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سرمقاله

حقوق بشر مرده است؟!        
چند روز بیشتر به هزارمین روز از تهاجم نظامی 
عربستان و هم پیمانانش و تحمیل جنگی ناخواسته 

به یمن نمانده است. 
جنگ  وارد  استکبار  سبز  چراغ  با  که  آل سعود 
ایستادگی  با  اکنون  شد،  یمن  غیور  ملت  با 
کشور  فقیرترین  این  وصف ناپذیر  مقاومت  و 
رژیم  که  حالی  در  است؛  شده  مواجه  عربی 
سعودی رؤیای فتح »صنعاء« را در مدتی کوتاه 
و کمتر از یک ماه در سر می پروراند، ایستادگی 
جنبش  و  ارتش  مردم،  مثال زدنی  مقاومت  و 
مردمی انصارهللا، تمام محاسبات جنگ افروزان 
روز  که 970   - امروز  که  به  طوری  زد؛  به هم  را 
نه تنها  - سعودی ها  می گذرد  ماجراجویی  این  از 
دست  خود  اعالم شده  اهداف  از  هیچ یک  به 

نیافته اند...

محمد حاجیان
جانشین مدیرمسئول
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دعوای بیرانوند و پرسپولیسی ها باال گرفت

»هیس« جنجال آفرین

نگاهی به مجموعه شعر »کلمات تنم را 
کبود کرده اند« سروده نسرینا رضایی

حبابی پر از هیچ

))آگهی مزایده نوبت دوم ((

مصطفی سوری - سرپرست سازمان

سازمان پایانه های مسافربری نجف آباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر به شماره 96/2399 مورخ 96/7/16 
نسبت به مزایده یک واحد دفتر کار شرکت به شماره 14 به مساحت حدود 40 متر مربع با قیمت پایه کارشناس دادگستری با 

اجاره بهای ماهیانه 6/700/000 ریال )شش میلیون و هفتصد هزار ریال( در پایانه مسافربری جنوب از طریق مزایده واگذار نماید.

مدت مزایده : یک سال شمسی بعد از عقد قرارداد می باشد.
شرایط واگذاری: 

1-شرکت کنندگان در مزایده باید 5 درصد کل اجاره بها یکساله به مبلغ 4/020/000 ریال به عنوان سپرده بصورت ضمانت نامه 

بانکی یا واریز به حساب شماره 0106931172007 سپرده سازمان پایانه مسافربری نجف آباد نزد بانک ملی شعبه نجف آباد واریز 

و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهادات خود نمایند.

2-شرکت کنندگان در مزایده باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

3-شرکت کنندگان تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه 96/9/16 به سازمان پایانه های مسافربری نجف آباد مراجعه و پس از 

واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب 0106906003005 سازمان پایانه ها نزد بانک ملی نجف آباد و نسبت به اخذ مدارک شرکت در 

مزایده اقدام نمایند.

4-پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان روز سه شنبه 96/9/21 در سه پاکت الف، ب، ج، الک و مهرشده: 

پاکت الف: محتوی ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده سازمان به شماره 0106931172007 

شناسنامه،  یا  ملی  اسناد، کپی کارت  خرید  به  مربوط  ریال(   200.000( واریزی  فیش  مزایده،  آگهی  برگ  محتوی  ب:  پاکت 

اساسنامه شرکت با آخرین تغییرات در روزنامه رسمی.

پاکت ج: محتوی برگ پیشنهاد بر اساس قیمت پایه برای دفاتر شرکتها در پایانه مسافربری که باید به عدد و حروف نوشته و 

زیر آن مهر و امضاء و آدرس و شماره تلفن ذکر شده باشد.

همه پاکتها در لفافه مناسب الک و مهر نموده و به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.

در محل سازمان   14:30 ساعت  روز شنبه 96/9/25  در  معامالت که  عالی  اعضای کمیسیون  با حضور  رسیده  5-پیشنهادات 

پایانه های مسافربری شهرداری تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد.

6-پیشنهاداتی که مبهم، مخدوش، مشروط و یا فاقد سپرده باشد و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت اداری مقرر برسد اعم از 

کتبی، تلگرافی یا حضوری باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

7-سپرده نفرات اول تا سوم شرکت کنندگان در آگهی مزایده مورد نظر در سازمان باقی خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ 

ابالغ کتبی ظرف مدت یک هفته از انعقاد قرارداد خودداری نماید سپرده او به نفع سازمان ضبط و با نفرات دوم و سوم به همین 

نحو رفتار خواهد شد. 

8-انعقاد قرارداد با برنده مزایده پس از تعیین صالحیت توسط مراجع ذیربط می باشد.

9-هرگونه هزینه از قبیل: کل مالیات، کل عوارض، حق بیمه، هزینه آگهی و هزینه های آب، برق، گاز و غیره و همچنین تعمیرات 

کلی و غیره بعهده برنده مزایده خواهد بود و سازمان هیچ گونه تعهدی در این مورد نخواهد داشت.

10-آیین نامه مالی شهرداری با آخرین اصالحات و شرایط و ضوابط ذکر شده مالک عمل خواهد بود. 

نوبت اول

اتمام حجت روحانی با اروپا
رئیس جمهور در تماسی تلفنی با ماکرون گفت: از 
دیدگاه ایران از یکسو اجرای کامل و دقیق برجام آزمون 
مهمی برای سایر همکاری های مهم درعرصه بین المللی 
است و از سوی دیگر، اضافه کردن بخشی به برجام 
یا حذف بخش هایی از آن، موجب فروپاشی کامل این 

توافق خواهد شد.

نوبخت از بدهی های دولت به 
گندمکاران و تأمین اجتماعی گفت

معاون رئیس جمهور درباره پرداخت مطالبات گندمکاران 
ارزش  به  گندم  تن  و 872  میلیارد  کرد: 8   تصریح 
این  با  که  کردیم  خریداری  و 593  میلیارد  هزار   11

حساب بدهی...

تمام شد

 سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی 
 در پیامی به رهبر معظم انقالب

کرد کار داعش را رسما اعالم   پایان 

در کمتر از سه ماه

حقیر به عنوان سرباز مکلف شده از جانب حضرتعالی در این میدان، با اتمام 
عملیات آزادسازی »بوکمال«، آخرین قلعه داعش، با پایین کشیدن پرچم 
این گروه آمریکایی – صهیونیستی و برافراشتن پرچم سوریه، پایان سیطره 

|صفحه 2این شجره خبیثه ملعونه را اعالم می کنم.

گفت وگوی کیمیای وطن با استاد شمسعلی

 تنها طالیه دار 
هنر زری بافی اصفهان
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یادداشت
به قلم سردبیر

سیاه نمایی چرا؟!
ملــت ایــران خاطــرات بســیار تلخــی از غصه هــای 
ــش  ــال ها پی ــور از س ــف کش ــای مختل ــه در جاه زلزل
در ذهــن دارد کــه حتــی فکــرش آزاردهنــده اســت. 
می گــذرد  بــزرگ  غم هــای  آن  از  ســال ها  هرچنــد 
ــاد و  ــز از ی ــم هرگ ــز ب ــه غم انگی ــال 82 و زلزل ــا س ام
ــه ای کــه  ــرون نخواهــد رفــت؛ زلزل ــا بی خاطــر مــردم م
ــی گرفــت  ــود و 41هــزار قربان ــه بزرگــی 6/6 ریشــتر ب ب
ــای  ــر ج ــان ب ــزار بی خانم ــروح و 100ه ــزار مج و 30 ه
گذاشــت. عمــق فاجعــه هرگــز فراموش شــدنی نیســت؛ 
امــا شــاید آن روز تقــوا بیشــتر بــود و بهانه گیــری 
ــن  ــده شــد کــه ای ــر دی ــن رو کمت ــر؛ از ای سیاســی کمت
و آن همدیگــر را مقصــر و مســئول بداننــد؛ بلکــه همــه 
دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا از دردهــای هموطنــان 
آســیب دیده بکاهنــد و ایــن امــر باعــث شــد تــا اعتمــاد 

ــرد.  ــی اوج گی عموم
ــت آســیب   ــر مل ــن و پیک ــه بخشــی از ت ــم ک ــروز ه ام
ــی 7/3ریشــتری در  ــه بزرگ ــه ای ب ــار زلزل ــده و گرفت دی
ــش  ــت پی ــفانه آن روش درس ــده، متاس ــاه ش کرمانش
نیامــد؛ بلکــه برخــی اراده کردنــد تــا از زلزلــه هــم بــرای 

ــد!  ــام سیاســی اســتفاده کنن انتق
ــات  ــق و واقعی ــر حقای ــه ب ــی ک ــان از بی تقوای آری، ام
ســیاه نمایی  موجــب  و  می کشــد  پــرده  ملمــوس 
ــه  ــیاه نمایی ب ــن س ــه ای ــه اینک ــه ب ــود؛ بی توج می ش
شــخص یــا دولتــی برنمی گــردد؛ بلکــه عملکــرد نظــام 

را هــدف قــرار می دهــد. 
امــان از بی تقوایــی کــه قــدرت درک را از بیــن می بــرد و 
تحلیــل را بــه انحــراف می کشــاند؛ و گرنــه اگــر قــرار بــود 
ــا یــک مقایســه ســاده می  شــد  ــگاه تقوایــی باشــد، ب ن
فهمیــد عبــرت زلزلــه بــم چگونــه توانســته بــار غــم زلزلــه 
ــاب و ...را  ــرپل ذه ــاه و س ــروز در کرمانش ــدیدتر ام ش

کمتــر کنــد؛ زیــرا کــه اعــداد ســخن می گوینــد. 
شــدت زلزلــه امــروز 0/7 بیــش از ســال 82 بــوده؛ 
امــا خســارت بــه نســبت بســیار کمتــر اســت؛ 41 هــزار 
کشــته بــم کجــا و حــدود 500 کشــته کرمانشــاه کجــا؟ 
ــم کــه ایــن عــدد را  ــه ســمتی بروی ــد ب ــد مــا بای هرچن
هــم در آینــده اگــر خــدای ناکــرده پیــش آمــد، شــاهد 
نباشــیم ان شــاءهللا؛ امــا ایــن چــه نازیبایــی اســت کــه 
ــر  ــی، خاط ــی غیرواقع ــئله انحراف ــک مس ــرح ی ــا ط ب
جامعــه را مکــدر و اعتمــاد مــردم را نشــانه برویــم؟ آیــا 
ایــن ملــت ســزاوار این گونــه بی تقوایی هاســت یــا 
بایــد کمــی بــه خــود آییــم و ایــن همــه خدمــت نظــام را 
درســت تر ببینیــم و نخواهیــم کارهــای نظــام را بــه خــود 
نســبت دهیــم )بایــد بدانیــم و اعتــراف کنیــم که: اســام 
بــه ذات خــود نــدارد عیبــی – هــر عیــب کــه هســت از 

مســلمانی ماســت(؟ 
اســت  بی تدبیــری  و  عقب ماندگــی  هرچــه  البتــه 
ــئولیتی  ــا مس ــه بیج ــت ک ــئوالنی اس ــه مس ــوط ب مرب
ــرد  ــئولیت می پذی ــه مس ــانی ک ــه انس ــد؛ وگرن گرفته ان

ــد.  ــت کن ــد خدم ــت و بای ــردم اس ــادم م خ
کاش قانونــی می بــود کــه البتــه هســت و ای کاش 
ــی  ــه مصونیت ــه دور از هرگون ــد و ب ــل می ش ــه آن عم ب
بــه  مــردم  اعتمــاد  از  رفتارهــا کــه  این گونــه  بــا 
نظــام می کاهــد، فــورا برخــورد می شــد و شــخص 
اتهام زننــده یــا حرفــش را ثابــت می کــرد کــه بایــد 
ــا  ــی و کم توجهــی اش برســد ی ــه ســزای کاهل خاطــی ب
معلــوم می شــد جوســازی سیاســی اســت و براســاس 
ــم  ــا ک ــه هرج ــر ک ــا ه ــورد می شــد ت ــا او برخ ــون ب قان
آورد، دیگــران را هــدف قــرار ندهــد کــه نظــام زیــر ســوال 

ــد.  ــرار کن ــار مســئولیت ف ــر ب ــرود و خــود از زی ب
انصافــا آمــار مصائــب ایــن زلزلــه نشــان از کار نظــام از 
ــا امــروز دارد. قطعــا مقاوم ســازی هایی کــه  ســال 82 ت
ــم اتفــاق افتــاده، بســیار پیشــگیرانه  ــه ب از پــس از زلزل
بــوده  و از آســیب های آن چنانــی پیشــگیری شــده 
اســت؛ گرچــه می شــد حتــی ایــن مقــدار مصیبــت هــم 
یــا نباشــد یــا کمتــر باشــد؛ امــا چشــمانمان را نبندیــم 
ــت  ــردن واقعی ــس نک ــدن و لم ــه ندی ــان را ب و خودم
ــردم  ــن م ــه ای ــت ب ــی اس ــم بزرگ ــن ظل ــه ای ــم ک نزنی
صبــور و همــراه کــه بــرای ایجــاد شــرایط بهتــر زندگــی 
ــهیات  ــتفاده از تس ــا اس ــده اند و ب ــراه ش ــام هم ــا نظ ب
مقاوم ســازی و خــود را بدهــکار ســاختن وضعیــت 
را مطلوب تــر از گذشــته کردنــد. همچنیــن قــدردان 
ــر مقاوم ســازی و اســتفاده از  ــه ب مســئوالنی باشــیم ک
ســازه های مقــاوم تاکیــد و پافشــاری کردنــد و مــردم را 

از چالش هــای ســنگین دور کردنــد.
بیاییــد مرهمــی بــر زخــم مــردم کــه زخــم نظــام اســت، 

باشــیم؛ نــه نمکــی بــر زخــم آن هــا.
امــروز بایــد مســئوالن مثــل همیشــه از مــردم سرمشــق 
ــم  ــر از غ ــه زودت ــد و هرچ ــت درآین ــه حرک ــد و ب بگیرن
مــردم دیــار کرمانشــاه بکاهنــد و خانــه و کاشــانه ایــن 

مــردم غیــور را بســازند.

کوتاه اخبار 
اتمام حجت روحانی با اروپا

رئیس جمهــور کشــورمان در تمــاس بــا رئیس جمهور فرانســه 
بــا اشــاره بــه موضــوع برجام و بــا قدردانــی از تاش فرانســه و 
اتحادیــه اروپــا بــرای تحکیــم ایــن معاهــده بین المللــی اظهار 
ــق  ــل و دقی ــرای کام ــو اج ــران از یکس ــدگاه ای ــت: از دی داش
ــم  ــای مه ــایر همکاری ه ــرای س ــی ب ــون مهم ــام، آزم برج
ــی اســت و از ســوی دیگــر، اضافه کــردن  درعرصــه بین الملل
ــی از آن ، موجــب  ــا حــذف بخش های ــه برجــام ی بخشــی ب

فروپاشــی کامــل ایــن توافــق خواهــد شــد.

تحریم جدید خزانه داری آمریکا 
علیه ایران

وزارت خزانــه داری آمریــکا دو فــرد و چهــار شــرکت مرتبــط بــا 
ایــران را بــه بهانــه ارتبــاط بــا نیــروی قــدس ســپاه پاســداران 
ــه  ــرار داد. در بیانی ــم ق ــت تحری ــامی در فهرس ــاب اس انق
وزارت خزانــه داری، شــرکت های »پــردازش تصویــر رایــان« و 

»هلدینــگ تجــارت المــاس مبیــن« تحریــم شــده اند. 
ــان«، شــرکت چــاپ تحــت مالکیــت  ــر رای »پــردازش تصوی
ــن  ــه تأمی ــن« ب ــاس مبی ــارت الم ــگ تج ــرکت »هلدین ش
ــرای چــاپ اســکناس های  ــاز ب ــورد نی ــوازم م ــزات و ل تجهی

ــی یمــن متهــم شــده اســت.  جعل
»رضــا حیــدری«، مدیــر عامــل »پــردازش تصویــر رایــان« و 
»محمــود ســیف«، مدیــر عامــل »تجــارت المــاس مبیــن«، 

ــم شــده اند. ــز تحری نی
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بلکــه بــا چالــش بــزرگ عملیات هــای موفقیت آمیز 
ــن و  ــی یم ــای مردم ــش و کمیته ه ــای ارت نیروه
نیــز اســتحکام مواضــع یمنی هــا روبــه رو هســتند 
و می داننــد کــه دســت یمنی هــا پــر اســت و 
از  عربســتان و هم پیمانانــش نمی تواننــد کاری 

ــد. پیــش ببرن
ــز  ــد اذعــان داشــت کــه قــدرت مقاومــت و نی بای
ــاخته  ــک های خودس ــه موش ــی از جمل ــاح  یمن س
آن هــا، تیــم هم پیمــان عربســتان را به لــرزه درآورده 
ســرکردگی  بــه   جنگ  افــروزان  اکنــون   اســت. 
ــاق شکســت و  ــش در بات ــش از پی آل ســعود بی
ناکامــی غــرق شــده اند و در یمــن دســت بــه هــر 
جنایتــی می زننــد. آن هــا ایــن کشــور فقیــر عربــی 
ــره  ــدت محاص ــه ش ــا ب ــوا و دری ــن و ه را از زمی
ــه  ــن محاصــره ناجوانمردان ــا در ای ــد و آن ه کرده ان
همچنــان ایســتادگی می کننــد؛ امــا محاصــره 
ــن  ــا در ای ــده ت ــث ش ــن باع ــاه یم ــردم بی گن م
بیــن درد و رنــج و بیمــاری از یــک ســو و کمبــود 
شــدید غذایــی و دارویــی از ســوی دیگــر، بیشــتر 
ــد؛  ــی آل ســعود کن ــی خودخواه ــودکان را قربان ک
بــه طــوری کــه یــک ســازمان  بشردوســتانه اعــام 
ــه  ــن ب ــه در یم ــه روزان ــی ک ــداد کودکان ــرده، تع ک
دلیــل گرســنگی و شــرایط بــد بهداشــتی کشــور بــه 
طــور میانگیــن جــان خــود را از دســت می دهنــد، 

ــد. ــور می کن ــم عب ــر ه ــرز 130 نف ــه زودی از م ب
 ســایت شــبکه الجزیــره بــه نقــل از ســازمان 
»کــودکان را نجــات دهیــد« اعــام کــرده تــا 
ــی  ــداد کودکان ــاری، تع ــادی ج ــال می ــان س پای
ــه یمــن دچــار  ــه آل ســعود ب ــه دلیــل حمل کــه ب
مــرگ  بــا  و  شــده اند  بیمــاری  و  ســوء تغذیه 
ــرز  ــه زودی از م ــد، ب ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج دس

ــرد.  ــد ک ــور خواه ــر عب ــزار نف 50 ه
تامــر کرولــوس، مدیــر بخــش ایــن ســازمان 
ــد از وقــوع چنیــن  ــان اینکــه »بای ــا بی در یمــن، ب
تلفاتــی اجتنــاب می شــد«، تصریــح کــرد: »ده هــا 
مــادر روزانــه داغ فرزنــدان خــود را می بیننــد؛ 
بــه دلیــل کمبــود غــذا در یمــن، تعــداد زیــادی از 
کــودکان از ســوء تغذیه رنــج می برنــد و آن هــا بــه 
دلیــل ابتــا بــه وبــا و انــواع اســهال ها در معــرض 

ــد.«  ــرار دارن خطــر مــرگ ق
جنایــات آل ســعود در یمــن ایــن روزهــا بــه 
حــدی زیــاد شــده کــه اعتراضــات نهادهــای 
بین المللــی از جملــه ســازمان ملــل را نیــز در پــی 
ــد  ــل متح ــازمان مل ــر کل س ــت. دبی ــته اس داش
روز پنجشــنبه بــا ارســال نامــه ای بــه هیئــت 
عربســتان در ســازمان ملــل متحــد ضمــن انتقــاد 
ــا  ــد کــرده کــه »تنه از محاصــره مــردم یمــن تاکی
بازگشــایی بنــدر عــدن بــرای پاســخگویی بــه 
ــی  ــون یمن ــت میلی ــت و هش ــای بیس نیازمندی ه

نمی کنــد.«  کفایــت 
»آنتونیــو گوتــرش« در ایــن نامــه آورده: »محاصــره 
یمــن بــه وســیله ائتــاف ســعودی مانع از رســیدن 

کمک هــای بشردوســتانه بــه یمنی هاســت.«  
بــه  ســعودی ها  بی توجهــی  از  همچنیــن  وی 
مبنــی  ملــل  ســازمان  مکــرر  درخواســت های 
ــه ،  ــاد کــرده و گفت ــر توقــف محاصــره یمــن انتق ب
بــرای  درخواســت ها  بــه  عربســتان  اینکــه  از 
پایــان دادن بــه محاصــره یمــن پاســخ مثبــت 

احســاس ســرخوردگی می کنــد.  نــداده 
گوتــرش گفتــه: »بایــد پیــش از هرگونــه مذاکــره 
ــعودی  ــاف س ــد و ائت ــل متح ــازمان مل ــن س بی

ــن بازگشــایی شــود.«  ــادر یم بن
ــر  ــه مدی ــن ب ــع یم ــه فجای ــات ب ــوج اعتراض م
اســت.  رســیده  هــم  بشــر  حقــوق  دیده بــان 
ــبز  ــراغ س ــعودی و چ ــم س ــت روث« از رژی »کن
ــه مســائلی از  ــن زدن ب ــاض در دام ــه ری ترامــپ ب
قبیــل بحــران یمــن و لبنــان انتقــاد کــرده اســت. 
ایــن اولیــن بــاری نیســت کــه »کنــت روث« 
او  می کنــد.  انتقــاد  ســعودی  مواضــع  از 
ــدید از  ــاد ش ــا انتق ــا ب ــز باره ــته نی ــال گذش س
ــزوم  ــر ل ــن، ب ــه یم ــتان علی ــروزی عربس جنگ اف
باقی مانــدن ریــاض در لیســت ســیاه ناقضــان 

حقــوق کــودکان تاکیــد کــرده بــود. 
وی همچنیــن اخیــرا در صفحــه شــخصی توئیتــر 
خــود نوشــته بــود: »چــراغ ســبز نشــان دادن 
ترامــپ بــه ســعودی ها، خیلــی خــوب پیــش 
ــر انســانی در  ــه اســت. شــاهد بحــران فراگی نرفت
ــان ســاقط شــد،  یمــن هســتیم، نخســت وزیر لبن
ــا رســانه های آزادتــر قطــر ادامــه  جنــگ فرضــی ب

دارد و ...  .«
آری، جنایــات وحشــیانه ســعودی ها طــی ایــن 
مــدت، صــدای ســازمان های بین المللــی را نیــز 
ــر  ــه تحــت تأثی درآورده اســت؛ ســازمان هایی را ک
رشــوه و چــراغ ســبز نشــان دادن آمریکایی هــا بــه 
ــه  ــوری ک ــه  ط ــد؛ ب ــده بودن ــته ش ــکوت واداش س
ــلطه  ــت س ــل و تح ــادی منفع ــل نه ــازمان مل س
ــام  ــور شــد ن ــان آمریکایــی اش، مجب کامــل حامی
ائتــاف جنگ افــروزان ســعودی و متحدانــش 
را در فهرســت ســیاه ناقضــان حقــوق کــودکان 
قــرار دهــد؛ امــا فشــارها و تهدیــدات آشــکار 
ــازمان  ــه س ــود ب ــای خ ــع کمک ه ــه قط ــاض ب ری
ــه  ــون را وادار ب ــی م ــان ک ــود، ب ــوه های خ ــا رش ی
ــرد.  ــت ک ــن فهرس ــعودی ها از ای ــام س ــذف ن ح
هرچنــد نــام ســعودی از ایــن فهرســت خــط 
ــد خــود را  ــز نمی توانن ــا متجــاوزان هرگ خــورد، ام
ــقوط  ــی و س ــوایی تاریخ ــگ و رس ــت نن از فهرس
اخاقــی خــارج کننــد. حــاال بــان کــی مــون بایــد 
خــود را در مــرگ روزانــه 130 کــودک در یمــن 
غیرانســانی خــود  اقــدام  از  و  بدانــد  شــریک 

ــد.  ــت بکش ــد و خجال ــیمان باش پش
ایــن ســوال پیــش می آیــد کــه آیــا حقــوق بشــر 
مــرده اســت یــا کــر و کــور و صــٌم و بکــم گردیــده 

ــش را کســی نمی شــنود؟ اســت؟ چــرا صدای

خطرنــاک  فتنــه ای  پیــش،  ســال  شــش 
ــه فتنه هــای زمــان امیرالمؤمنیــن)ع(  شــبیه ب
ــام  ــی اس ــاوت درک حقیق ــت و ح ــه فرص ک
نــاب محمــدی)ص( را از مســلمانان ســلب 
کــرد، این بــار پیچیــده و آغشــته بــه ســم 
طوفانــی  همچــون  اســتکبار  و  صهیونیســم 

ویرانگــر، عالــم اســامی را درنوردیــد.
ــمنان  ــموم را دش ــاک و مس ــه خطرن ــن فتن ای
اســام بــا هــدف آتش افــروزی وســیع در 
ــا  ــلمانان ب ــردن مس ــامی و درگیرک ــم اس عال
ــه ای  ــت خبیثان ــد؛ حرک ــاد کردن ــر ایج یکدیگ
کــه بــا نــام »حکومــت اســامی عــراق و 
موفــق  اولیــه  ماه هــای  همــان  در  شــام« 
ــلمان  ــوان مس ــزار ج ــا ه ــال ده ه ــا اغف ــد ب ش
دو کشــور، بســیار اثرگــذار و سرنوشت ســاز 
عالــم اســامی »عــراق« و »ســوریه« را بــا 
بحــران بســیار خطرناکــی مواجــه کنــد و صدهــا 
ــن کشــورها  ــع از اراضــی ای ــر مرب هــزار کیلومت

ــز  ــهر و مراک ــتا، ش ــزاران روس ــا ه ــراه ب را هم
ــه  ــرف درآورد و در ادام ــه تص ــتانی ب ــم اس مه
هــزاران کارگاه، کارخانــه و زیرســاخت  مهــم ایــن 
کشــورها از جملــه راه هــا، پل هــا، پاالیشــگاه ها، 
ــای  ــت و گاز و نیروگاه ه ــوط نف ــا و خط چاه ه
بــرق و مــوارد دیگــری از ایــن نــوع را تخریــب 
کنــد و شــهرهای مهمــی همــراه بــا آثــار 
گرانبهــای تاریخــی و تمــدن ملــی آن هــا را  بــا 
بمب گــذاری از بیــن ببــرد یــا بســوزاند. اگرچــه 
قابــل شــمارش  آمــار خســارات واردشــده 
نیســت، امــا بررســی های اولیــه حاکــی از 

ــت. ــارت اس ــارد دالر خس ــد میلی پانص
ــات بســیار دردناکــی رخ  ــه، جنای در ایــن حادث
داد. بیــش از شــش هــزار جــوان فریب خــورده 
بــه نــام دفــاع از اســام بــه صــورت انتحــاری 
بــا خودروهــای پــر از مــواد منفجــره خــود 
حتــی  مــدارس،  مســاجد،  میادیــن،  در  را 
بیمارســتان ها و مراکــز عمومــی مســلمان ها 

منفجــر کردنــد کــه درنتیجــه ایــن اعمــال 
ــودک  ــرد، زن و ک ــزار م ــا ه ــه ده ه جنایتکاران

بی گنــاه بــه شــهادت رســیدند.
اعتــراف  بــر  بنــا  جنایــات   ایــن  تمامــی 
کــه  آمریــکا  رســمی  مقــام  عالی تریــن 
ــور را  ــن کش ــوری ای ــت جمه ــون ریاس هم اکن
بــر عهــده دارد، توســط رهبــران و ســازمان های 
مرتبــط بــا آمریــکا طراحــی و اجــرا شــده 
اســت؛ کمااینکــه همچنــان ایــن روش توســط 
رهبــران کنونــی آمریــکا در حــال طراحــی و 

اجراســت.
از لطــف خداونــد ســبحان و  آنچــه پــس 
ــام)ص(  ــم اس ــول معظ ــاص رس ــت خ عنای
و اهــل بیــت گرانقــدرش باعــث شکســت 
ایــن توطئــه ســیاه و خطرنــاک شــد، رهبــری 
ــه حضــرت  ــه و هدایت هــای حکیمان خردمندان
ــرت  ــدر حض ــع عالیق ــی و مرج ــتطاب عال مس
آیــت هللا  العظمــی سیســتانی بــود کــه موجــب 
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــات ب ــه امکان بســیج کلی

ــد. ــموم ش ــان مس طوف
و  عــراق  دولت هــای  پایــداری  یقیــن  بــه 
ــن  ــان ای ــا و جوان ــردی ارتش ه ــوریه و پایم س
دو کشــور، به ویــژه حشدالشــعبی مقــدس 

و دیگــر جوانــان مســلمان ســایر کشــورها 
ــه  ــه و محــوری حــزب هللا ب ــا حضــور مقتدران ب
رهبــری ســید پرافتخــار آن، جنــاب ســید 
ــش  ــی(، نق ــه هللا تعال حســن نصــرهللا )حفظ
تعیین کننــده ای در بــه شکســت کشــاندن ایــن 

ــت. ــاک داش ــه خطرن حادث

دولــت  و  ملــت  ارزشــمند  نقــش  قطعــا 
ــژه  ــران، به وی ــوری اســامی ای ــزار جمه خدمتگ
ــس، وزارت  ــوری، مجل ــرم جمه ــت محت ریاس
دفــاع و ســازمان های نظامــی و انتظامــی و 
امنیتــی کشــورمان در حمایــت از دولت هــا 

و ملت هــای کشــورهای فوق الذکــر شــایان 
ــت. ــر اس تقدی

از  بــه عنــوان ســرباز مکلف شــده  حقیــر 
جانــب حضرتعالــی در ایــن میــدان، بــا اتمــام 
آخریــن  »بوکمــال«،  آزادســازی  عملیــات 
ــم  ــیدن پرچ ــن کش ــا پایی ــش، ب ــه داع قلع
و  آمریکایــی – صهیونیســتی  ایــن گــروه 
ــیطره  ــان س ــوریه، پای ــم س ــتن پرچ برافراش
اعــام  را  ملعونــه  خبیثــه  شــجره  ایــن 
می کنــم و بــه نمایندگــی از کلیــه فرماندهــان 
ــزاران  ــه و ه ــن صحن ــام ای ــدان گمن و مجاه
شــهید و جانبــاز مدافــع حــرم ایرانــی، عراقــی، 
ســوریه ای، لبنانــی، افغانســتانی و پاکســتانی 
نوامیــس  و  جــان  از  دفــاع  بــرای  کــه 
ــود را  ــان خ ــان ج مســلمانان و مقدســات آن
ــزرگ و  ــیار ب ــروزی بس ــن پی ــد، ای ــدا کردن ف
سرنوشت ســاز را بــه حضرتعالــی و ملــت 
ــوم  ــران اســامی و ملت هــای مظل بزرگــوار ای
ــان  ــلمانان جه ــر مس ــوریه و دیگ ــراق و س ع
تبریــک و تهنیــت می گویــم و پیشــانی شــکر 
ــال  ــادر متع ــد ق ــگاه خداون ــل پیش را در مقاب
ــر زمیــن  بــه شــکرانه ایــن پیــروزی بــزرگ ب

می ســایم. 

