ــالم دفت ــر اع ــماره 6۰4 )بناب ــن ش زمی
ــورت  ــه ص ــا ب ــک موقت ــت مل ــان تثبی ــت کاش ثب
مشــکوک در ســوابق کاداســتر جانمایــی شــده 
ــت  ــمی و مطابق ــن رس ــه مالکی ــس از مراجع و پ
ــق  ــه طب ــد( ک ــد ش ــت خواه ــن تثبی ــا مجاوری ب
نظــر کارشــناس رســمی ششــدانگ پــالک فــوق 
ــان  ــد اعی ــن فاق ــه صــورت زمی در حــال حاضــر ب

ــند )  ــق س ــه طب ــع عرص ــر مرب ، دارای 3۲۵۰ مت
ــدار  ــه مق ــرم ب ــناس محت ــالم کارش ــر اع ــه بناب ک
۱۰۱7 مترمربــع در مســیر تعریــض مکیباشــد( 
ــورد  ــی و م ــال ارزیاب ــغ ۱6/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ــه مبل ب
مزایــده بــه میــزان ۱7 ســهم از ۲۲ ســهم بــه 
مبلــغ ۱۲/۵۵6/8۱8/۱8۱ ریــال ارزیابــی و قطعــی 
ــند  ــق س ــه طب ــاال ک ــرده ب ــی نامب ــده ملک گردی
رهنــی شــماره 36637-۱39۵/۰۵/۱۲ دفتــر خانــه 
ــین و  ــن حس ــان در ره ــمی ۱7۰ کاش ــناد رس اس
آرزو نــام خانوادگــی هــر دو صولــت مســتقر شــده 
اســت ، از ســاعت 9 الــی ۱۲ روز چهارشــنبه مــورخ 
96/۰9/۲۲ در واحــد اجــرای اســناد رســمی کاشــان 
واقــع در بلــوار باهنــر نبــش میــدان جهــاد محــل 
اداره ثبــت اســناد و امــالک بــه مزایــده گــزارده می 
ــه ۱۲/۵۵6/8۱8/۱8۱  ــغ پای ــده از مبل ــود . مزای ش
ریــال شــروع و بــه  هــر کــس کــه خریــدار باشــد 
بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروخته می 
شــود  . الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهی هــای 
مربــوط بــه آب، بــرق و گاز اعــم از حــق انشــعاب و 
حــق اشــتراک و مصــرف در صورتیکه مزایــده دارای 
آنهــا باشــد و نیــز بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض 
شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه 
ــد  ــده باش ــا نش ــده ی ــوم ش ــی آن معل ــم قطع رق
بعهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه پــس از 
مزایــده در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی 
بابــت هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده 
ــه روز  ــا چنانچ ــردد ضمن ــی گ ــترد م ــده مس مزای
ــه  ــل رســمی غیرمترقب ــا تعطی ــده مصــادف ب مزای
ــی  ــده اولیــن روز اداری بعــد از تعطیل گــردد، مزای
ــود.  ــد ب ــرر خواه ــکان مق ــاعت و م ــان س در هم
مــورد مزایــده طبــق ســند رهنــی بیمــه مــی باشــد.

ایــن آگهــی یــک نوبــت در روزنامــه کیمیــای وطــن 
 چــاپ اصفهان مــورخ ۱396/۰8/3۰ درج و منتشــر 

می گردد./
رئیس اداره ثبت کاشان سلمانی

م /الف ۱6۵3

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظــر بــه اینکــه عبدالعلــی صبــاغ رنانــی بــا 
ــماره  ــهود ش ــهاد  ش ــرگ استش ــک ب ــلیم ی تس
ــان  ــه اصفه ــر خان ــورخ 96/7/۲3 دفت 4996۲ م
ســند  شــدن  مفقــود  مدعــی  ۱۱۲اصفهــان 
ــالک شــماره  ــزان ششــدانگ پ ــه می ــت ب مالکی
6۱۰ فرعــی از ۱9 اصلــی  واقــع در بخــش ۱4 ثبت   
اصفهــان  کــه در ذیــل  ثبــت  ۱۰6۲۲ صفحــه ۵6۵ 
دفتــر 79 امــالک تحــت شــماره چاپــی 366۲۱6 
ســند  بموجــب  و  تســلیم گردیــده  و  صــادر 
انتقــال  شــماره 899۲6مورخــه 96/۵/۲4 دفتــر 
خانــه اســناد رســمی شــماره ۱۱۲ شــهر اصفهــان  
ــه و  ــال یافت ــرده انتق ــه نامب ــان ب ــتان اصفه اس
ــوم  در  ــت  مرق ــه ســند مالکی ــار  داشــته ک اظه
اثــر جابجایــی و ســهل انــگاری مفقــود گردیــده  
و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت  المثنــی 
ــت   ــر چــه  ســند مالکی ــذا دفت ــوده اســت  ل نم
مذکــور  از درجــه اعتبــار ســاقط . لــذا مراتــب بــه 

اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 
ــت  ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام ۱۲۰ آیی
آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی انجــام 
معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یا وجود ســند 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــود میباش ــزد خ ــت ن مالکی
ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روزاعتــراض خــود 
ــا  ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ــًا ضم را کتب
ــید  ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــه ب ــند معامل س
اخــذ نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل 
ــده ســند مســترد  ــه کنن ــه ارائ ــت ب ســند مالکی
گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف / مــدت مقــرر 
اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل 
ــه نشــود اقــدام  ــه ارائ ــا معامل ســند مالکیــت ی
بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبق مقــررات 

خواهــد شــد . 
م الــف ۲6938  علیرضــا حیــدر ی-رئیســں 

ــان ــرب اصفه ــالک غ ــناد و ام ــت اس ثب

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه  ــکندر ب ــد اس ــی فرزن ــوش کریم ــای داری آق
ــه شــرح دادخواســت  شــماره شناســنامه ۲۱۱ ب
دادگاه  ایــن  از  ح۱  ۱46/96/ش  بــه کالســه 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنین 
توضیــح داده کــه شــادروان ایــران صادقــی 
ــنامه ۱6  ــماره شناس ــه ش ــول ب ــد عبدالرس فرزن
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ ۱396/۰۲/۱6 اقامت در تاری
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مــروم منحصــر اســت بــه :۱- داریــوش کریمــی 
فرزنــد اســکندر بــه شــماره شناســنامه۲۱۱ متولد 
متوفــی(  شهرضا)همســر  از  صــادره   ۱3۲4
ــنامه   ــماره شناس ــه ش ــی ب ــیروس کریم ۲- س
۱۲۰/۰۰۱68۵/۵ متولــد ۱368 صــادره از ســمیرم 
بــه  متوفــی( 3-فرنــوش کریمــی  )فرزنــد 
ــد ۱366 صــادره  شــماره شناســنامه ۲۵96 متول
از ســمیرم )فرزنــد متوفــی( 4- کــورش کریمــی 
بــه شــماره شناســنامه 8۱ متولد ۱349 صــادره از 
ســمیرم )فرزنــد متوفــی( ۵-نادیــا کریمــی بــه 
ــد ۱3۵۵ صــادره از  شــماره شناســنامه ۱6۱ متول
ــه  ــدا کریمــی ب ــد متوفــی( 6- ن ســمیرم )فرزن
ــادره از  ــد ۱36۰ ص ــنامه ۱۱۱ متول ــماره شناس ش
ــی  ــژگان کریم ــی( 7-م ــد متوف ــمیرم )فرزن س
 ۱3۵۱ متولــد   34۱ شناســنامه  شــماره  بــه 
صــادره از ســمیرم )فرزنــد متوفــی( 8- افســانه 
ــد  ــنامه 9489 متول ــماره شناس ــه ش ــی ب کریم
۱347 صــادره از ســمیرم )فرزنــد متوفــی( و 
ــی  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــک ب ــر% این الغی
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت یــک مرتبــه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد و اال گواه دادگاه تقدی

شــد.
ــی  ــد فقیه ــید محم ــف س ــماره :۱۲۰3/ م ال ش
محمــد آبــادی –قاضــی شــورای حــل اختــالف 

شــعبه اول شهرســتان ســمیرم

امروز سه شنبه 30 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 580 روزنامه

برد اصفهانی ها در هفته دوازدهم لیگ برترعلی دایی به مراسم قرعه کشی جام جهانی دعوت شد



پیشهناد فیلم

الک قرمز

کارگردان: سید جمال سیدحاتمی
نویسنده: امیر عبدی

بازیگــران: پردیــس احمدیــه، پانتــه آ پناهی هــا، بهنــام تشــکر، 
مســعود کرامتــی، رســول نقوی

 تحلیل فیلم
ــم ســینمایی »الک قرمــز«، اولیــن ســاخته ســیدجمال  فیل
ســیدحاتمی اســت. »الک قرمــز«، مضمونــی اجتماعــی دارد 
ــا فرزنــدان و معضــات  ــواده، ارتبــاط والدیــن ب ــاره خان و درب
ــر« و »شــرافت«  ــم، »فق ــن فیل ــه اســت. مضمــون ای جامع
ــا  ــار ســینمایی اواخــر دهــه 60 ت ــه در آث ــی ک اســت؛ مضمون
ــار  ــد و از دل آن آث ــده می ش ــور دی ــه وف ــه 70 ب ــط ده اواس
ارزشــمندی چــون »بچه هــای آســمان«، »چکمــه« و ... نیــز 
بیــرون آمــد؛ امــا بــا تغییــر رویکــرد فیلمســازان در ســال های 
ــن  ــای تی ــان فیلم ه ــادن جری ــه راه افت ــه 70 و ب ــی ده پایان
ایجــری و عاشــقانه )کــه البتــه منتــج از شــرایط روز جامعــه 
بــود(، ســاخت فیلم هایــی بــا آن لحــن و مضمــون نیــز افــت 
چشــمگیری داشــت. حــاال هــم در خیــل عظیــم فیلم هــای 
ــادی  ــر فره ــمند اصغ ــار ارزش ــر آث ــت تأثی ــه تح ــی ک آپارتمان
ــز  ــوان نی ــازان ج ــان فیلمس ــا می ــوند و اتفاق ــاخته می ش س
ــی  ــاخت فیلم ــراغ س ــه س ــیدحاتمی ب ــد، س ــیار رایج ترن بس
ــه  ــاوت ک ــی متف ــاوت و در فضای ــی متف ــا محوریت ــی رود ب م

ایــن روزهــا کمتــر شــاهد آن هســتیم.
فیلمنامــه، شــاید بــرگ برنــده اصلــی فیلمســاز باشــد. او بــا 
بهره گیــری از فیلمنامــه ای درســت و پــر از جزئیــات مخاطــب 
را بــا خــود بــه دل فیلــم می کشــاند و بــا پیشــروی داســتان 
ــاس  ــتر احس ــب بیش ــر مخاط ــار ب ــش و فش ــرور تن ــه م ب
ــروزی  ــای ام ــیاری از فیلم ه ــاف بس ــم برخ ــود. فیل می ش
ــان  ــد هم ــوند و در ح ــروع می ش ــوب ش ــده ای خ ــا ای ــه ب ک
ــه  ــه مقول ــذارد و ب ــر می گ ــا فرات ــد، پ ــی می مانن ــده باق ای
»فقــر« از زاویــه ای متفــاوت می نگــرد و در عیــن حــال 

ــد. ــظ می کن ــه حف ــن لحظ ــا پایانی تری ــود را ت ــش خ کش

حرف و نقل

جدیــد  ســاخته  »التــاری«  فیلــم  فیلمبــرداری   
ــورده  ــد خ ــش کلی ــه ۱0 روز پی ــان ک ــین مهدوی محمدحس
ــوان  ــن عن ــش از ای ــود. پی ــال می ش ــران دنب ــت، در ته اس
ــن  ــا ای ــد می خــورد؛ ام ــان کلی ــم 29 آب ــن فیل ــود ای شــده ب
فیلــم در ســکوت خبــری مدتــی اســت کار خــود را آغــاز کرده 

ــت. اس
ــم  ــزده فیل ــع پان ــه در جم ــوش« ک ــاه »روت ــم کوت  فیل
کوتــاه بخــش مســابقه بیســت و هشــتمین جشــنواره 
ــن  ــا بعضــی از مهم تری ــم اســتکهلم حضــور داشــت و ب فیل
ــه  ــب آرام« ب ــک ش ــه »ی ــال از جمل ــاه س ــای کوت فیلم ه
کارگردانــی کویــی یانــگ، برنــده نخــل طــای بهتریــن 
ــاه از جشــنواره کــن 20۱7 رقابــت کــرد، در نهایــت  ــم کوت فیل
موفــق شــد جایــزه اســب آلومینیومــی بهتریــن فیلــم کوتــاه 

ــاورد. ــت بی ــه دس ــنواره را ب جش
 تصویربــرداری فصــل دوم از ســریال »پاهــای بی قــرار« 
بــه کارگردانــی منوچهــر  هــادی روز شــنبه 27 مهــر بــه پایــان 
رســید و گــروه در حــال حاضــر، تصویربــرداری ایــن مجموعــه 

را متوقــف کرده انــد تــا بــرای فــاز بعــدی آمــاده شــوند.
ــا  ــا گرگ ه ــه ب ــی ک ــردان »زنان ــر ســهیلی، کارگ  امیراطه
دویده انــد«، بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن فیلــم یــک درام 
عاشــقانه اســت، بیــان کــرد: گرچــه داســتان در بســتر جنــگ 

ــت. ــی نیس ــم جنگ ــک فیل ــی ی ــد، ول رخ می ده
»رویــداد  عنــوان  بــا  عکاســی  مســابقه  فراخــوان   
فرهنگی هنــری فیروزه فــام« از ســوی شــرکت خدماتــی 
مســافرتی و جهانگــردی طلوع ســفریاد منتشــر شــده اســت.