پیام غرورآفرین سرلشکر سلیمانی به محضر رهبر معظم انقالب

پایان سیطره شجره خبیثه داعش را 
اعالم می کنم

ادامه از صفحه اول

دکتــر علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای اســامی کــه در 
رأس هیئتــی بــرای حضــور در دهمیــن مجمــع عمومــی مجالــس 
ــه فــرودگاه  ــه ترکیــه ســفر کــرد، در بــدو ورود خــود ب آســیایی ب
ــگاران حاضــر شــد و گفــت:  ــورک در جمــع خبرن بین المللــی آتات
مجمــع بین المجالــس آســیایی در جایگاهــی اســت کــه بیــش 
از 40 کشــور عضــو آن هســتند و ظرفیــت خوبــی دارد؛ زیــرا 
کشــورهایی دارای قــدرت اقتصــادی، همچــون چیــن و هنــد عضــو 

آن هســتند.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی در ادامــه بــا اشــاره بــه 
عنــوان کــرد:  آســیایی  بین المجالــس  مجمــع  ضعف هــای 
ــن  ــت؛ بنابرای ــکل نیس ــک ش ــیا ی ــا در آس ــاختار حکومت ه س
ــه ســمت  ــه ب ــا کشــورها رفته رفت ــی دارد؛ ام ظرفیت هــای مختلف
ــش  ــه پی ــی ک ــع مرافعات ــی در حــوزه اقتصــادی و رف نقش آفرین

ــی از آن  ــر چندان ــاید تأثی ــه ش ــد؛ گرچ ــت می کنن ــد، حرک می آی
ــال  ــه در ح ــن زمین ــا در ای ــا گفت وگوه ــد؛ ام ــده باش ــده نش دی

اســت.  شــکل گیری 
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه بســیاری از کشــورهای منطقــه بــه 
دالیــل مختلفــی از جملــه سیاســت های کشــورهای بــزرگ تنــوع 
ــی  ــل بعض ــن رو ح ــرد: از ای ــوان ک ــد، عن ــری دارن در تصمیم گی
ــت؛ از  ــده اس ــی ش ــه طوالن ــکا در منطق ــای آمری ماجراجویی ه
ــاری آن  ــت گرفت ــه اس ــد ده ــه چن ــم ک ــائل تروریس ــه مس جمل

ــر منطقــه شــده اســت. دامنگی
دکتــر الریجانــی ادامــه داد: در حــال حاضــر کمــر داعــش در منطقه 
شکســته شــده؛ ظرفیت هــای خوبــی در منطقــه هســت کــه حتــی 
ــا  ــرد ت ــت ک ــوان مقاوم ــکا، می ت ــکنی های آمری ــود کارش ــا وج ب

ــاارزش اســت. ماجراهــا ختــم  شــود؛ ایــن پیروزی هــا ب

ــر  ــاوری«، مدی ــا خ ــده »محمودرض ــه پرون ــیدگی ب ــه رس جلس
ــده موســوم  عامــل وقــت بانــک ملــی و یکــی از متهمــان پرون
بــه فســاد بــزرگ بانکــی، 30 آبان مــاه  برگــزار شــد. ایــن جلســه 
ــی  ــه ریاســت قاضــی صلوات ــه در شــعبه 15 دادگاه انقــاب ب ک

برگــزار شــد، غیرعلنــی بــود. 
المســلمین  و  حجت االســام  ایــن گــزارش،  اســاس  بــر 
نشســت  در  قضائیــه،  قــوه  ســخنگوی  اژه ای،  محســنی 
خبــری اش در اواخــر شــهریورماه در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره 
ــت  ــا 8، وق ــاه 7 ی ــر م ــرای اواخ ــت: ب ــاوری گف ــه خ محاکم

رســیدگی تعییــن شــده اســت.
محســنی اژه ای دربــاره اینکــه چــرا رســیدگی بــه پرونــده خاوری 
بــا تأخیــر انجــام می شــود و اینکــه آیــا قــوه قضائیــه ابزارهــای 
الزم را بــرای محاکمــه ایــن فــرد دارد، گفــت: فــرض کنیــد ایــن 

ــوان او را حبــس  ــه حبــس شــود؛ قطعــا نمی ت فــرد محکــوم ب
ــه  کــرد؛ زیــرا دســت مــا نیســت. یکــی از دالیلــی کــه منجــر ب
ــم  ــاش کردی ــه ت ــن اســت ک طوالنی شــدن محاکمــه شــده، ای
ایــن فــرد را از کشــورهایی کــه اقامــت دارد برگردانیــم. گفتیــم 
مســئله او مالــی اســت، تحویلــش دهیــد؛ امــا اگــر دربــاره ایــن 
ــورت  ــی ص ــات قانون ــد، اقدام ــوال باش ــف ام ــم توقی ــرد حک ف

می گیــرد.
ــده  ــران تکمیل کنن ــارات رئیــس کل دادگســتری اســتان ته اظه
توضیحــات ســخنگوی قــوه قضائیــه بــود کــه در این بــاره گفــت: 
ــت از  ــدور کیفرخواس ــس از ص ــم، پ ــت مته ــه غیب ــه ب ــا توج ب
ناحیــه دادســرای تهــران، اقدامــات قانونــی مبنــی بــر صــدور قرار 
رســیدگی غیابــی و ابــاغ مراتــب از طریــق نشــر آگهــی در جرایــد 

کثیراالنتشــار انجــام و وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت. 

دکتر الریجانی:

کمر داعش در منطقه شکسته شد
 محاکمه غیابی »محمودرضا خاوری« 

در دادگاه انقالب

سیاسـت2

،،
حقیــر بــه عنــوان ســرباز مکلف شــده 
از جانــب حضرتعالــی در ایــن میــدان 
ایــن  پرچــم  کشــیدن  پاییــن  بــا 
صهیونیســتی   – آمریکایــی  گــروه 
و برافراشــتن پرچــم ســوریه، پایــان 
ســیطره این شــجره خبیثه ملعونه را 

می کنــم اعــام 
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رئیـس جمهـــور کشــورمان برچیده شــدن 
بســاط داعــش را از ســوریه بــه رهبــر 
ــده ســپاه قــدس و  معظــم انقــاب، فرمان

ــت.  ــک گف ــا تبری ــر نهاده دیگ
وی بــا بیــان اینکــه کنده شــدن بنیــان 
ــش  ــتی داع ــک تروریس ــاس گروه و اس
ــردم  ــرای م ــوش ب ــری خ ــوریه، خب از س
ایــران و منطقــه اســت، ادامــه داد: کار 
ــراق  ــوریه، ع ــش س ــردم و ارت ــی را م اصل
و لبنــان انجــام دادنــد و مــا براســاس 
ــان  ــه آن ــی و اســامی خــود ب ــه دین وظیف

ــم.  ــک کردی کم
مهم تریــن ســخنان ایشــان بــه شــرح زیــر 

: ست ا

ــک  ــه گروه ــان اینک ــا بی ــی ب ــر روحان دکت
تروریســتی داعــش توســط قدرت هــای 
منطقــه  مرتجــع  کشــورهای  و  بــزرگ 
حمایــت شــده و کمک هــای مالــی بــه 
ــار داشــت: آنچــه  ــا داده می شــد، اظه آن ه
آن هــا از موزه هــای عــراق و ســوریه بــه 
تــاراج بردنــد، توســط همیــن قدرت هــا 
در بازارهــا فروختــه شــد و ای کاش بــه 
همیــن اکتفــا می کردنــد؛ آن هــا دختــران و 
زن هــای مــردم را هــم در بازارهــا فروختنــد 
ــد کــه روی همــه  و جنایاتــی را انجــام دادن

ــد. ــفید کردن ــخ را س ــکاران تاری جنایت
وی ادامــه داد: هیــچ گاه تصــور نمی کردیــم 
ــکاران  ــم جنایت ــت و یک ــرن بیس ــه در ق ک

و  آمریکایی هــا  غــرب،  حمایــت  مــورد 
ــه  ــم منحــوس صهیونیســتی، دســت ب رژی
چنیــن جنایاتــی بزننــد و اربابــان آن هــا چه 
فکرهایــی کــه در ســر نمی پروراندنــد؛ آن هــا 
ایــن  تصــور می کردنــد کــه ســال ها در 
ــات   ــارت و جنای ــه غ ــد و ب ــه می مانن منطق

ــد داد. ــه خواهن خــود ادام
روحانــی ایــن پیــروزی بــزرگ را بــه رهبــر 
ــدس،  ــروی ق ــپاه، نی ــاب، س ــم انق معظ
ــانی  ــه کس ــلیمانی و هم ــردار س ــژه س به وی
ــد، به ویــژه  کــه در ایــن مســیر تــاش کردن
ــای  ــه در اجاس ه ــور ک ــای کش دیپلمات ه
فصــل  و  حــل  راســتای  در  آســتانه 
دیپلماتیــک ایــن مشــکل تــاش داشــتند، 

ــت. ــک گف تبری
ــش  ــر داع ــروزی ب ــه پی ــان اینک ــا بی وی ب
ــران و ســایر  ــت ای ــرای مل ــر خوشــی ب خب
البتــه  اســت،  افــزود:  منطقــه  مــردم 
و  عــراق و ســوریه  را مــردم  اصلــی  کار 
بــا کمــک  دو کشــور  ایــن  ارتش هــای 
جمهــوری  به ویــژه  منطقــه  کشــورهای 
ــای  ــا ج ــد؛ ام ــام دادن ــران انج ــامی ای اس
ــه  ــرایط ک ــن ش ــت در ای ــف اس ــی تأس بس
ــه  ــزرگ را ب ــدام ب ــن اق ــه ای ــردم منطق م
انجــام رســانده اند، وزرای خارجــه یــک 
و  بی رمــق  پوســیده،  تشــکیات کهنــه، 
ــم  ــرب دور ه ــه ع ــام اتحادی ــه ن ــر ب بی اث
جمــع می شــوند و بــه فکــر آن هســتند کــه 

چــرا مــردم یمــن پــس از دو ســال حملــه 
ــن  ــه ای ــخی ب ــته اند پاس ــاوز، توانس و تج
ــد  ــراز تأســف می کنن ــد و اب ــات بدهن اقدام
ــاض  ــه ری و از موشــکی کــه مــردم یمــن ب

ــتند. ــت هس ــد، ناراح زده ان
ــروز  ــه ام ــه اینک ــا اشــاره ب ــور ب رئیس جمه
کشــورهای منطقــه در آزمونــی بــزرگ قــرار 
ــراق،  ــه مــردم ع ــان ک ــد، گفــت: آن زم دارن
گرفتــار داعــش بودنــد، مــردم ســوریه 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــزور« ب ــب« و »دیرال در »حل
ــر  ــن زی ــردم یم ــد، م ــش می پرداختن داع
ــان  ــردم لبن ــوده و م ــعودی ها ب ــاران س بمب
گرفتــار تروریســت ها بودنــد، ایــن اتحادیــه 
عــرب کجــا بــود و امــروز کــه ظلمــی آشــکار 
ــه مــردم فلســطین روا داشــته می شــود،  ب

ــه عــرب کجاســت؟ ــن اتحادی ای

تبریک روحانی به رهبر معظم انقالب و سردار سلیمانی برای پایان کار داعش

مطالبــات  پرداخــت  دربــاره  رئیس جمهــور  معــاون 
گندمــکاران تصریــح کــرد: 8 میلیــارد و 872 تــن گنــدم بــه 
ــا  ــه ب ــم ک ــداری کردی ــارد و 5۹3 خری ــزار میلی ارزش 11 ه
ایــن حســاب، بدهــی دولــت بــه گندمــکاران تســویه شــد. 
ــکان  ــت ام ــر دول ــه اگ ــد ک ــی می دانن ــه خوب ــاورزان ب کش
ــا را  ــول آن ه ــال پ ــام و کم ــه اول تم ــان لحظ ــت، هم داش

می پرداخــت.
نوبخــت بــا تأکیــد بــر اینکــه اعتبــارات دارایی هــای مــا از مــرز 
30 میلیــارد تومــان هــم گذشــت، امــا خــدا را شــاکر هســتیم 
ــدات خــودش عمــل کــرد، خاطرنشــان  ــه تعه ــت ب کــه دول
ــدا  ــط پی ــا رب ــی م ــه امنیــت مل ــا ب ــی م کــرد: امنیــت غذای
ــه موفــق شــدیم  ــن زمین ــه در ای ــد و خــدا را شــکر ک می کن
ــا  ــاز هــم آن بیــت را تکــرار می کنــم کــه گفــت »بــاش ت و ب
صبــح دولتــت بدمــد / کــه ایــن همــه از نتایج ســحر اســت«

وی دربــاره کمــک بــه زلزلــه زدگان نیــز ابــراز داشــت: 
مناطــق  از  رئیس جمهــور  آقــای  بــا  سه شــنبه گذشــته 
زلزلــه زده بازدیــد کردیــم و بعدازظهــر جلســه ســتاد تشــکیل 
و مقــرر شــد کــه 281 میلیــارد تومــان بــرای اســکان موقــت، 
خریــد لــوازم خانگــی و  بازســازی و مرمــت و کمــک 
ــه امضــا شــد.  باعــوض تخصیــص داده شــود کــه بافاصل

ــن کمــک  رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه ادامــه داد: ای
ــزار  ــتایی و 4500 ه ــوار روس ــزار خان ــرای 11 ه ــوض ب باع
خانــوار شــهری اســت. 65۹ تســهیات در نظــر گرفتــه شــده 
اســت و بانــک مرکــزی هــم 10 میلیــون وام در نظــر گرفــت. 
ــن  ــازمان تأمی ــه س ــت ب ــی دول ــاره بده ــن درب وی همچنی
اجتماعــی گفــت: بخشــی از ایــن بدهی هــا از تکالیــف 
ــن  ــازمان تأمی ــده و س ــود آم ــه وج ــه ب ــت ک ــی اس قانون

ــردازد.  ــد بپ ــی بای اجتماع
ــنبه  ــرح روز دوش ــه ط ــاره ب ــا اش ــور ب ــاون رئیس جمه مع
تأمیــن  بــه ســازمان  دولــت  بدهــی  دربــاره  مجلــس 
اجتماعــی اظهــار داشــت: ان شــاءهللا نماینــدگان، کمتــر ایــن 
دســت قوانیــن را کــه بــه بدهــکاری دولــت منجــر می شــود، 
ــت.  ــده اس ــخص ش ــون مش ــه در قان ــد. البت ــب کنن تصوی

نوبخــت اضافــه کــرد: در برنامــه ششــم توســعه مقــرر شــد 
ــه  ــه ربطــی هــم ب ــی ک ــن اجتماع ــات ســازمان تأمی مطالب
ــدور  ــه ای ص ــود. در برنام ــت ش ــدارد، پرداخ ــت ن ــن دول ای
ــرای پرداخــت ایــن مطالبــات در نظــر گرفتــه شــده  اوراق ب

ــاد.  ــن اتفــاق خواهــد افت و ای
وی افــزود: در همیــن راســتا صــدور حــدود 5 هــزار میلیــارد 

اوراق در دولــت مطــرح شــده اســت.

نفیسه اله دادی
کارشناس ارشد علوم سیاسی

N.A.Dadi@eskimia.ir

ســردار صفــوی، دســتیار و مشــاور عالــی فرماندهــی معظــم کل 
قــوا، در اجتمــاع پرشــور بســیجیان و همایــش بســیجیان مرکــز 
مقاومــت بســیج ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه گفــت: مبنــای 
بســیج بــر اســاس نظــر جهــادی پایه ریــزی شــده و همــه انــواع 
جهاد هــا در راه خــدا و فــی ســبیل هللا و بــا کمتریــن هزینــه و بــا 
بیشــترین بهــره بــود و تمامــا بــه نفــع مــردم و مســتضعفان اتفاق 
افتــاد. در ادامــه ایشــان بــه نکاتــی دربــاره تحــوالت اخیــر و تأثیــر 

تفکــر بســیجی پرداختنــد.
ــاره  ــا اش ــوا ب ــم کل ق ــی معظ ــی فرمانده ــاور عال ــتیار و مش دس
ــن  ــه مقاومــت در ســوریه گفــت: ای ــر جبه ــه پیروزی هــای اخی ب
قــدرت بســیج مردمــی ســوریه بــود کــه بــا مستشــاران نظامــی 
ایــران بیــش از 70 هــزار نیــروی بســیجی ســوریه را در کنــار ارتش 
ســوریه بــرای مقابلــه و آزادســازی مناطــق اشغال شــده همچــون 
»حلــب«، »دیرالــزور« و »رقــه« و درپایــان آزادســازی »بوکمال«، 

آخریــن منطقــه اســتقرار داعشــی ها، بــه پیــروزی رســاند. 
ــه  ــت و ب ــوریه رف ــه س ــیجی ب ــر بس ــن تفک ــرد: ای ــه ک وی اضاف
کمــک دولــت و ملــت و ارتــش ســوریه باعــث شکســت ائتــاف 

ــی و صهیونیســتی ســعودی شــد. آمریکای

صفــوی افــزود: تفکــر بســیجی و تجربــه بســیج در ایــران توســط 
ــده  ــامی و فرمان ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــدس س ــروی ق نی
ــت  ــه در خواس ــا ب ــلیمانی بن ــم س ــاج قاس ــکر ح دالور آن سرلش
ــپ  ــت تی ــش از بیس ــت و بی ــور رف ــن کش ــه ای ــراق ب ــت ع دول
ــداد«،  ــات »بغ ــث نج ــکیل داد و باع ــراق را تش ــعبی ع حشدالش
»ســامرا« و »موصــل« و »اربیــل« و همچنیــن خنثی شــدن 
توطئــه تجزیــه شــمال عــراق و تصــرف مناطــق نفتــی کرکــوک تــا 

مــرز ترکیــه شــد. 
ــرای  ــتی را ب ــم صهیونیس ــیجی، رژی ــر بس ــن تفک ــت: ای وی گف
ــت داد.  ــه شکس ــد در منطق ــه جدی ــک فتن ــاد ی ــه در ایج همیش
ــمال  ــادی ش ــی و جه ــای مردم ــن نیروه ــیجی در یم ــر بس تفک
ــک  ــا کم ــا ب ــه حوثی ه ــکل داد ک ــا را ش ــی حوثی ه ــن، یعن یم
مکتــب جهــاد و مقاومــت بــه مقابلــه بــا تجــاوز پادشــاهی 

ســعودی و قتــل عــام مــردم بی گنــاه یمــن پرداخته انــد.
سرلشــکر صفــوی بــا اشــاره بــه گــزارش مطالعاتــی آمریکایی هــا 
و انتشــار آن گفــت: بــر اســاس گــزارش مطالعاتــی کــه چند ســال 
پیــش آمریــکا بــا عنــوان »جهــان تــا ســال 2030« منتشــر کــرد، 
تــا ســال 2030 رژیمــی بــا عنــوان آل ســعود در خاورمیانــه وجــود 
ــه عربســتان  ــال تجزی ــزارش احتم ــن گ ــد داشــت و در ای نخواه

را هــم داده  انــد.

سرلشکر صفوی با اشاره به گزارش مطالعاتی آمریکایی ها:
رژیم »آل سعود« تا سال 2030 وجود نخواهد داشت

 نوبخت از بدهی های دولت به 
گندمکاران و تأمین اجتماعی گفت

مشاور امنیت ملی آمریکا:هوش 
ترامپ به اندازه یک بچه است

کــه  اوراکل  شــرکت  رئیــس  کتــز«،  »ســفرا 
ــد  ــدرت دونال ــال ق ــم انتق ــای تی ــر از اعض پیش ت
ــوده، اعــام کــرد: در جلســه ای کــه  ترامــپ هــم ب
ــرال مــک مســتر داشــتم، وی  ــا ژن ــه ب در 18 ژوئی
رئیس جمهــور آمریــکا را یــک »احمــق« خوانــد کــه 
ــد کودکــی دارد.  ــدازه یــک بچــه مه ــه ان هوشــی ب
ــش  ــتر پی ــک مس ــرال م ــد ژن ــر می رس ــه نظ ب
ــه  ــه ک ــر گفت ــک شــخص دیگ ــه ی ــم ب ــن ه از ای
بــرای درک  را  دانــش کافــی  ترامــپ  دونالــد 

ــدارد. ــائل ن مس

 پیام دیدار بشار اسد با پوتین 
به آمریکا

ــان  ــد« اطمین ــار اس ــه »بش ــن« ب ــر پوتی »والدیمی
داد کــه ارتــش روســیه بــه خوبــی از ســوریه دفــاع 
ــه آمریــکا نیــز نشــان داد کــه تنهــا در  می کنــد و ب
ســایه همــکاری می تــوان بــر تروریســم غلبــه کــرد. 
دیــدار »والدیمیــر پوتیــن« و »بشــار اســد« بــا 
فرماندهــان نیروهــای مســلح ارتــش روســیه، 
ــا نشــان داده شــود کــه مســکو  ــود ت ــرای ایــن ب ب
اجــازه نخواهــد داد فاجعــه انســانی در ســوریه رخ 
دهــد و دفــاع قابــل اطمینانــی از خــاک ایــن کشــور 

صــورت می گیــرد.

افزایش بی سابقه حمالت هوایی 
آمریکا در افغانستان

ــدی را از  ــای جدی ــی آماره ــانه آمریکای ــک رس ی
وزارت دفــاع آمریــکا دربــاره حمــات هوایــی ایــن 
ــه  ــت ک ــرده اس ــر ک ــتان منتش ــور در افغانس کش
ــات  ــن حم ــابقه ای ــش بی س ــان دهنده افزای نش

اســت. 
نیــروی هوایــی آمریــکا از آغــاز ســال جــاری 
ــزار و 554 موشــک  ــر، 3 ه ــا 31 اکتب ــادی ت می
و بمــب را در افغانســتان مــورد اســتفاده قــرار داده 
کــه افزایــش بیــش از چهــار برابــری حمــات را در 

ــد. ــان می ده ــال 2015 نش ــا س ــه ب مقایس

آماده باش ارتش لبنان در مرز 
فلسطین اشغالی

آســتانه  در  لبنــان  ارتــش  فرمانــده  پیــام  در 
ــور  ــن کش ــتقال ای ــالروز اس ــن س هفتادوچهارمی
آمــده اســت: شــما را بــه آمادگــی کامــل در 
مرزهــای جنوبــی بــرای مقابلــه بــا تهدیــدات 
ــم  ــرر )حری ــض مک ــتی و نق ــمن صهیونیس دش
ــتار  ــه خواس ــه ک ــم؛ همان گون ــان( فرامی خوان لبن
ــی  ــا هماهنگ ــه 1701 ب ــدن قطعنام ــوب اجراش خ
در  ملــل  ســازمان  نیروهــای  بــا  همــکاری  و 
ــان                  ــات لبن ــظ ثب ــا هــدف حف ــل( ب ــان )یونیف لبن

هســتم.

 بازداشت شاهزادگان 
اقتصاد عربستان را به کما برد

ــان  ــه نامش ــتان ک ــی در عربس ــع بانک ــی مناب بعض
شــرکت  کــه  کردنــد  اعــام  نشــده،  فــاش 
ســرمایه گذاری »کینگــدم هلدینگــز« بــه مدیریــت 
از  داشــت  قصــد  »ولیدبن طــال«  شــاهزاده 
ــا از آن  ــد ت ــت کن ــعودی وام دریاف ــای س بانک ه
توســعه  پروژه هــای  در  ســرمایه گذاری  بــرای 
ــل  ــه دلی ــه ب ــن برنام ــا ای ــرد؛ ام ــره بب ــور به کش
و  متوقــف شــده  طــال  بازداشــت شــاهزاده 
ــام  ــه ای از ابه سرنوشــت ســرمایه گذاری ها در هال

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق

بین الملل



کوتاه اخبار 

دپوی ۱۰۰۰ دستگاه خودروی 
وارداتی غیراستاندارد

ــوی  ــران از دپ ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل ــس س رئی
ــتاندارد در  ــی غیراس ــودروی واردات ــتگاه خ ۱۰۰۰ دس
ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی 

ــر داد.  خب
چهاردهمیــن  حاشــیه  در  پیروزبخــت  نیــره 
دوره جایــزه ملــی کیفیــت ایــران کــه در ســالن 
ســازمان صداوســیما  بین المللــی  همایش هــای 
برگــزار شــد، در پاســخ بــه اینکــه چــه تعــداد 
خــودروی وارداتــی کــه بــا معیارهــای ســازمان 
ملــی اســتاندارد ایــران انطبــاق نداشــته اند، مرجــوع 
ــر در  ــال حاض ــرد: در ح ــار ک ــده اند؟ اظه ــو ش و دپ
ــا حــدود ۱۰۰۰ دســتگاه خــودرو مجــوز  ــرکات م گم
ترخیــص ندارنــد و مربــوط بــه خودروهــای مختلفی 
 از جملــه خودروهــای اروپایــی یــا آســیای دور 

می شوند. 
تنهــا در یکــی از گمــرکات کــه مربــوط بــه هرمــزگان 
ــود  ــتاندارد وج ــودروی غیراس ــد خ ــت، ۸۰ درص اس
دارد و در دو گمــرک دیگــر حــدود ۲۰۰ خــودرو نیــز 

ــد.  چنیــن وضعیتــی دارن
وی افــزود: ایــن خودروهــا در حــال حاضــر در 
ــازه  ــه اج ــد ک ــرار دارن ــی ق ــوال تملیک ــازمان ام س
ترخیــص یــا فــروش بــه آن هــا نداده ایــم و از 
ــد مرجــوع  ــه بای ــم ک ــام کردی ــز اع ــر نی ــدای ام ابت
ــدا در گمــرک  ــن خودروهــا ابت ــا صــادر شــوند. ای ی
رفتنــد  تملیکــی  امــوال  بــه  ســپس  و   بودنــد 
را  الزم  تاییدیه هــای  نتوانســتند  نیــز  آن جــا    

أخذ کنند.

 مشکالت مصرف آب کشاورزی 
با تعامل حل می شود

ــوع  ــه موض ــرد ک ــام ک ــاورزی اع ــاد کش ــر جه وزی
مصــرف آب در بخــش کشــاورزی اگــر هــم وجــود 
 دارد بایــد بــا گفت وگــو و تعامــل حــل شــود و 
ــر  ــرای ه ــد ب ــد. بای ــواب نمی ده ــش ج داغ و درف
ــه  ــخه جداگان ــک نس ــران ی ــت ای ــک از 6۱۰ دش ی
ــی  ــادل  بخش ــتای تع ــاورزان در راس ــک کش ــه کم ب

ــت.  نوش
برخــی  اینکــه  کــرد:  اظهــار  حجتــی   محمــود 
ــدر  ــاورزان ق ــه کش ــد ک ــرح می کنن ــائلی را مط مس
ــت  ــح نیس ــه صحی ــچ وج ــه هی ــد ب آب را نمی دانن
و اتفاقــًا کشــاورزان از آن دســته از کســانی هســتند 
و  می داننــد  را  آب  قــدر  همــه  از  بیشــتر  کــه 
شــخصًا معتقــدم کــه بــا امکانــات، علــم، دانــش و 
ــی  ــع آب ــن مناب ــا همی ــوان ب ــوژی امــروز می ت تکنول
ــروز و امــروز، مشــکات و نگرانی هــای  محــدود دی
ــت،  ــه درس ــرط آنک ــه ش ــم ب ــل کنی ــود را ح موج
بــه موقــع و براســاس منافــع مشــترک و ملــی 

تصمیم گیــری و عمــل کنیــم. 
ــت  ــت اس ــه داد: درس ــاورزی ادام ــاد کش ــر جه وزی
کــه امــروز نســبت بــه دیــروز  تقاضــا بیشــتر شــده 
ــتر و  ــب بیش ــه مرات ــز ب ــوژی نی ــا تکنول ــت ام اس
ــر در  ــرده و اگ ــش تقاضــا حرکــت ک ــر از افزای جلوت
ــد مصــرف می کنیــم، ناشــی از  جایــی هــم آب را ب
قدرناشناســی از آب نیســت بلکــه بــه دلیــل امکانات 
و ابــزار محــدود اســت و بایــد دســت بــه دســت هــم 
ــور  ــود کش ــش موج ــو از دان ــل و گفت وگ ــا تعام و ب

ــرای حــل ایــن مشــکات اســتفاده کنیــم. ب

اخبار اقتصادی
رشد ۸ درصدی مصرف  بنزین 

نسبت به پارسال
ــدای ســال جــاری  ــران از ابت ــن ای میانگیــن مصــرف بنزی
ــبت  ــه نس ــوده ک ــر ب ــون لیت ــاه ۸۱ میلی ــان م ــا ۲۸ آب ت
 بــه مــدت مشــابه ســال قبــل هشــت درصــد رشــد

داشته است. 
ــن از  ــرف بنزی ــن مص ــزارش، میانگی ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ابتــدا تــا ۲۸ آبــان مــاه ۷۸.۲ میلیــون لیتــر بــوده اســت. 
پخــش  و  پاالیــش  ملــی  شــرکت  آمارهــای  طبــق 
فرآورده هــای نفتــی، میانگیــن مصــرف بنزیــن کشــور 
 در شــش ماهــه نخســت ســال ۸۱.۷ میلیــون لیتــر 
ــال  ــه س ــش ماه ــار ش ــه آم ــبت ب ــه نس ــت ک ــوده اس ب

گذشــته ۸.۳ درصــد رشــد داشــته اســت.

 توزیع آب معدنی در مناطق 
زلزله زده غرب کشور توسط کوثر

ــزار  ــع 6۰  ه ــاه توزی ــنبه ۲۳ آذر م ــه ش ــح روز س  از صب
ــه  بطــری آب معدنــی در مناطــق زلزلــه زده غــرب کشــور ب

ــد.  ــاز ش ــز آغ ــان عزی هم وطن

ــر،  ــاری کوث ــه اعتب ــی موسس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــر  ــی ب ــری مبن ــم رهب ــام معظ ــش مق ــتای فرمای در راس
ــک  ــیب دیدگان، کم ــکات آس ــه مش ــوری ب ــیدگی ف رس
بــه التیــام آالم مــردم زلزلــه زده اســتان های غربــی کشــور 
ــژه  ــه وی ــر ســاخت های شــهری ب ــه زی و آســیب جــدی ب
ــی  ــری آب معدن ــزار بط ــع 6۰ ه ــع آب،  توزی ــبکه توزی ش
ــر  ــروه کوث ــرکت های گ ــی وگل« از ش ــرکت »آب معدن ش
ــاه  ــتان کرمانش ــعب اس ــکاران ش ــران و هم ــط مدی توس

ــاز شــد.  ــر آغ ــاری کوث موسســه اعتب
ــر در ــاری کوث ــه اعتب ــزارش، موسس ــن گ ــاس ای ــر اس  ب
ایــن مصیبــت  ایــران،  بزرگــوار  مــردم  بــا   هم نوایــی 
جان گــداز را بــه بازمانــدگان تســلیت عــرض نمــوده و 
امیدواریــم در کنــار یکدیگــر از ایــن روزهــای ســخت عبــور 

ــرای کشــورمان بســازیم. ــری را ب ــده بهت ــم و آین نمائی

کمک های پرسنل امور مالیاتی استان 
اصفهان به  زلزله زدگان  غرب  کشور

ــه  در پــی رویــداد ناگــوار زلزلــه در مناطــق غربــی کشــور ب
ــیرین و در  ــر ش ــاب و قص ــل ذه ــر پ ــهرهای س ــژه ش وی
راســتای پیــروی از منویــات رهبــر معظــم انقــاب )مدظلــه 
العالــی( مبنــی بــر حمایــت همــه جانبــه از آســیب دیدگان 

ــان در  ــی اســتان اصفه ــور مالیات ــه، پرســنل ام ــن حادث ای
اقدامــی خودجــوش و انسان دوســتانه نســبت بــه ارســال 
ــو  ــر پت ــر نقــدی خــود مشــتمل ب ــع کمک هــای غی و توزی
ــم  ــی نی ــری، آب معدن ــک لیت ــی ی ــره، آب معدن ــک نف ت
لیتــری، کنســرو مــرغ، کنســرو لوبیــا، نــان، پوشــاک و... 
بــه زلزلــه زدگان شــهر ســرپل ذهــاب و روســتاهای اطــراف 

ــد. اقــدام نمودن

وزرا در جلســه عصرانــه بــا عرضه کننــدگان خرد 
ارز، می خواهنــد کنتــرل بــازار را بدســت گیرنــد، 
غافــل از ایــن کــه چنــد هفتــه ای هســت 
ــای  ــازار، آالرم ه ــه ارز در ب ــال عرض ــه اخت ک
ســوداگری را بــه صــدا درآورده اســت. بــه 
گــزارش خبرنــگار مهــر، جلســات عصرانــه 
دوبــاره  ارز،   خــرد  عرضه کننــدگان  بــا  وزرا 
ــت  ــا دول ــر ج ــا ه ــت، گوی ــه اس ــق گرفت  رون
کــم مــی آورد، می خواهــد تقصیــر را بــه گــردن 
دیگــری بیانــدازد و ایــن طــور  وانمــود کنــد کــه 
ــد  ــع نمی کنن ــازار توزی ــان را در ب ــی ارزش برخ
و بــه ایــن ترتیــب، می خواهنــد کــه جــو بــازار 
ــن طــور  ــه ای ــی ک ــد،  در حال ــه هــم بریزن را ب
ریشــه های  می رســد  نظــر  بــه  و  نیســت 
ــان  ــد در هم ــازار را بای کاهــش عرضــه ارز در ب
دنبــال  و شــبه دولتی  دولتــی  شــرکت های 
ــذار  ــازار، اثرگ ــان در ب ــع ارزش ــه توزی ــرد ک ک
اســت. چنــد روزی هســت کــه قیمــت ارز بــاز 
هــم رو بــه افزایــش نهــاده و گویــا قــرار اســت 
ــش رو را  ــاه پی ــد آرام، م ــن رون ــا همی ــه ب ک
ســپری کــرده و افزایــش را هــر چنــد جزئــی 
تجربــه کنــد امــا ایــن رونــد آهســته و پیوســته 
ــا  ــده ت ــبب ش ــازار س ــرخ ارز در ب ــش ن افزای
جذابیــت بــرای ســوداگری هــم افزایــش یابــد 
ــا ســودای اینکــه قیمــت ارز گــران  و برخــی ب

ــد. ــودداری کنن ــه آن خ ــود، از عرض می ش
 رونق جلسات ارزی عصرانه 

دولت  مردان
کــه  اســت  شــرایطی  در  این هــا  تمــام 
ــزی  ــک مرک ــازار را بان ــدگان ارز در ب عرضه کنن
می دهنــد،  تشــکیل  صادرکننــدگان  و 
بخــش عمــده ای از منابــع ارزی صادراتــی 
 را هــم شــرکت های دولتــی و شــبه دولتی

ارز  تشــکیل می دهنــد کــه اصــواًل عرضــه 
را بــه روال تعییــن شــده از ســوی دولــت، 
هیــچ وقــت انجــام نداده انــد و بــه نظــر 
باشــند،  داشــته  بنــا  نمی رســد کــه  هــم 
 آن را بــه روال تعییــن شــده ادامــه دهنــد، 
در حالــی کــه دولــت بــه دنبــال آن اســت کــه 
ــای  ــای پرتقاض ــود در روزه ــاز خ ــورد نی ارز م

شــرکت های  تســویه  کــه  را   رو  پیــش 
خارجــی بــه دلیــل اتمــام ســال میــادی رونــق 
می گیــرد و ســفرهای خارجــی نیــز از جذابیــت 
ــش  ــود، از بخ ــوردار می ش ــود برخ ــاص خ خ
ــب،  ــن ترتی ــه ای ــرده و ب ــن ک ــی تأمی غیردولت

ــد. ــرل نمای ــازار را کنت ب
یــک منبــع آگاه در نظــام بانکــی بــه خبرنــگار 
بانــک  و  اقتصــاد  وزارت  می گویــد:  مهــر 
بــرای  را  عصرانــه ای  جلســات  مرکــزی 
 تأمیــن ارز مــورد نیــاز بــازار در هفته هــای 
پیــش رو برگــزار کــرده و از عرضه کننــدگان ارز 
ــد  ــازار بیاورن ــه ب ــه ارز خــود را ب ــد ک می خواهن
و عرضــه کننــد، غافــل از اینکــه پتروشــیمی ها 
و صادرکننــدگان عمــده مــواد معدنــی کــه 
ــد، بیشــتر دولتــی  ارزآوری مناســبی هــم دارن
هســتند و دولــت بایــد بــرای آن هــا یــک فکــر 

اساســی بکنــد.