ــا نمایــش نخســتین اپیــزود از فصــل ســوم ســریال   ب
ــن  ــی ای ــریال های تلویزیون ــورد س ــا، رک ــورا« در ایتالی »گوم

کشــور شکســت.
 ســیوانکا داناپــاال، نماینــده کمیســاریای عالــی ســازمان 
ملــل متحــد در امــور پناهنــدگان، تاکیــد کــرد ایــن ســازمان 
ــار ســینمایی  ــرای حمایــت از آث ــد ردیــف بودجــه ای ب هرچن
نــدارد، ولــی بــه تولیــد فیلــم بــا موضــوع پناهندگــی کمــک 

می کنــد.
 مجموعــه تلویزیونــی »پرســتاران« بــا نــام اصلــی 
»All Saints« بــار دیگــر از شــبکه یــک ســیما پخــش 

می شــود.
ــدان  ــران )زن ــر ته ــوزه قص ــه« در باغ م ــش »تهمین  نمای
قصــر(، میزبــان عاقه منــدان بــه داســتان ها و نمایش هــای 

اصیــل خواهــد بــود.
 فیلــم »یــه وا«، نخســتین ســاخته آناهیــد آبــاد و 
نماینــده ســینمای ارمنســتان در رقابــت اســکار بهتریــن فیلم 
خارجی زبــان، در دوازدهمیــن جشــنواره فیلــم انــار بــه عنــوان 
فیلــم اختتامیــه ایــن رویــداد ســینمایی بــه روی پــرده رفــت 
و جایــزه فیلــم برگزیــده تماشــاگران را بــه خــود اختصــاص 

داد.
 جدیدتریــن فیلــم اســپیلبرگ بــا عنــوان »پســت« اکران 
شــد. ایــن فیلــم، درامــی دربــاره روزنامــه واشنگتن پســت از 
ــی فاکــس اســت کــه تاش هــای کاتریــن گراهــام را  کمپان
بــا بــازی اســتریپ در نقــش ناشــر آن نمایــش می دهــد. بن 
بردلــی بــا بــازی تــام هنکــس ســردبیر ایــن روزنامــه اســت 
ــی  ــن در حال ــد و ای ــر می کن ــون را منتش ــناد پنتاگ ــه اس ک
ــه رو هســتند.  ــا خطــر تعطیلــی روب ــا ایــن کار ب اســت کــه ب

ایــن اســناد دربــاره جنــگ ویتنــام و اســرار دولتــی اســت.

کوتاه اخبار 

 »زندانی ها«، فیلم جدید 
مسعود ده نمکی

ــم ســینمایی  ــرای ســاخت فیل ــی ب مســعود ده نمک
»زندانی هــا«، هفتمیــن اثر ســینمایی اش درخواســت 

پروانــه ســاخت بــه وزارت ارشــاد ارائــه داد. 
عنــوان  »زندانی هــا«،  فــارس،  گــزارش  بــه 
جدیدتریــن ســاخته مســعود ده نمکــی اســت. ایــن 
ــه  ــی ب ــینمایی ده نمک ــد س ــر بلن ــن اث ــم هفتمی فیل
ــه ســاخت  ــرای دریافــت پروان ــد؛ وی ب شــمار می آی
ــردان  ــده و کارگ ــوان تهیه کنن ــه عن ــاد ب از وزارت ارش

ــت.  ــرده اس ــدام ک اق
»زندانی هــا« بــا موضــوع اجتماعــی آمــاده می شــود 
ــی  ــذرد. ده نمک ــر می گ ــخ معاص ــع آن در تاری و وقای
ــروزی  ــن ســال پی قصــد داشــت در آســتانه چهلمی
انقــاب اســامی، فیلــم »طیب خــان« را بســازد کــه 
بــه دلیــل موانعــی کــه بــر ســر راه تولیــد فیلــم ایجــاد 
ــت  ــه از دس ــرداری ک ــب فیلمب ــل مناس ــد و فص ش
ــال  ــه س ــم را ب ــد فیل ــت تولی ــم گرف ــت، تصمی رف
ــروزی  ــالگرد پی ــن س ــا چهلمی ــان ب ــده و همزم آین
انقــاب اســامی موکــول کنــد و فیلمنامــه اجتماعــی 

ــرد.  ــاده ک ــد آم ــرای تولی ــا« را ب »زندانی ه
بــه محــض دریافــت پروانــه ســاخت مراحــل اجرایی 
فیلــم انجــام شــده و فیلــم وارد مرحلــه تولیــد 
صورت گرفتــه  پیش بینی هــای  بــا  می شــود کــه 
فیلــم بــرای حضــور در جشــنواره ســی و ششــم فیلم 

فجــر آمــاده خواهــد شــد.

آثار نقاشی خط در گالری نقش قلم
نمایشــگاهی از آثــار نقاشــی خط »یوســف پوروقــار« 

در گالــری نقــش قلــم برپاشــده اســت. 
بــه گــزارش ایمنا، یوســف پوروقــار در ســال ۱۳۴2 در 
شــهر بغــداد متولــد شــد. وی در مقطــع کارشناســی 
ــی  ــا و کارشناس ــای زیب ــکده هنره ــی از دانش نقاش
ارشــد نقاشــی از دانشــگاه هنــر تهــران دانش آموختــه 
ــون نمایشــگاه های انفــرادی و جمعــی  شــده و تاکن
مختلفــی را در شــهرهای اصفهــان، همــدان و رامســر 

برگــزار کــرده اســت. 
یوســف پوروقــار بــا ۳0 ســال تجربــه آموزشــی، 
ســابقه  تدریــس در دانشــگاه های الزهــرا، هنــر 
اصفهــان، ســوره اصفهــان، آزاد نجف آبــاد، ســپهر 
ــان را  ــی فرهنگی ــوزش عال ــه آم ــان و مؤسس اصفه
دارد. او همچنیــن بــه عنــوان داور جشــنواره های 

تجســمی کشــور فعالیــت می کنــد. 
ــد اســت: »هــر نقاشــی پیــش  ــد معتق ــن هنرمن ای
از کار تکنیکــی بایــد صاحــب فکــر و اندیشــه باشــد 
ــه  ــاد ب ــه اعتق ــه ب ــا توج ــعی دارم ب ــم س ــن ه و م
ــاور و  ــه در ب ــی ک ــی و دین ــی، عرفان ــن ادب مضامی

ــم.«  ــه دارد، کار کن ــا ریش ــگ م فرهن
نمایشــگاه  ایــن  از  بازدیــد  بــرای  عاقه منــدان 
می تواننــد تــا 7 آذرمــاه ســاعت ۱6 تــا 20 بــه 
گالــری نقــش قلــم، واقــع در چهاربــاغ بــاال )پــس از 
مجموعــه کارگــران(، کوچــه 2۳، بن بســت میخــک، 

ــد. ــه کنن ــاک 26 مراجع پ

روز جمعــه ۳ آذرمــاه، از نخســتین گاهنامه  کیمیای وطن
تخصصــی موســیقی اصفهــان، در حضــور حســین علیــزاده و 

فرید قاسمی رونمایی می شود.
ایــن مراســم بــه همــت دفتــر تخصصــی موســیقی اصفهــان 
وابســته بــه ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
در فرهنگســرای خورشــید واقــع در خیابــان کاوه، پــل 
چمــران، جنــب شــهرداری منطقــه 7 و در ســالن اجتماعــات 

ــود. ــزار می ش ــاعت ۱۸:۳0 برگ ــرا، س فرهنگس
ــدی  ــد ســرآغاز فصــل جدی ــی می توان ــداد فرهنگ ــن روی ای
بــرای اشــاعه و رشــد موســیقی اصفهــان باشــد؛ زیــرا 
ــد  ــن تولی ــاز در تربیــت اســتادان و همچنی ــان از دیرب اصفه
محتــوای موســیقایی و حضــور در مکتــب موســیقی ســنتی 

ــت. ــته اس ــی داش ــد طوالی ــن ی ایران زمی

حســین علیــزاده، ردیــف دان، آهنگســاز، پژوهشــگر، نوازنده 
ــی  ــزه گرم ــت ۳ جای ــزد دریاف ــی و نام ــه تار ایران ــار و س ت

اســت.
ــران  ــم در ای ــیقی فیل ــده موس ــای تحسین ش وی از چهره ه
ــدگان« )۱۳70(،  ــون »دلش ــاری چ ــد و آث ــمار می آی ــه ش ب
»زمانــی   ،)۱۳77( زیبــا«  و  »زشــت   ،)۱۳7۴( »گبــه« 
بــرای مســتی اســب ها« )۱۳7۸(، »الک پشــت ها هــم 
پــرواز می کننــد« )۱۳۸6(، »آواز گنجشــک ها« )۱۳۸7( 

و »ملکــه« )۱۳90( از ســاخته های اوســت.
از ســید فریــد قاســمی نیــز بــا عناویــن »حافظــه مطبوعــات 
ایرانــی« و »آبــروی حرفــه روزنامه نــگاری« ایــران یــاد 
می شــود. او در ایــن مراســم بــه عنــوان تاریــخ ناطــق 

ــور دارد. ــران حض ــیقی ای موس

کتابفروشــی های عضــو طــرح پاییــزه کتــاب همزمــان بــا 
اولیــن روز آغــاز ایــن طــرح بــه مناســبت روز کتابگــردی 
ــه  ــدی عرض ــا ۳۵ درص ــف ۳0 ت ــا تخفی ــود را ب ــای خ کتاب ه

. می کننــد
بــه گــزارش روابــط عمومــی خانــه کتــاب، دومیــن طــرح پاییــزه 
ــان  ــاه همزم ــا 2۵ درصــدی دوم آذرم ــف 20 ت ــا تخفی ــاب ب کت
ــر  ــرح سراس ــو ط ــی های عض ــردی در کتابفروش ــا روز کتابگ ب
ــن  ــن روز از ای ــان در اولی ــه کتابفروش ــود ک ــاز می ش ــور آغ کش
ــا ۱0  ــه مناســبت روز کتابگــردی، کتاب هــای خــود را ب طــرح ب
درصــد تخفیــف بیشــتر )تخفیــف ۳0 تــا ۳۵ درصــدی( عرضــه 

می کننــد.
بــا  ایــن گــزارش، کتابفروشــی ها می تواننــد  اســاس  بــر 
ــانی ketab.ir در  ــه نش ــاب ب ــه کت ــایت خان ــه س ــه ب مراجع

دومیــن »پاییــزه کتــاب« ثبت نــام کننــد.
طــرح پاییــزه کتــاب از دوم آذرمــاه همزمــان بــا روز کتابگــردی 
در کتابفروشــی های عضــو طــرح آغــاز و تــا 22 آذرمــاه در 
مراکــز اســتان ها و 2 دی در شهرســتان ها اجــرا می شــود. 
ــا شــعار »هــر ورقــش دفتــری اســت...«، پــس  ایــن طــرح ب
از طرح هــای »کتابفروشــی بــه وســعت ایــران«، »عیدانــه 
کتــاب«، »تابســتانه کتــاب« و »پاییــزه کتــاب«، هفتمیــن 
گام در راســتای توجــه بــه اعطــای یارانــه کتــاب از طریــق 

کتابفروشی هاســت.
در دومیــن طــرح پاییــزه کتــاب خریــداران می تواننــد در چنــد 
نوبــت و از چنــد کتابفروشــی، کتاب هــای عمومــی را بــا 20 
درصــد تخفیــف و کتاب هــای کــودک و نوجــوان را بــا 2۵ درصــد 

ــد. ــف از کتابفروشــی های عضــو طــرح بخرن تخفی

 رونمایی از نخستین گاهنامه تخصصی 
موسیقی اصفهان

 تخفیف ۳۰ و ۳۵ درصدی کتابفروشی ها
 در روز کتابگردی
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ــار  ــه و ایث ــالروز حماس ــت س ــم گرامیداش مراس
ــتان  ــهید اس ــییع ۳70 ش ــان و تش ــردم اصفه م
ــا نخســتین ســالگرد شــهدای  ــراه ب ــان هم اصفه
گمنــام مدفــون از ســوی دفتــر تخصصــی ســالمند 
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
و بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع 
ــزار  ــر برگ ــاغ غدی ــان در ب ــتان اصفه ــدس اس مق

شــد.
ســردار مجتبــی شــیروانیان، مدیــر کل بنیــاد 
ــدس  ــاع مق ــای دف ــر ارزش ه ــار و نش ــظ آث حف
ــه  ــا اشــاره ب اســتان اصفهــان، در ایــن نشســت ب
حماســه آفرینی مــردم اصفهــان در ســال 6۱ اظهــار 
ــات  ــهید عملی ــن روزی، ۳70 ش ــت: در چنی داش
محــرم بــر دســتان مــردم والیتمــدار و شــهیدپرور 
ــام  ــدان ام ــان از می ــه اصفه ــه در صحن و همیش
تشــییع شــده و ایــن شــهدا هنــوز تدفیــن کامــل 
ــدگان  ــری از رزمن ــه کاروان دیگ ــد ک ــده بودن نش