وی می افزایــد: در مقابــل بــه جــای اینکــه 
دولتمــردان بــه دنبــال ایــن باشــند کــه ارزهــای 
حاصــل از فــروش کاالهــا در شــرکت های 
ــران  ــاد ای ــه اقتص ــی را ب ــبه دولت ــی و ش دولت
بیاورنــد، در حــال رایزنــی بــرای آوردن ارز 
ــم  ــًا رق ــه  اتفاق ــتند ک ــدگان کاال هس صادرکنن
بنابرایــن  عمــده ای را هــم در برنمی گیــرد، 
دولــت تــاش بیهــوده ای را آغــاز کــرده کــه بــه 

ــرد. ــی بب ــه جای ــد راه ب ــر نمی رس نظ
بانکــی خاطرنشــان می کنــد:  مدیــر  ایــن 
ــت  ــدگان خــرد ممکــن اســت در نهای صادرکنن

ــار داشــته باشــند،  ــارد دالر ارز در اختی ده میلی
مــواد  خریــد  دلیــل  بــه  آن هــا  بنابر ایــن 
اولیــه و نیــاز بــه تأمیــن نقدینگــی کــه دارنــد، 
تمــام ارزهــای دریافتــی خــود از بازارهــای 
صادراتــی را هزینــه می کننــد و بــه نوعــی 
ــن  ــه ای ــی ک ــد، در حال ــور برمی گردانن ــه کش ب
ــزرگ هســتند  پتروشــیمی ها و شــرکت های ب
ارز در هفته هــای  بــا ســودای گرانــی  کــه 
پیــش رو، ارز را نــگاه داشــته، عرضــه نکــرده و 

ــد. ــه نمی کنن ــل عرض ــورت کام ــه ص ــا ب ی
 صادرکنندگان: ارز را می آوریم، 

شبه دولتی ها نمی آورند
ــد  ــم معتقدن ــدگان ه ــان، صادرکنن ــن می در ای
کــه ارز خــود را بــه بــازار می آورنــد و ایــن 
ــه  ــد نســبت ب ــه بای پتروشــیمی ها هســتند ک
از فــروش محصــوالت  ارز حاصــل  عرضــه 
ــرده و  ــدام ک ــیمی، اق ــواد پتروش ــا م ــام ی خ
ــی  ــه صادرات ــد را از دوش جامع ــن نشــان ب ای
ــدگان ارز خــود را  ــه صادرکنن ــد ک کشــور بردارن
ــازار  ــه ب ــل ب ــورت کام ــه ص ــا ب ــتی ی ــه درس ب

ــد. ــه کنن عرض
بــه کارنامــه  اقتصــادی  واقــع، فعــاالن  در 
ــه  ــه آوردن و عرض ــبت ب ــود نس ــردی خ عملک
ایــران  اقتصــاد  در  از صــادرات  ارز حاصــل 
ــت را  ــام دول ــت اته ــد و انگش ــان دارن اطمین
ــی  ــبه دولت ــی و ش ــرکت های دولت ــه ش متوج
می داننــد کــه عــاوه بــر اینکــه میــزان ارز 
ــودای  ــه س ــد، همیش ــار دارن ــادی در اختی زی
ــی از  ــد و گاه ــر می پرورانن ــی ارز را در س گران
عرضــه  خــودداری   می کننــد،    بنابرایــن  
غلــط  آدرس  دولــت  بــه  کــه  می گوینــد 

داده انــد.
رئیــس  بهرامی ارض اقــدس،  محســن 
ــران،  ــی ته ــاق بازرگان ــادرات ات ــیون ص کمیس
معتقــد اســت کــه قیمــت فعلــی دالر باتوجــه 
هــم  و  باالدســتی  احــکام  و  قوانیــن  بــه 
ــی اســت  شــرایط اقتصــادی کشــور، غیرواقع
ــازار  ــت در ب ــت دول ــل دخال ــه دلی ــًا ب و عمدت
 ناشــی از عرضــه دالرهــای نفتــی، پاییــن 
ــًا  ــن اساس ــت و بنابرای ــده اس ــته ش نگهداش

قیمــت دالر میــل بــه افزایــش و واقعــی شــدن 
دارد و در ایــن شــرایط یــک میــل ذاتــی و 
طبیعــی اســت کــه بســته بــه میــزان دخالــت 

ــود. ــرل می ش ــت کنت دول
ــه  ــزی ب ــک مرک ــه بان ــی ک ــد: وقت او می گوی
ــازار می کنــد،  عنــوان بازیگــر اصلــی ورود بــه ب
می شــود،  عرضــه  ارزی کــه  بــا  متناســب 
ــد و کاهــش  ــات را کنتــرل کن ــد هیجان می توان
دهــد و چــون ایــن مداخلــه نامحــدود نیســت 
و  مداخلــه  تــوان  بــه  بســتگی  طبیعتــًا  و 
ــردان دارد،  ــر و بازارگ ــه گ سیاســت های مداخل
ایــن می توانــد از جهاتــی از نوســان جلوگیــری 
ــش  ــا کاه ــن دخالت ه ــه ای ــی ک ــد و زمان کن
می کنــد.  پیــدا  افزایــش  قیمت هــا  یابــد 
بهرامــی ارض اقــدس می گویــد: هــم افزایــش 
در  دولــت  از ســوی  مبادلــه ای  ارز  قیمــت 
ــت های کان  ــم سیاس ــته و ه ــای گذش ماه ه
اقتصــادی ایــن را نشــان می دهــد کــه دولــت 
بــه دنبــال واقعــی شــدن نــرخ ارز اســت، البتــه 
بایــد توجــه داشــت کــه نقــش ارز در اقتصــاد 
ــرات  ــری اســت و تاثی ــش لنگ ــک نق ــی ی مل
ــه خصــوص تولیــدات  جــدی در تولیــد دارد، ب
صــادرات محــور و درآمدهــای ارزی صــادر 
ــای  ــام تاش ه ــا تم ــور ب ــا؛ کش ــدگان م کنن
گذشــته  ســال های  در  گرفتــه  صــورت 
همچنــان از تــورم ۱۰ درصــد رنــج می بــرد ولــی 
تــورم در بازارهــای جهانــی نزدیــک صفــر اســت 
و در بعضــی از بازارهــا هــدف مــا تــورم منفــی 

ــدازه ای  ــه ان اســت، بنابرایــن مــا نمی توانیــم ب
کــه هزینــه تمــام شــده محصوالتمــان در 
داخــل کشــور )حداقــل بــه انــدازه تورمــی کــه 
ــی  ــد( در بازارهــای جهان ــدا می کن افزایــش پی
بفروشــیم،  گران تــر  را  جنس مــان  هــم 
بنابرایــن الزمــه ایــن اســت کــه بیاییــم حداقــل 
ــی  ــیه رقابت ــت و حاش ــدرت رقاب ــی از ق بخش
صادرکنندگان مــان را بــا اصــاح نــرخ ارز و 

ــم. ــش دهی ــرخ ارز پوش ــردن ن ــی ک واقع
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن تکلیــف قانونــی 
ــک  ــی و ت ــرخ ارز را واقع ــه ن ــت ک ــت اس دول
بــاال  احــکام  در  می گویــد:  کنــد،  نرخــی 
دســتی، داریــم کــه هــر ســاله بایــد نــرخ ارز به 
انــدازه تفاضــل تــورم داخلــی و خارجــی اصاح 
شــود، اشــاره کــردم مــا در کشــور امــروز  تــورم 
ــورم  ــم و ت ــل داری حــدود ۱۰ درصــدی را حداق
ــای  ــت و معن ــر اس ــک صف ــی نزدی بین الملل
آن، ایــن اســت کــه نــرخ ارز مــا ســاالنه بایــد 
ــر  ــد. اگ ــدا کن ــش پی ــد افزای ــدود ۱۰ درص ح
ــن  ــه ای ــال ۹۲ ک ــدای س ــه را در ابت ــرخ پای ن
ــدود  ــًا ح ــت،  مث ــده اس ــت روی کار آم دول
ــد  ــم، بای ــر بگیری ــان در نظ ۳۵۰۰ -۳6۰۰ توم
ــدازه  ــن ان ــه ای ــل ب ــالی حداق ــت ارز س قیم
ــًا  ــرایط طبیعت ــرد و در آن ش ــدا می ک ــد پی رش
بــا قیمــت کنونــی رو بــه رو نبودیــم و اگــر دولت 
بــه ایــن تکلیــف عمــل می کــرد امــروز شــاهد 
جهش هــای ناگهانــی گاه و بــی گاه و نوســانات 

ــم ــازار نبودی در ب

جمعیــت افــرادی کــه در هفتــه کمتــر از ســاعت معمــول 
ــه  ــری ب ــزار نف ــدود ۱۸۵ ه ــد ح ــا رش ــد ب  کار می کنن

۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر افزایش یافت. 
ــمی  ــف رس ــق تعاری ــر، طب ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــراد دارای اشــتغال ناقــص، شــامل شــاغانی  ــار، اف آم
می شــود کــه بــه دالیلــی، کمتــر از ۴۴ ســاعت در هفتــه 
کار می کننــد و تمایــل بــه انجــام کار اضافــی تــا ســقف 
ــد. ــه دارن ــاعت در هفت ــی ۴۴ س ــول یعن ــزان معم می

ــردن  ــدا نک ــد پی ــص می توان ــتغال ناق ــروز اش ــل ب دالی
 کار بــا ســاعت کار بیشــتر، قــرار داشــتن در فصــل

رکــود کاری  نظیــر  اقتصــادی  دالیــل  و  کاری  غیــر 
باشــد. امــا بررســی و مقایســه آمارهــای جدیــد مرکــز 
ــون و  ــد، دو میلی ــان می ده ــازارکار نش ــران از ب ــار ای  آم
۳۳۵ هــزار و ۴۷۸ نفــر از »افــراد در ســن کار« کمتــر از 

ــراد  ــوان اف ــه عن ــد و ب ــه کار می کنن ۴۴ ســاعت در هفت
دارای اشــتغال ناقــص شــناخته می شــوند. 

جمعیــت غالــب افــراد دارای اشــتغال ناقــص را گــروه 
ــه بیــش از  ــه طــوری ک مــردان تشــکیل می دهــد ب

۲ میلیــون و ۱۴۳ هــزار نفــر از مــردان کمتــر از ســاعت 
ــهم  ــه س ــن اینک ــد، ضم ــه کار می کنن ــول در هفت معم
ــان از اشــتغال ناقــص ۱۹۱ هــزار و ۸۹۵ نفــر اســت.  زن
ــز  ــف نی ــای ســنی مختل ــار در گروه ه ــن آم بررســی ای
حاکــی از آن اســت کــه دو میلیــون و ۳۳۲ هــزار و 
ــن  ــص در س ــتغال ناق ــت دارای اش ــر از جمعی ۴۷۰ نف
۱۵ ســال و بیشــتر قــرار دارنــد کــه از ایــن میــزان ۳۹۲ 
ــال و ــا ۲۹ س ــنی ۱۵ ت ــروه س ــر در گ ــزار و ۴6۸ نف  ه

 ۱ میلیــون و 6۷۷ هــزار و ۵۳۰ نفــر نیــز در گــروه ســنی 
۳۰ ســاله بــه بــاال هســتند.

ــس  ــی مجل ــی و حقوق عضــو هیئت رئیســه کمیســیون قضای
از تصویــب کلیــات طــرح اصــاح قانــون چــک در کمیســیون 

متبــوع خــود خبــرداد. 
 یحیــی کمالی پــور در تشــریح دســتور کار نشســت امــروز 
سه شــنبه کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلــس، گفــت: 
کلیــات طــرح اصــاح قانــون چــک مــورد بررســی و تصویــب 
قــرار گرفــت، همچنیــن از جزییــات ایــن طــرح دو مــاده 

ــد.  ــب ش ــه تصوی ــرح و ب مط
ــن  ــی در ای ــورد بررس ــوع م ــن موض ــرد: مهم تری ــار ک وی اظه
ــرای چــک اســت، یعنــی اعتبارســنجی  طــرح اعتبارســنجی ب
ــزی  ــک مرک ــط بان ــز توس ــتم متمرک ــورت سیس ــه ص ــد ب بای
انجــام شــود، امــا نماینــدگان مخالــف طــرح معتقدنــد حــوزه 
ــن در  ــت، ای ــی اس ــتر نظارت ــزی بیش ــک مرک ــردی بان عملک
حالــی اســت کــه موافقــان طــرح تأکیــد دارنــد کــه ایــن رویــه 

ــود.  ــوب می ش ــارت محس ــی نظ ــز نوع نی
ــا بیــان اینکــه بــه اعتقــاد مخالفــان  ایــن نماینــده مجلــس ب
ــه  ــا ایــن قانــون اختیــار بانک هــا در قوانیــن چــک أخــذ و ب ب
بانــک مرکــزی واگــذار می شــود،  تصریــح کــرد: امــا موافقــان 
ــف  ــام وظای ــه انج ــد ب ــا می توانن ــه بانک ه ــد ک ــد دارن تأکی
خــود بپردازنــد، ولــی ایــن سیســتم اعتبارســنجی بــه صــورت 

ــزی انجــام می شــود.  ــک مرک ــه بان ــز ازناحی متمرک
ــز درخصــوص  ــی نی ــه مباحث ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــی پ کمال
ــرح  ــان ط ــت: مخالف ــد،  گف ــرح ش ــی مط ــک الکترونیک چ
معتقدنــد کــه در حــال حاضــر ســاز و کار اجرایــی شــدن چــک 
الکترونیکــی وجــود نــدارد،  بنابرایــن ممکــن اســت قانــون ابتر 
باقــی بمانــد، امــا بــا توجــه بــه اینکــه الکترونیکــی شــدن امــور 
ــر  ــال حاض ــرار دارد،  در ح ــا ق ــتور کار بانک ه ــی در دس  بانک

ساز و کار اجرایی شدن آن وجود دارد.

12.6 2.6 درصد، افزایش پرداخت 27.8
تسهیالت بانکی

 درصد، افزایش قیمت
 روغن خوراکی

میلیارد دالر، حجم واردات در 
سال جاری

ماهــه  هفــت  طــی  بانک هــا  پرداختــی  تســهیالت 
داشــت. افزایــش  درصــد   ۱۲.۶ امســال 

ــان مــاه،  ــان هفتــه ســوم آب ــه پای در یــک ســال منتهــی ب
قیمــت روغــن ۲.۶ درصــد افزایــش را تجربــه کرده اســت.

حجــم واردات کاال بــه ایــران در فاصلــه فروردیــن مــاه 
ســال جــاری تــا پایــان مهــر مــاه بــه ۲7 میلیــارد و 800 

میلیــون دالر رســیده اســت.
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،،
چنــد روزی هســت کــه قیمــت ارز بــاز 
هــم رو بــه افزایــش نهــاده و گویــا قــرار 
ــد آرام، مــاه  ــن رون ــا همی اســت کــه ب
پیــش رو را ســپری کــرده و افزایــش را 

هــر چنــد جزئــی تجربــه کنــد

گذشــته  مــاه  یــک  طــی  در 
ــکن  ــهیات مس ــت اوراق تس قیم
ــی  ــته، ول ــانی نداش ــدان نوس چن
در مجمــوع قیمــت ایــن اوراق 
نســبت بــه هفته هــای گذشــته 
مقــداری کاهــش داشــته اســت. 
 ۱۱۰ وام  بــرای  روزهــا  ایــن  در 
میلیــون تومانــی بایــد حــدود ۱۷ 
میلیــون تومــان اوراق خریــد. 

ــه گــزارش ایســنا، قیمــت اوراق  ب
ــدان  ــان چن ــته نوس ــای گذش ــکن در هفته ه ــهیات مس تس
ــن  ــت ای ــترین قیم ــه بیش ــوری ک ــته به ط ــادی را نداش زی
اوراق مربــوط بــه امتیــاز تســهیات مســکن مهــر مــاه ۱۳۹6، 
ــت  ــن قیم ــت و کم تری ــان اس ــزار و ۸۰۰ توم ــادل ۷6 ه مع
نیــز مربــوط بــه اوراق آذر مــاه ســال ۱۳۹۴ اســت کــه حــدودًا

۷۵ هزار و ۸۰۰ تومان می شود. 
ــز قیمــت تســهیات مســکن  ــاه گذشــته نی ــک م در طــی ی
نوســان چنــدان زیــادی نداشــته و در حــدود ۷6 الــی 
۷۸ هــزار تومــان بــوده اســت. بــرای مشــخص شــدن 
ــر ورق از اوراق  ــت ه ــکن،  قیم ــای مس ــواع وام ه ــه ان هزین
تســهیات مســکن را تقریبــًا حــدود ۷۷ هــزار تومــان در 
ــی  ــای تهران ــه زوج ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــم و ب ــر می گیری نظ
 بــرای دریافــت وام ۱۰۰ میلیــون تومانــی مســکن بایــد

ــد  ــا بای ــد، آن ه ــداری کنن ــه تســهیات مســکن خری ۲۰۰ برگ
۱۵ میلیــون و ۴۰۰ هــزار تومــان صــرف خریــد ایــن ۲۰۰ بــرگ 
کننــد. ایــن مبلــغ بــا احتســاب ۱۰ میلیــون تومــان وام جعالــه 

کــه بابــت آن بایــد ۲۰ بــرگ بهادار 
ــون و۵۴۰  ــک میلی ــت ی ــه قیم ب
هــزار تومــان از اوراق تســهیات 
مســکن را خریــداری کننــد، در 
وام  دریافــت  بــرای   مجمــوع 
مســکن  تومانــی  میلیــون   ۱۱۰
حــدود ۱6 میلیــون و ۹۴۰ هــزار 
همچنیــن  می شــود.  تومــان 
زوج هــای غیــر تهرانــی کــه در 
ــتر  ــت بیش ــا جمعی ــهرهایی ب ش
ــا  ــد ت ــد، می توانن ــی می کنن ــت زندگ ــر جمعی ــزار نف از ۲۰۰ ه
ــن  ــرای گرفت ــه ب ــد ک ــان وام بگیرن ــون توم ــقف ۸۰ میلی س
ــا  ــه ب ــد ک ــداری کنن ــادار خری ــد ۱6۰ ورق به ــغ بای ــن مبل ای
ــت  ــان باب ــزار توم ــون و ۳۲۰ ه ــد ۱۲ میلی ــاب بای ــن حس ای
ــون و ــاب ۱ میلی ــا احتس ــه ب ــد ک ــن اوراق بپردازن ــد ای  خری

بــرای  وام جعالــه، در مجمــوع  اوراق  تومــان  ۵۴۰ هــزار 
ــون و ۸6۰  ــد ۱۳ میلی ــی بای ــون تومان ــت وام ۹۰ میلی دریاف
ــای  ــن زوج ه ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــت کنن ــان پرداخ ــزار توم ه
ــا جمعیــت زیــر ۲۰۰ هــزار نفــر  ســاکن در ســایر شــهرهای ب
می تواننــد بــرای گرفتــن 6۰ میلیــون تومــان وام مســکن ۱۲۰ 
بــرگ بهــادار خریــداری کننــد کــه بایــد ۹ میلیــون و ۲۴۰ هــزار 
ــت ۱۰  ــرای دریاف ــه ب ــد ک ــد اوراق بپردازن ــت خری ــان باب توم
ــون و  ــد ۱ میلی ــه بای ــت وام جعال ــر باب ــان دیگ ــون توم میلی
۵۴۰ هــزار تومــان بپردازنــد. ایــن زوج هــا در مجمــوع بــرای 
ــون و ۷۸۰  ــد ۱۰ میلی ــی بای ــون تومان ــت وام ۷۰ میلی دریاف

ــد. ــان بپردازن ــزار توم ه

ــی  ــاه اجتماع ــاون کار و رف ــر تع وزی
ــاه  ــا رف ــر ب ــره زدن کار خی ــت: گ گف
ــن  ــی ای ــت ول ــوار اس ــردم، دش م
ــن  ــا خیری ــا ب وزارت آمادگــی دارد ت

ــد.  ــکاری کن ــه هم ــن زمین در ای
مهــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ــش  ــن همای ــی در اولی ــی ربیع عل
خیریــن  و  خیــر  کارآفرینــان 
ورزشــی  مجموعــه  در  کارآفریــن 
کــردن  توانمنــد  گفــت:  تــاش، 

انســان ها بــرای زندگــی بهتــر، اصلی تریــن کار خیــر یــک 
انســان اســت. انســانی کــه بــه دیگــران رزق و روزی می رســاند، 
ــا  ــه م ــی ک ــد. در حال ــت می کن ــدا حرک ــت خ ــتای رضای در راس
تعریفمــان از امــر خیــر بســیار محــدود اســت ، طیــف وســیعی از 
امــر خیــر داریــم. همیــن کــه بــه کســی کمــک کنیــم از خیابــان 
ــه بنشــیند  ــم ک ــه کســی بدهی ــان را ب ــه جایم ــا اینک رد شــود ی
ــی  ــم زندگ ــر بخواهی ــن اگ ــر اســت. بنابرای ــا کار خی ــه این ه هم
ــی  ــه زندگ ــم در جامع ــران ه ــد دیگ ــری داشــته باشــیم بای بهت

ــند.  ــته باش ــی داش خوب
ارزش هــای  مــا  جامعــه  در  مــن  عقیــده  بــه  افــزود:  وی 
ــم و  ــوش کرده ای ــا را فرام ــا آن ه ــه م ــود دارد ک ــدری وج گران ق
الزم اســت کــه کــم کــم آن هــا را رو بیاوریــم و بایــد فرصت هــای 
برابــر اجتماعــی بــرای همــه قائــل شــویم. خیــر جمعــی،  همــان 

ــماریم.  ــک می ش ــا را کوچ ــا آن ه ــه م ــت ک ــی اس اعمال
وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی ادامــه داد: کارآفرینــی 
اجتماعــی، شــکل های مختلفــی دارد، مثــًا یــک نــوع کارآفرینــی 

ــت،  ــول اس ــراد معل ــوص اف مخص
ــوص  ــی مخص ــوع کارآفرین ــک ن ی
دیگــر  نــوع  و  معتــاد  افــراد 
بی سرپرســت،  زنــان  مخصــوص 
کارآفریــن کســی اســت کــه بــه 
افــرادی کــه نیازمنــد توانمنــد شــدن 
الزم  می کنــد.  کمــک  هســتند 
اســت کــه بــرای فضــای کارآفرینــی 
جایــی ایجــاد کنیــم کــه بتوانیــم آن 

را توســعه دهیــم. 
ــه هســت،  ــدوز  فاصل ــال ان ــن و م ــن کارآفری ــت: بی ــی گف ربیع
 کســی کــه ســرمایه خــودش را بــه فضــای یــک کشــور 
ــه  ــا چ ــن فض ــال ای ــت، ح ــمند اس ــد، ارزش ــاص می ده اختص
واقعــی باشــد چه مجــازی. گــره زدن کار خیر با رفاه امر دشــواری 
اســت و وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــرای همــکاری در 
ــتاد  ــتی، اس ــرا آراس ــد. زه ــی می کن ــام آمادگ ــه اع ــن زمین ای
ــن همایــش گفــت: در گذشــته های  ــران هــم در ای دانشــگاه ته
اجتماعــی  خدمــات  مســئول  مذهبــی  ســازمان های  دور 
ــن  ــد تأمی ــان ثروتمن ــط حامی ــم توس ــا ه ــع آن ه ــد و مناب  بودن

می گردید. 
ــرای خدمــات اجتماعــی  ــا مشــکل ب پــس از اینکــه دولت هــا ب
مواجــه شــدند برخــی افــراد ایــن مســئولیت را بــر عهــده گرفتنــد. 
امــروزه بــا حاکــم شــدن دموکراســی در جوامــع مختلــف 
ــی  ــازمان های اجتماع ــایر س ــا س ــراد و ی ــن اف ــای ای فعالیت ه
ــه طــوری کــه مــا در ســه دهــه گذشــته شــاهد  بیشــتر شــده ب

ــم. ــی بوده ای ــی اجتماع ــد کارآفرین رش

گره  زدن کار خیر با رفاه، دشوار استوام ۱۱۰ میلیونی مسکن، ۱۷ میلیون تومان آب می خورد

سن ایچ )عالیفرد(
شــرکت عالیفــرد بــه عنــوان یکــی از شــرکت های خوشــنام در عرصــه تولیــد انــواع آبمیــوه، کنســانتره و 

شــربت در ســال ۱۳۵۷ در شــهر صنعتــی کاوه شهرســتان ســاوه کار خــود را شــروع نمــود. 
ــاک،  ــی ب ــک و کامب ــوه در بســته بندی های تتراپ ــواع آبمی ــد ان ــه تولی در حــال حاضــر شــرکت در زمین
ــد. شــرکت پخــش  ــن فعالیــت می نمای ــواع شــربت در بســته بندی شیشــه و گال ــواع کنســانتره، و ان ان

ســایه ســمن نماینــده انحصــاری توزیــع محصــوالت شــرکت عالیفــرد می باشــد. 
ایــن شــرکت فعالیــت خــود را در ســال ۱۳۷۴ آغــاز نمــود و هــم اکنــون از طریــق ۱6 شــعبه در سراســر 
ایــران بــه صــورت مســتقیم ۳۰ اســتان را تحــت پوشــش قــرار داده اســت، ایــن اســتان ها بیــش از %۷۰ 
از جمعیــت کل کشــور را تشــکیل می دهنــد. ســایر اســتان ها نیــز از طریــق نمایندگــی انحصــاری شــرکت 

عالیفــرد در هــر منطقــه پوشــش داده می شــوند. 
ــت  ــه ISO ۲۲۰۰۰ )مدیری ــن شــرکت پخــش، گواهینام ــوان اولی ــه عن شــرکت پخــش ســایه ســمن ب
نگهــداری و توزیــع مطلــوب محصــوالت( را در ایــران بــه دســت آورده اســت. ایــن شــرکت بــا اتــکا بــه 
امکانــات مناســب فنــی و حفاظتــی از نظــر تعــداد نیــروی انســانی ماهــر، وســایل نقلیــه اســتاندارد جهت 
پخــش محصــوالت، انبارهــای مجهــز، سیســتم نــرم افــزاری پیشــرفته و ســایر عوامــل امیــد دارد بتوانــد 

در آینــده ای نــه چنــدان دور بــه عنــوان برتریــن شــرکت پخــش در ایــران مطــرح گــردد.

تولید ملی

اولتیماتوم دولت به دارندگان ارز
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هشتبهشت
طرح ایمن سازی سی و سه پل 

آذر ماه نهایی می شود
مدیــر کل میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری 
اســتان اصفهــان گفــت: راهکارهــا و پیشــنهادهای زیــادی 
بــرای ایمن ســازی سی و ســه پــل مطــرح شــده کــه 
در حــال ارزیابــی اســت و طــرح نهایــی ایمن ســازی 

ــود. ــی می ش ــاه نهای ــل آذرم ــه پ سی و س
فریــدون الهیــاری افــزود: مــا صرفــا وظیفــه  داریــم کــه 
ــه دهیــم؛ ولــی ایمن ســازی  طــرح قابــل اجرایــی را ارائ
بــه  عهــده مــا نیســت؛ زیــرا شــهرداری چنــد ســال پیــش 
پیشــنهادهایی مطــرح کــرد کــه بــه جمع بنــدی نرســید؛ 
ــزو  ــازی ج ــم ایمن س ــاد داری ــا اعتق ــر م ــویی دیگ از س

ــرای حفــظ جــان مــردم اســت. ــوده و ب ضرورت هــا ب

افت ساخت وساز انبوه سازان 
مسکن را به تغییر شغل رساند 

ــت:   ــان گف ــکن اصفه ــازان مس ــن انبوه س ــس انجم  رئی
افــت ساخت وســاز در اصفهــان باعــث شــده انبوه ســازان 
ــه  ــرو ب ــل نی ــا تعدی ــا ب ــد ی ــغل دهن ــر ش ــکن تغیی مس
کار خــود ادامــه دهنــد. در حــال حاضــر بســیاری از 
ــا ۴۰۰ نیــروی  ــا ۳۰۰ ت انبوه ســازان مســکن کــه زمانــی ب
کار در اســتان مشــغول فعالیــت بودنــد، اکنــون بــا 
دســت کم ۳۰ تــا ۴۰ نفــر بــه کار خــود ادامــه می دهنــد.

ــا تعطیلــی ساخت وســازها شــاهد  احمــد تــوال افــزود: ب
کــم کاری کارخانه هــای تولیــد مصالــح و ســیمان، گــچ، 
ســنگ و کاشــی و ســرامیک هســتیم و ایــن افــت 
ساخت وســازها بــر تمامــی جوانــب تاثیــر گذاشــته 
اســت. الزم اســت حوزه هــای جدیــد کار بــرای ایــن 

ــود. ــاد ش ــدند، ایج ــکار ش ــه بی ــی ک ــزان نیروی می
وی بــا اشــاره بــه اینکــه احیــای بافــت فرســوده اکنــون 
ــت و  ــکن اس ــازان مس ــرای انبوه س ــت ب ــن فرص بهتری
ســبب رونــق ساخت وســازها می شــود، افــزود: اگــر 
دولــت تمــام ســرمایه ها را بــه بخــش مســکن ســرازیر 
ــک  ــاهد ی ــوان ش ــکاری می ت ــی و هم ــا همدل ــد، ب کن

ــود. ــکن ب ــش مس ــاق در بخ اتف

برگزاری نمایشگاه کتاب اصفهان 
نیمه دوم بهمن ماه  

 رئیــس اداره فرهنگــی اداره  کل فرهنگ و ارشــاد اســتان 
ــا  اصفهــان از برگــزاری نمایشــگاه کتــاب اصفهــان از ۹ ت
ــگاه  ــت: در نمایش ــر داد و گف ــان خب ــن در اصفه ۱۴ بهم
ــتفاده  ــتان اس ــی های اس ــت کتابفروش ــال از ظرفی امس
ــا  ــرار اســت از حضــور ناشــران منتخــب و ب می شــود. ق
ــگاه  ــتان، نمایش ــی اس ــای فرهنگ ــر ظرفیت ه ــه ب تکی

ــه کنیــم.  کتــاب متفاوتــی را در اصفهــان تجرب
ــف 2۰  ــن تخفی ــه ب ــه ارائ ــاره ب ــا اش ــی ب ــا مهندس رض
درصــد خریــد کتــاب در نمایشــگاه کتــاب اصفهــان 
افــزود: ظرفیــت بــن تخفیــف خریــد کتــاب نســبت بــه 
ــان  ــارد توم ــر و حــدود 2 میلی دو ســال گذشــته، دو براب

ــت. ــده اس ــرآورده ش ب

برگزاری هشتمین همایش 
نکوداشت روز اصفهان

ــا شــعار  ــان ب هشــتمین همایــش نکوداشــت روز اصفه
»اصفهــان بــرای همیشــه، اصفهــان بــرای همــه« از 
ســوی انجمــن دوســتداران اصفهــان و بــا همــکاری 
ــتداران  ــت دوس ــران، جمعی ــان ای ــن مثنوی پژوه انجم
محیــط زیســت، مؤسســه فرهنگــی و زبــان رویــش مهــر 
ــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن، برگــزار  و همچنیــن ات

می شــود.

شــفقی«،  »ســیروس  حضــور  بــا  همایــش  ایــن 
»محمدرضــا حائــری« و »امیــن ناطقــی« برگــزار خواهــد 
شــد. عالقه منــدان بــرای حضــور در ایــن همایــش 
می تواننــد دو آذرمــاه ســاعت ۹:۳۰ صبــح بــه اتــاق 
ــا  ــش ب ــن همای ــد. ای ــه کنن ــان مراجع ــی اصفه بازرگان
ــری« و  حضــور »ســیروس شــفقی«، »محمدرضــا حائ
»امیــن ناطقــی« برگــزار خواهــد شــد. عالقه منــدان بــرای 
ــاه ســاعت  ــد دو آذرم ــن همایــش می توانن حضــور در ای
۹:۳۰ صبــح بــه اتــاق بازرگانــی اصفهــان مراجعــه کننــد.

 هوای اصفهان برای 
گروه های حساس، ناسالم است

و  دیــروز  اصفهــان  هــوای  کیفیــت  شــاخص های 
ــرای  ــت ناســالم ب ــی در وضعی ــرای ســومین روز متوال ب

گروه هــای حســاس قــرار گرفــت.
میانگیــن شــاخص کیفیــت هــوای اصفهــان تــا ســاعات 
ــرای گروه هــای  ــه ب ــود ک ــروز ۱۴۰ ب ــر دی ــه ظه ــی ب منته

حســاس ناســالم اســت.
بــر اســاس اعــالم پرتــال اداره کل محیــط زیســت 
اصفهــان، شــاخص کیفیــت هــوا روز گذشــته در میــدان 
ــن  ــان پروی ــگاه ۱۴۳، خیاب ــوار دانش ــاد ۱۴8، بل احمدآب
ــین)ع(  ــام حس ــدان ام ــی ۱2۳، می ــان رودک ۱27، خیاب
ــود و میانگیــن AQI شــهر  ۱65، بزرگــراه خــرازی ۱27 ب

ــد. ــت ش ــان ۱۴۰ ثب اصفه
ایــن شــاخص در شهرســتان های مبارکــه و خمینی شــهر 
ــال  ــاه س ــدای آبان م ــت. از ابت ــوده اس ــی ب ــز نارنج نی
ــت  ــه کیفی ــود ک ــروز، بیســت ودومین روزی ب جــاری دی
حســاس  بــرای گروه هــای  اصفهــان  شــهر  هــوای 

ــود. ناســالم ب

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

گردهمایــی شــورای عالــی مؤسســان مــدارس 
غیردولتــی کشــور در حالــی در اصفهــان برگــزار 
شــد کــه معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان 
ــارکت های  ــعه مش ــی و توس ــدارس غیردولت م
ــان  ــرورش، میهم ــوزش و پ ــی وزارت آم مردم

ــود.  ــن مراســم ب ــی ای اصل
ایــن  در  شــرکت کنندگان  جمــع  در  وی 
ــه ایــن مســئله اشــاره داشــت کــه   همایــش ب
ــم  ــه نظــام تعلی ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــگاه دول ن
و تربیــت آسان ســازی فرآینــد ظرفیــت کمــک 

ــت. ــرورش اس ــوزش و پ ــه آم ــردم ب م
برنامه ریزی هــای  بــه  زینی ونــد  مجتبــی 
ارتقــای کیفــی مــدارس  وزارتخانــه دربــاره 
در ســه ســطح کیفیت بخشــی،  غیردولتــی 
مــدارس  بــر  جامــع  نظــارت  دســتورکار 
ــاره  ــی اش ــه کالس ــرح کتابخان ــی و ط غیردولت
ســطح  بــه  بتوانیــم  بایــد  و گفــت:  کــرد 
انتظــارات مــردم از مــدارس غیردولتــی بــه نحو 

مطلــوب پاســخگو باشــیم.  
ــدارس  ــت م ــه »کیفی ــت را ک ــن برداش وی ای
ــدارد«،  ــی ن ــا ســایر مــدارس فرق ــی ب غیردولت
زنــگ خطــری بــرای مــدارس غیردولتــی 

عنــوان کــرد و گفــت: مؤسســان مــدارس 
ــد کــه مقدمــه  ــد فرامــوش کنن غیردولتــی نبای
خدمــت بــه نظــام تعلیــم و تربیــت، راه انــدازی 
و  اســت  باکیفیــت  آموزشــی  واحــد  یــک 
مهم تــر آنکــه بــه عنــوان مؤســس، راهبــر 

آموزشــی در مــدارس باشــند.
اینکــه مــدارس  بــه  بــا اشــاره   زینی ونــد 
غیردولتــی، نمــاد مشــارکت مردمــی در آموزش 
و پــرورش بــه شــمار می رونــد، گفــت: انتخــاب 
ــتفاده از  ــی و اس ــارکت های مردم ــعه مش توس
ظرفیت هــای مــردم بــرای کمــک بــه آمــوزش 
و پــرورش و اداره امــور مربوطــه، یــک ضــرورت 

ــود. ــوب می ش ــور محس در کش
ــه ای  ــه گون ــد ب ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــدارس  ــه م ــردم ب ــاد م ــه اعتم ــم ک ــل کنی عم
غیردولتــی ســلب نشــود، افــزود: مؤســس 
فقــط مســئول نگهــداری مدرســه نیســت؛ 
بلکــه بایــد همــه مؤلفه هــا در راســتای ارتقــای 
ــه نظــارت  ــرورش از جمل کیفیــت آمــوزش و پ
ــف،  ــوت و ضع ــاط ق ــی نق ــیابی، بررس و ارزش
ــوان  ــتفاده از ت ــا، اس ــت اولی ــتفاده از ظرفی اس
ــتی  ــه درس ــا را ب ــر چارچوب ه ــان و دیگ معلم

ــد. ــت کن رعای
ــن  ــرورش همچنی ــوزش و پ ــر آم ــاون وزی مع

گفــت: بازگشــت دانش آمــوزان بازمانــده از 
تحصیــل از سیاســت های ماســت کــه بــا 
انجــام آموزش هــای الکترونیکــی می تــوان 
ایــن دانش آمــوزان را بــه تعلیــم و تربیــت 

بازگردانــد.
 یک هفتم مدارس غیردولتی کشور 

در اصفهان است  
رئیــس اداره مشــارکت های مردمــی و مــدارس 
غیردولتــی اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
اصفهــان هــم کــه دیگــر میزبــان ایــن مراســم 
ــان در بحــث  ــه اصفه ــه اینک ــا اشــاره ب ــود، ب ب
مــدارس غیردولتــی در کشــور پیشــگام اســت، 
مدرســه  هــزار  دو  از  بیــش  امــروز  گفــت: 
ــال، 75  ــی فع ــز آموزش ــی، 772 مرک غیردولت
ــی  ــت امنای ــه هیئ ــه راه دور و ۱6۱ مدرس مدرس
بــه عبــارت دیگــر  در اســتان وجــود دارد؛ 
غیردولتــی  مــدارس  یک هفتــم  هم اکنــون 
ــتند. ــتقر هس ــان مس ــتان اصفه ــور در اس کش

حســن محبــی افــزود: در حــال حاضــر حــدود 
ــی  ــدارس غیردولت ــوزان م ــم دانش آم یک ده
ــه  ــن ب ــد و ای ــل می کنن ــن اســتان تحصی در ای
ــا  ــه ب ــت ک ــاد آموزش هاس ــت زی ــل کیفی دلی
همــت واالی مؤسســان و مدیــران مــدارس 
غیردولتــی و کارشناســان ادارات ممکــن شــده 

اســت.
 یک سوم فضای آموزشی اصفهان 

نیاز به بازسازی دارد
ــوزش و  ــر کل آم ــم، مدی ــن مراس ــه ای در ادام
ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــان نی ــتان اصفه ــرورش اس پ
اینکــه هم اکنــون حــدود ۱۹ درصــد دانش آمــوزان 
اســتان اصفهــان در مــدارس غیردولتــی تحصیل 
می کننــد، گفــت: یک ســوم فضاهــای آموزشــی 

و  بازســازی  بــه  نیــاز  اصفهــان  اســتان  در 
مدرســه   5۰ از  بیــش  و  دارد  مقاوم ســازی 
ــی  ــتیجاری و اوقاف ــان اس ــهر اصفه در کالن ش

ــت. اس
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــا ب ــن قائدیه محمدحس
آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان بزرگ تریــن 
چالش هــای  بــا  اجرایــی کشــور  دســتگاه 
بســیاری مواجــه اســت و یکــی از راهکارهــای 
ــه  ــا، ورود ب ــن چالش ه ــع ای ــرای رف ــم ب مه
توســعه مشــارکت های مردمــی و مــدارس 
غیردولتــی اســت، گفــت: در ســال های آینــده، 
انســانی  نیــروی  تأمیــن  راه  اصلی تریــن 
خریــد  از  اســتفاده  پــرورش،  و  آمــوزش 

خدمــات آموزشــی خواهــد بــود.

 رونمایی از 6 جلد کتاب برای شهدای 
دانش آموز

مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان 
همچنیــن در نشســتی خبــری دربــاره یــادواره 
ملــی شــهید »زینــب کمایــی« در اصفهــان 
ــی  ــادواره مل ــاری، ی ــاه ج ــم آذرم ــت: هفت گف

»زینــب کمایــی« و ۳6 هــزار شــهید دانش آموز 
کشــور در اصفهــان برگــزار می شــود کــه هــدف 
از آن، معرفــی ایــن شــهید و فرهنــگ ایثــار بــه 

ــت. ــوزان اس ــایر دانش آم س
 قائدیهــا افــزود: در آینــده ای نزدیــک رونمایــی 
از تألیــف شــش جلــد کتــاب بــا موضــوع 
شــش دبیرســتان و هنرســتان اصفهانــی انجام 

خواهــد شــد.
ــا  وی دبیرســتان شــهید محمــد منتظــری را ب
ــن  ــدارس در ای ــاخص ترین م ــهید، ش 2۳۴ ش
زمینــه عنــوان کــرد و افــزود: دبیرســتان امــام 
خمینــی)ره( کاشــان، عبدالهــی آران و بیــدگل، 
دســتغیب(  )شــهید  تســلیمی  دبیرســتان 
ناحیــه پنــج اصفهــان، هنرســتان ابــاذر و  هاتــف 
بیــش از ۱۰۰ شــهید را در دوران دفــاع مقــدس 

ــد. ــم کرده ان تقدی
 ارائه کتاب صوتی »یاد درخت کاج« 
اســتان  دانش آمــوزی  بســیج  مســئول 
اصفهــان گفــت: کتــاب »مشــق آخــر« در 
ــزار  ــی« و ۳6 ه ــب کمای ــی »زین ــادواره مل ی
ــد  ــی خواه ــور رونمای ــوز کش ــهید دانش آم  ش

شد. 
ایــن کتــاب مشــتمل بــر  6۰ داســتان کوتــاه از 
شــهدای شــاخص بســیج دانش آمــوزی اســت 
و تهیــه کتــاب صوتــی »یــاد درخــت کاج« نیــز 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــات فرهنگ ــر اقدام از دیگ

ــت.  ــده اس ــام ش ــوز انج ــهدای دانش آم ش
محمــد ادیــب افــزود: پنــج آذرمــاه بــا حضــور 
ــداران  ــپاه پاس ــین س ــالمی، جانش ــردار س س
ــیج در  ــدار بس ــه اقت ــالمی، برنام ــالب اس انق
ــان  ــی)ره( اصفه ــام خمین ــزرگ ام ــالی ب مص

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ

گروه اصفهان پریسا خاکبازان
P.Khakbazan@eskimia.ir

ــع  ــان در مجم ــی اصفه ــاق بازرگان ــر کل ات ــام دبی قائم مق
عمومــی مؤسســان انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 
صنایــع دســتی اســتان اصفهــان گفــت: از زمــان آغــاز بــه 
ــان،  ــی اصفه ــاق بازرگان ــه ات ــتم هیئت رئیس کار دوره هش
تعــداد تشــکل های ثبت شــده در ایــن اتــاق افزایــش 

ــه اســت. چشــمگیری یافت
محمودرضــا اقارب پرســت افزود: تشــکیل انجمــن تولیدکنندگان 
و صادرکننــدگان صنایــع دســتی اســتان اصفهــان تاثیــر 
ــزان صــادرات و ارزآوری بیشــتر و  ــر افزایــش می بســزایی ب

ــن افزایــش اشــتغال اســتان خواهــد داشــت.  همچنی
ــتان  ــتی اس ــع دس ــدی صنای ــه توانمن ــاره ب ــا اش   وی ب

و انتخــاب ایــن شــهر به عنــوان شــهر جهانی صنایع دســتی 
افــزود: اســتان اصفهــان پتانســیل های مطلوبــی را در زمینــه 
صــادرات صنایــع دســتی دارد و اتــاق بازرگانــی نیــز از ایــن 
انجمــن در مــواردی چــون افزایــش صــادرات محصــوالت، 
بهبــود تولیــد و حضــور موفــق در نمایشــگاه های داخلــی و 

خارجــی حمایــت خواهــد کــرد.
حمیدرضــا امیــدان، مدیــر دبیرخانه مشــترک کمیســیون ها 
ــز  ــان، نی ــی اصفه ــاق بازرگان ــادی ات ــکل های اقتص و تش
نقــش تشــکل ها را در فرآینــد توســعه اقتصــادی بــه 
ــای  ــد تصمیم گیری ه ــر فرآین ــا ب ــذاری آن ه ــل تاثیرگ دلی
 اقتصـــادی، تاثیرگـــذاری بــر انتخـــاب رویکـــردهای 
اقتصــادی و تجــاری دولــت و نخبه گرایــی، مهــم ارزیابــی 

 . کرد

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری 
ــش از  ــت: در حــال حاضــر بی ــان گف اصفه
2۰۰ هــزار خــودروی بــدون معاینــه فنــی در 

ــد. ــردد می کن ــان ت ســطح شــهر اصفه
اینکــه  بیــان  بــا  صلواتــی  علیرضــا 
فنــی کــه  معاینــه  بــدون  خودروهــای 
در محــدوده مرکــزی، زوج و فــرد شــهر 
اصفهــان تــردد می کننــد، از چهــارم آذر 
ــه  ــد، اضاف ــد ش ــه خواهن ــمول جریم مش
ــرای  ــت ب ــت دول ــغ مصــوب هیئ ــرد: مبل ک
ــه 5۰۰ هــزار  ــا، روزان ــن خودروه ــه ای جریم

ریــال اعــالم شــده اســت.  

وی بــا بیــان اینکــه داشــتن گواهینامــه 
ــی  ــرای خودروهای ــودرو ب ــی خ ــه فن معاین
کــه قصــد ورود بــه محــدوده مرکــزی شــهر 
ــد، از یــک مــاه گذشــته در  اصفهــان را دارن
شــورای ترافیــک اســتان اصفهــان مصــوب 
شــده، افــزود: در گام اول، سیاســت مــا 
فعالیــت در محــدوده مرکــزی شــهر اســت 
ــن  ــهر، ای ــای ش و در گام دوم در بزرگراه ه

ــی خواهــد شــد.  طــرح اجرای
اینکــه ۳5 دوربیــن  وی بــا اشــاره بــه 
موجــود در 25 تقاطــع و ورودی مرکــز شــهر 
اصفهــان شــماره تمــام خودروهــای در حــال 

ــد،  ــت می کنن ــن محــدوده ثب ــردد را در ای ت
ثبت شــده  پالک هــای  داشــت:  ابــراز 
ســامانه  بــا  دوربین هــا  ایــن  توســط 
ــای  ــی خودروه ــه فن ــازی معاین یکپارچه س
ــود و  ــق داده می ش ــیمفا( تطبی ــران )س ای
در صورتــی کــه خودرویــی دارای معاینــه 
 فنــی خــودرو نباشــد، جریمــه خواهــد 

شد.
ــه یــک  ــه اینکــه روزان ــا اشــاره ب صلواتــی ب
میلیــون خــودروی ســبک در ســطح شــهر 
ــک  ــزود: نزدی ــد، اف ــردد می کن ــان ت اصفه
ایــن خودروهــا  از  بــه 5۰۰ هــزار مــورد 

مشــمول معاینــه فنــی خــودرو می شــود و 
بقیــه خودروهــا کمتــر از چهــار ســال ســن 

ــد. دارن
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بیــش 
معاینــه  بــدون  خــودروی  هــزار   2۰۰ از 
فنــی خــودرو در ســطح شــهر اصفهــان 
تــردد می کننــد، گفــت: در شــش ماهــه 
ــه  ــورد معاین ــودرو م ــزار خ ــال، 6۴ ه امس
ــبت  ــه نس ــد ک ــرار گرفتن ــودرو ق ــی خ فن
بــه 57 هــزار خــودرو در مــدت مشــابه 
ــه رو  ــا ۱۱ درصــد رشــد روب ســال گذشــته، ب

بوده ایــم.

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری 
اینکــه حــدود  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان 
ــز  ــه مراک ــه ب ــی ک ــد از خودروهای 25 درص
ــان  ــهر اصفه ــای ش ــی خودروه ــه فن معاین
مراجعــه می کننــد، در گام نخســت مــردود 
می شــوند، افــزود: بیشــترین عیــوب بحــث 
معاینــه فنــی خودروهــا آالیندگی، سیســتم 
ترمــز خــودرو و عیــوب ظاهــری اســت کــه 
در ســامانه معاینــه فنــی خــودروی اصفهــان 

ثبــت شــده  اســت.
تســهیل  منظــور  بــه  گفــت:  صلواتــی 
ــتر  ــت بیش ــهروندان و فرص ــی ش دسترس
ــبک  ــای س ــی خودروه ــه فن ــرای معاین ب
ــان  ــیرانی و خیاب ــز تاکس ــان، دو مرک اصفه
اضافــه  شــیفت  بــا  همدانیــان  جــی 

می کننــد. فعالیــت 

شــهردار نطنــز گفــت: در راســتای شناســایی و معرفــی 
ــی  ــش نطنزشناس ــز، بخ ــی نطن ــی و تاریخ ــینه فرهنگ پیش
در کتابخانــه امیرالمؤمنیــن)ع( شــهرداری ایــن شــهر ایجــاد 

می شــود.
بــه گــزارش مهــر، علــی پیراینــده افــزود: شــهرداری نطنــز در 
 نظــر دارد بــرای شناســایی پیشــینه تاریخــی و فرهنگــی شــهر 
و معرفــی آن بــه جامعــه، بخــش تخصصــی »نطنزشناســی« 

را در کتابخانــه امیرالمؤمنیــن)ع( ایجــاد کنــد.
برنامه ریزی هــای  مبنــای  بــر  کــرد:  تصریــح  وی 
صورت گرفتــه مقــرر شــده در ایــن بخــش همــه اســناد 
مکتــوب از جملــه کتاب هــا، مجــالت، مقــاالت، تصاویــر 
و دست نوشــته های پژوهشــگران را کــه محتــوای آن بــه 
ــار  ــد و در اختی ــه کن ــد، تهی ــک می کن ــز کم ــاندن نطن شناس

ــد. ــرار ده ــوم ق عم
شــهردار نطنــز افــزود: از همــه شــهروندان می خواهیــم تمــام 
ــوب را  ــی مکت ــع اطالعات ــد و مناب ــی، جدی ــای تاریخ کتاب ه
ــاره نطنــز اســت، معرفــی کننــد تــا شــهرداری بــرای  کــه درب

تهیــه و گــردآوری آن هــا وارد عمــل شــود.
ــع مالــی ایــن طــرح اذعــان داشــت:  ــه مناب ــا اشــاره ب وی ب
طبــق مصوبــه شــورای اســالمی شــهر نطنــز، یک هــزارم 
ــاص  ــر اختص ــن ام ــه ای ــود را ب ــاالنه خ ــی س ــد عموم درآم

می دهــد.
پیراینــده یــادآور شــد: بــه زودی بــا دانشــگاه ها نیــز مکاتباتــی 
انجــام می شــود تــا نســخه ای از تحقیقــات انجام شــده 
ــرد و تعامــالت  ــرار گی ــن بخــش ق ــار ای در دانشــگاه در اختی

ــد. ــا مراکــز دانشــگاهی افزایــش یاب علمــی و پژوهشــی ب

 تشکیل انجمن صنایع دستی در اصفهان
 تأثیر بسزایی بر صادرات دارد 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان مطرح کرد:

تردد ۲۰۰ هزار خودروی بدون معاینه فنی در اصفهان 

 ایجاد بخش نطنزشناسی 
 در کتابخانه امیرالمؤمنین)ع( 

دانشگاه آزاد باید دانشگاهی 
پژوهش محور و کارآفرین شود

فوالدشهرمحمدرضا شریفی
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ــای دانشــگاه  ــه هیئــت امن سرپرســت دبیرخان
ضمــن  اصفهــان  اســتان  اســالمی  آزاد 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــان ب ــگاه آزاد لنج ــد از دانش بازدی
ــد  ــان در تولی ــاد دانشــگاه آزاد لنج ــت زی ظرفی
علــم و ارائــه طرح هــای موفــق پژوهشــی 
گفــت: ایــن دانشــگاه بــا توجــه بــه توانمنــدی 
ــز  ــن در مرک ــود و قرارگرفت ــوب خ ــیار مطل بس
کارخانه هــای بــزرگ صنعتــی اســتان اصفهــان، 
در راســتای عمــل بــه سیاســت های عالــی 
و  بــا حمایــت جــدی  دانشــگاه، می توانــد 
ــی  اساســی از طرح هــای پژوهشــی و تحقیقات
بســیار  نخبــگان، گام هــای  و  پژوهشــگران 
موفــق  طرح هــای  زمینــه  در  را  مؤثــری 

ــج  ــازی نتای ــردی و تجاری س ــی و کارب پژوهش
بــردارد. برون دانشــگاهی  طرح هــای 

پیــام نجفــی بــا اشــاره بــه اینکــه صنایــع بزرگ 
مــادر کــه در اطــراف دانشــگاه آزاد لنجــان 
ــاد و  ــدی زی ــد از توانمن ــد، می توانن ــود دارن وج
ــن  ــان ای ــای دانش بنی ــن طرح ه ــاوری نوی فن
ــاز صنعــت خــود را  ــرده و نی واحــد اســتفاده ک
از پژوهش هــای دانشــگاهی مرتفــع کننــد، 
افــزود: یکــی از موانــع توســعه ارتبــاط دانشــگاه 
دربــاره  اطالع رســانی  ضعــف  صنعــت  و 
توانمندی هــای علمــی دانشــگاه اســت؛ در 
این بــاره الزم اســت موسســات آمــوزش عالــی، 
دانــش تولیدشــده را مستندســازی کــرده و بــا 

روش هــای مناســب اطالع رســانی کننــد.
ــوان  ــع ت ــی از صنای ــفانه برخ ــت: متاس وی گف
نیازســنجی آموزشــی و پژوهشــی را ندارنــد؛ 
بنابرایــن نبــود ارتبــاط بــه دلیــل بی نیــازی 
نیســت؛ بلکــه بــه دلیــل تشــخیص نــدادن نیــاز 

ــای  ــم واحده ــای مه ــی از کارکرده ــت. یک اس
مشــکالت  و  آســیب ها  تحلیــل  صنعتــی، 
ســپس  و  آن هــا  مستندســازی  و  موجــود 

دانشگاه هاســت. بــه  ســفارش کار 
را  دانش بنیــان  شــرکت های  توســعه  وی 
ــوان  ــت عن ــا صنع ــک ب ــل نزدی ــد تعام نیازمن
ــا،  ــرفته دنی ــورهای پیش ــرد: در کش ــه ک و اضاف
درآمدهــای دانشــگاه ها از محــل پروژه هــای 
عملیاتــی دانشــگاه و صنعــت تامیــن می شــود. 
ضــروری اســت دانشــگاه ها شــتاب بیشــتری 
در جهــت تعریــف پروژه هــای صنعت محــور 

ــند. ــته باش داش
 نجفــی بــا تاکیــد بــر تعامل دانشــگاه بــا صنایع 
بــزرگ مــادر و توســعه مراکــز رشــد و پارک های 
ــاوری تصریــح کــرد: دانشــگاه آزاد اســالمی  فن
ــه یــک  ــد از یــک دانشــگاه آموزش محــور ب بای
ــل  ــن تبدی ــور و کارآفری ــگاه پژوهش مح دانش

شــود.

 رئیــس مرکــز پژوهش هــای شــورای شــهر 
ــترش  ــه گس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب اصفه
فرهنــگ کارآفرینــی در بیــن شــهروندان 
ضــروری اســت، گفــت: اگــر سیســتم 

فرهنــگ  راســتای  در  شــهر  فرهنگــی 
کارآفرینــی اقــدام کنــد، می توانیــم بــه 

یــک انقــالب اقتصــادی برســیم.
هــزار   ۱2 افــزود:  خســروی   کــوروش 

ــه  ــوه در شــهر وجــود دارد ک ــن بالق کارآفری
ــتای  ــهر در راس ــی ش ــتم فرهنگ ــر سیس اگ
فرهنــگ کارآفرینــی اقــدام کنــد، می توانیــم 

ــیم. ــادی برس ــالب اقتص ــک انق ــه ی ب

وی ادامــه داد: آرزوی بــزرگ مــا ایــن 
داخلــی  ناخالــص  تولیــد  کــه  اســت 
اصفهــان بــه 66 هــزار میلیــارد تومــان 
مــراودات   بایــد  رو  ایــن  از  برســد؛ 
ــر  ــورهای دیگ ــا کش ــود را ب ــادی خ اقتص
ظرفیت هــای  از  و  دهیــم  گســترش 
اســتفاده  اصفهــان  خواهرخوانده هــای 

کنیــم.

مرکــز  رئیــس  خســروی  کــوروش 
اصفهــان  شــهر  شــورای  پژوهش هــای 
و  اطالعــات  فنــاوری  ســازمان  افــزود: 
ارتباطــات شـــهرداری اصفهـــان نیــز بایــد 
ــع  ــه رف ــوف ب ــود را معط ــای خ آموزش ه
آمــوزش  و  کارآفرینــی  گلوگاه هــای 
ــا فضــای  ــد ت مهارت هــای کســب و کار کن

اقتصــاد شــهری بهبــود یابــد.   

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

آزادسازی10هزار متر مربع زمین دولتی 
در آران و بیدگل

از  بیــدگل  و  آران  شهرســازی  و  راه  اداره  رئیــس 
ــع از  ــر مرب ــزار و 2۰۰ مت ــه ۱۰ ه ــک ب ــازی نزدی آزادس
ــکاری  ــا هم ــتان ب ــن شهرس ــی در ای ــای دولت زمین ه
دادگســتری و نیــروی انتظامــی خبــر داد و گفــت: 
ــارد  ــه ۳۰ میلی ــک ب ــا نزدی ــن زمین ه ــی ای ارزش ریال
ریــال اســت؛ ایــن زمین هــا در منطقــه بلــوار احمدآبــاد 

ــع و قمــع شــد. ــه قل ــع شــده ک واق
ــر  ــزار مت ــه 5۰ ه ــه اینک ــا اشــاره ب ــی آراســته ب مجتب
مربــع از زمین هــای دولتــی ایــن شهرســتان از ابتــدای 
ــازی  ــن اداره آزادس ــط ای ــون توس ــاری تاکن ــال ج س
شــده، افــزود: تصــرف غیرقانونــی زمین هــای دولتــی 
و ملــی بــه یــک فرهنــگ نادرســت تبدیــل شــده کــه 
ــرای کوتاه کــردن دســت واســطه ها و  ــن راســتا ب در ای
متصرفــان، بایــد اطالع رســانی شــود و ایــن مجموعــه 
ــر اســاس  ــا متصرفــان زمیــن ب ــه خــود ب ــه نوب نیــز ب

قانــون بــه جــد برخــورد خواهــد کــرد. 
ــی آران و  ــار از زمین هــای دولت ــه وی ۱۱۰ هکت ــه گفت ب
بیــدگل نیــز طــی ســه ســال گذشــته آزادســازی شــده 

بــود.

 کاروانسرای مهیار شهرضا 
موقوفه است 

مدیــر کل اوقــاف اســتان اصفهــان گفــت: کاروانســرای 
مهیــار شــهرضا پــس از طــرح دعــوا در محکمــه بــرای 
ــاف و  ــت اداره اوق ــه طرفی ــت ب ــف تولی ــن تکلی تعیی
میــراث فرهنگــی، درنهایــت بــا صــدور حکــم بــه نفــع 
اداره اوقــاف در شــمار موقوفــات شهرســتان قــرار گرفت 

ــرای اداره آن هســتیم. ــال ســرمایه گذار ب ــه دنب و ب
 حجت االســالم رضــا صادقــی در همایــش قرآنــی 
ــالش  ــر مســئوالن ت ــت: اگ ــن در شــهرضا گف نورالثقلی
ــل  ــز تمای ــان ادا شــود، مــردم نی ــات واقف ــا نی ــد ت کنن
ــت. ــد داش ــود خواهن ــوال خ ــف ام ــه وق ــتری ب بیش

ــادی در اداره  ــیار زی ــهم بس ــات س ــزود: موقوف وی اف
اماکــن مهــم مذهبــی داشــته اند؛ ماننــد مدرســه صــدر 
ــد  ــن بای ــت؛ بنابرای ــه اس ــه دارای ۴5۰ رقب ــان ک اصفه

ــج شــود. فرهنــگ وقــف در جامعــه تروی

 سرانه مصرف آرد در اردستان 
دو برابر میانگین کشوری است

حمید فرخی
H.Farokhi@eskimia.ir

 اردستان

رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت اردســتان 
ــن شهرســتان  ــه ســرانه مصــرف آرد در ای ــا اشــاره ب ب
مصــرف  ســرانه  بــودن  زیــاد  از  نقــاط،  دیگــر  و 
ــوری  ــن کش ــش از میانگی ــر بی ــتانی ها، دو براب اردس
ــر داد و گفــت: ســرانه مصــرف آرد در اردســتان، ۹  خب
کیلوگــرم بــه ازای هــر نفــر اســت و ســرانه مصــرف آرد 
در کشــور، ۴.5 کیلوگــرم اعــالم شــده کــه در راســتای 
بــرای کاهــش  مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های 
ــالش  ــرم ت ــا 7.5 کیلوگ ــتان ت ــن شهرس ــرانه در ای س

می شــود.

ــه 7 هــزار  محمدرضــا باقــری گفــت: هم اکنــون ماهان
و 5۰۰ کیســه آرد ۴۰ کیلویــی بیــن ۴6 واحــد نانوایــی 
شهرســتان اردســتان توزیــع و انــواع نــان نرمــه و 

ــود. ــد می ش ــک تولی خش
وی تعــداد نانوایی هــای شهرســتان اردســتان را ۴6 
واحــد عنــوان و اضافــه کــرد: 8 پرونــده تخلــف ماننــد 
و  نــان  گران فروشــی، کم فروشــی، کیفیــت کــم 
رعایــت نکــردن مســائل بهداشــتی تشــکیل و بــه آن ها 
ــداد  ــش تع ــن افزای ــت. همچنی ــده اس ــیدگی ش رس
ــع  ــه، توزی ــان در خان ــای غیرمجــاز، پخــت ن نانوایی ه
ــان از ســایر شهرســتان ها،  در ســوپرمارکت ها و ورود ن

ــت. ــتان اس ــای اردس ــکالت نانوایی ه ــه مش از جمل
باقــری بــا اشــاره بــه ثابــت مانــدن نــرخ نــان در ســه 
ســال گذشــته گفــت: دو یــا ســه نفــر در هــر نانوایــی 
شــاغل هســتند کــه از نظــر گــذران زندگــی مشــکالت 
فراوانــی دارنــد؛ هزینه هــای آب و بــرق، اجــاره محــل 
و بیمــه نیــز ایــن ضــرورت را ایجــاد می کنــد کــه 

قیمــت نــان واقعــی شــود.  

 افتتاح نمایشگاه کتاب 
در زندان کاشان

کاشانابراهیم قربانی
E.Ghorbani@eskimia.ir

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی کاشــان 
از افتتــاح نمایشــگاه کتــاب در زنــدان کاشــان بــه 
مناســبت هفتــه کتــاب و کتابخوانــی خبــر داد و گفــت: 
در ایــن نمایشــگاه بیــش از یکصــد جلــد کتــاب 
بــا موضوعــات مذهبــی، علمــی، ادبــی، تاریخــی، 
مطالعــه  و  بازدیــد  بــرای  داســتانی  و  اجتماعــی 
ــده  ــا ش ــان برپ ــا و کارکن ــواده آن ه ــان و خان مددجوی

ــت. اس
مصطفــی جــوادی مقــدم افــزود: راه نجــات مددجویان 
غنی ســازی  اجتماعــی،  ناهنجاری هــای  ورطــه  از 
ــه،  ــا مطالع ــه ب ــی اســت ک ــی و اجتماع ــگ دین فرهن
تــالش، پشــتکار و رجــوع بــه کتــب دینــی و تاریخــی 
و بهره گیــری از رهنمودهــای بــزرگان دیــن و ائمــه 

ــد. ــد ش ــق خواه ــار)ع( محق اطه
وی بــا اشــاره بــه فضــای خــاص زنــدان افــزود: 
ــه  ــتگاه های مربوط ــکاری دس ــا هم ــم ب ــی داری آمادگ
ــی  ــای فرهنگ ــک فض ــه ی ــل ب ــدان را تبدی ــای زن فض

ــم.   کنی

رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان:

گسترش فرهنگ کارآفرینی در بین شهروندان ضروری است

،،
یک دهــم  حــدود  حاضــر  حــال  در 
دانش آمــوزان مــدارس غیردولتــی در 
ایــن اســتان تحصیــل می کننــد و ایــن 
بــه دلیل کیفیــت زیاد آموزش هاســت 
کــه بــا همــت واالی مؤسســان و مدیران 
مدارس غیردولتی و کارشناسان ادارات 

ممکــن شــده اســت

 مدیران آموزش و پرورش عنوان کردند:

اصفهان با داشتن دو هزار مدرسه غیردولتی 
در کشور پیشتاز است

 کیفیت در مدارس غیردولتی باید متفاوت  با مدارس دولتی باشد
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کوتاه اخبار 

تا پایان سال کرمان میزبان 50 هزار 
گردشگر خارجی خواهد بود

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
ــی مــی  ــان گفــت: پیــش بین گردشــگری اســتان کرم
ــی  ــگران خارج ــداد گردش ــال تع ــان س ــا پای ــم ت کنی
ورودی بــه اســتان از مــرز 50 هــزار نفــر بگــذرد کــه ایــن 
ــده آن اســت برنامه هــای اســتان در  مهــم نشــان دهن

ــت. ــوده اس ــر ب ــوزه موث ــن ح ای
ــور  ــدی حض ــش 30 درص ــی« از افزای ــود وفای »محم
گردشــگران خارجــی در ســال جــاری در اســتان کرمــان 
ــر داد و  ــته خب ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس
ــا پایــان ســال  اظهــار کــرد: پیــش بینــی مــی کنیــم ت
تعــداد گردشــگران خارجــی ورودی بــه اســتان از مــرز 
50 هــزار نفــر بگــذرد کــه ایــن مهــم نشــان دهنــده آن 
ــوده  ــر ب ــن حــوزه موث ــای اســتان در ای اســت برنامه ه

اســت.