ــدند. ــه ش ــپار جبه ــی رهس اصفهان
وی افــزود: مــردم اســتان اصفهــان در همــه 
عملیات هــا، به ویــژه عملیــات محــرم، جانفشــانی 
کــرده  و شــهدای زیــادی تقدیــم انقــاب و اســام 

ــد. کردن
ــای  ــر ارزش ه ــار و نش ــظ آث ــاد حف ــر کل بنی مدی
ــان اینکــه  ــا بی ــان ب ــاع مقــدس اســتان اصفه دف
ــز  ــام نی ــن ۵ شــهید گمن ــان، ســالروز تدفی 2۵ آب
بــوده، گفــت: ســال گذشــته ۵ شــهید گمنــام دوران 
ــه خــاک ســپرده  ــر ب ــاغ غدی ــاع مقــدس در ب دف
شــدند تــا یــاد و خاطــره شــهدای 2۵ آبــان یــک 

بــار دیگــر تکــرار شــود.
ــه  ــدم ب ــن خیرمق ســردار شــیروانیان ضمــن گفت
خانواده هــای معظــم شــهدا، ایثارگــران، رزمنــدگان 
و پیشکســوتان دوران دفــاع مقــدس تصریــح 
ــل  ــهدا در محف ــوت ش ــه دع ــما ب ــه ش ــرد: هم ک

ــه  ــه ب ــی ک ــهدا و محفل ــان ش ــربازی و همرزم س
یادبــود آن هــا در جــوار مــزار شــهدای گمنــام برگزار 

ــد. شــده، حضــور یافتی
ــار و نشــر  ــه مســئولیت حفــظ آث ــا اشــاره ب وی ب
ــم  ــا کنی ــت: دع ــدس گف ــاع مق ــای دف ارزش ه
ایــن  در  بتوانیــم  تــا  بخواهیــم  خداونــد  از  و 
ــم  ــزرگ، انجــام وظیفــه کنیــم و نگذاری رســالت ب
حماســه آفرینی ها، رشــادت ها و شــهادت ها بــه 

ــود. ــپرده ش ــی س فراموش
ــای  ــر ارزش ه ــار و نش ــظ آث ــاد حف ــر کل بنی مدی
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــدس اس ــاع مق دف
ــه  ــن زمین ــری در ای ــم رهب ــام معظ ــخنان مق س
ــد  ــی را تهدی ــوادث تاریخ ــه ح ــری ک ــت: خط گف
می کنــد، یکــی فراموشــی و یکــی تحریــف اســت؛ 
ــوادث  ــیم ح ــب باش ــد مواظ ــروز بای ــن ام بنابرای
ــف  تاریخــی در معــرض خطــر فراموشــی و تحری

ــرد. ــرار نگی ق
 خدا سایه اصفهان را از سر انقالب 

کم نکند
برنامــه، مشــاور رئیــس ســتاد کل  ادامــه  در 

ــا و  ــه فداکاری ه ــاره ب ــا اش ــلح ب ــای مس نیروه
ایثارگری هــای مــردم اصفهــان اظهــار داشــت: 
ایــن رشــادت و دلیــری از چشــمان حضــرت 
ــد؛  امــام)ره( و مقــام معظــم رهبــری پنهــان نمان
ــد: در کجــای  ــه طــوری  کــه امــام راحــل فرمودن ب
ــدا  ــان پی ــد اصفه ــهری مانن ــد ش ــا می توانی دنی

ــد؟  کنی
ــد: خــدا  همچنیــن مقــام معظــم رهبــری فرمودن

ســایه اصفهــان را از ســر انقــاب کــم نکنــد.
 تجدید میثاق با امام و ارزش های 

انقالب
بــه  اشـــاره  بــا  قربانـــی  مرتضـــی  ســـردار 
بــا  آبــان ســال 6۱  مصادف شــدن واقعــه 2۵ 
روزهــای رحلــت حضــرت رســول اکــرم)ص(، 
امــام  و  مجتبــی)ع(  حســن  امــام  شــهادت 
رضــا)ع( گفــت: بــه پــاس تجدیــد میثــاق و 
ــاب در  ــام راحــل و ارزش هــای انق ــا ام ــان ب پیم
جــوار شــهدای گمنــام گــرد هــم آمده ایــم تــا 
خاطــره ایثارگــری مــردم اصفهــان را تجدیــد کنیم.

 مشارکت سپاه و ارتش، مشت 
محکمی بر دهان آمریکا، انگلیس و 

اسرائیل
وی بــا بیــان اینکــه اولیــن نیروهــای داوطلــب در 
روزهــای ابتــدای جنــگ از اصفهــان عــازم شــدند، 
افــزود: ارتــش لشــکر 77 خراســان و ســه تیــپ 

ــهید  ــردان ش ــد. گ ــی بودن ــه اصفهان ــپاه هم از س
احمــد کاظمــی از جبهــه فیاضیــه، شــهید حســین 
خــرازی از محــور دارخویــن و یــک تیــپ از ارتــش 
ــس  ــه پ ــات ک ــن عملی ــن در ای ــه فرماندهــی م ب
و  داشــتند  شــرکت  شــد،  انجــام  روز   ۳67 از 
ــر  ــی ب ــش، مشــت محکم مشــارکت ســپاه و ارت

ــس زد. ــرائیل و انگلی ــکا و اس ــان آمری ده
ــدت و  ــن وح ــت: ای ــه گف ــی در ادام ــردار قربان س
انســجامی کــه بــه لطــف خــدا و بــا قــدرت شــکل 
گرفــت، باعــث شــد ســه لشــکر امــام حســین، ۸ 
ــان، نیروهــای  ــا از اصفه نجــف اشــرف و 2۵ کرب
هوانیــروز، نیــروی هوایــی و توپخانــه ارتــش 
در عملیات هــا، یکــی پــس از دیگــری حضــور 
ــد و  ــای کارآم ــند و نیروه ــته باش ــمگیر داش چش

ــد. ــت کن ــره ای تربی خب
مشــاور رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح 
ــک  ــا ورود ی ــدس ب ــق الق ــات طری ــت: عملی گف
ــه  ــرز چزاب ــرازی از م ــین خ ــط حس ــور توس مح
و یــک محــور از سوســنگرد و بــا لطــف خــدا 
ــا موفقیــت فتــح شــد؛ در عملیــات  »بوســتان« ب
فتــح المبیــن، ادغــام  صــورت گرفــت و بــا ایجــاد 
ــد تنگــه توســط  ــا هــدف بســتن چن ۵ قــرارگاه، ب
ــه اتمــام  ــا پیــروزی ب ــی نیــز، ب  نیروهــای اصفهان

رسید.
ــدس  ــت المق ــات بی ــه عملی ــان اینک ــا بی وی ب

هــم بــا حضــور ســه قــرارگاه فتــح، نصــر و قــدس 
انجــام شــد، افــزود: در ایــن عملیات، قــرارگاه نصر 
موفق تــر از بقیــه بــا ســه لشــکر امــام حســین، ۸ 
ــرد از  ــا و تیــپ ۵۵ هواب نجــف اشــرف و 2۵ کرب
ارتــش و تیــپ ۳7 زرهــی ارتــش شــیراز بــا قــوت 

شــکل گرفــت.
ــا  ــلح ب ــای مس ــتاد کل نیروه ــس س ــاور رئی مش
اشــاره بــه عملیــات محــرم گفــت: ایــن عملیــات 
ــینی وار  ــد و حس ــاز ش ــب« آغ ــا زین ــز »ی ــا رم ب

ــیدیم. ــروزی رس ــه پی ــم و ب ــهید دادی ش

بــرای  پیش بینی هایــی  هرچنــد  افــزود:  وی 
ــا متحمــل ســختی  ــود و نیروه ــات شــده ب عملی
ــی  ــل بارندگ ــه دلی ــا ب ــد، ام ــده بودن ــی ش فراوان
ــا را  ــده م ــه، ۳70 رزمن ــان رودخان ــدید و طغی ش
ــرارگاه و  ــه توانســتیم ق ــس از ۱0 دقیق ــرد؛ پ آب ب
منطقــه دشــمن را بگیریــم و پیــروز شــویم. البتــه 
ــود  ــه انجــام شــده ب ــات در ســه مرحل ایــن عملی
ــام)ره(  ــام و ام ــه اس ــم ب ــادی ه ــهدای زی و ش

ــدند. ــم ش تقدی
برنامــه بــا ســخنرانی کوتاهی توســط امیر ســرتیپ 
دوم اســکندر بیرانونــد و امیــر ســرتیپ دوم خلبــان 
ــدام از  ــر ک ــت و ه ــه یاف ــا ادام ــه جاویدنی فضل ال
رشــادت های ارتــش، ســپاه و نیــروی هوایــی 

ســخن گفتنــد.
ســپس گــروه ســرود »آوای تجربــه« بــه اجــرای 
ــد  ــی چن ــز از تن ــان نی ــد و در پای ــرود پرداختن س
ــران  ــادران و همس ــدس، م ــاع مق ــادگاران دف از ی

شــهدا تجلیــل شــد.

،،
خطــری کــه حــوادث تاریخــی را تهدید 
یکــی  و  فراموشــی  یکــی  می کنــد، 
تحریــف اســت؛ بنابرایــن امــروز بایــد 
مواظــب باشــیم حــوادث تاریخــی در 
معــرض خطــر فراموشــی و تحریــف 

قــرار نگیــرد

برگزاری مراسم »روز حماسه و ایثار اصفهان« در باغ غدیر

  نگذاریم حماسه آفرینی ها 
به فراموشی سپرده شود

سینما

برگزاری کارگاه های نقد و بررسی جشنواره حسنات
ــم  ــی فیل ــنواره مل ــن جش ــی هفتمی ــد و بررس کارگاه نق کیمیای وطن

کوتاه حسنات برگزار می شود. 
شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  عمومــی  روابــط  بــه گــزارش 
ــاه  ــم کوت ــی فیل ــنواره مل ــن جش ــی هفتمی ــد و بررس ــان، کارگاه نق اصفه
ــا  حســنات اصفهــان از ســوی دفتــر تخصصــی ســینمای ایــن ســازمان ب
حضــور منتقــدان ســینمای اصفهــان تــا بهمن مــاه ســال جــاری در محــل 

ــود.  ــزار می ش ــان برگ ــزی اصفه ــه مرک کتابخان
ــر تخصصــی ســینمای ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری  رئیــس دفت
اصفهــان بــا اشــاره بــه اهمیــت توجــه بــه برگــزاری ایــن کارگاه هــا اظهــار 
ــه حــال 7 جلســه از کارگاه هــای نقــد و بررســی فیلم هــای  ــا ب داشــت: ت
منتخــب جشــنواره ملــی فیلــم کوتــاه حســنات با همــکاری دفتــر تخصصی 
ــه مرکــزی برگــزار شــده و ایــن  ــان در کتابخان ســینمایی شــهرداری اصفه

ــا بهمن مــاه ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.  کارگاه هــا ت
مصطفــی حیــدری در ادامــه افــزود: واقعیــت ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه 
ســابقه ای کــه جشــنواره فیلــم کوتــاه حســنات تــا بــه حــال پیــدا کــرده و از 
حمایــت ســازمان فرهنگی تفریحــی و شــهرداری اصفهــان برخــوردار بــوده، 
هــدف اصلــی از برگــزاری ایــن جلســات حمایــت از جشــنواره فیلم هــای 

فعــال در اصفهــان اســت. 
ــنات  ــم حس ــنواره فیل ــه جش ــه دبیرخان ــری ک ــدف دیگ ــه داد: ه وی ادام
ــوان  ــه داوران ج ــت ک ــن اس ــته، ای ــر داش ــات در نظ ــن جلس ــه ای در زمین
هفتمیــن جشــنواره فیلــم حســنات را بــا فضــای ایــن جشــنواره آشــنا کنــد. 
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــینما س ــی س ــر تخصص ــس دفت ــه رئی ــه گفت ب
ــه داوران  ــوده ک ــن ب ــا ای ــدف م ــا ه ــن کارگاه ه ــان، در ای ــهرداری اصفه ش
ــدگاه  ــش آشــنا شــوند و دی ــده ســال های پی ــای برگزی ــا فیلم ه ــوان ب ج

ــند. ــته باش ــم داش ــنواره فیل ــن دوره از جش ــری از داوری ای بهت

موسیقی

تازه ترین آلبوم رضا یزدانی منتشر شد
ــوان  ــا عن ــورمان، ب ــاپ کش ــیقی پ ــده موس ــی، خوانن ــا یزدان ــوم رض ــن آلب تازه تری

ــت.  ــرار گرف ــدان ق ــترس عاقه من ــم« دردس »دره
ــیقی  ــده موس ــی، خوانن ــا یزدان ــوم رض ــن آلب ــر، تازه تری ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــه تهیه کنندگــی علــی اوجــی دردســترس  ــوان »درهــم« ب ــا عن پــاپ کشــورمان، ب

ــت.  ــرار گرف ــدان ق عاقه من
ــا  ــین رض ــار پیش ــا آث ــی ب ــازندگانش تفاوت های ــه س ــه گفت ــه ب ــوم ک ــن آلب در ای
یزدانــی دارد، ۱0 قطعــه موســیقایی بــا نام هــای »درهــم«، »دارن پایتختــو 
ــن«،  ــو زمی ــم، ت ــن درخت ــن«، »م ــدارم نک ــس«، »بی ــن«، »آتش ب ــوض می کن ع
ــق را  ــت«، »ای کاش عش ــو کجاس ــتای ت ــرار«، »دس ــم از ف ــارم«، »می ترس »دچ
ــه شــده اســت.  ــان ارائ ــرای مخاطب ــاده ام« ب ــر نه ــود«، »دام دگ ــان ســخن ب زب
نــوری زاده  ماهــان  و  عــدل  میــاد  خرمی نــژاد،  محمــد  پایــگان،  بهــروز 
ــی  ــار قبلــی رضــا یزدان ــوم موســیقایی هســتند کــه در آث ــدگان ایــن آلب تنظیم کنن
نیــز بــا او همکاری هــای مســتمری داشــته اند. ایــن خواننــده همزمــان بــا انتشــار 
آلبــوم »درهــم« روز پنجشــنبه دوم آذرمــاه امســال تازه تریــن کنســرت خــود را بــا 
اجــرای منتخبــی از آثــار گذشــته و ایــن آلبــوم در مرکــز همایش هــای بــرج میــاد 

ــد.  ــزار می کن ــران برگ ته
»شــهر دل – ۱۳79«، »پرنــده بی پرنــده – ۱۳۸2«، »هیــس – ۱۳۸۵«، »ســاعت 
ــم – ۱۳9۱«،  ــرات مبه ــی- ۱۳90«، »خاط ــاعت فراموش ــب – ۱۳۸9«، »س 2۵ ش
»ســاعتا خوابــن – ۱۳92«، »ســلول شــخصی -۱۳9۳«، »نوســتالژی – ۱۳9۴«، 
ــی در  ــون از رضــا یزدان ــی هســتند کــه تاکن ــه – ۱۳9۵«، آلبوم های ــل در آیین »دوئ

بــازار موســیقی منتشــر شــده اســت. 
ایــن خواننــده موســیقی پــاپ کــه در دنیــای بازیگــری و خوانندگی تیتــراژ فیلم های 
ســینمایی و ســریال های تلویزیونــی نیــز تجاربــی را از ســر گذرانــده، طــی روزهــای 
ــی   ــای قدیم ــوان »ترانه ه ــا عن ــان ب ــد رحمانی ــش محم ــن نمای ــده در تازه تری آین

پیــکان جوانــان« بــه عنــوان یکــی از خواننــدگان نمایــش حضــور دارد.

تئاتر

»کافی شاپ« شعار نمی دهد
ــر نمایشــی  ــن اث ــه مضمــون ای ــا اشــاره ب کارگــردان »کافی شــاپ« ب
ــوان کــرد تــاش کــرده  ــاره شــهدای مدافــع حــرم اســت، عن کــه درب

ــد.  ــن نمایــش، کلیشــه ای و شــعاری از کار درنیای ای
حســینعلی بینوایــی، نویســنده و کارگــردان »کافی شــاپ«، دربــاره زمان 
اجــرای دوبــاره ایــن اثــر نمایشــی گفــت: نمایــش »کافی شــاپ« تــا 
ــه  ــر روی صحن ــای تئات ــش اداره برنامه ه ــه نمای ــاه در خان ۱9 آبان م
رفــت و از 22 آبان مــاه در تماشــاخانه مــاه حــوزه هنــری دوبــاره اجــرا 

شــده اســت کــه ایــن اجــرا تــا ۱0 آذرمــاه ادامــه دارد. 
وی دربــاره ویژگی هــای نمایــش توضیــح داد: داســتان نمایــش 
ــور«  ــاور« و »زی ــه »ی ــود ک ــروع می ش ــی ش ــاپ« از جای »کافی ش
ــاپی  ــاز کافی ش ــه ب ــتند، در محوط ــالمندی هس ــوهر س ــه زن و ش ک
ــع اســت، نشســته اند و  ــه روســتا واق ــدی مشــرف ب ــک بلن ــه در ی ک
ــول  ــد. در ط ــرش بگوی ــه همس ــی را ب ــد موضوع ــاش می کن ــاور ت ی
ــرای  ــی را ب ــاش دارد فضــای شــاد و آرام ــاور ت ــاج ی ــدت ح ــن م ای
ــد. در  ــر دری ســخن بگوی ــا او از ه ــاورد و ب ــه وجــود بی همســرش ب
ــی کــه  ــن زوج و اتفاقات ــن همیــن صحبت هاســت کــه زندگــی ای حی
ــرور می شــود و متوجــه  ــن ســال ها برایشــان رخ داده، م ــول ای در ط
می شــویم کــه قبــا 2 فرزنــد ایــن زوج در جنــگ تحمیلــی بــه 
ــد  ــرزم فرزن ــیاوش«، هم ــتان، »س ــیده اند. در اوج داس ــهادت رس ش
ســوم آن هــا، عبــاس، بــا آوردن نامــه و وســایل شــخصی عبــاس بــه 

ــد.  ــور می ده ــه زی ــهادت او را ب ــر ش ــی خب نوع
ــادر  ــدم و به ــد رضایی مق ــی، محم ــه یزدان ــتار، محبوب ــین پرس حس
ــا ۱0 آذرمــاه  میرناصــری، بازیگــران ایــن اثــر نمایشــی هســتند کــه ت
ــاه  ــاخانه م ــاعت ۱۸:۳0 در تماش ــل س ــای تعطی ــی روزه ــر روز حت ه

ــی رود. ــه م ــری روی صحن ــوزه هن ح

امروز سه شنبه 30 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 580 روزنامه

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

همین
نویسنده عبدالرحیم سعیدی راد

قیمت 9 هزار و 200 تومان
نشر هزاره ققنوس

نگذار به بادبادک ها شلیک کنند
نویسنده فریده چیچک اوغلو
قیمت 6 هزار و 500 تومان

نشر ماهی

پاهای آویزان آن زن
نویسنده الهه علیخانی
قیمت 6 هزار تومان

نشر ثالث



11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
کمیته امداد برای مددجویان 

خانه می سازد
از  تعــدادی  اینکــه  بیــان  بــا  امــداد  رئیــس کمیتــه 
ــل ذهــاب  ــر ســر پ ــاد در مســکن مه ــن نه ــان ای مددجوی
ســکونت داشــتند، گفــت: خوشــبختانه در میــان ایــن 

نداشــته ایم.  تلفاتــی  عزیــزان 
پرویــز فتــاح گفــت: آنچــه در ایــن بازدیــد مشــخص 
آســیبی  بنــا  ســتون های  کــه  اســت  ایــن  اســت 
 ندیــده و ســرجایش اســت.  وی ادامــه داد: اگرچــه 
روی  زیــادی  فشــار  و  اســت  طبقــه   ۵ ســاختمان ها 
 آن هــا بــوده امــا ســتون ها در مقابــل زلزلــه مقاومــت 
ــر  ــا ایــن حــال نماهــا ریختــه اســت. وزی کــرده اســت، ب
ــاختمان ها  ــای س ــزش نم ــرد:  ری ــد ک ــرو  تأکی ــابق نی س
در اثــر بــی دقتــی در ســاخت صــورت گرفتــه اســت 
 امــا همان طــور کــه شــاهدیم،  تخریــب در خانه هــای
ــدادی  ــت: تع ــاح گف ــود دارد. فت ــم وج ــاز ه ــخصی س ش
ــکونت  ــر س ــاکن مه ــداد در مس ــه ام ــان کمیت از مددجوی
ــی نداشــته ایم.  ــزان تلفات ــن عزی ــان ای ــه در می داشــتند ک
ــرای  ــت ب ــه وعــده دول ــا اشــاره ب ــه امــداد ب رئیــس کمیت
ــرد:  ــان ک ــه زده،  خاطرنش ــهروندان زلزل ــه ش ــه وام ب ارائ
مددجویــان  بــرای  مقــاوم  مســکن  امــداد،    کمیتــه 
ــع آن هــم از طریــق وام دولتــی،  ــه زده می ســازد. مناب زلزل
منابــع امــداد و کمک هــای مردمــی تأمیــن خواهــد شــد. 
ــه اینکــه ســتون های مســکن  ــا توجــه ب ــه داد: ب وی ادام
مهــر آســیب ندیــده،  احتمــااًل امــکان بازســازی آن وجــود 
دارد امــا کارشناســان بایــد پــس از مطالعــه در ایــن زمینــه 

نظــر بدهنــد.

 ادامه حضور پلیس 
در مناطق زلزله زده

 فرمانــده ناجــا از ادامــه مأموریــت پلیــس در مناطــق 
زلزله زده تا بازگشت مردم به زندگی عادی خبر داد. 

ــر فارســی، ســردار حســین اشتری شــب،  ــه گــزارش خب ب
ــان  ــا حضــور فرمانده ــه ب ــات ناجــا ک در کمیســیون عملی
ــا  ــرد: کار م ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــاه برگ ــی در کرمانش میدان
ــه  ــردم ب ــت م ــا بازگش ــان  ت ــه زده  همچن ــق زلزل در مناط

ــت.  ــد داش ــه خواه ــادی ادام ــی ع زندگ
تجربــه حــوادث مشــابه  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
ناجــا  مأمــوران  شــهر،  بازســازی  بــودن  زمان بــر  و 
باقــی  زلزلــه زده  مناطــق  ســطح  در  همچنــان  بایــد 
ایــن  بــه مــردم عزیــز  بــه خدمت رســانی  و  بماننــد 
ــه  ــان اینک ــا بی ــا ب ــده ناج ــد. فرمان ــه دهن ــق ادام مناط
می شــود، آغــاز  بــزودی  زلزلــه زده  مناطــق   بازســازی 
ــر  ــت س ــران را پش ــه بح ــه اولی ــا مرحل ــرد:  م ــوان ک عن
ــه فکــر مدیریــت در مراحــل بعــدی  گذاشــته ایم و بایــد ب

باشــیم. 
ــات  ــدردان زحم ــح داد: ق ــه توضی ســردار اشــتری در ادام
ــه  ــاش جهادگون ــدوارم ت ــتم و امی ــکاران هس ــه هم کلی

ــرد.  ــرار گی ــت ق ــول درگاه احدی ــا مقب آن ه
رئیــس پلیــس کشــور بــا اشــاره بــه حضــور ۱۰ هــزار نیــرو 
در مناطــق زلزلــه زده یــادآور شــد: تکریــم مــردم زلزلــه زده 
همــواره در دســتور کار نیروهــای پلیــس بــوده و هســت. 

جامعه

 نقش برجسته پلیس بین الملل 
در استرداد مجرمان

معــاون حقــوق بشــر و امــور بین الملــل وزیــر دادگســتری 
ــی در  ــط قضای ــوان ضاب ــه عن ــل ب ــت: پلیــس بین المل گف
ــترداد  ــی در اس ــش مهم ــد نق ــل، می توان ــه بین المل عرص
مجرمــان و انتقــال محکومــان ایفــا کنــد. در ماقــات 
رئیــس پلیــس بین الملــل ناجــا و همراهــان و نماینــدگان 
ــا  ــور خارجــه ب ــان خــارج از کشــور  وزارت  ام ــر ایرانی دفت
معــاون حقــوق بشــر و امــور بیــن الملــل وزیــر دادگســتری 
مشــترک  همکاری هــای  و  هماهنگــی  ضــرورت  بــر 
 پلیــس بیــن الملــل ناجــا و معاونــت حقــوق بشــر و 

امور بین الملل وزارت دادگستری تأکید شد. 
دکتــر محمــود عباســی، معــاون حقــوق بشــر و امــور بیــن 
الملــل وزیــر دادگســتری،  تأکیــد کــرد: بــا تصویــب قانــون 
ــه  ــتری مبادل ــارات وزارت دادگس ــف و اختی ــدود وظای ح
زندانیــان ســرعت بیشــتری بــه خــود گرفتــه،  بــه گونــه ای 
کــه در دو ســال اخیــر حــدود ۱۱۱۷ نفــر مبادلــه زندانیــان 
داشــته ایم کــه از ایــن تعــداد ۴۷۰ نفــر مربــوط بــه تحویــل 
زندانیــان ایرانــی و ۶۴۷ نفــر نیــز مربــوط بــه انتقــال 
زندانیــان ســایر کشــورها بــوده اســت و در زمینــه مذاکــره،  
ــش  ــدات در دو ســال گذشــته بی ــاراف و امضــای معاه پ