برگزاری طرح پاییزه کتاب در 
کتاب فروشی های یزد 

سرپرســت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
یــزد از آغــاز طــرح پاییــزه کتــاب در کتاب فروشــی های 

یــزد خبــر داد. 
 علــی غیاثی ندوشــن گفــت: بــه منظــور حمایــت از

کتاب خوانــی،  فرهنــگ  ترویــج  و  کتاب فروشــی ها 
طــرح پاییــزه کتــاب از پنج شــنبه دوم آذر مــاه در 

 . می شــود  آغــاز  اســتان  کتاب فروشــی های 
کتاب خوانــی  بــه  عاقه منــدان  کــرد:  اظهــار  وی 
بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد  هم اســتانی ها  و 
از  پاییــزه کتــاب،  کتاب فروشــی های عضــو طــرح 
ــه مــدت  ــا ٣٥ درصــدی خریــد کتــاب ب تخفیــف ٣٠ ت

یــک مــاه اســتفاده کننــد 

 ارسال محموله کمک های مردمی 
به مناطق زلزله زده 

ــال و  ــی چهارمح ــای مردم ــه کمک ه ــن محمول دومی
بختیــاری بــه مناطــق زلزلــه زده کرمانشــاه ارســال شــد. 
ــال و  ــی چهارمح ــای مردم ــه کمک ه ــن محمول دومی
بختیــاری توســط ســپاه حضــرت قمــر بنی هاشــم 
ــال  ــاه ارس ــه زده کرمانش ــق زلزل ــه مناط ــتان، ب  )ع( اس

شد.
ایــن محمولــه شــامل کمک هــای غیــر نقــدی از جملــه 
ــت،  ــکان موق ــزات اس ــاک، تجهی ــی، پوش ــواد غذای م
ــودر و  ــد ل ــی مانن ــین آالت مهندس ــزات و ماش و تجهی
ــکان  ــات اس ــاز عملی ــرداری و آغ ــرای آوار ب ــدوزر ب بول

ــت. ــه زدگان اس زلزل

مجموعه تاریخی صدرالعلما  یزد 
ثبت ملی می شود

ــزد در  ــای ی ــه صدرالعلم ــی مجموع ــت مل ــده ثب پرون
ــرای  ــه و ب ــزد تهی ــراث فرهنگــی اســتان ی ــت می  معاون
ــراث  ــازمان می ــه س ــت ب ــد ثب ــه رون ــردن ادام ــی ک ط
فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری کشــور ارســال 

ــد .  گردی
ــراث  ــت می ــت معاون ــدم سرپرس ــی مق ــا  ریاح ساش
ــتی  ــع  دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــی اداره کل می فرهنگ
و گردشــگری اســتان، گفــت: مجموعــه صدرالعلمــا 
امامــزاده  مجــاورت  در  خمینــی  امــام  خیابــان   در 
ــی  ــی جهان ــت تاریخ ــب باف ــل و در قل ــاهزاده فاض ش

ــت.  ــده اس ــع ش ــزد واق ــهر ی ش

 برداشت 150هزار تن مرکبات 
از باغ های  عنبرآباد 

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان عنبرآباد از برداشــت 
ــن  ــتانی ای ــق کوهس ــات در مناط ــن مرکب ــزار ت 150ه

ــر داد.  شهرســتان خب
ــاد کشــاورزی شهرســتان  ــر جه محســن طاهــری مدی
ــتانی از  ــوالت کوهس ــت محص ــت : برداش ــاد گف عنبرآب
ــا  ــاز و ت ــاه از مناطــق کوهســتانی آغ ــر م نیمــه دوم مه
ــاد ادامــه خواهــد  ــان اســفند مــاه در دشــت عنبرآب پای

داشــت.
وی تصریــح کــرد: ســطح زیــر کشــت مرکبــات در 
مناطــق کوهپایــه  ای و دشــت عنبرآبــاد بیــش از 12 هزار 
ــاور  ــر و ب ــار  مثم ــزار هکت ــزان 9 ه ــن می ــار و از ای هکت

اســت.
ــار  ــاد اظه ــتان عنبرآب ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
کــرد: پیش  بینــی می  شــود بیــش از 150 هــزار تــن 
انــواع مرکبــات از باغ هــا برداشــت و روانــه بــازار شــود.
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در قلعه گنج

راســتای  در  قلعه گنــج گفــت:  انتظامــی  فرمانــده 
ــزرگ مــواد مخــدر  ــا باندهــای ب ــارزه شــبانه روزی ب مب
و ضربــات متعــدد بــر ســوداگران مــرگ، پلیــس 
ــا اســتفاده از منابــع فنــی  اطاعــات ایــن شهرســتان ب
ــواد  ــاق م ــلح قاچ ــد مس ــک بان ــای ی ــی اعض و پلیس
مخــدر کــه قصــد انتقــال مــواد از ارتفاعــات قلعــه  گنــج 
ــاب  را داشــتند، شناســایی  ــه ســمت شهرســتان مین  ب

کردند.
علــی پرنــگ افــزود: پــس از رصــد اطاعاتــی از محــل 
ــه  ــزرگ در منطق ــد مســلح و ب ــن بان ــردد اعضــای ای ت
ــا  ــاب و ب ــور هشــت بندی واقــع در شهرســتان مین توکه
همــکاری پاســگاه اقــدام بــه اجــرای کمیــن می کننــد.

وی ادامــه داد: قاچاقچیــان توســط چهــار دســتگاه 
ــا  ــه ب ــتند ک ــواد را داش ــال م ــد انتق ــیکلت قص موتورس
اقــدام بــه  موقــع مأمــوران و در یــک درگیری مســلحانه، 
ــود  ــر خ ــه را ب ــیکلت عرص ــدگان موتورس ــت رانن در نهای
 تنــگ دیــده و بــا توجــه بــه پوشــش جنگلــی منطقــه با 
ــواری  ــواد مت ــل م ــای حام ــتن موتوره ــا گذاش ــه  ج ب
ــر از  ــه دو نف ــات غافلگیران ــک عملی ــه در ی می شــوند ک

ــدند . ــتگیر ش ــان دس قاچاقچی

 حدیث بابایی
H.Babaie@eskimia.ir

گروه استانها

ــه  ــرم ک ــوع ج ــگیری از وق ــورای پیش ــه ش جلس
بــا موضــوع بررســی راهکارهــای پیشــگیری 
در  دولتــی  اراضــی  غیرقانونــی  تصرفــات  از 
ــزار شــد. ــزد برگ  ســالن جلســات دادگســتری ی
ــاد  ــا انتق ــزد ب ــهردار ی ــژاد ش ــی ن ــدی جمال مه
یــزد  در  تخلفــات ســاختمانی  بــودن  بــاال  از 
ــی و  ــی دولت ــرف اراض ــواری، تص ــر زمین خ نظی
تخریــب منابــع ملــی بــر لــزوم برخــور د جــّدی بــا 

ــرد. ــد ک ــن تأکی متخلفی
شــهردار یــزد بــا اشــاره بــه فعالیــت تعــداد زیادی 
ــدم  ــوز و ع ــدون مج ــی ب ــات ملک ــگاه معام بن
ــر روی فعالیت هــای بنگاه هــای  نظــارت دقیــق ب
معامــات ملکــی، ادامــه کرد: ســاخت ســازه های 
غیرمجــاز به خصــوص در حاشــیه های شــهر، 
نظیــر  تخلفاتــی  و  دولتــی  اراضــی  معاملــه 
ــر  ــا نف ــه صده ــزرگ ب ــای ب ــک پهن ــروش ی ف
ــه  ــای اینک ــهر به ج ــی ش ــا طراح ــده ت ــث ش باع
دســت شــهرداری ها و ســازمان های مربوطــه 
باشــد، توســط بنگاه هــای معاماتــی صــورت 
 بگیــرد و ایــن مهــم بایــد توســط مراجــع  ذی ربط 

پیگیری و حل شود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود با اشــاره 

بــه طــرح کلینیــک شــهروندی کــه از ســال 94 در 
راســتای آشــنا کــردن شــهروندان بــا حقــوق خــود 
در یــزد اجــرا می شــود،  اظهــار کــرد: اجــرای 
ــد  ــد می توان ــن طــرح مفی ــت ای وســیع تر و تقوی

در حــل بســیاری از معضــات موّثــر  باشــد.  

جمالــی نــژاد در پایــان بــا  اشــاره به جلســاتی که 
ــا ســازمان های مســئول در خصــوص مســائلی  ب
ــد شــهری و ســاخت ســازه های  هم چــون کمربن
ــن  ــداوم ای ــزوم ت ــر ل ــده، ب ــی برگزارش غیرقانون
جلســات و تعامــل مســئولین و دســتگاه های 
مربوطــه جهــت کاهــش آشــفتگی ساخت وســاز 
ــزد  ــهر ی ــی ش ــهری و جهان ــای ش ــود فض  و بهب

تأکید کرد.
 بنگاه های معامالت ملکی غیرمجاز در 

استان یزد تعطیل می شوند
یــزد  اســتان  دادگســتری   رئیــس 
ــی در ســومین جلســه شــورای  محمدرضــا حبیب
پیشــگیری از وقــوع جــرم اســتان یــزد بــا اشــاره 
بــه تخلفــات بنگاه هــای معامــات ملکــی فاقــد 
مجــوز در یــزد و آســیب هایی نظیــر معضــل 
ــاز  حاشیه نشــینی و ســاخت  و ســازهای غیرمج
در حاشــیه های شــهر کــه بــه واســطه ایــن 
 بنگاه هــا بــه وجــود آمــده و معامــات غیرقانونــی،

ــل  ــن بنگاه هــا شناســایی و تعطی ــار کــرد: ای اظه
خواهنــد شــد و بــا متخلفیــن ایــن حــوزه برخــورد 

قانونــی صــورت خواهــد گرفــت.
ــع و  ــور د قاط ــزوم برخ ــر ل ــد ب ــا تأکی ــی  ب حبیب
جدیــت دســتگاه ها و مســئولین ذی ربــط بــا 
ــی  ــرف غیرقانون ــه تص ــدام ب ــه اق ــی ک متخلفین
اراضــی  ایــن  در  و  دولتــی می کننــد  اراضــی 
افــزود:  می دهنــد،  انجــام  ســاز  و  ســاخت  
به هیچ وجــه   رســان  خدمــات  دســتگاه های 
بایــد بــه چنیــن ســازه هایی خدمــات ارائــه کننــد، 
ــوب  ــرم محس ــت در ج ــن کار معاون ــه ای ــرا ک چ

ــراه دارد.  ــه هم ــی ب ــرد قانون ــده و پیگ ش
ایــن مقــام قضایــی در پایــان بــا اشــاره بــه 

اقــدام برخــی دســتگاه ها مبنــی بــر اعمــال 
تفســیر شــخصی در خصــوص برخــی مــاده 
 قانون هایــی کــه در خصــوص ارائــه خدمــات بــه 
خاطرنشــان  دارد،  وجــود  ســازه هایی  چنیــن 
ــت  ــی اس ــده قاض ــر عه ــون ب ــیر قان ــرد: تفس ک
ــم آگاه  ــن مه ــه ای ــبت ب ــد نس ــئولین بای و مس

ــند. باش
 نبود امکانات و نیروی انسانی کافی 
برای مبارزه با زمین خواری در استان یزد

اســتان  طبیعــی  منابــع  کل  اداره   رئیــس 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  آخونــدی  محمدرضــا 
ــار  ــون هکت ــود 2/7 میلی ــا دارا ب ــزد ب ــتان ی اس
 وســعت از پهناورتریــن اســتان های کشــور اســت 
اظهــار کــرد: حفاظــت از ایــن وســعت و مقابلــه بــا 
زمین خــواری نیازمنــد امکانــات و منابــع ویــژه ای 
اســت کــه بایــد مــورد توجــه مســئولین ذی ربــط 

قــرار بگیــرد.
ایــن  بــه فعالیت هــای  اشــاره  بــا  آخونــدی 
مجموعــه در امــر مبــارزه بــا زمین خــواری و 
جلوگیــری از تصــرف غیرقانونــی اراضــی دولتــی 

و تخریــب منابــع ملــی،  اظهــار داشــت: در ایــن 
ــاری 5/8  ــال ج ــت س ــه نخس ــتا در 6 ماه راس
هکتــار از اراضــی تصــرف  شــده غیرقانونــی، رفــع 
تصــرف  شــده و متخلفــان در ایــن مــورد بــه 

ــدند. ــی ش ــا معرف ــتگاه قض دس
ــزد  ــتان ی ــی اس ــع  طبیع ــس اداره کل مناب رئی
در ادامــه بحــث، محدودیت هــای اعتبــاری را 
ــی  ــع طبیع ــکات مناب ــن مش ــه جدی تری ازجمل
ــتانی  ــی و اس ــای مل ــرای طرح ه ــتای اج در راس
در حوزه هــای مختلــف عنــوان کــرد و افــزود: 
ــری  ــل فراگی ــه دلی ــی ب ــع طبیع ــای مناب طرح ه
متعــدد بــه تخصیــص اعتبــار متفــاوت نســبت به 

ــاز دارد. ــتان نی ــتگاه های اس ــر دس دیگ
وی بابیــان اینکــه نبود تجهیزات و نیروی انســانی 
ــر  ــه در ام ــت ک ــدی اس ــکاتی ج ــی از مش کاف
ــود دارد،  ــتان وج ــواری در اس ــا زمین خ ــارزه ب  مب
ــی از  ــون حــدود نیم ــرد: هم اکن ــر نشــان ک خاط
ــت و  ــدی اس ــتی با تص ــی و گش ــت  نگهبان پس
منابــع طبیعــی نیــروی کافــی در راســتای اجــرای 
امــور مربوطــه در ایــن موضــوع را در اختیــار ندارد.

ــزد، محمدحســین ماجــدی  ــرکل اســتاندارد اســتان ی مدی
ــا  ــه م ــام اینک ــا اع ــارس ب ــا ف ــو ب ــت و گ ــی در گف اردکان
در موضــوع مراکــز تســت مخــزن ســوخت CNG انحصــار 
 CNG ایجــاد نکرده ایــم، گفــت: معاینــه فنــی گازهــای
ــر داده نشــده اســت،  ــک نف ــه ی ــی انحصــاری ب ــه صورت ب
لیکــن تنهــا یــک آزمایشــگاه جهــت تســت هیدرواســتاتیک 

ــود دارد. ــتان وج ــوخت CNG در اس ــازن س مخ
ــش  ــی ش ــج ال ــر پن ــال حاض ــزود: در ح ــه اف وی در ادام
را  آزمایش هــا  ایــن  انجــام  تقاضــای  آزمایشــگاه 
ــال  ــگاه ها فع ــن آزمایش ــل،  ای ــض تکمی ــد. به مح  داده ان

خواهند شد.
مدیــرکل اســتاندارد اســتان بــا اشــاره بــه هزینه هــای 
ــای  ــرد:  هزینه ه ــح ک ــات،  تصری ــن معاین ــی در ای دریافت

ــوده و  ــر نظــر اداره اســتاندارد ب ــی در یــک مــورد زی دریافت
ــه تســت  مابقــی مــورد تأییــد مــا نیســت و افــرادی کــه ب
مخــازن مشــغول هســتند ایــن هزینه هــا را تعییــن کــرده 

و دریافــت می کننــد.
ماجــدی بــا عنــوان اینکــه تاکنــون هیچ گونــه شــکایتی در 
ــم،  ــت نکرده ای ــردم دریاف ــا م ــب ب ــورد نامناس ــه برخ زمین
نامحســوس  بــه  صــورت  مأمورانــی  کــرد:  اذعــان 
نظارت هــای الزم را انجــام داده و در صــورت مشــاهده 

تخلــف، بــا آن برخــورد می کننــد.
مــردم  بــه  خطــاب  پایــان  در  مســئول  مقــام   ایــن 
یــک  بــار همــه  توصیــه کــرد:  حداقــل ســه ســال 
ــت  ــتند را تس ــزن CNG هس ــه دارای مخ ــی ک خودروهای
کننــد تــا بــا مشــکلی مواجــه نشــوند و اتفاقــی رخ ندهــد.

و  اشــتغال  نشســت کارگــروه  در  نصیــری زاده  حمیدرضــا 
ســرمایه گذاری اســتان یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه نــرخ بیــکاری 
در ســال 92 در ســطح اســتان در مــردان 4.4 و در بیــن زنــان 
ــار  ــاس آم ــر اس ــرد ب ــح ک ــت،  تصری ــوده اس ــد ب 20.7 درص
ــردان  ــکاری در م ــرخ بی ــال 95، ن ــماری س ــل از سرش حاص

ــت. ــوده اس ــد ب ــان 27 درص ــد و در زن ــتان 9 درص اس
بــه گــزارش فــارس، رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
اســتان بــا بیــان اینکــه تعــداد بیــکاران دارای تحصیــات عالــی 
در کشــور بــر اســاس همیــن آمــار حــدود 2 میلیــون و 110 هــزار 
نفــر اســت، بیــان داشــت:  تعــداد بیــکاران دارای تحصیــات 

عالــی در اســتان حــدود 45 هــزار و 600 نفــر اســت.
وی ادامــه داد: از ایــن تعــداد، حــدود 25 هــزار نفــر مــردان و 

حــدود 20 هــزار نفــر زنــان هســتند.

ــر اینکــه یکــی  ــا تأکیــد ب ــزد ب عضــو هیئت علمــی دانشــگاه ی
ــداد  ــش تع ــتان، افزای ــکاری اس ــرخ بی ــش ن ــل افزای از دالی
زنــان بیــکار اســت، عنــوان کــرد: عــاوه بــر زوم ایجــاد 
فرصت هــای شــغلی مناســب بانــوان نظیــر،  مشــاغل خانگــی 
ــا  ــه ب ــز در رابط ــی نی ــگ عموم ــد در فرهن ــان بای و دانش بنی
ضــرورت شــاغل بــودن زنــان دارای مــدرک تحصیلــی تغییــر 

ــرد. ایجــاد ک
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی در بخــش دیگــری 
از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح اشــتغال 
ــرح  ــن ط ــارات الزم ای ــرد: اعتب ــان ک ــر نش ــتائیان، خاط روس
دیده شــده امــا نبایــد صرفــًا بــه ارائــه تســهیات اقــدام کنیــم 
بلکــه بایــد برنامه ریــزی الزم جهــت ایجــاد اشــتغال پایــدار و 

ــرد. ــورت بگی ــتاها ص ــب در روس مناس

ـــال  ـــی چهارمح ـــهرک های صنعت ـــرکت ش ـــل ش مدیرعام
 و بختیـــاری گفـــت: در راســـتای توســـعه اشـــتغال 
32 روســـتا بـــرای اجـــرای طـــرح تولیـــد پوشـــاک در 

ــده اند.  ــاب شـ ــتان انتخـ اسـ
علیرضــا شــفیع زاده در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: 
ــه  ــک ب ــاری نزدی ــا اعتب ــتغال ب ــعه اش ــور توس ــه منظ ب
ــق  ــاک در مناط ــد پوش ــرح تولی ــال، ط ــارد ری 680 میلی
ــه و  ــازمان برنام ــه س ــاس تفاهم نام ــر اس ــتایی ب روس
بودجــه و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در 5 اســتان 
ــان و  ــاه، گی ــاری، کرمانش ــال و بختی ــل، چهارمح اردبی

ــود. ــرا می ش ــی اج ــورت آزمایش ــه ص ــدان ب هم
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه ســازمان صنایــع 
از  یکــی  ایــران  صنعتــی  شــهرک های  و   کوچــک 

و  اســت  طــرح  ایــن  اجــرای  در  مشــارکت کنندگان 
شــرکت شــهرک های صنعتــی نیــز بایــد بــه عنــوان تابــع 

ــد. ــته باش ــارکت داش ــرح مش ــام ط در انج
ــال  ــی چهارمح ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش مدیرعام
انتخــاب کارگاه هــا،  بــرای  بیــان کــرد:  و بختیــاری 
ســوله های در اختیــار تعــاون روســتایی و امــور عشــایر 
اولویــت دارنــد و شهرســتان های شــهرکرد و بروجــن بــه 
عنــوان مــکان ایجــاد شــرکت پشــتیبان انتخــاب شــدند.

ایــن طــرح  در  وی خاطرنشــان کــرد: ســرمایه گذار 
موظــف اســت کــه ضمن فراهــم نمــودن نیــرو و امکانات 
در مناطــق روســتایی و نیــز برگــزاری آموزش هــای الزم 
طبــق دســتورالعمل، محصــوالت نهایــی را بــرای بازاریابی 

بــه شــرکت پشــتیبان مرکــزی ارســال کنــد.

ــری  ــد جعف ــان، محم ــتان کرم ــامت اس ــه س ــرکل بیم مدی
بــا اشــاره بــه اینکــه بخشــی از مطالبــات بیمــه ســامت 
ــان  ــتان کرم ــکان اس ــی و پزش ــز درمان ــا، مراک ــه داروخانه ه ب
ــا  ــتان ت ــای اس ــات داروخانه ه ــت: مطالب ــد، گف ــت ش پرداخ

پایــان خردادمــاه 96 پرداخــت شــد.
جعفــری بیــان داشــت: رســالت ســازمان بیمــه ســامت 
ــاری  ــان بیم ــا در زم ــی از دوش خانواده ه ــار مال ــتن ب برداش
ــا تنظیــم قــرارداد  ــه اینکــه ایــن مهــم ب ــا اشــاره ب اســت.وی ب
همــکاری بــا تمــام مراکــز درمانــی ســرپایی و بســتری اســتان 
ــای  ــن قرارداده ــاد ای ــت: انعق ــت، گف ــیده اس ــام رس ــه انج ب
ــاز  ــورت نی ــدگان در ص ــه بیمه ش ــت ک ــرای آن اس ــکاری ب هم
پزشــکی بتواننــد بــا ارائــه دفاتــر بیمــه ســامت از تعامــل بیــن 
بیمــه و بیمارســتان ها و ســایر مراکــز درمانــی اســتفاده کننــد.

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران، مدیــرکل بیمــه ســامت 
ــز  ــه مراک ــه ب ــن بیم ــی ای ــه بده ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم اس
درمانــی در اســتان بــا تشــکر از توجــه مســئوالن ســازمان 
مرکــزی بیمــه بــه کرمــان افــزود: بــا هماهنگــی انجــام شــده 
ــز  ــا، مراک ــه داروخانه ه ــامت ب ــه س ــات بیم ــی از مطالب بخش

ــد. ــت ش ــان پرداخ ــتان کرم ــکان اس ــی و پزش درمان
ــا  ــتری ت ــز بس ــا مراک ــامت ب ــه س ــاب بیم وی از تسویه حس
پایــان بهمــن  مــاه ســال 95 خبــر داد و اظهــار کــرد: مطالبــات 
مطب هــای پزشــکی خصوصــی اســتان نیــز تــا پایــان ســال 95 

پرداخــت و تســویه گردیــد.
جعفــری گفــت: بــه زودی تمــام بدهــی بیمــه ســامت اســتان 
ــن  ــا ای ــرارداد ب ــز طــرف ق ــه مراک ــه هم ــان ســال 95 ب ــا پای ت

بیمــه پرداخــت شــود

استانها

 CNG تنها یک مرکز تست هیدرواستاتیک مخازن 
در استان یزد وجود دارد 

 وجود بیش از 45 هزار بیکار با تحصیالت عالی
 در استان یزد 

 طرح تولید پوشاک در ۳۲ روستای 
چهارمحال و بختیاری اجرا می شود 

مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان خبر داد:

بیمه سالمت و پرداخت برخی معوقات 

معاون وزیر امور اقتصاد در کرمان گفت:
شاخص کسب و کار ایران به رتبه 124 رسیده است 

ــینی در  ــین میرشجاعیان حس ــی،  حس ــاد و دارای ــور اقتص ــر ام ــادی وزی ــاون اقتص مع
ــی شــدن  ــا دســتور کار نحــوه اجرای جلســه »پنجــره« واحــد ســرمایه گذاری اســتان ب
دســتورالعمل اســتقرار و توســعه مرکــز ملــی پایــش محیــط کســب و کار اظهــار داشــت: 

ــوط می شــود. ــی و خــارج از کشــور مرب ــه 2 حــوزه داخل فضــای کســب و کار ب
ــور خاقیــت و ایجــاد شــغل های  ــان اینکــه بنگاه هــای خــرد و متوســط، موت ــا بی وی ب
جدیــد در دنیــا هســتند، عنــوان کــرد: تأکیــد مــا در فضــای کســب و کار بــر بنگاه هــای 
خــرد و متوســط اســت، زیــرا بنگاه هــای بــزرگ البی گــری الزم را دارنــد و می تواننــد بــا 

قــدرت خــود از مشــکل رد شــوند.
ــا شــعار بهبــود فضــای  ــوان کــرد: از ابتــدای دولــت یازدهــم ب میرشجاعیان حســینی عن
ــه  ــت ک ــکل گرف ــب و کار ش ــای کس ــدور مجوزه ــررات و ص ــت مق ــب و کار، هیئ کس
ــاد و ... در آن  ــر اقتص ــران، وزی ــاف و ای ــاون، اصن ــاق تع ــای ات ــت و رؤس ــوه ای اس فراق

ــد. حضــور دارن
بــه گــزارش ایســنا، معــاون اقتصــادی وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی ابــراز داشــت: هیئــت 
ــتین آن  ــه نخس ــی دارد ک ــه اصل ــب و کار 3 وظیف ــای کس ــدور مجوزه ــررات و ص مق
احصــای تمــام مجوزهــا اعــم از کســب و کار و غیــر آن بــوده کــه در حــال حاضــر 2 هــزار 

مجــوز داخــل ســامانه ایجــاد شــده و ثبــت شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه رتبــه کســب و کار ایــران از 120 در ســال گذشــته،  بــه رتبــه 124 
در ســال جــاری رســیده اســت، تصریــح کــرد: دومیــن وظیفــه هیئــت مقــررات و صــدور 
مجوزهــای کســب و کار، بررســی مجوزهــا بــوده و اینکــه آیــا ایــن مجوزهــا اســتنادهای 
ــه  ــه در بعضــی از دســتگاه ها ب ــر در بررســی های صــورت گرفت ــا خی ــد ی ــی را دارن قانون

اعــداد عجیبــی رســیدیم.
میرشجاعیان حســینی خاطرنشــان کــرد: بــه طــور مثــال جهــاد کشــاورزی یــک 
چهــارم مجوزهــای کشــور را صــادر می کنــد کــه یکــی از دالیــل آن مــوردی بــودن 
ــات  ــار و اطاع ــد آم ــرای تولی ــط ب ــا فق ــه یک ســری مجوزه ــا اینک ــا اســت و ی  مجوزه

گرفته شده  است.
ــرای  ــون توانســتیم، 500 مجــوز را کســر کنیــم، اضافــه کــرد: ب ــان اینکــه تاکن ــا بی وی ب
ــم، 70  ــرار دهی ــه ق ــورد توج ــتگاه ها را م ــام دس ــت، تم ــب و کار الزم نیس ــود کس بهب
ــی و  ــروی انتظام ــه، نی ــوه قضائی ــتگاه ق ــج دس ــا پن ــور را تنه ــتعامات کش ــد اس درص

وزارتخانه هــای اقتصــاد، کشــور و وزارت بهداشــت می دهنــد. 
ــاف 58 درصــد  ــاق اصن ــه داد: ات ــی ادام ــور اقتصــاد و دارای ــر ام ــاون اقتصــادی وزی مع
اســتعامات کشــور را دریافــت می کنــد و در کنــار آن وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 
جهــاد کشــاورزی، فرهنــگ و ارشــاد اســامی و بانــک مرکــزی در مجمــوع 78 درصــد 

اســتعامات کشــور را دارنــد.  

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
آماده باش اکیپ های راهداری 

چهارمحال و بختیاری
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای چهارمحــال 
و بختیــاری گفــت: بــا ورود ســامانه بارشــی بــه اســتان، 
ــی  ــاش ایمن ــورت آماده ب ــه ص ــداری ب ــای راه اکیپ ه

ــد. ــد می کنن ــی را رص ــای مواصات جاده ه
احمــد جمشــیدی اظهــار کــرد: بــا ورود ســامانه بارشــی 
از ســمت غــرب بــه چهارمحــال و بختیــاری اکیپ هــای 
راهــداری بــه صــورت آماده بــاش و شــبانه روزی ایمنــی 

ــد. ــی را رصــد می کنن ــای مواصات جاده ه
ــی  ــت در تمام ــپ ثاب ــه 46 اکی ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
هســتند،  مســتقر  اســتان  مواصاتــی  محور هــای 
افــزود: از امــروز چنــد اکیــپ نظارتــی و مدیریتــی نیــز 
ــتانی  ــای کوهس ــًا جاده ه ــا خصوص ــی محور ه در تمام
ــانی و  ــت خدمات رس ــتان، وضعی ــر اس ــاط برف گی و نق

ــد. ــرل می کنن ــه را کنت ــایل نقلی ــردد وس ت
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای چهارمحــال 
ــا آغــاز بارندگی هــا در اســتان  و بختیــاری ادامــه داد: ب
در  و شــن  نمــک  و  مکانیکــی  تجهیــزات  تمامــی 

راهدارخانه هــا وجــود دارد.

 جشنواره زعفران، طالی سرخ 
به میزبانی بهاباد 

ــن  ــزاری دومی ــاد از برگ ــاورزی بهاب ــاد کش ــر جه مدی
ــتان  ــن شهرس ــرخ در ای ــای س ــران ط ــنواره زعف جش
خبــر داد و گفــت: ایــن جشــنواره روز شــنبه، چهــارم آذر 

مــاه 96 برگــزار می شــود .
ــی از ــاد یک ــه بهاب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــر رحمتی  اکب

 قطب هــای فعــال تولیــد زعفــران اســتان یــزد بــا 
300 هکتــار اســت، اظهــار کــرد: بیشــترین ســطح زیــر 
ــن  ــه ای ــوط ب ــتان مرب ــول در اس ــن محص ــت ای کش

ــت. ــتان اس شهرس
وی افــزود: بــا برگــزاری اولیــن جشــنواره زعفــران که در 
افزایــش کمــی و کیفــی ایــن محصــول کــم آب خــواه 
ــن  ــز در ای ــی نی ــرات مثبت ــوده و اث ــم ب ــودآور مه و س
منطقــه بــه همــراه داشــته اســت، امیــد اســت دومیــن 
جشــنواره طــای ســرخ  هــم بــا اهدافــی کــه دارد بــه 

نحــو مطلــوب برگــزار شــود.
ــن  ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــان تصری رحمتی
شهرســتان قطــب فعــال اســتان در زمینــه تولیــد 
ــرآوری  ــای ف ــی رود واحده ــار م ــران اســت،  انتظ زعف
و صنایــع تکمیلــی ایــن محصــول نیــز در راســتای 
بهره بــری ایــن محصــول ســود آور در منطقــه نیــز ایجــاد 

ــود. ش

 استخراج ۳2میلیون تن مس 
در معدن مس میدوک 

ــهربابک  ــدوک ش ــس می ــدن م ــی مع ــس مهندس رئی
گفــت: ســاالنه 32میلیــون تــن مــس در ایــن معــدن 

اســتخراج می شــود. 
معــدن  مهندســی  رئیــس  خواجــه زاده،  اســدهللا 
ــا  ــگاران ب ــک در جمــع خبرن ــدوک شــهر  باب مــس می
ــت، ــال اس ــدن 18س ــن مع ــر ای ــه عم ــه اینک ــاره ب  اش
پیش بینــی می شــود بــا راه انــدازی طــرح جدیــد 
معــدن و تکمیــل کــردن اکتشــافات،  عمــر معــدن نیــز 
ــون  ــن معــدن 8میلی ــت: در ای ــد. وی  گف ــش یاب افزای
تــن بــرای کارخانه هــا و32میلیــون تــن اســتخراج 

ــت. ــان اس ــتان کرم ــک در اس ــهر باب ــی ش اصل
وی افــزود: اســتخراج در ایــن معــدن بــه صــورت رو بــاز 

صــورت می گیــرد.
گردشــگران خارجــی در ســال جــاری در اســتان کرمــان 
ــر داد و  ــته خب ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس
ــال  ــان س ــا پای ــم ت ــی می کنی ــرد: پیش بین ــار ک اظه
 تعــداد گردشــگران خارجــی ورودی بــه اســتان از مــرز 
ــده  ــان دهن ــم نش ــن مه ــه ای ــذرد ک ــر بگ ــزار نف 50 ه
 آن اســت کــه برنامه هــای اســتان در ایــن حــوزه، 

موثر بوده است.

بیمه بودن بیش از 900 تولیدکننده 
زیورآالت سنتی یزد 

ــی،  ــراث فرهنگ ــتی اداره کل می ــع  دس ــاون صنای مع
 صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان یــزد بــا اشــاره بــه
ــا و  ــت ط ــاالی صنع ــتغال زایی ب ــزوده و اش ارزش اف
جواهــرات بــه عنــوان یکــی از برندهــای اقتصــادی یــزد، 
ــرای  ــه ب ــای مربوط ــتر نهاده ــت بیش ــتار حمای خواس

ــر صنعــت در اســتان شــد .  ــق بیشــتر ایــن هن رون
بــه  اشــاره  بــا  مهرجــردی«  دهقــان   »محمدرضــا 
ــاز  ــد: از دیرب ــار می    کن ــزد،  اظه ــای ی ــای ط ویژگی     ه
 طــای یــزد بــه دلیــل داشــتن عیار 20 بــه عنــوان یکی از 
دیــار  ایــن  طــای  مصنوعــات  مهــم  ویژگی    هــای 
همیشــه مــورد اســتقبال مــردم کشــورمان بــوده و ایــن 
ــا  ــز یزدی    ه ــن نی ــر ای ــاوه ب ــه ع ــت ک ــی اس در حال
بــه درســت کاری نیــز شــهره هســتند و خریــداران 
خریــد  یــزد  طــای  بــازار  از  خاطــر  اطمینــان   بــا 

می  کنند . 
وی بــا بیــان ایــن کــه در حــال حاضــر بیــش از دو هــزار 
صنعت گــر در بخــش ســاخت طــا و جواهــرات اســتان 
فعالیــت می    کننــد، اضافــه می    کنــد: از ایــن تعــداد بیش 
ــنتی،  ــورآالت س ــد زی ــش تولی ــر در بخ  از 900 صنعت گ

بیمه هستند 

تأکید بر مقاوم بودن بناهای خشتی 
ــاری  ــت: معم ــی گف ــراث فرهنگ ــازمان می ــاون س مع
ــرار  ــه ق ــورد توج ــه م ــد  زلزل ــازه های ض ــتی در س خش

ــرد.  گی
محمدحســن طالبیــان،  معــاون میــراث فرهنگــی 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  ســازمان 
گردشــگری،  گفــت: اســتفاده از مصالــح طبیعــی 
ــراد را  ــر اف ــازها، عم ــاخت و س ــت در س ــه خش از جمل
ــرای احــداث  ــم ب ــد و پیشــنهاد می کنی ــی می کن طوالن
ــه معمــاری خشــتی مــورد توجــه  ســازه های ضــد زلزل

ــرد. ــرار گی ــر ق ــدرکاران ام ــت ان دس
 طالبیــان در نشســتی بــا برخــی فعــاالن میــراث 
فرهنگــی و گردشــگری یــزد بــا تأکیــد بــر مقــاوم بــودن 
 بناهــای خشــتی، افــزود: اســترالیا و فرانســه بــه احداث 
ــه  ــا در بره ــد ام ــتی روی آورده ان ــاختمان های خش س
ــود. ــه نمی ش ــران توج ــوع در ای ــن موض ــه ای ــی ب کنون

،،
 شــهردار یــزد از بــاال بــودن تخلفــات 
ساختمانی  در  یزد  نظیر  زمین خواری، 
تصــرف اراضــی  دولتــی  و  تخریــب 

منابــع  ملــی  انتقــاد  کــرد.

و  چهارمحــال  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
بختیــاری گفــت: بــاال بــودن قیمــت تمــام شــده 
ســاختمان یکــی از دالیــل رکــود در صنعــت 

ســاختمان در اســتان اســت.
ــا  ــنا ب ــا ایس ــو ب ــت و گ ــمی در گف ــم قاس قاس
اشــاره بــه رکــود صنعــت ســاختمان در اســتان، 
ــد  ــان خری ــی متقاضی ــی مال ــرد: ناتوان ــار ک اظه
ــودن ســطح قــدرت  ــن ب مســکن ناشــی از پایی
خریــد در پــی سیاســت های کنتــرل تــورم و 
انقبــاض پولــی دولــت بــه وجــود آمــده اســت. 
ــازار  ــده  ای از تقاضــای ب ــزود: بخــش عم وی اف
ــه  ــا اســت ک ــه اولی ه ــه خان ــق ب مســکن متعل
بــه دلیــل نــرخ بــاالی بیــکاری اســتان، پاییــن 

ــدرت  ــود ق ــدم وج ــا و ع ــطح درآمده ــودن س ب
ــر،  ــن قش ــکن در ای ــد مس ــرای خری ــی ب کاف

ــت.  ــده اس ــل ش حاص
قاســمی بیــان کــرد: یکــی دیگــر از دالیــل رکــود 
در صنعــت ســاختمان، بــاال بــودن قیمــت تمــام 
ــل  ــوان از دالی شــده ســاختمان اســت کــه می ت
آن انتظــار کســب ســود بــاال بــرای ســازندگان و 
ــد  ــع جدی ــا و صنای ــری تکنیک ه ــدم به کارگی ع
بــرای باالبــردن بهــره وری در صنعــت ســاخت و 

ســاز مســکن اشــاره کــرد. 
وی ادامــه داد: هدفمنــدی یارانه هــا نیــز بــه 
افزایــش نهاده هــای تولیــد ماننــد ســیمان، 
فــوالد و صنایــع وابســته ســاختمانی منجر شــد. 

واحدهــای  وجــود  تصریــح کــرد:  قاســمی 
ــده  ــاخته ش ــای س ــکنه و واحده ــی از س خال
بــدون متقاضــی کــه در ســال های پیــش و بــه 
دلیــل در نظــر نگرفتــن نیازهــای جامعــه هــدف 
ســاخته شــدند را از دیگــر دالیــل رکــود صنعــت 

ــرد.  ــوان ک ــتان عن ــاختمان در اس س
وی تأکیــد کــرد: بخــش مهــم دیگــر از تقاضــای 
ســاختمان های  شــامل  ســاختمان  بــازار 
ــکونی  ــر مس ــری غی ــا کارب ــاک ب ــاری، ام تج
ماننــد بازارهــا، مراکــز اداری، فرهنگــی، تفریحی 
ــی بخــش  ــود کل ــل رک ــه دلی ــه ب و ... اســت ک
اقتصــادی کشــور از ســال 91 ســطح معامــات 

ــت.  ــش یاف ــاک کاه ام

قاســمی بیــان کــرد: مادامــی کــه دالیــل رکــود 
صنعــت ســاختمان مرتفــع نشــود،  انتظــار رونق 
در بخــش مســکن خوش بینانه اســت. بنابراین 
ــان  ــود هم چن ــع رک ــه موان ــه اینک ــه ب ــا توج ب
پابرجاســت، حداقــل در ســال جــاری بــا وجــود 
 افزایــش تدریجــی قیمت هــا بــه ویــژه در

ــد  ــه دار خواه ــاکان ادام ــود کم ــا، رک ــاره به اج
ــود.  ب

وی تصریــح کــرد: سیاســت دولــت خــروج غیر 
تورمــی مســکن از رکــود مبتنــی بــر بــازار رهــن 
و پس انــداز اســت بنابرایــن زمانــی کــه خریــد 
و فــروش مســکن بــر پایــه سیســتم تســهیات 
ــورم  ــر ت ــی ب ــرات کاهش ــد، اث ــداز باش و پس ان
داشــته و اقتصــاد ســالمی را ایجــاد می کنــد. 

قاســمی خاطرنشــان کــرد: افزایــش ســهم 

ــن ســهم  ــا در نظــر گرفت ــره ب ــم به وام هــای ک
عمــده هزینــه خریــد واحدهــا بــه صــورت 
ــدرت  ــه منظــور افزایــش ق ــره ب وام هــای کم به
خریــد مصــرف کننــده یکــی از راهکارهــای عبور 

ــت.  ــود اس ــن رک از ای
وی ســاخت و ســاز واحدهــای مســکونی بــا در 
نظــر گرفتــن نیازهــای واقعــی جامعــه هــدف 
ــوع مصالــح مصرفــی  و مکان یابــی مناســب، ن
ــه لحــاظ اقتصــادی  ــراژ ســاخت و ســاز ب و مت
ــن  ــور از ای ــای عب ــر راهکاره ــی از دیگ و فرهنگ
ــن و  ــع قوانی ــا وض ــت: ب ــت و گف ــود دانس رک
ــه مالیــات و عــوارض  ــی از جمل مقــررات کنترل
ــاخت و  ــکنه، از س ــی از س ــای خال ــر واحده ب
ســاز بی رویــه بــه قصــد انتفــاع بیــش از 

ــود.  ــری ش ــازار جلوگی ــش ب گنجای

بررسی دالیل رکود صنعت ساختمان در چهارمحال و بختیاری 
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در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد مطرح شد:

 بنگاه های معامالت ملکی غیرمجاز 
در یزد تعطیل می شوند 

 انتقاد شهردار یزد از باال بودن میزان تخلفات ساختمانی استان



ــت و  ــاری، در بیس ــن قنده ــرات،  حس ــتون فق ــیپ س فلوش
پنجمیــن کنگــره انجمــن جراحــان ارتوپــدی ایــران در ارتبــاط 
بــا موضــوع ســتون فقــرات،  اظهارداشــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
بــه دلیــل بهبــود کیفیــت زندگــی،  عمــر متوســط افــراد در حال 
افزایــش بــوده امــروزه بــا پدیــده پیــری ســتون فقرات بیشــتر 

از گذشــته مواجــه هســتیم.
ــل  ــه دلی ــو ب ــپیدی م ــون س ــه همچ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــری ســتون فقــرات مواجــه می شــویم،  ــا پی افزایــش ســن ب
افــزود: بــرای پیشــگیری از ایــن مســئله بایــد بــه روش 
زندگــی، حفــظ راســتایی و تقویــت ســتون فقــرات وعضــات 

ــت. ــه داش ــتفاده از ورزش توج ــا اس ب
ــه در ایجــاد  ــه کــرد: البت ــرات اضاف ــن فلوشــیپ ســتون فق ای
پیــری ســتون فقــرات نبایــد از موضــوع ژنتیــک غافــل مانــد، 
چراکــه برخــی بــه دلیــل ســابقه خانوادگــی کیفیــت دیســک 

ــی را دارا هســتند. متفاوت
ــه موضــوع  ــان اینک ــا بی ــاری ب ــام جــم، قنده ــزارش ج ــه گ ب
پیــری ســتون فقــرات در بیســت و پنجمیــن کنگــره انجمــن 
جراحــان ارتوپــدی ایــران مطــرح خواهــد شــد، افــزود: 
ــرات،  ــری ســتون فق ــاران دچــار پی ــا بیم چگونگــی برخــورد ب
ــکاران  ــرای هم ــت ب ــا کیفی ــان ب ــع و درم ــه موق ــخیص ب تش
ارتوپــدی،  جراحــان اعصــاب و فیزیوتــراپ در بیســت و 
پنجمیــن کنگــره انجمــن جراحــان ارتوپــدی ایــران ارائــه 

می شــود.
وی ادامــه داد: ســن بــاال، مشــکات جانبــی همچــون افزایــش 
ــتخوان  ــی، اس ــی و عروق ــای قلب ــت، بیماری ه ــون و دیاب خ
ــه  ــرات از جمل ــتون فق ــتایی س ــا راس ــف، ن ــات ضعی و عض
مشــکاتی اســت کــه فــرد دچــار پیــری ســتون فقــرات بــا آن 

مواجــه اســت.  

یــک کارشــناس دارویــی مرکــز اطــاع رســانی دارو و ســموم 
ــا اســتامینوفن را جــدی بگیریــد.  هشــدار داد: مســمومیت ب

ــز اطــاع رســانی  ــی مرک پریســا اعتصــام - کارشــناس داروی
دارو و ســموم اظهــار داشــت: یکــی از متداول تریــن داروهایــی 
کــه مســمومیت بــا آن وجــود دارد،  اســتامینوفن اســت. 
ــا نارســایی حــاد کبــدی  بــه طــوری کــه در هــر بیمــاری کــه ب
مراجعــه کنــد بایــد مســمومیت کبــدی ناشــی از اووردوز 

ــت. ــر گرف ــتامینوفن را در نظ اس
بــه گــزارش تســنیم،  وی افــزود: در صورتی کــه پزشــک 
ــز کــرده باشــد،  ــان اســتامینوفن تجوی ــا فرزندت ــرای شــما ی ب
 دارو را براســاس دوز دقیــق درمانــی آن و نــه بیشــتر  ازآن
مصــرف کنیــد و از مصــرف مقادیــر بیــش از حــد درمانــی یــا 
قــرار دادن دارو در دســترس کــودک خــودداری کنیــد تــا از بروز 

مســمومیت بــا آن خــودداری کنیــد.

بــا  مســمومیت  اولیــه  عایــم  افــزود:  ایــن کارشــناس 
ــن  ــع ممک ــد از بل ــاعت بع ــا 24 س ــم ت ــه نی ــتامینوفن ک اس
ــوع، اســتفراغ و بی اشــتهایی  ــه شــکل ته ــد، ب ــروز کن اســت ب
 ، خســتگی  ماننــد  عایمــی  اســت  ممکــن   می باشــد. 
ضعــف عضانــی، تعریــق و...پیــش بیایــد. ولــی ظاهــر بیمــار 

ممکــن اســت عــادی باشــد.
ــا 72  ــموم، 24 ت ــار مس ــه بیم ــم ثانوی ــرد: عای ــان ک وی بی
ســاعت بعــد از مصــرف، بــه شــکل درد در  یــک چهــارم باالیــی 
ــن و ...  ــی روبی ــطح  بیل ــش س ــکم، افزای ــت ش ــمت راس س
ــد و عایــم تهــوع ، اســتفراغ و بی اشــتهایی  ــروز پیــدا می کن ب

ــود. ــر می ش کمت
 اعتصــام گفــت: بســیاری از اقداماتــی کــه بــرای بیمــاران

ــر  ــمومیت اث ــروز مس ــه ب ــاعات اولی ــود در س ــام می ش  انج
ــد. ــر دارن ــی بهت بخش

این افراد زنجبیل مصرف نکنند
طــب نــاب ایرانــی اســامی بــرای هــر بیمــاری راه عــاج و بــرای پیشــگیری از 

ــذاری دارد. ــتورالعمل های اثرگ ــراض دس ام
 زنجبیل باعث بروز التهاب های دهانی می شود

بــه گــزارش بهداشــت نیــوز، در طــب ســنتی ایــن اعتقــاد وجــود دارد کــه زنجبیــل 
ــدن  ــدن می شــود. یعنــی باعــث می شــود ب گرمــی دارد و باعــث گــرم شــدن ب
گرمــای بیشــتری تولیــد کنــد. امــکان دارد ایــن مســئله نیــز باعــث بــروز التهــاب 
ــا  ــما ب ــر ش ــد. اگ ــارش کن ــا خ ــوزش ی ــاد س ــده و ایج ــاط ش ــان و مخ در ده
ــرف  ــتید از مص ــان داش ــوزش در ده ــاب و س ــاس الته ــل احس ــرف زنجبی مص

آن بپرهیزیــد.
 زنجبیل باعث تسکین حالت تهوع می شود

ــی از  ــوع ناش ــت ته ــا حال ــان و ی ــه بدنت ــروس ب ــک وی ــل ورود ی ــه دلی ــر ب اگ
ــد  ــل می توان ــوید، زنجبی ــوع می ش ــت ته ــار حال ــره دچ ــی و غی ــین  گرفتگ ماش
ــای آن باعــث  ــا مرب ــل، قــرص و ی ــودر، نوشــیدنی زنجبی ــان برســد. پ ــه دادت ب
ــا  ــج پژوهش ه ــود. نتای ــما می ش ــوب ش ــری از آش ــده و جلوگی ــکین مع تس
نشــان می دهــد کــه زنجبیــل بــه انــدازه داروی اســکوپوالمین یــا همــان 

ــد.  ــل می کن ــر عم ــین موث هیوس

 زنجبیل می تواند باعث کاهش قند خون شود
نتایــج یــک پژوهــش جدیــد نشــان می دهــد کــه پــودر زنجبیــل در افــرادی کــه 

از دیابــت نــوع 2 رنــج می برنــد باعــث کاهــش قنــد خــون می شــود.
 اگــر شــما نیــز از ایــن بیمــاری رنــج می بریــد و نگــران میــزان قنــد خون تــان 
هســتید بــا پزشــک معالجــه  خــود در خصــوص مصــرف زنجبیــل مشــورت کنید. 
ــان  ــا داروهایت ــه ب ــن ادوی ــرف ای ــه مص ــد ک ــخیص بده ــک تان تش ــر پزش اگ
تداخــل ایجــاد نکنــد،  می توانیــد از آن بــرای کنتــرل هــر چــه بیشــتر قنــد خــون 

اســتفاده کنیــد. 
ــر  ــد تأثی ــل می توان ــوارد مصــرف زنجبی ــه در برخــی م توجــه داشــته باشــید ک

ــدن داشــته باشــد. ــزان انســولین ب ــی روی می خطرناک
 زنجبیل هم پای داروهای ضدانعقاد خون

نتایــج یــک پژوهــش اســترالیایی نشــان می دهــد کــه زنجبیــل یــک ضدانعقــاد 
ــود.  ــوب می ش ــز محس ــپرین نی ــر از آس ــدودی قوی ت ــا ح ــه ت ــت ک ــوی اس ق
 در نتیجــه مصــرف آن بــرای بیمارانــی کــه داروهــای رقیق کننــده  خــون 

مصرف می کنند،  توصیه نمی شود. 
ــر  ــرد. اگ ــاال می ب ــا ب ــودی را در آن ه ــا کب ــزی ی ــر خونری ــه خط ــر اینک ــه خاط ب
مشــکل خونریــزی داریــد و یــا از داروهــای رقیق کننــده  خــون اســتفاده 

می کنیــد بهتــر اســت از مصــرف زنجبیــل بپرهیزیــد.

 نســج غضروفــی زانوهــا ارتبــاط نزدیکــی بــا 
 کــم آبــی و یــا مرطــوب شــدن بــدن دارنــد.
اجــازه ندهیــد تــوده بدنــی شــما از 2۵ باالتــر رود، 
بــا چهــار زانــو نشســتن طوالنــی و یــا اســتفاده از 
ســرویس بهداشــتی موســوم بــه ایرانــی،  باعــث 

ســائیدگی ســطح مفصلــی زانــو نشــوید. 
بــه گــزارش جــام جــم، پرفســور محمد اســماعیل 
ــران و ــر ای ــه نگ ــکی جامع ــدر پزش ــری - پ  اکب
فــوق تخصــص جراحــی غــدد و ســرطان از 
دانشــگاه جانز هاپکینــز، عنــوان کــرد: یکــی از 
گرفتاری هــای نســبتًا شــایع در ایــران، مشــکات 
ایــران  در  طوری کــه  بــه  اســت،  اســکلتی 
 به عنــوان شــایع ترین علــت منجــر شــدن بــه 

»از کار افتادگی« محسوب می شود. 

ایــن موضــوع را بــا ارفــاق »بــار  بیمــاری« 
. نیــم ا می خو

بیماری هــای اســکلتی، باالتریــن بــار بیمــاری 
را دارنــد امــا بــه مــرگ منجــر نمی شــوند و 
بیماری هــای اســکلتی را بــه چنــد دســته تقســیم 
می کنــم و بخش هایــی را توضیــح می دهــم: 
آرتروزهــا، ارتریت هــا، کمــر دردهــا، اسپاســم های 

ــی و .... عضان
ــت  ــل اس ــه مفاص ــوط ب ــوال مرب آرتروزهــا: معم
زانوهــا به ویــژه  بــزرگ  مفاصــل  در  بیشــتر   و 

پیــدا می شــود. ســطوح مفصلــی زانوهــا کــه 
ــه  ــی هســتند، دچــار ضایع ــرم و غضروف نســج ن
ــب  ــرای آن مترت ــی ب ــل مختلف ــه عل می شــوند ک

ــت.  اس

ــد  ــًا می توان ــه قاعدت ــا ک ــا ضربه ه ــا ی ــًا تروم مث
ــا ســائیدگی  ضربه هــای شــدید هــم نباشــد، تنه
ســطح مفصلــی، بــه علــت »بــد اســتفاده کــردن« 
از زانــو می توانــد عامــل آن باشــد، مــواردی چــون 
ــتفاده از  ــا اس ــی و ی ــتن طوالن ــو نشس ــار زان چه

ســرویس بهداشــتی موســوم بــه ایرانــی.
ــن  ــادی ای ــداد زی ــه تع ــتیم ک ــاهد هس ــه ش البت
ــروز و  ــه ارت ــی ب ــداد کم ــا تع ــد ام ــا را دارن رفتاره
ارتریــت دچــار می شــوند. بنابرایــن عوامــل خطــر 

ــد: ــدید می کنن ــوع را تش ــن موض ــر ای زی
کــه  اســت  مهمــی  عامــل  وزن:  افزایــش 
ــش  ــر افزای ــا براب ــا ده ه ــو را ت ــه زان فشــار وارده ب
می دهــد! و در کنــار بهره گیری هــای نامناســب 

از زانــو، وضعیــت را بدتــر می کنــد.

خشــکی مفاصــل: نســج غضروفــی زانوهــا 
ارتبــاط نزدیکــی بــا کــم آبــی و یــا مرطــوب شــدن 
بــدن دارنــد. به همیــن جهــت توصیــه بــه مصــرف 
آب بــرای همــه مــردم بــه دالیــل مختلــف داریــم 

کــه یکــی از آن   ارتــروز اســت.
بیماری هــای  نســوج کالژن: در بعضــی افــراد 
نســوج غضروفــی و مفصلــی بیمــار می شــوند کــه 
به طــور عــادی ایــن افــراد بیشــتر دچــار ارتــروز و 

ــوند. ــت می ش ارتری
بیــن  نزدیکــی  رابطه هــای  اخیــرًا  ژنتیــک: 
ــود. ــزارش می ش ــا گ ــی و ارتروزه ــرات ژنتیک تغی

ــن  ــار ای ــی دچ ــش زمینه های ــا پی ــراد ب ــی اف یعن
می شــوند. عــوارض 

علــل  از   :D ویتامیــن  و  کلســیم  کمبــود 
شــایع بــه حســاب می آینــد. معمــوال کمبــود 
ــود.  ــان نمی ش ــون نمای ــش خ ــیم در آزمای کلس

ــدن به صــورت خــودکار  ــود ب ــرا در صــورت کمب زی
ــود را  ــران کمب ــرده و جب ــت ک ــتخوان برداش از اس

. می کنــد
ــتخوان  ــیم اس ــش کلس ــتخوان و کاه ــی اس پوک
موجــب افزایــش بــروز ارتروزهــا و ارتریت هــا 
می شــود. ویتامیــن D کــه ویتامیــن اصلــی 
ــم از  ــت ه ــیم اس ــم کلس ــا متابولیس ــط ب مرتب
عوامــل مهــم اســت کــه بیــش از نیمــی از ملــت 

ــتند. ــا هس ــود آن مبت ــه کمب ــران ب ای
ســن: از عوامــل مرتبــط بــا ارتــروز اســت کــه بــا 
ــدی  ــن ب ــود. همچنی ــتر می ش ــش آن بیش افزای
تغذیــه و عــدم بهره گیــری از چهــار گــروه غذایــی 

ــد. ــروز باش ــاز ارت ــد زمینه س ــی، می توان اصل
توصیــه: در صــورت عــدم ضــرورت، کمتــر از 
ــو  ــار زان ــا چه ــو( ی ــا بصــورت بســته )دو زان زانوه

ــد.  ــتفاده کنی اس
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کوتاه اخبار
 سخن گوی جدید 

سازمان غذا و دارو منصوب شد 
 طــی حکمــی از طــرف اصغــری، رئیــس ســازمان
ــرکل  ــمت مدی ــه س ــور ب ــوش جهانپ ــذا و دارو، کیان غ
روابــط عمومــی و ســخن گوی ســازمان غــذا و دارو 

ــد. ــوب ش منص
متن حکم جهانپور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر کیانوش جهان پور

 نظــر بــه تعهــد، شایســتگی و تجــارب جنابعالــی 
سرپرســت  عنــوان  بــه  ابــاغ  ایــن  موجــب   بــه 
روابــط عمومــی و ســخن گوی ایــن ســازمان منصــوب 

می شــوید.
در  و  متعــال  خداونــد  یــاری  بــا  اســت  امیــد 
ــازمان و ــای س ــداف و برنامه ه ــه اه ــل ب ــتای نی  راس

بهره گیــری از تــوان علمــی خــود و هماهنگــی بــا 
ــکاری  ــازمان و هم ــت س ــوزه ریاس ــر ح ــر کل دفت مدی
ــگاه های  ــذا و دارو، دانش ــای غ ادارات کل و معاونت ه
علــوم پزشــکی در جهــت تقویــت پاســخ گویی مســتمر 
ــا  ــل ب ــدگان، تعام ــت گیرن ــردم و خدم ــا م ــاط ب و ارتب
اصحــاب رســانه، تقویــت نظــام اطــاع رســانی و تبییــن 

ــید. ــق باش ــازمان، موف ــای س ــریح فعالیت ه و تش
ــد  ــه از خداون ــف محول ــق شــما را در انجــام وظای توفی

ــال خواســتارم. متع

دومین بیمارستان صحرایی 
اصفهان در راه کرمانشاه

مســئول روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
و خدمــات بهداشــتی درمانــی اســتان اصفهــان در 
گفــت وگــو بــا صــدای ســامت گفــت: ارائــه خدمــات 
بهداشــتی درمانــی در حــوادث و بحران هــا یکــی از 
ــه کرمانشــاه  اولویت هــای بســیار مهــم اســت کــه زلزل

ــود. ــوادث ب ــن ح ــن همی ــی از ای یک
گذشــت  از  پــس  داد:  ادامــه  جهانپــور  کیانــوش 
نخســتین ســاعات از وقــوع  زلزلــه، اقدامات بهداشــتی 
 درمانــی از ســوی اســتان اصفهــان شــروع شــد و
ــزام  ــه اع ــه منطق ــی ب ــی و تخصص ــای اورژانس تیم ه

ــه شــد. ــم ارائ ــی ه ــی خوب ــات درمان شــدند و خدم
تلفــات  میــزان  و  کار  بــاالی  حجــم  افــزود:  وی 
 انســانی ایــن نیــاز را فراهــم کــرد کــه خدمــات 
ــوع  ــن موض ــود. ای ــه ش ــتری ارائ ــر و بیش تخصصی ت
ــیار  ــتان س ــد و بیمارس ــام ش ــاه اع ــوی کرمانش از س
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــه ســرعت بارگیری 

ــه منطقــه اعــزام شــد.  و ب
ســخن گوی دانشــگاه گفــت: بیمارســتان ســیار و 
بیمارســتان های صحرایــی بیشــتر بــرای بحران هــا 
رو  همیــن  از  و  می شــوند  به کارگیــری  حــوادث  و 
ــراه  ــی هم ــرفته و کامل ــات پیش ــزات و امکان ــا تجهی ب
هســتند کــه ایــن بیمارســتان هــم دارای همیــن 
 ۶۰ تخــت،   ۵2 معــادل  ظرفیتــی  ویژگی هاســت. 
نیــروی کادر پزشــکی و پیراپزشــکی را بــه همــراه 
ــه  ــه ب ــه شــرایط منطق ــی ک ــا زمان خواهــد داشــت و ت
وضعیــت پایــداری برســد ارائــه خدمــت خواهــد کــرد.

تغذیه

 غذاهایی که بسیار راحت 
هضم می شوند

روی  می توانــد  شــما  زندگــی  ســبک  و  ســامت 
ــن  ــی بهتری ــذارد و گاه ــر بگ ــان اث ــای غذایی ت انتخاب ه
ــوارش  ــه گ ــد ک ــی را برگزینی ــه غذاهای ــت ک ــن اس کار ای

دارنــد.  راحت تــری 
۱. برنج

برنــج، اساســًا کربوهیــدرات اســت و خیلــی راحــت هضــم 
ــالم تری از  ــاب س ــوه ای انتخ ــج قه ــه برن ــود. البت می ش
برنــج ســفید اســت. امــا برنــج ســفید هضــم ســاده تری 
ــته ی آن  ــه پوس ــوط ب ــمت های مرب ــام قس ــون تم دارد چ
ــدارد کــه  ــًا هیــچ فیبــری ن برداشــته شــده اســت و تقریب
ــه  ــد از پخت ــج بع ــردن برن ــرد ک ــد. س ــد کن ــوارش را کُن گ
ــون  ــد. چ ــم کن ــم آن ک ــت هض ــد از قابلی ــدن می توان ش
ــام  ــه ن ــه چیــزی ب ــج ب طــی خنــک شــدن، نشاســته  برن
ــه هضــم تبدیــل می شــود. پــس اگــر  نشاســته  مقــاوم ب
ــر  ــود، صب ــم ش ــت هض ــه راح ــتید ک ــی هس ــال غذای دنب
نکنیــد تــا برنجتــان ســرد شــود و آن را گــرم مصــرف کنیــد.

۲. گوشت کم چرب
ماننــد  چربــی  بــدون  یــا  کم چــرب  گوشــت های 
و  می شــوند  هضــم  راحت تــر  بوقلمــون  و  مــرغ 
 دارای پروتئیــن باکیفیــت نیــز هســتند کــه یکــی از 

سیر کننده ترین درشت مغذی هاست. 
بهتــر اســت پوســت مــرغ را جــدا کنیــد چــون چربــی آن، 
هضــم راحتــی نــدارد. از مصــرف گوشــت های ســرخ شــده 
نیــز خــودداری کنیــد زیــرا چربــی آن هــا می توانــد معــده 

را ناراحــت کنــد.
۳. موز رسیده

مــوز میــوه ای بســیار مغــذی اســت کــه بیشــتر آن 
کربوهیــدرات و نشاســته یــا قنــد اســت کــه مقــدار آن هــا 
بســتگی بــه میــزان رســیده بــودن مــوز دارد. موزهــای کال 
و ســبز، مقــدار زیــادی نشاســته مقــاوم بــه هضــم دارنــد 
ــدن  ــیده ش ــا رس ــا ب ــد ام ــخت می کنن ــوارش را س ــه گ ک
مــوز، ایــن نشاســته بــه قندهــای ســاده تری تجزیــه شــده 

ــد. ــم می کن ــا را هض ــی آن ه ــه راحت ــدن ب و ب
۴. سیب زمینی  پخته  شده

ســیب زمینــی سرشــار از کربوهیــدرات اســت و مــواد 
ســیب زمینی  کربوهیدرات هــای  دارد.  مهمــی  مغــذی 
عمومــًا نشاســته هســتند. ســیب زمینی خــام حــاوی 
ــا  ــه هضــم اســت، ام ــاوم ب ــادی نشاســته مق ــر زی مقادی
ســیب زمینــی را معمــواًل خــام مصــرف نمی کننــد. پختــن 
ســیب زمینی، نشاســته  آن را قابــل هضــم می کنــد. 

۵. سفیده تخم مرغ
ــت.  ــای دنیاس ــن غذاه ــی از مغذی تری ــرغ،  یک ــم م تخ
تخــم مــرغ سرشــار از ویتامین هــا و پروتئیــن بــاال اســت. 
بیشــتر مــواد مغــذی آن در زرده موجــود اســت کــه بیشــتر 
از چربــی تشــکیل شــده امــا ســفیده ی آن اساســًا از 
ــندرم روده  ــار س ــراد دچ ــه اف ــواًل ب ــت. معم ــن اس پروتئی
ــا  ــد، ام ــه می شــود تخــم مــرغ بخورن ــر توصی تحریک پذی
ــرای  ــه هضــم زرده  تخــم مــرغ ب ــده ای هــم هســتند ک ع
آن هــا ســخت اســت چــون بیشــتر آن چربــی اســت. بــرای 
ایــن افــراد توصیــه می شــود فقــط از ســفیده   تخــم مــرغ 

اســتفاده کننــد. 