ــدات رشــد داشــته ایم. ــخ امضــای معاه ــر تاری از دو براب

توافق ایران و روسیه برای تولید 
داروهای مشترک

ــا بیمــاری ســل در  ــارزه ب ــی مب در حاشــیه اجــاس جهان
مســکو، ایــران و روســیه بــرای ارتقــای همکاری هــای 
حــوزه ســامت و تولیــد داروهــای مشــترک، توافــق کردند. 
ــا  ــا بیمــاری ســل، ب ــارزه ب نخســتین اجــاس جهانــی مب
حضــور رئیــس جمهــور روســیه، وزرای بهداشــت و مقامات 
بهداشــتی و درمانــی ۱۰۰ کشــور دنیــا در مســکو برگــزار شــد. 
ایــن اجــاس دکتــر علیرضــا رئیســی - معــاون  در 
بهداشــت وزارت بهداشــت- بــه جــای وزیــر بهداشــت 
ــده  ــر ش ــور حاض ــرب کش ــه زده غ ــق زلزل ــه در مناط - ک
بــود- حضــور یافــت. در حاشــیه ایــن اجــاس، مقامــات 
بهداشــتی و درمانــی ایــران و روســیه دیــدار کردنــد. در ایــن 
ــامت و  ــوزه س ــای ح ــترش همکاری ه ــر گس ــت ب نشس
تولیــد داروهــای مشــترک تأکید شــد. رئیســی در حاشــیه 
نشســت مشــترک بــا مقامات بهداشــتی و درمانی روســیه، 
ــات انجــام شــده دو  ــی کــردن توافق ــت ارزیاب ضمــن مثب
کشــور، گفــت: هــدف ایــران و روســیه، کمــک بــه یکدیگــر، 
ــی دو  ــز علم ــد از مراک ــترک، بازدی ــات مش ــام تحقیق انج
کشــور و همــکاری بــرای تولیــد داروهــای مشــترک اســت. 
بــه گــزارش »وبــدا« در ایــن اجــاس، موضوعاتــی ماننــد 
ــاری ســل و ریشــه  ــا بیم ــارزه ب ــرای مب ــد کشــورها ب تعه
ــرای  ــی ب ــکاری جهان ــال ۲۰۳۵ و هم ــا س ــل ت ــی س کن

ــد. ــرح ش ــل مط ــان زودرس س ــخیص و درم تش

کوتاه اخبار 
قتل همسر پس از درخواست  طالق

مــردی کــه مقابــل خانــه،  همســرش را بــا ضربــات چاقــو 
ــود را  ــزه خ ــا انگی ــود، در بازجویی ه ــانده ب ــل رس ــه قت ب

درخواســت طــاق از ســوی همســرش عنــوان کــرد. 
ــان  ــی کــه از خیاب ــان  مــاه،  رهگذران صبــح جمعــه ۲۶ آب
آیــت در منطقــه نارمــک،  عبــور می کردنــد،  شــاهد 
صحنــه هولناکــی بودنــد.  آن هــا مــردی جــوان را دیدنــد 
کــه مقابــل خانــه اش دیوانــه وار  بــا چاقــو بــه همســرش 
ضربــه می زنــد. در ادامــه بــا حضــور مأمــوران و اورژانــس، 
ــوهر وی  ــت و ش ــال یاف ــتان انتق ــه بیمارس ــوان ب زن ج
ــت  ــوان به عل ــد زن ج ــی بع ــا لحظات ــد. ام ــتگیر ش دس
شــدت جراحــات جــان باخــت  و  پرونــده بــه دادســرای 
جنایــی تهــران فرســتاده شــد. مــرد جــوان در تحقیقــات، 
بــه قتــل همســرش اقــرار کــرد و درخصــوص انگیــزه اش 
ــذرد  ــرم می گ ــن و همس ــی م ــال از زندگ ــت: ۱۶ س گف
ــار  ــه دچ ــود  ک ــی ب ــم. مدت ــوان  داری ــر نوج ــک پس و ی
اختــاف شــده بودیــم  تــا اینکــه ۶ مــاه پیــش همســرم 
خانــه را تــرک کــرد و درخواســت طــاق  داد. مــن حاضــر 
ــروم و همســرم را طــاق بدهــم.  ــه دادگاه ب نمی شــدم ب
ــن  ــد و از م ــه آم ــل خان ــه مقاب ــرم ب ــه، همس روز حادث
ــن  ــد م ــی دی ــم. وقت ــن کن ــش را روش ــت  تکلیف خواس
ــاد  زدن  ــه  فری ــه طــاق نیســتم شــروع کــرد ب راضــی ب
و توهیــن کــردن. او ناگهــان چاقویــی از کیفــش بیــرون 
ــه  ــن درحالی ک ــردن م ــد ک ــه تهدی ــرد ب آورد  و شــروع ک
به شــدت عصبانــی شــده بــودم، چاقــو را از دســتش 
گرفتــم و چنــد ضربــه بــه او زدم. پــس از اعتــراف متهــم، 
قاضــی جنایــی او را بــه پزشــکی قانونــی معرفــی کــرد تــا 

ــی اش بررســی شــود. ســامت روان

اعدام قاتل ستایش در ابهام
زمــان اجــرای حکــم اعــدام قاتــل ســتایش کــه قــرار بــود 
ــام نشــده و  ــوز اع ــی شــود هن ــر اجرای ــاه صف ــد از م بع
ــا حکــم اعــدام اجــرا می شــود  مشــخص نیســت کــه آی
ــه  ــر گرفت ــرای آن در نظ ــن ب ــای جایگزی ــا مجازات ه ی

شــده اســت؟ 
دم  اولیــای  مدافــع  وکیــل  قاســمی آقباش،  عســگر 
ــم  ــرای حک ــان اج ــوص زم ــی در خص ــتایش قریش س
اعــدام قاتــل ســتایش،  اظهــار کــرد: در خصــوص زمــان 
اجــرای حکــم اعــدام بایــد دادســتان  عمومــی و انقــاب 

ورامیــن، تصمیم گیــری کنــد. 
ــم،  ــرای حک ــان اج ــا زم ــه ب ــوز در رابط ــزود: هن وی اف
تاریخــی از ســوی دادســتانی ورامیــن اعــام نشــده 
و  انقــاب  دادســتان  مراد طلــب  ابوالقاســم  اســت. 
عمومــی ورامیــن در رابطــه بــا زمــان اجــرای حکــم قاتــل 
ــاع  ــوص اط ــن خص ــم در ای ــت: نمی توانی ــتایش، گف س
رســانی داشــته باشــیم و از بیــان جزئیــات معــذور 

ــتیم.  هس
 حکــم اعــدام قاتــل ســتایش قــرار بــود در تاریــخ
 ۲۷ مهــر مــاه اجــرا شــود  کــه غامحســین اســماعیلی، 
رئیــس کل دادگســتری اســتان تهــران چنــد ســاعت قبل 
از اعــدام،  اعــام کــرد:  ایــن حکــم بــه تعویــق افتــاده و 

احتمــااًل بعــد از مــاه صفــر اجــرا می شــود.

دبیــر کارگــروه تخصصــی بیمــه و بازســازی 
ــس از  ــت: پ ــران،  گف ــت بح ــی مدیری و بازتوان
اینکــه شــرایط امــداد و نجــات را طــی کــرده و 
بــه شــرایط پایــدار برســیم، می توانیــم اقدامــات 
ــه  ــب بیم ــرای پرداخــت خســارات در قال الزم ب
نامه هــای معتبــر را انجــام دهیــم و بــرای تحقق 
ایــن مهــم از زمــان وقــوع زلزلــه هماهنگی هــای 
الزم بــا بیمــه مرکــزی ایــران و شــرکت های 
کارگــروه  در  ایــن کار  متولــی   بیمــه ای کــه 

بوده اند، انجام شده است. 
ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  عبداللهــی  مجیــد 
ــهرها و  ــی از ش ــه در برخ ــوع زلزل ــا وق ــت: ب گف
روســتاهای اســتان کرمانشــاه و حســب تقسیم 
کارگــروه  بــه  محولــه  مأموریت هــای  و  کار 
مذکــور بــه عنــوان یکــی از کارگروه هــای ۱۴ گانــه 

ــی  ــور هماهنگ ــران کش ــت بح ــازمان مدیری س
الزم جهــت اعــزام ماشــین های آواربــرداری، 
ــن  ــانی در کوتاه تری ــش نش ــه و آت ــل زبال حم
ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــدا ب ــن ابت ــان ممک زم
ــه  ــاه ک ــتان کرمانش ــرق اس ــهرداری های ش ش
آســیب بســیار کمتــری دیــده بودنــد و ســپس 

زلزلــه زده،  مناطــق   اســتان های هم جــوار  از 
ــد.  ــام ش انج

دبیــر کارگــروه تخصصــی بیمــه و بازســازی 
مدیریــت بحــران بــا بیــان اینکــه مأموریت هایی 
ــت  ــه معاون ــران ب ــت بح ــوزه مدیری ــه در ح ک
ــذار  ــی وزارت کشــور واگ ــور عمران هماهنگــی ام

شــده در چنــد حــوزه قابــل دســته بندی اســت، 
اظهــار کــرد: در دســته اول و در خصــوص بیمــه، 
بیمــه  ماشــین آالتی کــه  و  اماکــن  تمامــی 
ــکان  ــند، ام ــده باش ــه ش ــل بیم ــته و از قب داش
ــه  ــبت ب ــه ای نس ــارت های بیم ــت خس پرداخ
ــرای آن هــا پیش بینــی  تعهــدات بیمــه ای کــه ب
شــده قابــل انجــام اســت و هماهنگی هــای الزم 
ــزی  ــه مرک ــا بیم ــه ب ــت بیم ــور پرداخ ــه منظ ب
ایــران و شــرکت های بیمــه انجــام شــده اســت.

پرداخت خسارت زلزله زدگان در قالب بیمه نامه های معتبر

عباس زمانی
نویسنده و پژوهشگر اجتماعی

A.Zamani@eskimia.ir

عظیــم  پیشــرفت های  از  یکــی  بی تردیــد 
علمــی و فنــاوری در جهــان، ظهــور انقــاب 
فنــاوری اطاعــات و ارتباطات اســت. شــرایطی 
 کــه در آن ابزارهــای جدیــدی در حوزه هــای 
ــات  ــال اطاع ــردازش و انتق ــره  ســازی، پ ذخی

ــد آمــده اســت. پدی
ایــن انقــاب را می تــوان مبنــای شــکل گیــری 
رســانه های نویــن دانســت و وســایل ارتباطــی 
ــس از آن در  ــش و پ ــای پی ــر مبن ــد را ب جدی
و  ســنتی«  »رســانه های  دســته کلــی:  دو 

طبقه بنــدی کــرد. نویــن«  »رســانه های 
در مطالــب پیشــین بــه رســانه های ســنتی 
تلویزیــون  رادیــو،  روزنامــه، کتــاب،  ماننــد 
و... اشــاره شــد و بیــان گردیــد کــه ظهــور 
اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  انقــاب 
ــنتی  ــانه های س ــدن رس ــی ش ــث دیجیتال باع
و افزایــش تــوان تولیــد، ذخیــره ســازی و 
انتقــال تصاویــر، متــن، صــدا و داده بــه صــورت 

الکترونیکــی شــده اســت.
بــا ایــن وجــود،  هنــوز پاســخ بــه چنــد 
ــه  ــا ب ــه آی ــت. اینک ــده اس ــی مان ــؤال باق س
محــض بهره منــدی یــک رســانه ســنتی از 
امکانــات دیجیتالــی و عرضــه بــه صــورت 
 الکترونیکــی، ایــن رســانه بــه رســانه ای نویــن

اگــر  مثــال  طــور  بــه  می شــود؟  بــدل 
ــورت  ــه ص ــا ب ــات و کتاب ه ــا، مج روزنامه ه
ســند  قالــب  در  الکترونیکــی  فایل هــای 
)JPG- Word -PDF( و حتــی فایل هــای 
ــوند،  ــه ش ــی عرض ــری ویدیوی ــی و تصوی صوت
 آیــا می تــوان نــام رســانه های نویــن را بــر 

آن ها نهاد؟

همچنیــن ســؤال دیگــری در این زمینــه مطرح 
اســت و اینکــه آیــا بــا ترکیــب رســانه های 
منفــرد و ایجــاد چنــد رســانه ای ها، مفهــوم 
رســانه های نویــن محقــق می شــود؟ بــه طــور 
مثــال اگــر مــا بــر روی رایانــه شــخصی، تلفــن 
ــای  ــی، فایل ه ــراه و دســتگاه های دیجیتال هم
ــته  ــر داش ــن و تصوی ــوت، مت ــی از ص مختلف
باشــیم یــا نماهنگــی متشــکل از صــدا، متــن، 
ــد و  ــود باش ــس موج ــی و عک ــر  ویدیوی تصوی
ــا  ــاهده ب ــرا و مش ــت اج ــا قابلی ــی آن ه همگ
ــا  ــد،  آی ــته باش ــا را داش ــخصی م ــیله ش وس
ــه  ــل چندرســانه ای آن ب دســتگاه حاضــر و فای
عنــوان یــک رســانه نویــن شــناخته می شــود؟

ــد  ــر« اســت. بای ــر دو ســؤال، »خی  پاســخ ه
ــوگ  ــوای آنال ــل محت ــا تبدی ــت ب ــان داش اذع
و  دیجیتالــی  یــک  و  صفــر  بــه  رســانه ای 
چنــد  بــه  منفــرد  رســانه های  هم گرایــی 
رســانه های  مفهــوم  صرفــًا  رســانه ای ها، 
الکترونیــک بــه منصــه ظهــور می رســد، در 
ــر از  ــن فرات ــانه های نوی ــوم رس ــه مفه حالی ک
تغییــر در شــیوه و نــوع ارائــه محتوایــی اســت.