زیبایی

 راهکار هایی خانگی  
برای سفید کردن دندان ها 

اگــر شــما نیــز جــزو آن دســته افــرادی هســتید 
ــوه و  ــوا از قه ــد ق ــتگی و تجدی ــع خس ــرای رف ــه ب ک
 چــای اســتفاده می کنیــد بــا راهکارهایــی خانگــی 
ــر روی  ــده ب ــای زرد ناخوان ــاد لکه ه ــد از ایج می توانی

ــد.  ــری کنی ــان جلوگی دندان هایت
ــی  ــای و برخ ــوه، چ ــر قه ــواص بی نظی ــود خ ــا وج ب
آبمیوه هــای طبیعــی، نوشــیدن آن هــا می توانــد ســبب 
زردی و ِکــدر شــدن رنــگ دندان هــا و کاهــش اعتمــاد 

بــه نفــس افــراد شــود.
ــپید از  ــرم و س ــوش ف ــز، خ ــای تمی ــتن دندان ه داش
ــت،  ــروز اس ــای ام ــی در دنی ــای زیبای ــه معیار ه جمل
بــه همیــن دلیــل افــراد از شــیوه های مختلفــی بــرای 
ــد. ــتفاده می کنن ــود اس ــای خ ــردن دندان ه ــفید ک س

بــه گــزارش آوای ســامت، مــواد خوراکــی کــه  روزانــه 
توســط فــرد مصــرف می شــود، نوشــیدنی ها و در 
افــراد ســیگاری اســتفاده  ایــن مــاده  دخانــی، ســبب 

ــود. ــا می ش ــر روی دندان ه ــه ب ــاد لک زردی و ایج
دندانپزشــکی،  ترمیمــی  روش هــای  بــر  افــزون 
ــپیدی را  ــر س ــان و موث ــیوه هایی آس ــا ش ــد ب می توانی
ــه دندان هــای خــود بازگردانیــد، در صــورت نداشــتن  ب
و  مقــداری کاه  جویــدن  بــه گلوتــن،   حساســیت 
خــارج کــردن آن از دهــان می توانــد آلودگــی و لکه هــا 

را از دندان هــا پــاک کنــد.
ــیدنی ها  ــایر نوش ــا س ــای ی ــوه، چ ــیدن قه ــان نوش زم
ــر  ــن کار ســبب تمــاس کمت ــد، ای ــی اســتفاده کنی از نِ
ــا می شــود. ــا و زرد شــدن آن ه ــا دندان ه نوشــیدنی ب

نوشــیدنی هایی همچــون چــای  از مصــرف  پــس 
ــک  ــد )ی ــواک کنی ــود را مس ــای خ ــوه دندان ه ــا قه ی
ســاعت پــس از مصــرف نوشــیدنی(، بــه میــزان کافــی 
ــرای تمیــز کــردن بیــن  ــدان ب ــخ دن آب بنوشــید و از ن

دندان هــا اســتفاده کنیــد.
ــال،  ــور، پرتق ــد انگ ــی مانن ــز و نارنج ــای قرم آبمیوه ه
ــیدی  ــواد اس ــاوی م ــی ح ــه فرنگ ــج و آب گوج هوی
ــا  ــای دندان ه ــدن مین ــه ســبب آســیب دی هســتند ک
ــادی در  ــد ع ــتر از ح ــا بیش ــرا PH آن ه ــوند، زی می ش
ــه همیــن دلیــل نوشــیدن  دهــان )۵ و نیــم( اســت ب
آب می توانــد اثــر اســیدی ایــن نوشــیدنی ها را از 

بین ببرد.
ــس  ــد پ ــز می توان ــد نی ــدون قن ــس ب ــرف آدام مص
ــزی  ــبب تمی ــای س ــوه و چ ــوه، قه ــیدن آبمی از نوش
دندان هــا و جلوگیــری از زرد شــدن آن هــا شــود.

ــاک  ــرای پ ــس ب ــدن آدام ــزان جوی ــان می کارشناس
کــردن اثــر لکــه ناشــی از قهــوه و چــای را پنــج دقیقــه 
اعــام کرده انــد و جویــدن بیــش از ایــن مــدت، 
ــدان و ســائیدگی  ــای دن ــه مین خــود ســبب آســیب ب

فــک می شــود. و  دندان هــا 
کارشناســان بــه افــرادی کــه بــه نوشــیدن چــای و قهوه 
ــه  ــت ب ــد، هرســال 2 نوب ــه می کنن ــد توصی عاقــه دارن
دندانپزشــک مراجعــه داشــته باشــند و تحــت نظــارت 
پزشــک از روش هــای ســپید کــردن دندان هــا از جملــه 

بلیچینــگ بــه شــیوه اســتاندارد اســتفاده کننــد.
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دارد  هدایــت  و  راهنمایــى، کمــک  بــه  نیــاز   نوجــوان 
ــرد،  ــره گی ــن به ــاعدت والدی ــد از مس ــه بتوان ــراى اینک و ب

ــاز دارد.  ــی نی ــن و درک کاف ــه و مطمئ ــه صمیمان رابط
کــه  اســت  واژه هایــى  از  چیســت؟  کــردن«  »درک 
بــه  ویــژه  از زبــان نوجــوان شــنیده می شــود،  بارهــا 
در ســنین اول نوجوانــى کــه پایــه جوانــى اســت و در 
خیلــى  مســئله  ایــن  ســالگى،   1۵ تــا   12 ســال هاى 
احساســات  علــت  بایــد  مــادر  و  پــدر  دارد.   بــروز 
 و رفتــار فرزندشــان را بشناســند و در برابــر اشــتباهات 
منطقــى و  ســازند  پیشــه  صبــر  فرزنــد  خطاهــاى   و 

برخورد کنند.
نیــاز بــه حمایــت و ســتایش از جملــه نیازهــاى ایــن دوره و 
ایــن مرحلــه زندگــى اســت. همچنیــن نوجــوان عاقه منــد 
ــم، او را  ــش کنی ــم، درک ــوش بدهی ــوب گ ــه او خ ــت ب اس
ــیم  ــادق باش ــا او ص ــم، ب ــویق کنی ــکات تش ــل مش در ح
ــارى و ــتعدادهایش او را ی ــق و اس ــد عای ــت رش  و در جه
کمــک کنیــم و محیطــى را فراهــم آوریــم کــه بتوانــد در آن 

آزادانــه رشــد کنــد. 
ــى  ــادات مذهب ــد اعتق ــه بای ــت ک ــى اس ــان، زمان ــن زم ای
پایه ریــزى  را در فرزنــد نوجوان مــان  و اخاقــى قــوى 
ــاَل  ــت. ق ــده اس ــریف آم ــت ش ــه در روای ــم. چنان چ کنی
صــادق)ع(: »بــادر واحدائکــم بالحدیــث قبــل ان َیســِبَقکُم 

ــه.« ــُم الُمرجئ الیه
بیاموزیــد  بــه نوجوانــان خــود  را   »احادیــث اســامى 
ــش  ــد پی ــتاب کنی ــى ش ــه تربیت ــن وظیف ــام ای و در انج
پیشــى گیرنــد  شــما  بــر  مخالفــان گمــراه  آنکــه   از 
 و ســخنان نادرســت خویــش را در ضمیــر پــاک آنــان 

جاى دهند و گمراهشان سازند.«
اخــاق  و  اعتقــاد  اســت کــه  والدیــن  وظیفــه   ایــن 
ــد و  ــان بیاموزن ــه فرزندش ــى را ب ــن و زندگ ــائل دی و مس
هرگونــه سســتى ممکــن اســت خیلــى گــران تمــام شــود. 
زیــرا باالخــره فرزنــد مــا ایــن نیــاز را دارد و اگــر مــا اقــدام 
نکردیــم در جایــى دیگــر و بــه وســیله کســى دیگر ایــن نیاز 
مرتفــع خواهــد شــد و چــه بســا در دام شــیاطین و گمراهان 
ــاک  ــا پ ــه دل ه ــى ک ــژه در دوران نوجوان ــرد. به وی ــرار گی  ق
و آمــاده بذرافشــانى اســت. کمااینکــه مــوالى متقیــان عالم 
ــا  ــِة م ــَدِث کاالرِض الخالی ــُب الَح ــا َقْل ــد: »َو اِنَّم مى فرماین

ُالِقــَى فیهــا َمــن شــى ٍء َقِبَلْتــُه.«
»دل نوجــوان ماننــد زمیــن آمــاده اى اســت کــه از هر ســبزه 
و گیــاه خالــى باشــد، هــر بــذرى کــه در آن افشــانده شــود، 

مى پذیــرد و در آغــوش خــود بــه خوبــى مى پــرورد.«
ــه  ــى را ب ــر مختلف ــات تعابی ــى در روای دوره حســاس جوان
ــه توضیــح دارد. خــود گرفتــه اســت کــه هــر کــدام نیــاز ب
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عنــوان  بــه  یبوســت  از  ســنتی  طــب  در 
می شــود،  یــاد  بیماری هــا  تمــام  مــادر 
مضــر  مــواد  دفــع  مانــع  یبوســت  زیــرا 
مــواد مضــر  آن  اثــر  در  و  بــدن می شــود 
در مدفــوع دوبــاره بــه جریــان خــون بــاز 
بیماری هــای  ایجــاد  باعــث  و  می گــردد 
گوناگونــی از جملــه اگزمــا، لکــه پوســتی، 
 خــارش و قرمــزی پوســت، مشــکات کبــدی، 

جوش و آکنه و ضعف چشم می شود.
دکتــر حمیــد کمالــی متخصــص طــب ســنتی 
بــا اشــاره بــه ایــن کــه یبوســت در طب ســنتی 

یکــی از »اّم االمراضــی« محســوب مــی شــود 
کــه مــی توانــد در ایجــاد هــر بیمــاری دخیــل 
باشــد،  اظهــار کــرد: یکــی از اصول مهــم درمان 
هــر بیمــاری، درمــان یبوســت اســت، چنانکــه 
در اکثــر درمان هــای طــب ســنتی، درمــان 
یبوســت بــه عنــوان یکــی از اصــول اولیــه ذکــر 

شــده اســت.
دکتــر کمــال ادامــه داد: یبوســت مشــکل 
مختلــف،  جوامــع  در  اســت کــه  شــایعی 
می شــوند، مبتــا  آن  بــه  زیــادی   افــرد 
بــه طــوری کــه 27 درصــد مــردم ایــن مشــکل 
را در زندگــی تجربــه می کننــد. بــر اســاس 
ــد  ــت درص ــدود هف ــده ح ــام ش ــای اع آماره

ــت  ــم جمعی ــک هفت ــی ی ــه روایت ــا ب مــردم ی
ایــن مشــکل از  بــه طــور مزمــن   جهــان 

رنــج می برنــد. طبــق آمارهــا، یــک درصــد تــا 
دو درصــد مراجعــات بــه پزشــکان بــه خاطــر 
مشــکل یبوســت اســت. البتــه بایــد بــه ایــن 
نکتــه هــم اشــاره کنــم کــه شــیوع یبوســت در 

ــان اســت. ــر آقای خانم هــا ســه براب
وی افــزود: در کــودکان یبوســت بــه خصــوص 
در ســال های اخیــر بــه دلیــل بی تحرکــی 
ــرف  ــژه مص ــه وی ــا ب ــالم آن ه ــه ناس و تغذی
فســت فودهــا، باعــث شــیوع بیشــتر یبوســت 
ــه دو دســته  شــده اســت. یبوســت معمــواًل ب
دســته  یــک  می شــود کــه  تقســیم بندی 

عملکــردی و دســته دیگــر یبوســت ثانویــه 
عملکــردی  یبوســت ها  درصــد   ۹۰ اســت. 
نوعــی می تــوان گفــت:  بــه  هســتند کــه 
ــراد  ــود اف ــت خ ــگیری دس ــای پیش »راهکاره

ــت.« اس
تصریــح  ســنتی  طــب  متخصــص  ایــن 
ــات،  ــدک مایع ــرف ان ــی، مص ــرد: کم تحرک ک
برنــج کــه قــوت  از حــد  بیــش  مصــرف 
حــال  در  و  اســت  شــده  مــردم  غالــب 
کــه  اســت  ای  خانــواده  کمتــر  حاضــر 
را  روز  در  برنــج  بــار  دو  از   مصــرف  کمتــر 
نداشــته باشــند، در ایجــاد یبوســت مؤثــر 

اســت.
ــال  ــراد میانس ــه داد: در اف ــی ادام ــر کمال دکت
ــن  ــش س ــا افزای ــنتی ب ــب س ــدگاه ط از دی
افــراد  بــدن  خشــکی  و  ســردی  چــون 
زیــاد می شــود، ایــن مشــکل بــه وجــود 
دیابــت  بیمــاری  اینکــه  ضمــن  می آیــد، 
اعضــای  عملکــرد  در  اختــال  باعــث 
و می شــود  روده  جملــه  از  بــدن   مختلــف 

باعــث مــی شــود مــواد زائــد بــدن  آن گونــه که 
ــی ایــن اســت  ــد، دفــع نشــود. توصیــه کل بای
ــتفاده  ــر را اس ــردو و انجی ــز گ ــراد مغ ــه اف ک
کننــد از داروهــای گــرم و تــر گیاهــی، همچــون 

تخــم کتــان و شــنبلیله اســتفاده کننــد.
وی بــا اشــاره بــه راهکارهــای درمــان یبوســت، 
ــن  ــت روغ ــان یبوس ــرای درم ــرد: ب ــه ک توصی
روغــن  بــا  مثانــه  و  پهلــو  شــکم،  مالــی 
زیتــون هــر شــب قبــل از خــواب مفیــد 
ــاردار   ــای ب ــرای خانم ه ــورد ب ــن م ــت )ای اس
ه هیــچ عنــوان مجــاز نمی باشــد(، صبــح 
ناشــتا یــک قاشــق غذاخــوری خاکشــیر 

ــل  ــل می ــا عس ــوش ب ــوان آب ج ــک لی در ی
روغــن  قاشــق  ســه  روزانــه  شــود.مصرف 
ــا چنــد قطــره لیموتــرش(   زیتــون خالــص )ب
داشــته باشــند، دو ســاعت بعــد از صبحانــه و 
عصــر،  نیــم لیــوان از دم کــرده مغــز فلــوس 
همــراه بــا گل ســرخ میــل شــود، عــدم 
مصــرف مایعــات بیــن غــذا و بافاصلــه بعــد از 
غــذا بــرای درمــان یبوســت بســیار الزم اســت. 
در مقابــل اگــر  مــوز، بادمجــان، عــدس، 
ــوه، نســکافه،  ــا، قه ــی و الزانی ــی، ماکارون ماه
چــای، ماســت، دوغ، هندوانــه و قارچ، ترشــی، 
ــان فانتــزی اســتفاده  ســماق، گوشــت گاو و ن

ــر اســت. نشــود، بهت

ایــن متخصــص طــب ســنتی در پایــان خاطــر 
نشــان کــرد: مــردم بایــد ســبک زندگی خــود را 
تغییــر دهنــد، تغذیــه منظــم و ســالمی داشــته 
ــتر  ــی بیش ــنتی خانگ ــای س ــند، از غذاه باش
اســتفاده کننــد وکمتــر بــه ســراغ مصــرف 
ــد و ورزش و تحــرک را از  ــا برون فســت فوده

ــد. ــاد نبرن ی

ــرما  ــت: س ــم گف ــوژی، آس ــات ایمونول ــز تحقیق ــو مرک عض
ــرژی در  ــینوزیتی و آل ــکات س ــبب مش ــوا س ــی ه و آلودگ

بیمــاران تنفســی و آســمی می شــود. 
مریــم محلوجــی راد عضــو مرکز تحقیقــات ایمونولوژی، آســم 
در گفــت وگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران اظهــار کــرد: بــا شــروع 
فصــل ســرما مشــکات عفونــی و تنفســی در بیــن مــردم بــه 
شــکل ســرماخوردگی، ســینوزیت و درگیری هــای ریــوی بــه 
صــورت برونشــیت ظاهــر می شــود و همیــن مســئله باعــث 
ــرای  ــددی ب ــکات متع ــف و مش ــای مختل ــاد آلرژی ه ایج

بیمــاران تنفســی و آســم می شــود.
 وی بــا بیــان اینکــه، فصــل ســرما بــه عنــوان یک عامــل مهم 
و تحریــک کننــده عارضــه بیمــاران آســم محســوب می شــود، 
عنــوان کــرد: بیمــاری آســم بــه طــور کلــی قابــل کنتــرل بــوده 

ــروس  ــا ورود وی ــدارد و ب ــی ن ــان قطع ــفانه درم ــی متأس ول
بــه درون مجــرای تنفســی در فصــل ســرما بــه یــک عامــل 

ــل می شــود. محــرک تبدی
ــم از  ــاری آس ــر بیم ــه، اگ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی راد ب  محلوج
ــط  ــرفه و خل ــد س ــی مانن ــود، عامت های ــارج  ش ــرل خ کنت
ــد، تأکیــد کــرد: اگــر بیمــاری  ــدن ایجــاد می کن فــراوان در ب
ــص از  ــک متخص ــر پزش ــت نظ ــیله دارو تح ــه وس ــم ب آس
کنتــرل خــارج شــود بــا شــروع فصــل ســرما و ورود ویروس 
ــدن  عامت هایــی ماننــد ســرفه، خلــط، تنگــی تنفســی در ب
ــدا  ــه پی ــا ادام ــا مدت ه ــن نشــانه ها ت ــاد می شــود و ای ایج

می کنــد.
 وی گفت: هــوای ســرد بــرای برخــی از بیمــاران آســم ضــرر 

ــد. ــت می کن ــا را اذی دارد و آن ه

خشــایار احمــدی در گفت وگــو بــا فــارس، در ارتبــاط بــا بیماری 
ســینوزیت اظهارداشــت: ســینوزیت مزمــن بــه حالتــی گفتــه 
ــاس درد  ــی،  احس ــون گرفتگ ــی همچ ــا عایم ــه ب ــود ک می ش
ــق و  در دندان هــای قدامــی، تــب، وجــود خلــط در پشــت حل

چــرک بینــی همــراه باشــد.
وی اضافــه کــرد: ســردرد همــراه بــا فشــار در ناحیــه صــورت، 
ــود  ــا درمان هــای معمــول بهب ــه ب ــی ک ســرما خوردگــی طوالن
ــت. ــن اس ــینوزیت مزم ــه س ــا ب ــانه های ابت ــد، از نش نمی یاب

وی بــا بیــان اینکــه مبتایــان بــه ســینوزیت مزمــن همیشــه 
ــی  ــی بین ــی و ترشــحات چرک ــی مــدت بین از گرفتگــی طوالن
شــکایت دارنــد، افــزود: ایــن بیمــاران ســرماخوردگی های 
ــا  ــورت را ب ــار در ص ــاس فش ــان و احس ــد ده ــوی ب ــرر، ب مک

ــد. ــتباه می گیرن ــده اش ــان نش ــای درم ــرما خوردگی ه س

ایــن متخصــص جراحــی گــوش، گلــو و بینــی اظهــار داشــت: 
در مبتایــان بــه رینیــت آلرژیــک بــه علــت وجــود ترشــحات 
بــه مــرور دهانــه ســینوس بســته می شــود و ســینوزیت 

ــود. ــاد می ش ــن ایج مزم
احمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه جراحــی، درمــان قطعــی 
ــاد  ــت ایج ــایع ترین عل ــت: ش ــت، گف ــن اس ــینوزیت مزم س

ــت. ــی اس ــه بین ــراف تیغ ــن انح ــینوزیت مزم س
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه،  اســتفاده از ســی تــی اســکن را 
بهتریــن راه تشــخیص ســینوزیت مزمــن عنــوان کــرد و گفــت: 
ــی،  جایگاهــی در  ــول رادیوگراف در حــال حاضــر عکــس معم

تشــخیص ســینوزیت حــاد یــا مزمــن نــدارد.
عکس هــای  از  بی مــورد  و  بی رویــه  گفت: اســتفاده  وی 
ــد. ــش می ده ــرطان را افزای ــه س ــا ب ــر ابت ــی خط رادیو گراف

  ،،
در کــودکان یبوســت بــه خصــوص در 
ســال های اخیــر بــه دلیــل بی تحرکی و 
تغذیــه ناســالم آن هــا بــه ویــژه مصرف 
فســت فودهــا، باعــث شــیوع بیشــتر 

یبوســت شــده اســت.

عضو مرکز تحقیقات ایمونولوژی آسم مطرح کرد:

سرما و آلودگی هوا دشمن درجه یک بیماران آسمی  
متخصص جراحی گوش، گلو و بینی عنوان کرد:

انحراف تیغه بینی، شایع ترین علت ایجاد سینوزیت

متخصص طب سنتی مطرح کرد: 

 شیوع یبوست در اثر 
کم تحرکی و تغذیه ناسالم 

 یبوست مادر تمام بیماری هاست

چگونه استامینوفن باعث مسمومیت می شود؟ کلید طالیی پیشگیری از ابتال به پیری ستون فقرات
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آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 
1396  اداره ثبت اسناد و امالک 

قمصر
بــه موجــب مــاده 11 قانــون ثبــت اســناد و 
نامــه  آئیــن  امــالک و مــاده 59 اصالحــی 
ــال  ــه دوم س ــه ماه ــالک در س ــه ام ــوط ب مرب
1396 تقاضــای ثبــت آنهــا پذیرفتــه شــده و 
ــز  ــاده و نی ــم افت ــماره های از قل ــن ش همچنی
آنچــه طبــق آرا هیئــت نظــارت ثبــت آگهــی آنهــا 
ــی  ــوزه ثبت ــه ح ــوط ب ــود مرب ــد ش ــد تجدی بای
ــد :  ــی نمای ــی م ــل آگه ــرح ذی ــه ش ــر ب قمص
ــک و  ــالک و مشــخصات مال ــف ( شــماره پ ال
ــا در ســه ماهــه  ــه آنه ــه اظهارنام ــک ک ــوع مل ن
مربوطــه تنظیــم و جهــت انتشــار آگهــی در 

ــت . ــده اس ــور گردی ــف منظ ردی
امــالک و ابنیــه بخــش یــک حــوزه ثبتــی 

قمصــر
در  واقــع  اصلــی   4 از  فرعــی  شــماره های 
حســین آبــاد بخــش یــک حــوزه ثبتــی قمصــر

ــن  ــر موم ــی اکب ــای عل ــی از 66 – آق 85 فرع
فرزنــد محمدعلــی – ششــدانگ یکبــاب خانــه 

ــع  ــر مرب ــه مســاحت 271 مت ب
در  واقــع  اصلــی   25 از  فرعــی  شــماره های 

بخــش یــک حــوزه ثبتــی قمصــر
63 – آقــای علــی تقوایــی یزدلــی فرزنــد 
جــالل – ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 

ــع ــر مرب 109/40 مت
ــی  ــد عل ــان فرزن ــن ارکی ــای حس 1582 – آق
ــه  ــن محصــور ب ــه زمی ــر – ششــدانگ قطع اکب

ــع  ــر مرب ــاحت 335/63 مت مس
ــد  ــان فرزن ــین لقم ــر حس ــای امی 1583 – آق
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــر – شش ــی اصغ عل

ــع ــر مرب ــاحت 506/40 مت مس
1584 – خانــم مرجــان نیــک قــدم فرزنــد 
ولــی الــه – ششــدانگ یــک بابخانــه بــه 

مربــع متــر   578/96 مســاحت 
در  واقــع  اصلــی   36 از  فرعــی  شــماره های 

بخــش یــک حــوزه ثبتــی قمصــر
باقیمانــده 1147 – آقــای محمــود کوشــافر 
فرزنــد ســیف الــه – دو  دانــگ مشــاع از 
ــه مســاحت 1547  ــه ب ــاب خان ششــدانگ یکب

ــع ــر مرب مت
ــروی  ــاس س ــای عب ــی از 518 – آق 2186 فرع
ــک  ــدانگ ی ــم  - شش ــد رحی ــری فرزن قمص

ــع ــر مرب ــاحت 361/68 مت ــه مس ــه ب بابخان
2187 فرعــی از 159 – خانــم معصومــه ناصــری 
قمصــری فرزنــد ســید رضــا – ششــدانگ 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 233/95 متــر 

ــع مرب
ــین  ــید حس ــای س ــی از 1013 – آق 2188 فرع
فرزنــد ســید محمــد – ششــدانگ  نخلــی 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 405/36 متــر مربــع

ــی  ــد مومن ــم ناهی ــی از 518 – خان 2189 فرع
رمضانــی فرزنــد حســین – ششــدانگ یکبــاب 

خانــه بــه مســاحت 512 متــر مربــع

2190 فرعــی از 1013 – آقــای غالمرضــا باقــر زاده 
ــای ابوالفضــل خــان  ــد حســین و آق ــا فرزن صب
دائــی قمصــری فرزنــد عبدالــه – بالمناصفــه – 
ششــدانگ قطعــه زمیــن بــه مســاحت 405/36 

متــر مربــع
در  واقــع  اصلــی   49 از  فرعــی  شــماره های 

بخــش یــک حــوزه ثبتــی قمصــر 
قمصــری  میثــم گل کار  آقــای   –  610 و   609
فرزنــد محمــود – ششــدانگ قســمتی از یکبــاب 

ــع ــر مرب ــاحت 51/99 مت ــه مس ــه ب خان
2809 – آقــای محمــد رزاقــی فرزنــد اســماعیل 
ــاس  ــد عب ــی فرزن ــا ســلیمانیه فین ــم روی و خان
ــه  ــن ب ــه زمی ــدانگ قطع ــه – شش – بالمناصف

ــع ــر مرب ــاحت 357/76 مت مس
ســعید  آقــای   -   1740 از  فرعــی   2823
ــم  ــه و خان ــت ال ــد رحم ــی فرزن ــواه فین خیرخ
ســعیده شــاه فضلــی قمصــری فرزنــد ماشــااله 
فرزنــد  قمصــری  ســعادتی  آقای هــادی  و 
محمــد – بالســویه – ششــدانگ قطعــه زمیــن 

ــع  ــر مرب ــاحت 900/25 مت ــه مس ب
در  واقــع  اصلــی   201 از  فرعــی  شــماره های 
زنجانبــر بخــش یــک حــوزه ثبتــی قمصــر

فرزنــد  نماینــده  اکبــر  علــی  787-آقــای 
ــگ  ــش دان ــاع از ش ــگ مش ــه دان ــاس- س عب
قســمتی از یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

81/80 متــر مربــع 
از 222 اصلــی واقــع در  شــماره های فرعــی 

ــر ــی قمص ــوزه ثبت ــک ح ــش ی ــاج بخ تتم
تتمــاج  رزاقــی  محمدآقــا  آقــای   -463
ــد  ــوری فرزن ــرا غف ــم زه ــن و خان ــد حس فرزن
ــاب  ــدانگ یکب ــه- شش ــی- بالمناصف رمضانعل

خانــه بــه مســاحت 492/61 متــر مربــع
ــت  ــا در وق ــی آنه ــی نوبت ــه آگه ــی ک ب( امالک
اشــتباه  واســطه  بــه  ولکــن  منتشــر  مقــرر 
موثــری کــه در انتشــار آنهــا رخ داده و بــه 
موجــب آرا هیــات نظــارت یــا دســتور اداری 
مســتند بــه اختیــارات تفویضــی هیــات نظــارت 
موضــوع بندهــای 385 و 386 و 387 مجمــوع 
ــد آگهــی  ــه تجدی بخشــنامه های ثبتــی منجــر ب

ــد. شــده ان
1043 فرعــی از 49 اصلــی واقــع در بخــش 
یــک حــوزه ثبتــی قمصــر- آقــای محمدحســین 
ــه 500  ــبت ب ــل نس ــد ابوالفض ــرگان فرزن گلچه
ســهم مشــاع و ســید علــی اکبــر مطهــری 
ــه  ــبت ب ــین نس ــید حس ــا س ــد آق ــژاد فرزن ن
1326 ســهم مشــاع از 1826 ســهم ششــدانگ 
خریــداری مــع الواســطه از آقــای ســید محمــد 
قطعــه  ششــدانگ  قمصــری-  زاده  یوســف 
زمیــن دو جریــب و نیمــی مشــهور بــه کــوه 
ســیاه کــه در آگهی هــای قبلــی نــام مالــک 
ــود یوســف زاده قمصــری  اشــتباها ســید محم

ــت. ــده اس ــی گردی آگه
بــه موجــب مــاده 16 قانــون ثبــت اســناد و 
امــالک چنانچــه کســی نســبت بــه امــالک 
منــدرج در قســمت الــف ایــن آگهــی واخواهــی 

ــبت  ــدت 90 روز و نس ــرف م ــد ظ ــته باش داش
ــت  ــدت 30 روز دادخواس ــرف م ــد ب ظ ــه بن ب
واخواهــی خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و طبــق 
ــون تعییــن تکلیــف  تبصــره 2 مــاده واحــده قان
ــرف  ــرض ظ ــت، معت ــی ثب ــای معترض پرونده ه
ــه  ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــدت یکم م
ایــن اداره بایســتی بــا تقدیــم دادخواســت 
ــم  ــی تقدی ــی گواه ــالح قضای ــع ذیص ــه مراج ب
دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم 
نمایــد و درصورتیکــه قبــل از انتشــار ایــن آگهــی 
ــد  ــی اقامــه شــده باشــد طــرف دعــوا بای دعوای
گواهــی دادگاه را مشــعر بــه جریــان دعــوا ظــرف 
ــا  ــات ی ــد. اعتراض ــلیم نمای ــوم تس ــدت مرق م
گواهــی طــرح دعــوا کــه بعــد از انقضــای مــدت 
مرقــوم واصــل شــود بــال اثــر و مطابــق قســمت 
اخیــر مــاه 16 و تبصــره مــاده 17 قانــون ثبــت و 
ــون تعییــن تکلیــف  تبصــره 2 مــاده واحــده قان
ــد  ــه خواه ــت پذیرفت ــی ثب ــای معترض پرونده ه
ــه 30  ــه فاصل شــد. ایــن آگهــی در دونوبــت و ب
روز از تاریــخ انتشــار نوبــت اول در روزنامــه 
ــان درج و منتشــر  ــای وطــن چــاپ اصفه کیمی

ــود.  میش
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/09/01

ــر،  ــالک قمص ــناد و ام ــت اس ــس اداره ثب رئی
رضــا طویلــی 1374/ م الــف

آگهی نوبتی سه ماهه
بموجــب مــاده 11 قانــون ثبــت اســناد و امــالک 
و مــاده 59 – اصالحــی و آئیــن نامــه مربــوط بــه 
امالکــی کــه در ســه ماهــه ســوم ســال  1396 
ــه شــرح  ــه شــده ب ــا پذیرفت ــت آنه تقاضــای ثب

ذیــل آگهــی مــی گــردد :
اصلــی  یــک  شــماره  از  فرعــی  شــماره های 

جوشــقان در  واقعــات 
2654 آقــای حســینعلی امیــدی فرزنــد قیصــر 
ششــدانگ یکــدرب بــاغ مشــجر در الســتان 

بمســاحت 696/22 مترمربــع
ــد عبــاس  ــادری کیــا فرزن 4151 خانــم مریــم ن
ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور در تکیــه 

بمســاحت 280/30 مترمربــع
4243 آقــای رحمــت الــه صنعتــکار فرزنــد 
صفرعلــی ششــدانگ یکبــاب انبــار کاهــدان 

مترمربــع   105/72 بمســاحت 
اصلــی   21 شــماره  از  فرعــی  شــماره های   

کامــو در  واقعــات 
رضــا  فرزنــد  آهنگــر  علیرضــا  آقــای   143
ــر  ــاحت 61/37 مت ــه بمس ــدانگ یکبابخان شش

ــع مرب
149 آقــای محــرم زیــن الدیــن فرزنــد محمــد 
و خانــم کبــری رحیمیــان فرزنــد غالمرضــا 
بالمناصفــه مشــاعا ششــدانگ یکبابخانــه در 

ــع ــر مرب ــاحت 448/09 مت ــو بمس کام
286 آقــای علیرضــا بهدادفــر فرزنــد حســینعلی 
بمســاحت  کامــو  در  یکبابخانــه  ششــدانگ 

ــع ــر مرب 116/69 مت
فرزنــد  چوپانیــان  عباســعلی  آقــای   296
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــین س غالمحس
یکبابخانــه در کامــو بــه مســاحت 103/43 متــر 

ــع مرب
فرزنــد  چوپانیــان  عباســعلی  آقــای   301
غالمحســین ششــدانگ یکبابخانــه در کامــو 

مربــع  متــر   67/95 بمســاحت 
1165 آقــای علــی احســانی فرزنــد محمــود 
ســهم   16 از  مشــاع  ســهم  شــش  تمامــی 
مزروعــی دشــت  زمیــن  قطعــه  ششــدانگ 

مربــع متــر   876/88 بمســاحت  مالــون 
1720 آقــای علــی ترابــی و خانــم راحلــه ترابــی 
ــه دو  ــبت ب ــه نس ــی بالمناصف ــدان قنبرعل فرزن
دانــگ مشــاع از  ششــدانگ و آقــای هوشــنگ 
ــه  ــد فرهــاد و آقــای ســیف ال ــد فرزن نیــک عه
زارعــی فرزنــد رضــا بالمناصفــه مشــاعا نســبت 
بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یکــدرب بــاغ 

ــع ــر مرب مشــجر بمســاحت 2770 مت
رضــا  فرزنــد  عبدالهــی  احمــد  آقــای   2118
و خانــم صغــرا اربابــی فرزنــد غالمحســین 
یکبابخانــه   ششــدانگ  مشــاعا  بالمناصفــه 

مربــع متــر   490/51 بمســاحت 
اصلــی   22 شــماره  از  فرعــی  شــماره های 

چــوگان در  واقعــات 
آقارضــا  فرزنــد  رعیــت  آقــای حســنعلی   10
از  مشــاع  ســهم  ده  و  هفتصــد  تمامــی 
ــی  ــن مزروع ــدانگ زمی ــهم شش 2478/58 س

مربــع متــر   2478/58 بمســاحت 
ــی  ــد غالمعل ــان فرزن ــی حمامی ــای عل 183  آق
ششــدانگ یکبــاب کاهــدان بمســاحت 57/33 

متــر مربــع
ــین  ــد حس ــان فرزن ــا زارعی ــای علیرض 590 آق
ششــدانگ یکبابخانــه و باغچــه مشــجر متصــل 

ــع ــر مرب ــاحت 1023/67 مت ــه آن بمس ب
ــعلی  ــد عباس ــی فرزن ــه زمان ــم فاطم 591 خان
 280/47 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 

مترمربــع
اصلــی   26 شــماره  از  فرعــی  شــماره های 

کامــو همواریــه  در  واقعــات 
ــی  ــد امامقل ــان فرزن ــدی اربابی ــای مه 310 آق
محصــور  زمیــن  قطعــه  ششــدانگ  خــان 

مربــع متــر   300 بمســاحت 
311 خانــم زهــره گلســتان فرزنــد شــیرزاد 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 334/07 متــر 

ــع مرب
شــماره 40 اصلــی مزرعــه آســتانه خانــم فاطمــه 
رســتگار قــزاان فرزنــد حســین تمامــی هشــت 
ســاعت از جملــه 24 ســاعت نیــم دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ مزرعــه آســتانه کــه مشــتمل 
و  اختصاصــی  قنــات  رشــته  دو  بــه  اســت 