ــد،  ــوان ش ــدا عن ــه در ابت ــور ک ــه همان ط البت
ــدن،  ــی ش ــه دیجیتال ــرد ک ــوش ک ــد فرام نبای
رســانه های  ایجــاد  زیرســاخت  و  مقدمــه 
نویــن اســت و بــدون آن امــکان ظهــور  چنیــن 

ــد. ــد ش ــم نخواه ــانه ای فراه رس
بایــد یــادآور شــد کــه بــا ظهــور قــدرت گســترده 
اینترنــت در ابتــدای دهــه ۱۹۹۰ میــادی مفهوم 
ــه  رســانه های جدیــد قــّوت بیشــتری یافــت ب
ــوم  ــتم،  مفه ــرن بیس ــر ق ــه در اواخ طوری ک
عصــر دوم رســانه ها،  توســط جــان ون دایــک 
در مقابــل رســانه های ســاده و ســنتی و ســایر 

اشــکال ارتباطــی، تعریــف شــد.
ــد  ــد واج ــر جدی ــانه های عص ــت رس در حقیق
شــرایطی همچــون:  تعاملــی بــودن و قابلیــت 
اجتماعــی،  حضــور  نفــره،  چنــد  ارتبــاط 
بــودن،  خانگــی  و  شــخصی  خودگردانــی، 
درون گرایــی، تجربــی بــودن، فراتــر بــردن 
ارتبــاط از ســطح ملــی بــه بین المللــی، فراهــم 

ســاختن ارتبــاط جهانــی و... هســتند.
تعاملــی  رســانه هایی  نویــن،  رســانه های 
و اجتماعــی هســتند، به طــوری کــه اقــدام 
بــا  ســوی کاربــر  از  ارتبــاط  برقــراری  بــه 
فرســتنده یــا گیرنــده را نشــان می دهنــد و 
ــویه  ــورت دو س ــه ص ــی ب ــان ارتباط ــن جری  ای
ــل  ــدون تعام ــه ب ــن آنک ــد، ضم ــاق می افت اتف
اجتماعــی در یــک رســانه،  مفهــوم رســانه 

نویــن بــرای آن کم رنــگ خواهــد شــد.
رســانه های نویــن تــا حــد زیــادی غنی هســتند 
چهارچوب هــای  می تواننــد  طوری کــه  بــه 
ــد،  ــد بزنن ــم  پیون ــه ه ــاوت بیشــتری را ب متف
ابهــام را کاهــش دهند،راهنمایــی بیشــتری 
در  را  بیشــتری  حــواس  کننــد،  ارائــه   را 

برگیرند.

رســانه های نویــن خودگــردان و شــخصی هــم 
ــاس  ــر احس ــه کارب ــه ک ــه طوری ک ــتند ب هس
ــتقل از  ــوا و مس ــتفاده از محت ــد در اس می کن

ــارت دارد. ــع نظ منب
رســانه های نویــن از ســرعت بــاالی اتصــال 
مســافت های طوالنــی بــه یکدیگــر و ارتباطــات 
دور بهره منــد هســتند و دارای دامنــه وســیع 
ــام  ــه تم ــه طوری ک ــتند ب ــز هس ــی نی دسترس
ــه  ــبکه ای ب ــات دور و ش ــق ارتباط ــا از طری دنی

ــد شــد. ــا خواهن هــم متصــل شــده ی
ایــن رســانه ها از ظرفیــت ذخیــره  ســازی 
باالیــی نیــز برخوردارنــد در حالی کــه ایــن 
قابلیــت در ارتبــاط چهــره بــه  چهــره کــم 
ــراد  ــه اف ــدرت حافظ ــه ق ــتگی ب ــت و بس اس
ــانه های  ــا رس ــی ی ــانه ها چاپ ــا در رس دارد و ی
ــره  ــیاری در ذخی ــای بس ــوگ محدودیت ه آنال
اطاعــات وجــود دارد ضمــن آنکــه رســانه های 
ــی  ــالی و دریافت ــات ارس ــت اطاع ــن، دق نوی
 ماننــد داده هــا، اعــداد، تصاویــر و... را نیــز 

افزایش داده است.
در رســانه های نویــن امــکان گزینش گــری 
ــوری  ــه ط ــود دارد ب ــه وج ــاب داوطلبان و انتخ
انبوهــی  میــان  از  می توانــد  فــرد  کــه 
یــا  گــروه  یــک  مختلــف،  مخاطبــان  از 
 افرادخــاص را بــه عنــوان مخاطبــان خــود 

انتخاب نماید.  

ــی یکــی از مشــخصه های رســانه های  پیچیدگ
ــازد  ــادر می س ــخص را ق ــه ش ــت ک ــن اس نوی
را  خــود  ســؤاالت  و  نیازهــا  خواســته ها، 
یک جــا و از منابــع مختلــف در یــک زمــان 

ــد.  ــن نمای تأمی
ناگفتــه نمانــد کــه رســانه های نویــن امــروزی 
از غنــای تحریــک کمتــری در مقابــل ارتباطــات 
چهــره بــه چهــره برخوردارنــد و میــزان اســتفاده 
ــانه ها  ــن رس ــات ای ــانی در تعام ــواس انس ح
ــوان  ــر از ارتباطــات حقیقــی اســت و می ت کمت
نویــن  رســانه های  تمــام  کــه  ادعــا کــرد 
از  لحــاظ حســی ضعیف تــر  بــه  امــروزی 

ــتند. ــانی رو  در  رو  هس ــات انس ارتباط
همچنیــن در رســانه های نویــن حفاظــت از 
ــته و  ــی داش ــت پایین ــی ظرفی ــم خصوص حری
ــن  ــتفاده از ای ــراد در اس ــی اف ــم خصوص حری
ــرار دارد  ــد ق رســانه ها بیشــتر در معــرض تهدی
کــه همــراه بــا پاییــن بــودن  غنــای تحریــک، 
نقــاط ضعــف اصلــی رســانه های عصــر جدیــد 

محســوب می شــوند.
ــدی  ــک جمع بن ــه ی ــب ب ــن مطل ــان ای در پای
ــه  ــن دارای چ ــانه های نوی ــه رس ــیم ک می رس
ویژگی هایــی هســتند و وجــه تمایــز آن بــا 
درشــماره های  چیســت؟  رســانه ها  ســایر 
ــع  ــج در جوام ــن رای ــه رســانه های نوی ــده ب آین

ــد. ــد ش ــه خواه ــتر پرداخت بیش

 ویژگی های رسانه های نوین 
در عصر دوم رسانه ها

،،
امــکان  نویــن  رســانه های  در 
داوطلبانــه  انتخــاب  و  گزینش گــری 
فــرد  کــه  طــوری  بــه  دارد  وجــود 
می توانــد از میــان انبوهــی از مخاطبان 
مختلــف، یــک گــروه یــا افرادخــاص 
خــود  مخاطبــان  عنــوان  بــه   را 

انتخاب نماید

ــاله  ــرای بنفشــه ۲ س ــی ب ــال خوب ــار ســال ۵۲،  س به
ــتری  ــلواری خاکس ــوز گل دار زرد و ش ــا بل ــود. او را ب نب
کنــار کوچــه صفــاری در خیابــان مختــاری تهــران، رهــا 
کــرده بودنــد کــه مأمــوران کانتــری ۱۶ او را پیــدا کــرده 
و پــس از ســیر روال اداری، تحویــل بهزیســتی دادنــد. 
بی آنکــه  ســاله  دو  بنفشــه کوچولــوی  آن  از  پــس 
بخواهــد وارد دنیایــی شــد کــه تحمــل و قبــول آن بــرای 

کــودک دشــوار اســت. 
ماجــرای کــودکان ســر راهــی قصــه تلخــی اســت کــه از 
دیربــاز  تکــرار  شــده و هنــوز هــم هســتند خانواده هایــی 
پــس  کوچــه  در  را  زندگی شــان  بنفشــه های  کــه 
عاقبــت  بــه  و  می کننــد  رهــا  شــهرها  کوچه هــای 
زندگــی آن هــا نمی اندیشــند. بنفشــه پــس از مدتــی بــه 
اصفهــان بــرده شــد و او را تحویــل خانــواده ای در یکی از 
روســتاهای شهرســتان نائیــن دادنــد تــا سرپرســتی اش 

ــد. ــده بگیرن را برعه
 اما این همه ماجرا نیست...

زمانــی کــه بنفشــه بــه ســنی رســید کــه پــی بــه عمــق 
ماجــرا بــرد و دانســت کــه او هــم قربانــی یــک تصمیــم 
نادرســت شــده اســت، بــه قصــد یافتــن خانــواده 
واقعــی اش، دســت بــه کار شــد. ابتــدا از هرکســی کــه 
ــش  ــتی از والدین ــر درس ــد خب ــرد می توان ــان می ب گم
بدهــد، ســراغ می گرفــت و از داســتان زندگــی اش 
ــه مســیر دریافــت کــه روایــت  می پرســید. امــا در میان
زندگــی گذشــته اش بــه گونــه ای کــه تــا آن زمــان 
روایــت شــده بــود، نیســت و ابهامــی در اصــل داســتان 
ــادر  ــدر و م ــی پ ــا پ ــر، پ ــن خاط ــه همی ــود دارد. ب وج
ــت  ــخ درس ــار از پاس ــا هرب ــا آن ه ــد ام ــده اش ش خوان

ــرد. از  ــی نب ــه جای ــت او راه ب ــد و در نهای ــره رفتن طف
ــم  ــا بازه ــرد ام ــو ک ــرس و ج ــل پ ــای فامی بزرگ تره
جــواب قانع کننــده ای نشــنید و در همــه پاســخ ها 
بــرای  را  بنفشــه  کــه  داشــت  وجــود   ابهاماتــی 

جست وجوی بیشتر ترغیب می کرد.
 آغاز جست وجویی دیگر

ســال ها،  آن  شــاهدان  از  یکــی  میــان  ایــن  در 
ــه ای  ــه دریچ ــرد ک ــو ک ــه بازگ ــرای بنفش ــأله ای را ب مس
تــازه بــه رویــش بــاز شــد. ایــن شــاهد از تبانــی بیــن 
ــی  ــواده واقع ــی خان ــت. یک ــرده برداش ــواده پ دو خان
بنفشــه و دیگــری سرپرســت موقــت او کــه می گفتنــد: 
بــه سرپرســتی گرفته انــد  را  تــو  »خانــواده ای کــه 
هیچــگاه بــا شــیرخوارگاه یــا بهزیســتی طــرف نبوده انــد 
ــی در  ــواده ارتش ــک خان ــان ی ــرف حساب ش ــه ط بلک
ــت:  ــه او گف ــی ب ــاهد حت ــت.« آن ش ــوده اس ــران ب ته
»تــو شناســنامه هــم داشــتی و نــام خانوادگــی ات 
صالحــی بــود و...« ایــن گفته هــای تــکان دهنــده 
ــرا  ــه زه ــاال ب ــه ح ــی ک ــه صالح ــه بنفش ــد ک ــث ش باع
ــتر  ــر و بیش ــرده، مصمم ت ــدا ک ــام پی ــر ن ــمی تغیی قاس
ــدر و مــادر واقعــی اش بگــردد. در  ــال پ ــه دنب ــل ب از قب
ادامــه ایــن مســیر بنفشــه بــا اســنادی روبــه رو شــد کــه 
ــت  ــود. کلی ــده ب ــان ش ــده اش پنه ــواده پدرخوان در خان
آن هــا نشــان مــی داد،  آن شــاهد راســت گفته و بنفشــه 

هنــگام تحویــل بــه بهزیســتی نــام خانوادگــی صالحــی 
داشــته امــا پــس از ســپردن اش بــه خانــواده قاســمی 
ــا  ــرًا ب ــه ظاه ــد ک ــش انتخــاب کرده ان ــرا را برای ــام زه ن
تبانــی و توافــق دو طرفــه همــه مــدارک شناســایی اش 
ــرار  ــم اس ــی ه ــخص مطلع ــچ ش ــه و هی ــن رفت از بی
آن را فــاش نمی کنــد. بــه گفتــه بانــو بنفشــه ایــن 
اســناد تــا هنــگام فــوت پدرخوانــده اش وجــود داشــته 
ــا  ــا اینکــه وی ب ــود شــد ت ــان مفق ــد از آن ناگه ــا بع ام
ــراوان موفــق شــد عکســی از خــودش  پیگیری هــای ف
ــتی  ــی از بهزیس ــا برگه های ــراه ب ــی، هم در دوران کودک
ــی اش نرســید. از  ــواده اصل ــه خان ــم ب ــا بازه ــرد ام بگی
ســوی دیگــر حــاال کــه بانــو بنفشــه صاحــب فرزندانــی 
ــر  ــا حرف هــای تازه ت اســت و زندگــی مســتقلی دارد، ب
ــواده  ــد: »خان ــه رو شــده وگفتن برخــی  از آشــنایان روب
اصلــی ات تــا ده ســال پیــش بــا اقــوام   پدرخوانــده ات 
آن هــا  از  را   بنفشــه  ســراغ  و  بوده انــد  ارتبــاط  در 
ــه  ــا داغ دل بنفش ــن حرف ه ــنیدن  ای ــد.« ش می گرفتن
را تازه تــر کــرده و باعــث شــده تــا بیــش از پیــش 
بــه دنبــال خانــواده اش بگــردد. بنفشــه در این بــاره 
بــه خبرنــگار جوینــدگان عاطفــه می گویــد: »بــرای 
یافتــن خانــواده ام دچــار نوعــی ســردرگمی شــده ام، بــه 
ــد، از  ــاال می دهن ــه مــی روم جــواب ســر ب بهزیســتی ک
ــره  ــت طف ــخ درس ــم، از پاس ــم می پرس ــی ه ــر کس ه
مــی رود و نگرانــم چنــد ســال بعــد، همــه کســانی کــه از 
اســرار زندگــی گذشــته ام آگاهــی دارنــد از دنیــا برونــد و 
مــن هرگــز بــه واقعیــت زندگــی ام نرســم. همــان طــور 
کــه تاکنــون و در ســن ۴۶ ســالگی از ادامــه جســت و 
جــو نا امیــد نشــده ام از ایــن پــس هــم بــا تمــام تــوان 
ــا را  ــا آن ه ــردم و ت ــی ام می گ ــواده واقع ــال خان به دنب

ــرم.« ــم آرام نمی گی ــدا نکن پی

در جست و جوی حقیقت قتلدخترجوانبهدستخواستگارکینهجو

ــخ  ــتگارش پاس ــه خواس ــه ب ــی ک ــوان زمان ــر ج دخت
ــز تصــورش را هــم نمی کــرد کــه  منفــی مــی داد،  هرگ
ــس  ــوان پ ــر ج ــود.  پس ــت می ش ــک جنای ــی ی قربان
ــا  ــه اش را ب ــورد عاق ــر م ــواب رد، دخت ــنیدن ج از ش
ــی  ــدر قربان ــا پ ــس از آن ب ــت و پ ــو کش ــات چاق ضرب

ــت. ــاس گرف تم
ــری ۱۷۲  ــه کانت ــردی ب ــال،  ف ــهریور امس  روز ۳۰ ش
ــه مأمــوران گفــت  حــرم عبدالعظیــم مراجعــه کــرد و ب
کــه دختــرش بــرای بازگشــت بــه خانــه از محــل کارش 
در شــهر ری خــارج شــده امــا تاکنــون برنگشــته اســت.

 رســیدگی بــه پرونــده فقدانــی بــه نــام »حمیــده« ۲۵ 
ســاله در پایــگاه نهــم پلیــس آگاهــی تهــران،  آغاز شــد، 
در ادامــه پــدر وی  بــار  دیگــر بــه ایــن پایــگاه مراجعــه 
 کــرد و گفــت: »فــرد ناشناســی از طریــق گوشــی 
ــت  ــه اس ــاس گرفت ــن تم ــا م ــرم ب ــراه دخت تلفن  هم
ــاختمان  ــک س ــرم در ی ــد دخت ــه جس ــا دارد ک و ادع

نیمــه کاره در خیابــان آســتانه قــرار دارد.«
ــی  ــس آگاه ــم پلی ــگاه نه ــان پای ــور کارآگاه ــا حض  ب
ــد  ــناس، جس ــرد ناش ــوی ف ــده از س ــل اعام ش در مح
متعلــق بــه حمیــده کــه از ناحیــه ســینه و شــکم مــورد 
اصابــت ضربــات متعــدد جســم تیــز قــرار گرفتــه بــود، 
ــیک  ــی کش ــه قاض ــوع ب ــه موض ــد. بافاصل ــف ش کش
ــم  ــهرری و اداره ده ــاب ش ــی و انق ــرای عموم دادس
ویــژه قتــل پلیــس آگاهــی تهــران،  اعــام شــد. پــدر 
حمیــده دربــاره جزئیــات ماجــرا بــه کارآگاهــان گفــت: 
»ســاعت ۹ صبــح روزجمعــه ۳۱ شــهریور فرد ناشناســی 
ــت  ــا مــن تمــاس گرف ــراه ب ــق گوشــی تلفن هم از طری
ــرم  ــتگار دخت ــوان خواس ــود به عن ــی خ ــن معرف و ضم
ــک ســاختمان نیمــه کاره  ــرم در ی ــازه دخت گفــت: »جن

ــاده اســت.« افت
اطــاع  خــود  تحقیقــات  ادامــه  در  کارآگاهــان    
ــی  ــا جوان ــد کــه حمیــده از چنــدی پیــش ب پیــدا کردن
ــتی  ــرح دوس ــاله ط ــراد« ۳۰ س ــام »م ــه ن ــی  ب افغان
ریختــه و محــل کشــف جســد نیــز، همــان محــل کاِر 
مــراد بــوده کــه هم زمــان بــا کشــف جســد حمیــده، او 

ــواری شــده اســت. ــز مت نی
 بــا شناســایی »مــراد« به عنــوان متهــم پرونــده، 
کارآگاهــان در ادامــه تحقیقــات اطــاع پیــدا کردنــد کــه 
مــراد از حــدود چهارســال پیــش و پــس از مــرگ پــدر 

ــی  ــورت غیرقانون ــه ص ــردن و ب ــرای کارک ــادرش، ب و م
ــر  ــوان کارگ ــدت به عن ــن م ــی ای ــده و ط ــران ش وارد ای

ــوده اســت. ــه کار ب ســاختمانی مشــغول ب
اقدامــات پلیســی برای دســتگیری مــراد در دســتور کار 
کارآگاهــان اداره دهــم قــرار گرفــت امــا به واســطه ورود 
غیرقانونــی بــه کشــور و پــس از ارتــکاب جنایــت، هیــچ 

مــکان مشــخصی از وی وجــود نداشــت.
ســرانجام  »مــراد«  بامــکان  بــودن  وجــود  بــا   
کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهــی بــا انجــام 
ــه او  ــد ک ــدا کردن ــاع پی ــی،  اط ــژه پلیس ــات وی اقدام
ــزد در ســاختمان های  ــر روزم ــوان کارگ ــی به عن ــه تازگ ب
درحــال ساخت وســاز حضــور دارد. ســرانجام محــل 
تــردد »مــراد« در یکــی از ایــن ســاختمان ها  شناســایی 
و ســاعت ۷ بعدازظهــر  روز ۲۵ آبــان  وی دســتگیر و بــه 
اداره دهــم پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ منتقــل شــد.

ــه اداره دهــم   »مــراد« پــس از دســتگیری و انتقــال ب
پلیــس آگاهــی تهــران بــه ارتــکاب جنایــت اعتــراف کرد 
و در اظهاراتــش بــه کارآگاهــان گفــت: »مدتــی بــود کــه 
بــا حمیــده آشــنا شــده بــودم. پــس از مــرگ پــدر، مادر 
و بــرادرم، از لحــاظ عاطفی و روحی وابســتگی شــدیدی 
ــه  ــردم ک ــور می ک ــودم. تص ــرده ب ــدا ک ــده پی ــه حمی ب
همیــن احســاس را نیــز حمیــده بــه مــن دارد. هربــار 
ــردم،  ــرح می ک ــده مط ــا حمی ــوع ازدواج را ب ــه موض ک
ــنبه  ــه پنجش ــا این ک ــی داد ت ــخصی نم ــواب مش او ج
۳۰ شــهریورماه از او خواســتم پــس از تعطیلــی محــل 
ــه محــل  ــده ب ــم. حمی ــا یکدیگــر ماقــات کنی کارش ب
ــی اش را  ــواب نهای ــا ج ــتم ت ــد. از او خواس ــن آم کار م
درخصــوص ازدواج بــا مــن بگویــد امــا در کمــال تعجــب 
گفــت کــه قصــد ازدواج بــا مــن را نــدارد. بــرای همیــن 
ــه داخــل  ــی ک ــرل خــودم را از دســت دادم. چاقوی کنت
ــن  ــا آن،  چندی ــتم و ب ــود،  برداش ــی ب ــک نگهبان اتاق
ــده روی  ــده زدم. حمی ــه ســینه و شــکم حمی ــه ب ضرب
ــتم و  ــش را برداش ــی تلفن همراه ــاد. گوش ــن افت زمی
فــردای آن روز بــا پــدر حمیــده تمــاس گرفتــه و موضوع 

ــه او اطــاع دادم.« را ب
ــرار بازداشــت موقــت  ــم، ق ــراف مته ــه اعت ــا توجــه ب  ب
ــام  ــرای انج ــادر و او ب ــده ص ــرس پرون ــوی بازپ از س
تحقیقــات تکمیلــی در اختیــار اداره دهــم پلیــس 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــزرگ ق ــران ب ــی ته آگاه
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   #هموطن_سالم
من در یک بخش دولتی کار می کنم وشاهد این 

موضوع هستم که کارها به طور عموم بدون کیفیت، 
فوق العاده پرهزینه وبا پرسنل چند برابری

انجام می شود ...اگر این مملکت قرار است پیشرفت 
کند می بایست دولت کارها را به بخش خصوصی 
بسپارد و از بخش خصوصی خدمات بگیرد. مثا 

کاری را که یک بخش خصوصی در چند ساعت انجام 
می دهد گاه تاهفته ها طول می کشد تا در بخش 

دولتی به سرانجام برسد تازه آن هم باکیفیت پایین

آرامش را مرد به زن می بخشد
و زن آن را در خانه و بین کودکان

تقسیم می کند و دوباره به مرد باز می گرداند.
آرامـــش را به هم هـــدیه دهید. برای ایجاد 

آرامش در خانه کمی مـحبت خرج کنید.

خانم های باردار آگاه باشند؛
امواج وای فای خیلی ضرر دارد باید از مودم خیلی 
فاصله داشته باشید مخصوصا اگر با سیم کارت به 
نت وصل میشید. سیم کارت به صورت مودم عمل 
می کند که ضررش بیشتره واسه ماه اول که جنین 

درحال تشکیل است

نمیدونم این رشته های دانشگاه آزاد به چه دردی 
میخورن.  پول خرج میشه آخرشم بیکاری. تنها 

رشته شناخته شده به نظرم پرستاریه بقیش 
بی فایدس...من خودم رشتم الهیات بودم. بیکارم، 
عمرم تلف شد. مثا می خواستم دبیر شم. خجالت 

می کشم تو روی پدرو مادرم نگاه کنم. چه امیدی 
داشتن!

میشه یک روز صفحه ی حوادث رو باز کنیم وخبری 
از کشته شدن در تصادفات، خودکشی، جنایت، 

 اسیدپاشی، دزدی و... نوشته
نشده باشه؟ خدایا! خودت رحم کن وحافظ تمام 

بندگانت باش

به نظر من اگر خانواده  بی سر پرست باشه، خیلی 
بهتره تا بد سرپرست باشه. چون سرپرست بد نسلی 

رو خراب میکنه

اول، جانم فدای  وطن  عزیزم ایران. دوم، جون 
ناقابلم فدای هشتاد میلیون هم وطنان خوب و 

فداکار و ایثارگرم  که در روزهای سخت ودشوار  بادل 
وجان و فداکاری وصف ناپذیری درکنارهم چون دژی 

استوار می ایستند.  

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia
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جناب آقای جواد نصری
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه عنــوان شــهردار 
فالورجــان  تبریــک می گوییــم  و موفقیــت شــما را  
از در گاه ایــزد متعــال در خدمــت بــه مردم آن شــهر 

خواستاریم.

جناب آقای حسین علیمحمدی
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه عنــوان شــهردار 
را  از  و موفقیــت شــما  تبریــک می گوییــم   رزوه 
ــهر  ــردم آن ش ــه م ــت ب ــال در خدم ــزد متع  درگاه ای

خواستاریم.

جناب آقای جالل گلخنی 
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه عنــوان شــهردار 
زواره تبریــک می گوییــم  و موفقیــت شــما را  از 
ــهر  ــردم آن ش ــه م ــت ب ــال در خدم ــزد متع درگاه ای

خواســتاریم.

جناب آقای مسعود صابری
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه عنــوان شــهردار 
ــاد  تبریــک می گوییــم  و موفقیــت شــما را   اصغرآب
از در گاه ایــزد متعــال در خدمــت بــه مردم آن شــهر 

خواستاریم.

جناب آقای محمدامین جمالی
شــهردار  عنــوان  بــه  را  جنابعالــی  دوبــاره  انتصــاب 
از  را  تبریــک می گوییــم و موفقیــت شــما  گلپایــگان 
درگاه ایــزد متعــال در خدمــت بــه مــردم شــهیدپرور 

آن شــهر خواســتاریم.

کیخسرو ایرجی جناب آقای 
شــهردار  عنــوان  بــه  را  جنابعالــی  دوبــاره  انتصــاب 
از  را  تبریــک می گوییــم و موفقیــت شــما  جــوزدان 
درگاه ایــزد متعــال در خدمــت بــه مــردم شــهیدپرور 

آن شــهر خواســتاریم.

جناب آقای غالمرضا بابائیان
شــهردار  عنــوان  بــه  را  جنابعالــی  دوبــاره   انتصــاب 
کامــو و چــوگان تبریــک می گوییم و موفقیت شــما را از 
درگاه ایــزد متعــال در خدمــت بــه مــردم شــهیدپرور 

آن شــهر خواستاریم.
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ــت  ــوان مدیری ــه ت ــاره ب ــا اش ــان ب ــهردار اصفه ش
شــهری در بازســازی مناطــق زلزلــه زده گفــت: عــاوه 
ــا  ــوان اصفهانی ه ــی، ت ــای مردم ــر ارســال کمک ه ب
ــور  ــه ط ــکی و ب ــی، پزش ــائل مهندس ــاظ مس از لح
کلــی بــرای بازســازی مناطــق تخریب شــده بــا 

ــت. ــاد اس ــب زی ــیوه مناس ــک ش ــتفاده از ی اس
اداره  از  نقــل  بــه  وطــن  بــه گــزارش کیمیــای 
ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، قــدرت هللا 
ــا اســتاندار  ــدار ب ــان، در دی ــوروزی، شــهردار اصفه ن
ــدگان  ــه بازمان ــرض تســلیت ب ــن ع کرمانشــاه ضم
ــت  ــدف مدیری ــرد: ه ــار ک ــور اظه ــرب کش ــه غ زلزل
شــهری اصفهــان از ســفر بــه مناطــق زلزلــه زده، ابــراز 

ــت. ــه زده اس ــردم زلزل ــا م ــدردی ب ــی و هم همدل
ــه  ــم متخصــص ک ــا تی ــن ســفر ب ــزود: در ای وی اف
اول  فعالیت هــای  و  جنــگ  در  حضــور  تجربــه 
انقــاب را داشــتند، بــرای بازدیــد از مناطــق زلزلــه زده 

ــم. آمدی
نــوروزی عنــوان کــرد: در پایــان تصمیــم گرفتیــم تــا 
ماقاتــی هــم با شــما به عنــوان اســتاندار کرمانشــاه 
داشــته باشــیم تــا کمک هــای مردمــی اصفهــان را بــا 
هماهنگــی اســتانداری کرمانشــاه ســاماندهی کنیــم.

 توان اصفهانی ها برای بازسازی مناطق 
زلزله زده زیاد است

شــهردار اصفهــان اضافــه کــرد: در هــر شــهر و 
ــود  ــی وج ــم، مطالبات ــه رفتی ــه زده ک ــتای زلزل روس
داشــت کــه تصمیــم گرفتیــم ایــن مطالبــات را 
ــا اســتانداری کرمانشــاه  ــره ب ــا هماهنگــی و مذاک ب
پیگیــری کنیــم؛ زیــرا عــاوه بــر ارســال کمک هــای 
مســائل  لحــاظ  از  اصفهانی هــا  تــوان  مردمــی، 
مهندســی، پزشــکی و بــه طــور کلــی بــرای بازســازی 

ــیوه  ــک ش ــتفاده از ی ــا اس ــده ب ــق تخریب ش مناط
ــت. ــاد اس ــب زی مناس

ــن  ــا ای ــه م ــاش هم ــرد: ت ــوروزی خاطرنشــان ک ن
اســت تــا وضعیــت مــردم کرمانشــاه و مناطــق 

ــد. ــود یاب ــر بهب ــه زودت ــه زده هرچ زلزل
 وضعیتی نگران کننده با توجه به سردی 

هوا در پیش داریم
اســاس مشــاهداتی کــه  بــر  کــرد:  اظهــار  وی 
ــوی  ــت و از س ــده اس ــت نگران کنن ــتیم وضعی داش
ــه ســردی گذاشــته و هرکــس  ــز رو ب دیگــر هــوا نی
کــه ایــن وضعیــت را ببینــد، دلــش می خواهــد هــر 
آنچــه در تــوان دارد، بــه کار گیــرد تــا مــردم از ایــن 

ــوند. ــارج ش ــراش خ ــت دلخ حال
شــهردار اصفهــان در بخــش پایانــی ســخنان خــود 
خطــاب بــه اســتاندار کرمانشــاه بیــان داشــت: طــی 
بازدیــدی کــه از مناطــق مختلــف زلزلــه زده داشــتیم 
بســیاری از روســتاها از حضــور نیافتــن مســئوالن در 
ایــن مناطــق گایــه داشــتند؛ می توانیــد نمایندگانــی 
را از جانــب خــود بــه ایــن مناطــق بفرســتید تــا بــه 
آنجــا ســر بزننــد و بــه نوعــی جویــای احــوال آن هــا 

شــوند.
 برای یاری رساندن به مناطق زلزله زده 

آماده کمک رسانی هستیم
ــا  ــز ب ــان نی ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی

اشــاره بــه اینکــه اصفهــان در بخش هــای مختلــف 
فنــی، مهندســی و عهده گیــری ســهمی از بازســازی 
مناطــق زلزلــه زده آمــاده اســت، گفــت: بــرای یــاری 
رســاندن بــه مناطــق زلزلــه زده، آمــاده کمک رســانی 

هســتیم.
ــتاندار و  ــترک اس ــه مش ــن در جلس ــح هللا معی فت
ــس و اعضــای شــورای  ــا رئی شــهردار کرمانشــاه ب
ــی  ــن آمادگ ــان ای ــه داد: اصفه ــان ادام شــهر اصفه
ــتانداری  ــی اس ــس از هماهنگ ــی پ ــه حت را دارد ک
اصفهــان، کلیــه شــهرداران اســتان را کــه در ســاخت 

ــد. ــدان کن ــد، وارد می ــز نقــش دارن و ســاز نی
رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان در بازدیــد 
از مناطــق زلزلــه زده غــرب کشــور مطــرح کــرد: 
ــس  ــال کانک ــز ارس ــان نی ــی اصفه ــاالن مردم فع
بــرای اســکان موقــت در مناطــق زلزلــه زده را دنبــال 

می کننــد.
ــکی  ــای پزش ــزام اکیپ ه ــه اع ــاره ب ــا اش ــن ب معی
ــات  ــزود: خدم ــان اف ــب اصفه ــتی از جان و بهداش
ــرای  ــهمی از اج ــری س ــی و عهده گی ــی، مهندس فن
ادارات  از ســوی خیریه هــا و  بازســازی مناطــق 

ــد. ــق می یاب ــز تحق ــان نی ــی اصفه دولت

 پیش لرزه باعث کاهش تلفات شد
اســتاندار کرمانشــاه گفــت: اســکان موقــت ظــرف 
60 تــا 65 روز تکمیــل می شــود تــا پــس از آن 

ــود. ــال ش ــم دنب ــکان دائ ــل اس مراح
هوشــنگ بازونــد در جریــان بازدیــد شــهردار و 
رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان از مناطــق 
ــک  ــدا ی ــرد: ابت ــار ک ــور اظه ــرب کش ــه زده غ زلزل
بــه بزرگــی 4.9 ریشــتر و ســپس  پیش لــرزه 
ــتر رخ داد  ــه 7.3 ریش ــی ب ــه بزرگ ــی ب ــه اصل زلزل
کــه مــردم کرمانشــاه بــا توجــه بــه پیش لــزره 
ــر  ــن ام ــد و همی ــرون آمدن ــود بی ــای خ از خانه ه

ــد. ــات ش ــش تلف ــث کاه باع
ــه، 436  ــن زلزل ــی ای ــات جان ــه داد: تلف وی ادام

ــود. ــر ب نف
 زلزله خسارت بسیاری به زیرساخت های 

کرمانشاه وارد کرد
ــه  ــه ضرب ــه زلزل ــان اینک ــا بی اســتاندار کرمانشــاه ب
ــاه وارد  ــهر کرمانش ــاخت های ش ــه زیرس ــختی ب س
ــهرها  ــد در ش ــدار بای ــرب پای ــت: آب ش ــرد، گف ک
اســتفاده شــود؛ امــا آب شــرب بیــش از 90 درصد از 
شــهرهای ایــران ناپایــدار اســت و ایــن زلزلــه نشــان 

ــت. ــیب پذیر اس ــیار آس ــدار بس داد آب ناپای
ــه آغــاز  ــه اینکــه از زمانــی کــه زلزل ــا اشــاره ب وی ب
ــا 4، 5 ســاعت قحطــی آب در شــهر وجــود  شــد ت
داشــت، اظهــار کــرد: شــهرهایی کــه بــرای آب 
از چشــمه و چــاه اســتفاده می کردنــد، گرفتــار 

ــد. ــده بودن ــدی ش ــکات ج مش
ــدن در  ــای چ ــه لوله ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب بازون
ــرش  ــد و ب ــت کنن ــه نتوانســتند مقاوم ــل زلزل مقاب
جنــس  همچنیــن  داد:  ادامــه  بودنــد،  خــورده 
خــاک در زلزلــه مهــم اســت؛ چنانچــه در بعضــی از 
مکان هــا کــه خــاک قــوی داشــت، آســیب کمتــر و 
در مکان هایــی کــه خــاک سســتی داشــت، آســیب 

ــود. جــدی ب
ــاک  ــوع خ ــه ن ــان اینک ــا بی ــاه ب ــتاندار کرمانش اس
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــاختمان ها بس ــت س در مقاوم
اســت، امــا متأســفانه بــه ایــن مهــم دقتــی 
نمی شــود، تصریــح کــرد: ســازه هایی کــه در آن 
ــل  ــود، در مقاب ــده ب ــروی ش ــه 2800 پی از آیین نام
زلزلــه مقــاوم بودنــد و متأســفانه در ســازه هایی کــه 
ایــن آیین نامــه رعایــت نشــده بــود، اتفاقــات جــدی 

ــاد. افت

 تخریب 31 هزار خانه را تخمین می زنیم
اســتاندار کرمانشــاه بــا اشــاره بــه اینکــه براســاس 
ــت،  ــده اس ــب ش ــه تخری ــزار خان ــن 31 ه تخمی
ــد  ــه صددرص ــزار خان ــار، 12 ه ــن آم ــت: از ای گف
تخریــب شــده و نزدیــک بــه 15 هــزار مســکن نیــز 

ــده اســت. ــا 70 درصــد آســیب دی بیــن 20 ت
ــرارداد اســکان موقــت  ــر اینکــه ق ــد ب ــا تأکی وی ب
ــا بنیــاد  ــا قــرارگاه خاتم االنبیــا و اســکان دائــم ب ب
مســکن منعقــد شــده اســت، اضافــه کــرد: اســکان 
اضطــراری تکمیــل و از امــروز نیــز اســکان موقــت 

ــود. ــاز می ش آغ
شــرایطی  هیــچ  تحــت  کــرد:  اظهــار  بازونــد 
اســکان اضطــراری ماننــد اردوگاه را قبــول نکردیــم 
ــا 100  ــا ب ــراد ی ــازل اف ــراری در من ــکان اضط و اس
ــد؛  ــاد ش ــهروندان ایج ــازل ش ــه از من ــر فاصل مت
همچنیــن در روســتاها نیــز دقیقــا همیــن اتفــاق 

ــد. ــام ش ــم انج مه
 اسکان موقت طی 60 تا 70 روز آینده 

تکمیل می شود
وی ادامــه داد: در نظــر داریــم اســکان موقــت 
ظــرف 60 تــا 70 روز بعــد تکمیــل شــود تــا پــس از 

ــال شــود. ــم دنب آن مراحــل اســکان دائ
اســتاندار کرمانشــاه یکــی از چالش هــای اســکان 
موقــت را اســکان افــرادی کــه در خانه هــای مهــر 

ســاکن بودنــد، دانســت و تأکیــد کــرد: نمی دانیــم 
بــه آن هــا پــول داده شــود تــا منزلــی را اجــاره کنند 
یــا اصــا خانــه ای وجــود دارد کــه بــرای اجــاره در 
ــی از  ــی برخ ــود؛ حت ــرار داده ش ــان ق ــار آن اختی
ــد و  ــتأجر بودن ــاختمان ها، مس ــن س ــاکنان ای س

آنــان اکنــون بــا مشــکل مواجــه خواهنــد شــد.
 امدادرسانی به 6500 مجروح 

در کمتر از 20 ساعت
بازونــد در بخــش دیگــر از ســخنان خــود بــا بیــان 
اینکــه در کمتــر از 20 ســاعت بــا 34 بالگــرد 6500 
ــه  ــز ب ــاه نی ــاه و از کرمانش ــه کرمانش ــروح ب مج
ــروح  ــت: از 7500 مج ــدند، گف ــل ش ــران منتق ته
 250 و  کرمانشــاه  در  مجــروح   570 نزدیــک 
ــور  ــرج حض ــران و ک ــدان، ته ــز در هم ــروح نی مج

ــد. دارن
وی بــا بیــان اینکــه در سیســتم کمک رســانی 
توزیــع کاالهــا بــه شــهروندان ســپرده شــده بــود، 
افــزود: البتــه کاالهــای دولتــی و ارگان هــا از طریــق 

هــال احمــر توزیــع شــد.
ــم  ــازی ه ــای مج ــه فض ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــراه خــود  ــی هم ــود و هــم کمــی آلودگ فرصــت ب
داشــت، اظهــار کــرد: در زلزلــه بــم، فضــای مجــازی 

نقشــی نداشــت.
اســتاندار کرمانشــاه بــا بیــان اینکــه از روز گذشــته 
ــا  ــدن مغازه ه ــا بازش ــت: ب ــدند، گف ــاز ش ادارات ب
و ادارات، شــهر کمــی بــه حالــت عــادی بازگشــته 

اســت.
بازونــد در ادامــه افــزود: امیدواریــم شــهرداری 
بــه  بهداشــتی ســیار  اصفهــان ســرویس های 

ــد. ــه کن ــاه ارائ کرمانش

شهردار اصفهان در دیدار با استاندار کرمانشاه:

اصفهان توان بازسازی مناطق زلزله زده را دارد
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