ــه آن ــارهای تابع ــمه س چش
ــع  ــی واق ــماره 30 اصل ــی از ش ــماره های فرع ش

در مزرعــه چالــه بلــور کامــو
20 خانــم ام البنیــن عقیلــی فرزنــد قربــان 

نســبت بــه 300 ســهم مشــاع  و آقــای حجــت 
ــه  ــبت ب ــی نس ــف عل ــد یوس ــی فرزن ــه عقیل ال
ســهم   2180/59 از  مشــاع  ســهم   1180/59
ــاحت 2180/59  ــاغ بمس ــدرب ب ــدانگ یک شش

ــع ــر مرب مت
اصلــی   77 شــماره  از  فرعــی  شــماره های 

آزران روســتای  در  واقعــات 
2504  آقــای محمدرضــا معصومــی فرزنــد 
اشــرف علــی ششــدانگ یکبــاب بــوم کــن 
ــاحت 1210/94  ــرخه بمس ــل س ــه بغ ــهور ب مش

ــع ــر مرب مت
ــان محمدرضــا معصومــی و علیرضــا  2505 آقای
معصومــی و مهــدی معصومــی فرزنــدان اشــرف 
علــی باالســویه مشــاعا ششــدانگ یکبــاب 
ــل ســرخه بمســاحت  ــه بغ ــن مشــهور ب ــوم ک ب

ــع ــر مرب 2556/43 مت
ــع در  ــی واق ــی از شــماره 147 اصل شــماره فرع

ــن ــتای آرنج روس
355 آقــای صفرعلــی شــکوری فرزنــد شــکراله 
ــاحت  ــی بمس ــن مزروع ــه زمی ــدانگ قطع شش

ــع ــر مرب 998/96 مت
لــذا طبــق مــاده 16 قانــون ثبــت چنانچــه 
کســی نســبت بــه امــالک منــدرج در ایــن 
آگهــی اعتراضــی داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن 
نوبــت انتشــار آگهــی بمــدت 90 روز دادخواســت 
ــلیم  ــن اداره تس ــه ای ــا ب ــود را کتب ــی خ واخواه
و ظــرف مــدت یــک مــاه از تاربــخ تســلیم 
معتــرض در دادگاه صالحــه اقامــه دعــوی نمایــد 
و گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه 
ایــن اداره تســلیم نمایــد در صورتــی کــه قبــل از 
انتشــار آگهــی دعــوی اقامــه شــده باشــد طــرف 
ــان  ــر جری دعــوی بایــد گواهــی دادگاه مشــعر ب
ــد  ــلیم نمای ــور تس ــدت مذک ــرف م ــوی را ظ دع
ــس  ــه پ ــوی ک ــرف دع ــی ط ــا گواه ــراض ی اعت
ــر  ــردد بالاث ــل گ ــوم واص ــدت مرق ــا م از انقض
ــاده 16 و  ــر م ــمت اخی ــر قس ــد و براب ــی باش م
ــد  ــار خواه ــت رفت ــون ثب ــاده 17 قان ــره م تبص
شــد . ضمنــا طبــق مــاده 56 آئیــن نامــه قانــون 
ثبــت حقــوق ارتفاعــی در موقــع تحدیــد حــدود 
ــی  ــد و واخواه ــدی قی ــس تحدی و در صورتمجل
ــی  ــوق ارتفاع ــه حق ــالک نســبت ب ــان ام صاحب
مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت پذیرفتــه خواهــد 

شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 

دوشنبه 1396/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 

چهارشنبه 1396/09/01
رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک جوشــقان ، 

حســین نــوروز 1408 م/الــف

دادنامه 
کالســه پرونــده : 960542 شــماره دادنامــه 
 96/7/24 مــورخ   9609976793702805  :
حــل  7شــورای  شــعبه   : رســیدگی  مرجــع 
اختــالف  خواهــان ســعید امیدیــان فرزنــد 

رضــا اصفهــان خ آتشــگاه  بعــد از ســه راه قــدس  
ک گلهــا فروشــگاه ســپاهان کاال    خوانــده 
ــول  ــفرجانی مجه ــی اس ــی خان ــل صف ابوالفض
المــکان  شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده 
و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم 
ــادرت  ــی مب ــرح آت ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع رس
بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای 
حــل اختــالف در خصــوص دعــوی ســعید 
ــل  ــت ابوالفض ــه طرفی ــا ب ــد رض ــان فرزن امیدی
صفــی خانــی اســفرجانی بــه خواســته مطالبــه 
ــه شــماره  ــال  وجــه چــک ب ــغ 28000000 ری مبل
ــپه  ــک س ــده بان ــورخ 93/8/6 عه 434794 م
بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه 
بــه دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک 
و گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد 
ــی در  ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان و اینک
ــه  ــته و هیچگون ــور نداش ــیدگی حض ــه رس جلس
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
ــه دعــوی خواهــان از  ــاع نســبت ب ــام دف در مق
ــوی  ــذا دع ــوده اســت ل ــه ننم ــراز و ارای خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت 
ــی  ــن دادرس ــون آئی و 198و515و519و522 قان
بــه  بــه محکومیــت خوانــده  مدنــی حکــم 
بیســت و هشــت میلیــون   مبلــغ  پرداخــت 
ــون  ــک میلی ــته و ی ــل خواس ــت اص ــال  باب ری
ــه  ــت هزین ــال باب ــزار 1600000 ری ــصد ه و شش
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
ســر رســید چــک موصــوف 93/8/6 تــا  تاریــخ 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــی در  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 

ــد  ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
م الــف 26862قاضــی شــعبه 7  شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان 

دادنامه 
کالســه پرونــده : 2093/94 شــماره دادنامــه 
: 1494 مــورخ 95/8/29 مرجــع رســیدگی : 
شــعبه ششــم شــورای  حــل اختــالف  خواهــان 
محمــد  اخــوان حریــری وکیــل فاطمــه بهمــن 
بهایــی  شــیخ  خ  اصفهــان  نشــانی  زیــادی 
ــر  ــکی اداری قص ــع پزش ــر مجتم ــارراه قص چه
نــور  طبقــه 5 واحــد 5    خوانــده محســن 

ــکان  ــول الم ــد مجه ــد احم ــری فرزن صف
شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
ــم رســیدگی  ــه مشــورتی اعضــا شــورا خت نظری
ــه صــدور  ــادرت ب ــه شــرح آتــی مب را اعــالم و ب
ــد  ــوی محم ــوص دع ــد در خص ــی  نمای رای م
اخــوان حریــری بــا وکالــت خانــم فاطمــه 
بهمــن زیــادی   بــه طرفیــت خوانــدگان محســن 

صفــری   بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 
ــه  ــک ب ــره چ ــک فق ــه  ی ــال وج 4000000 ری
شــماره 747093-مــورخ 87/6/15  بعهــده 
بانــک کشــاورزی  بــه انضمــام مطلــق خســارات  
ــده   ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــی  و ب قانون
ــان و  ــد خواه ــتندات در ی ــول مس ــای اص و بق
ــک محــال  ــدم پرداخــت توســط بان گواهــی ع
ــده و  ــور در اشــتغال ذ مــه خوان ــه ظه ــه  ک علی
اســتحقاق خواهــان  در مطالبــه وجــه  چــک را 
ــه  ــدگان  در جلس ــه خوان ــه اینک ــر ب د ارد و نظ
ــی  ــه  دلیل ــه و هیچگون رســیدگی حضــور نیافت
ــی  در خصــوص   ــر قانون ــدرک موث موجــه  و م
دعــوی مطروحــه  مبنــی بــر برائــت ذمــه 
ــوی  ــورا دع ــوده ش ــه ننم ــراز و ارائ ــش  اب خوی
ــخیص داده  و  ــت تش ــرز و ثاب ــان را مح خواه
مســتندا بــه مــواد 313 و 314  قانــون تجــارت 
و مــواد 198-515-519-522 قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده  
بــه پرداخــت مبلــغ 4000000  ریــال  بابــت اصــل 
خواســته و 25000 ریــال  هزینه هــای دادرســی 
ــی و   ــه قانون ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال وح
ــخ ســر رســید  ــه از تاری ــر  تادی خســارات تاخی
15چــک موصــوف 87/6/15 تــا تاریــخ اجــرای 
ــی  ــالم م ــان  صــادر و اع ــم در حــق خواه حک
نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــل واخواهــی در  ــالغ قاب بیســت روز پــس از اب
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
در  نظــر  تجدیــد  قابــل  روز  بیســت  ظــرف 
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد 
حــل    6 شــعبه  قاضــی   26872 الــف  م 

اصفهــان اختــالف 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی آقای آرمین 
انصاری فرزند ایوب 

شــماره بایگانــی شــعبه : 960781 شــاکی 
آقــای نــاد علــی احمــدی بــه والیــت  از 
آقــای ســعید احمــدی  دائــر بــر  ایــراد ضــرب 
شکســتگی  بــه  منتهــی  عمــدی  جــرح  و 
بــا وصــف بیــم تجــری  مرتکــت  مطــرح 
ــماره  ــه ش ــاع  و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ــه ب ک
 9509983645401540 کالســه  پرونــده 
ــمیرم  ــهر س ــری دو ش ــعبه 101  دادگاه کیف ش
)جزایــی ســابق ( ثبــت و وقــت رســیدگی 
مــورخ 96/10/6 ســاعت 11:30تعییــن  کــه 
ــاده  ــق موضــوع م حســب دســتور  دادگاه طب
ــه علــت  ــون آئیــن دادرســی مدنــی  ب 73 قان
مجهــول المــکان بــودن  متهــم و در خواســت 
شــاکی  مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
ــم   ــا مته ــردد ت ــی گ ــی م ــار  اگه کثیراالنتش
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار  آگهــی  
ــرر  ــت مق ــه  و در وق ــر دادگاه مراجع ــه دفت ب
فــوق جهــت رســیدگی  در دادگاه حاضــر گــردد 
دادگاه   101 شــعبه  رئیــس   1217 الــف  م 
ــابق  ــی س ــمیرم ) جزای ــهر س ــری دو ش کیف

(رهائــی
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 1329 ســال  بــه  شمســعلی  مهــدی  اســتاد 
در خانــواده ای مذهبــی و هنرمنــد در خیابــان 
ــه  ــده ب ــان دی ــهان اصفه ــه شهش ــینا محل ابن س
ــرادر  ــج ب ــر و پن ــتاد دو خواه ــود. اس ــان گش جه
دارد؛ امــا هیچ کــدام بــه حرفــه و هنــر پــدر 
عالقه منــد نبودنــد. اســتاد شمســعلی بــه توصیــه 
پــدر در ســال 1351 از محلــه شهشــهان نقــل 
ــه(  ــارک الل ــه )پ ــان زینبی ــرد و در خیاب ــکان ک م
ســاکن شــد. اســتاد از ابتــدای کودکــی، عاشــقانه 
نــزد پــدر هنرمنــد خویــش بــه هنرآمــوزی زربافت 
اهتمــام ورزیــد و بــه ســال 1337 شمســی و در 
ســن هشــت ســالگی زری بافــی را در کارگاه پــدر 
آغــاز کــرد. وقتــی 9 ســالگی اش تمــام شــد، کار 
بــا دســتگاه زری بافــی را شــروع کــرد و ظرافــت و 
جذبــه زری را در کنــار اســتاد مهــدی پورنقشــبند 
ــت.  ــعلی فراگرف ــن شمس ــتاد حس ــدرش اس و پ
ــه  ــربازی ب ــت س ــت از خدم ــس از بازگش وی پ
ــه  ــا ب ــت و در آنج ــا رف ــای زیب ــتان هنره هنرس
تدریــس زری بافــی مشــغول شــد و 30 ســال بــه 

ــارد.  ــت گم ــاگردان هم ــت ش تربی
ــر ارزشــمند  ــش از 50 ســال از عم ــه بی اســتاد ک
خــود را در راه حفــظ، احیــا و آمــوزش هنــر 
زری بافــی صــرف کــرده، پــس از ســی ســال 
ــه  ــف از جمل ــن مختل ــا عناوی ــری ب ــت هن فعالی
کارگاه  در  سرپرســت  و  مــدرس  زری بــاف، 
زری بافــی هنرســتان هنرهــای زیبا مشــهور اســت 
ــا و  ــت در طرح ه ــدد زرباف ــمند متع ــار ارزش و آث
نقــوش زیبــا و متنــوع از خــود بــه یــادگار گذاشــته 

ــت. اس
 نیم قرن زری بافی در اصفهان

اســتاد »مهــدی شمســعلی«، از پیشکســوتان 
ــرن  ــش از نیم ق ــا بی ــان، ب ــی اصفه ــر زری باف هن
تجربــه، از ســال 1375 هجــری شمســی بــه 
دعــوت مرحــوم احمــد ادیــب، ایــن بــار بــه عنــوان 
میــراث دار میــراث پــدران و نیاکانــش بــا اســتقرار 
در خانــه نســاجی اصفهــان )خانــه شیخ االســالم( 
ایــن هنــر را همچنــان زنــده نــگاه داشــته اســت. 
اینــک بــا امیــد بــه آنکــه امانتــدار شایســته هنــر 
ــه رســم  ــه پیشــینیانش ب ــزار ســاله زری ک دو ه
بــه  را  آن  و  باشــد  او ســپرده اند،  بــه  امانــت 
ــوزش  ــن آم ــپارد، ضم ــدگان بس ــه آین ــتی ب درس
شــاگردان می کوشــد تــا بــا راه انــدازی کارگاه هــای 
مختلــف، جوانــان خــوش ذوق اصفهانــی را بــا آن 

آشــنا کنــد. 
ــش از  ــابقه بی ــا س ــعلی ب ــدی شمس ــتاد مه اس
ــره  ــر چه ــن هن ــت در ای ــه و فعالی ــرن تجرب نیم ق
ــر  ــدگار هن ــره مان ــدگار کار در ســال 1390، چه مان
در رشــته زری بافــی در ســال 1395 و بازنشســته 
نمونــه ســال 1396 شــناخته شــد و دارای بیــش 

از 50 لــوح تقدیــر و تندیــس در زمینــه هنــر 
ــت. ــی اس زری باف

 کودکی آمیخته با هنر
ــای  ــه دوران بازی ه ــی ک ــد: زمان ــتاد می گوی اس
کودکانــه ام بــود، همبازی هایــم را بــه ســختی 
می دیــدم؛ چــون مجبــور بــودم در کنــار دســتگاه 
ــه  ــه کوچ ــن ب ــه رفت ــان کار روزان ــم و در پای باش
برایــم لذت بخــش بــود. مــن در کنــار بقیــه 
هنرمنــدان، طرح هــای سفارشــی را می بافتــم 
بــازی  بــا همبازی هایــم  بایــد  و زمانــی کــه 
ــم  ــتمزد می گرفت ــان دس ــردم، روزی 10 توم می ک

ــدم. ــتاد ش ــر اس ــن هن ــم در ای و کم ک
 به یاد پدر و استاد

ــدر و  ــاره پ ــعلی درب ــتاد شمس ــه از اس ــی ک زمان
ــع اســتادش می پرســیم، قطــره اشــکی از  درواق
گوشــه چشــمانش ســرازیر می شــود و دربــاره پدر 
ــه  ــد: اســتاد حســن شمســعلی ب چنیــن می گوی
ــان  ــه جه ــده ب ــان دی ــهر اصفه ــال 1307 در ش س
گشــود. وی از کودکــی هنــر زری بافــی را نــزد 
ــزدی و  ــا ی ــتاد رض ــوم اس ــون مرح ــتادانی چ اس
ــت.  ــبند فراگرف ــدی پورنقش ــتاد مه ــوم اس مرح
ایشــان ســال ها بــه عنــوان مــدرس زری بافــی در 
هنرســتان هنرهــای زیبــای اصفهــان مشــغول بــه 
کار بــود کــه نتیجــه آن تربیــت شــاگردان فراوانــی 

در ایــن رشــته ســنتی شــد. 
وی در طــول ســال ها فعالیــت هنــری خــود 
آثــار متعــددی را در زمینــه بافــت پارچــه زری 
بــه وجــود آورد کــه نمونه هایــی از آن در مــوزه 
ــداری  ــان نگه ــای اصفه ــای زیب ــتان هنره هنرس
ایشــان در روز 25 فروردیــن 1389  می شــود. 
دیــده از جهــان فروبســت و بــدرود حیــات گفــت. 
وی در قطعــه 9 بــاغ رضــوان اصفهــان بــه خــاک 

ســپرده شــد.
 خانه شیخ االسالم اصفهان و 

هنر زری بافی
هنــر  وضعیــت  دربــاره  شمســعلی  اســتاد 
زری بافــی در اصفهــان می گویــد: در هنرســتان 
ــا  ــه ب ــا شــش دســتگاه داشــتیم ک هنرهــای زیب
ــد و حــدود 12  ــر کار می کردن ــر دســتگاه دو نف ه
نفــر مشــغول فعالیــت در ایــن هنــر بودنــد. کارگاه 
ــل  ــا تعطی ــای زیب ــتان هنره ــی در هنرس زری باف
ــه  ــا محــدود ب ــر تنه شــده و فعالیــت در ایــن هن
ــه همیــن  ــوده و محــدود ب ــه شیخ االســالم ب خان
ــرار دارد و  ــکان ق ــن م ــه در ای ــتگاه ک ــار دس چه

ــت.  ــت اس ــت حمای تح

مــن دو تــا ســه هنرجــو دارم کــه در زمینــه هنــر 
ــتعداد و  ــتاد، اس ــتند. اس ــتاد هس ــی اس زری باف
ــرای  ــل ب ــن عام ــر را مهم تری ــن هن ــه ای ــه ب عالق
رســیدن بــه موفقیــت و پیشــرفت می دانــد و 
ــته  ــه داش ــی عالق ــر کس ــه اگ ــد ک ــان می کن بی
باشــد، در طــول ســه یــا چهــار ســال می توانــد بــر 

ــر مســلط شــود. ــن هن ای
 آموزش فرزند و هنرجوها، گام مهمی 

برای ماندگاری هنر زری بافی
ــد  ــون چن ــه اکن ــوالی ک ــه س ــخ ب ــتاد در پاس اس
ــدگاری  ــرای مان ــداد ب ــن تع ــا ای هنرجــو دارد و آی
ایــن هنــر کافــی اســت، می گویــد: فرزنــدم 
ــه  ــاگردانم ب ــی از ش ــعلی و یک ــا شمس محمدرض
نــام خانــم مهــری عباس پــور نــزد مــن آمــوزش 
ــده اند. در  ــلط ش ــر مس ــن هن ــه ای ــد و ب دیده ان
حــال حاضــر دو تاســه نفــر هنرجــو دارم. تعــدادی 
هــم دوره دیده انــد و از آن هــا، دو نفــر را ســازمان 
ــه عنــوان پرســنل جــذب کــرده اســت. دو نفــر  ب

هــم در حــال آمــوزش هســتند. 
ــه علــت کهولــت ســن توانایــی ســال های  مــن ب
هنرجویانــم  تعــداد  بنابرایــن  نــدارم؛  را  قبــل 
بســیار کــم هســتند. قبــال 6 تــا 7 نفــر را آمــوزش 
ــه دو نفــر هســتند.  مــی دادم امــا االن محــدود ب
امیــدوارم آمــوزش بــه فرزنــدم و هنرجویــان دیگر 
ــرای مانــدگاری ایــن هنــر اصیــل و  گام مهمــی ب

ســنتی باشــد.
 ویژگی شاخص پارچه های زربافت، 

تنوع در طرح، زیبایی اثر و ماندگاری
اســتاد ویژگــی شــاخص پارچه هــای زربافــت خود 
ــت،  ــای زری اس ــایر پارچه ه ــز از س ــه متمای را ک
تنــوع در طــرح، زیبایــی اثــر و مانــدگاری می دانــد 

ــا  ــا تنه ــن پارچه ه ــه ای ــد دارد ک ــن تاکی ــر ای و ب
آثــاری اســت کــه هیچ گونــه حشــره و حتــی بیــد 
هــم بــه دلیــل کیفیــت آن نمی توانــد در آن نفــوذ 
ــار  ــدگاری آث ــه آن آســیب برســاند و مان ــد و ب کن

ــد. خــود را بیــش از هــزار ســال می دان
اســتاد شمســعلی آثــار خــود را در نمایشــگاه های 
ــژه  ــف کشــور و به وی بســیاری در شــهرهای مختل
در شــهر اصفهــان بــه مناســبت های گوناگــون بــه 
نمایــش گذاشــته و در بیشــتر نمایشــگاه ها لــوح 
تقدیــر دریافــت کــرده اســت. در خــارج از کشــور 
هــم نمایشــگاهی را از آثــار خــود در کشــور آلمــان 
شــهر دوســلدوف بــه مــدت 50 روز برگــزار کــرده 
کــه اســتقبال خوبــی از ایــن هنــر و آثــار او شــده 

اســت.
 عشق و عالقه، رمز ماندگاری و 

پیشرفت هنر زری بافی
ــه  ــی عشــق و عالقــه ب ــاف اصفهان ــد زری ب هنرمن
کار را رمــز مانــدگاری و پیشــرفت هنــر زری بافــی 

می دانــد. 
ــه تحمــل  ــد: عشــق باعــث می شــود ک او می گوی
ــار  بســیاری از مشــکالت آســان شــود و بتــوان ب

ســنگین مشــکالت را بــه دوش کشــید.
امــروزه تعــدادی از جوانــان بــرای یادگیــری ایــن 
هنــر می آینــد و بــا ذوق و عالقــه اقــدام بــه 
ــد و عــده ای از آن هــا را نیــز  یادگیــری آن می کنن
ســازمان بــه عنــوان پرســنل جــذب کــرده اســت. 
ــد،  ــری می آین ــرای یادگی ــم ب ــرادی ه ــه اف البت
ــا  ــد. آن ه ــا می کنن ــای راه آن را ره ــی نیمه ه ول
ــازار کار را می ســنجند و  شــرایط و ســختی کار و ب
ــد؛  ــده کار برنمی آین ــه از عه ــوند ک ــه می ش متوج

ــد. ــا می کنن ــن کار را ره بنابرای

 تبلیغات، گامی مؤثر در شناساندن 
هنر زری بافی

ایــن هنرمنــد زری بــاف اصفهانــی می گویــد: ایــن 
هنــر در ایــران، در شــهرهای تهــران، کاشــان و 
ــه مــرور از بیــن رفتــه و  ــوده، ولــی ب یــزد رایــج ب
اکنــون تنهــا در اصفهــان بــه طــور خــاص در خانــه 
شیخ االســالم تحــت حمایــت قــرار گرفتــه اســت. 
ــن و  ــورهای چی ــر در کش ــن هن ــد: ای او می گوی
هندوســتان نیــز وجــود دارد؛ امــا قابــل مقایســه 

ــت.  ــان نیس ــژه اصفه ــی و به وی ــر ایران ــا هن ب
او معتقــد اســت تبلیغــات، گامــی مؤثــر در جهــت 
ــه  ــراد جامع ــه اف ــی ب ــر زری باف ــاندن هن شناس
اســت و بایــد از طریــق تلویزیــون، روزنامــه، 

ــود. ــام ش ــالت و ... انج مج
 مراحل هنر زری بافی

اســتاد شمســعلی دربــاره مراحــل هنــر زری بافــی 
از  زری بافــی  پارچه هــای  تهیــه  در  می گویــد: 
ابریشــم، گالبتــون، طــال و نقره اســتفاده می شــود. 
ــا  ــرد. ب ــام می گی ــی انج ــتگاهی چوب کار در دس
هــر دســتگاه معمــوال دو نفــر کار می کننــد. یــک 
ــه  ــه ب ــاگرد او ک ــری ش ــده زری و دیگ ــر بافن نف
ــواره کش  ــت. کار گوش ــب اس ــواره کش ملق گوش
ایــن اســت کــه نقشــه بسته شــده را کــه در 
قســمت های دســتگاه نصــب اســت، می کشــد و 
بــه ایــن وســیله نقــش بــه طــرف بافنــده هدایــت 
می شــود. در اغلــب مــوارد زمینــه پارچــه زری 
ــخ  ــوده و ن ــم ب ــار ابریش ــری ت ــا دو س ــک ی از ی
گالبتــون بــه همــراه پنــچ تــا شــش رنــگ دیگــر 

ــود اســت. ــخ پ جــزو ن
گاُلبتــون رشــته ســیمی بســیار نــازک اســت کــه 
ــرار دارد و  ــم ق ــخ ابریش ــته ن ــک رش درون آن ی
بــر روی آن، الیــه ای از طــال و نقــره کشــیده شــده 

اســت.
 نقشه سردر قیصریه و مسجد امام 

اصفهان، دو اثر فرامواش نشدنی
اســتاد شمســعلی اولیــن اثــرش را بــه یــاد نــدارد؛ 
ــش  ــاص و حساس ــار خ ــی از آث ــاره یک ــا درب ام
ــد: کار خــاص و حساســی انجــام  چنیــن می گوی
داده ام کــه هیــچ گاه فرامــوش نمی کنــم و آن 
ــجد  ــان و مس ــه اصفه ــردر قیصری ــه ای از س نقش

ــان اســت. امــام اصفه
اســتاد در بســیاری از زربافت هــای خــود هویــت 
نمایــش گذاشــته  بــه  را  اســالمی  و  ایرانــی 
ــای  ــی، خط ه ــات قرآن ــی از آی ــت: بافته های اس
بســیاری از اســتاد فضائلــی، نقــوش اســلیمی و 
ــر  ــوری، تصوی ــای مینیات ــج، طرح ه ــی، ترن ختای
ــوگان،  ــکار، چ ــان، ش ــش انس ــاس، نق ــاه عب ش

حیوانــات، پرنــدگان و... .
رنــگ غالــب در بیشــتر آثــار اســتاد، رنــگ زرد یــا 
همــان گالبتــون اســت و از رنگ هــای دیگــر نیــز 

ــود. ــتفاده می ش اس

گفت وگوی کیمیای وطن با استاد مهدی شمسعلی

تنها طالیه دار هنر زری بافی اصفهان

معارف
 ضرورت ارتباط تأثیرگذاران 

حوزه علمیه با بدنه حوزه
حجت االســالم محمدتقــی اکبرنــژاد، بنیانگــذار مؤسســه 
تحقیقاتــی »فقاهــت و تمدن ســازی اســالمی« و از 
مدافعــان جــدی ایجــاد تحــول در نظــام آموزشــی 

حوزه هــای علمیــه اســت. 
ــف  ــی و تألی ــی های علم ــی کرس ــر برپای ــالوه ب وی ع
آثــار مختلــف در ایــن زمینــه، بیانیه هایــی نیــز منتشــر 
می ســازد و مواضــع خــود را علنــا بازگــو می کنــد. 
جدیدتریــن بیانیــه وی خطــاب بــه حجت االســالم 
اعرافــی، مدیــر حوزه هــای علمیــه کشــور، از نظــر 

می گــذرد:
»سخنی با جناب آقای اعرافی )حفظه هللا(

ــل و  ــتادان فاض ــی از اس ــت هللا اعراف ــم آی ــرور معظ س
ــن  ــتند. ای ــوزه هس ــته ح ــران شایس ــفکر و مدی خوش
ــا  ــازد ت ــدوار می س ــا را امی ــه م ــت ک ــتگی اس شایس
ــان  ــت ایش ــی را خدم ــم و مطالب ــم بری ــه قل ــت ب دس
ــم  ــتک می خواه ــن نوش ــه در ای ــی ک ــیم. مطلب بنویس
بــدان بپــردازم، ضــرورت ارتبــاط مســتقیم افــراد موثــر 

ــه حــوزه اســت.  ــا بدن در حــوزه ب
خــود،  مدیریــت  بــدو  از  اعرافــی  آقــای  شــخص 
دیدارهــای وســیعی را بــا فضــالی حــوزه ترتیــب دادنــد 
بردنــد؛ همین طــور  بهــره  ایشــان  از دیدگاه هــای  و 
بــرای اولیــن بــار ســفرهای اســتانی را آغــاز کردنــد و از 
ــتان ها  ــای شهرس ــائل حوزه ه ــان مس ــک در جری نزدی
ــه جــد بایــد از آن تقدیــر  قــرار گرفتنــد؛ حرکتــی کــه ب

ــم. ــوت بگویی ــدا ق ــم و خ کنی
چیــزی کــه ذهــن بنــده را مشــغول ســاخته، این اســت 
ــا طــالب و اســتادان  ــی ب ــای اعراف ــاط آق ــا ارتب ــه آی ک
بــه تنهایــی راهگشاســت یــا ایــن ارتبــاط واجــب عینــی 
اســت و تمــام مؤثــران حــوزه - از مراجــع عظــام 
)دامــت تاییداتهــم( گرفتــه تــا اعضــای محتــرم جامعــه 
مدرســین و شــورای عالــی و مدیــران ارشــد حــوزه 
ــد؟  ــه ایــن فریضــه عمــل کنن ــد ب )حفظهــم هللا( - بای
همذات پنــداری و درک ماوقــع نــه یــک ادب کــه یــک 
فریضــه اســت بــر کســی کــه می خواهــد برنامــه بریــزد 

و تصمیــم بگیــرد و قضــاوت کنــد. 
همان طــور کــه مســتحضرید مؤسســه فقاهت خواســت 
ــاتی را  ــد و جلس ــه باش ــن فریض ــام ای ــاز انج زمینه س
ــز  ــالب عزی ــور ط ــا حض ــام و ب ــع عظ ــر مراج در محض
ــو و  ــه گفت وگ ــا زمین ــد ت ــب ده ــرام ترتی و اســتادان ک
مفاهمــه فراهــم آیــد و طــالب و اســتادان ســخن خــود 
ــدران  ــت پ ــال ادب خدم ــروا و در کم ــرده و بی پ را بی پ
معنــوی خــود عرضــه دارنــد؛ امــا موفــق نشــد. ظاهــر 
اعتــذار بــه کســالت و ِقّلــت وقــت و ... باطنــی داشــت 
ــا ایــن وصــف از طــرف  کــه همــگان متوجــه شــدند. ب
ــرور  ــت س ــوار از خدم ــتادان بزرگ ــالب و اس ــام ط تم
ــخصا  ــمندم ش ــی خواهش ــای اعراف ــاب آق ــم جن معظ
متولــی ایــن مهــم شــوند و زمینــه ایــن ارتبــاط را فراهــم 
ــات صالحــات  ــم، جــزو باقی ــن مه ــد. بی شــک ای آورن
ایشــان ثبــت خواهــد شــد و بــر درجــات ایشــان 
ــاپیش از  ــزود. پیش ــد اف ــق خواه ــق و خل ــزد خال در ن

ــگزارم. ــان سپاس ــای ایش تالش ه

گردشگری
سرپرست صندوق احیا خبر داد:

 ساماندهی نظام احیای 
 بناهای تاریخی دارای 

مالکیت بخش خصوصی
سرپرســت صنــدوق احیــا و بهره بــرداری از بناهــای 
از اتخــاذ تدابیــر ویــژه در  فرهنگــی و تاریخــی 
و  باززنده ســازی  تســهیل  بــرای  صنــدوق  ایــن 
بهره بــرداری از بناهــای تاریخــی دارای مالکیــت 
خصوصــی و ســاماندهی نظامــی بــه همیــن منظــور 

ــر داد. خب
صنــدوق  ایــن  سرپرســت  جانفشــان،  پرهــام 
ــاده  ــاس م ــر اس ــت: »ب ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ب
مصــوب  مالکیــت،  انتقــال  نحــوه  آیین نامــه   7
هیئــت محتــرم وزیــران، بــا راهکارهایــی نظیــر 
میــان  ارتبــاط  ایجــاد  و  قانونــی  حمایت هــای 
ســرمایه گذاران  و  خصوصــی  بناهــای  مالــکان 
حــوزه،  ایــن  در  صالحیــت  دارای  و  عالقه منــد 
ــرایط  ــه ش ــرد ک ــم ک ــاما ندهی خواهی ــی را س نظام
ــی  ــای تاریخ ــرداری از بناه ــت و بهره ب ــا، مرم احی
تســریع  و  تســهیل  خصوصــی  مالکیــت  دارای 

شــود.«
ــوع خــود  ــاد متب ــر اتخــاذی نه او در تشــریح  تدابی
ــه احیــای بناهــای تاریخــی دارای مالکیــت  در زمین
خصوصــی ادامــه داد: »در این بــاره بــا دو نــوع 
ــت  ــی اس ــی بناهای ــتیم؛ یک ــه هس ــرد مواج رویک
کــه شــخص مالــک می خواهــد بــرای مرمــت 
و بهره بــرداری از آن اقــدام کنــد. در نظــر داریــم  
ــرداری از آن  ــه بهره ب ــم ک شــرایطی را در نظــر بگیری
ــی  ــال معافیت های ــوان مث ــه  عن ــد؛ ب ــهیل کن را تس
داشــته  وجــود  می توانــد  مالــکان  ایــن  بــرای 
ــان  ــد از می ــه بای ــن زمین ــی را در ای ــد و  موانع باش

برداشــت.«
ــزود: »در  ــه اف ــن زمین ــن در ای ــان همچنی جانفش
نظــر داریــم بــرای مالــکان یادشــده تســهیالتی 
ــن  ــم؛ در همی ــر بگیری ــارف در نظ ــود متع ــا س را ب
راســتا تفاهــم بــا بعضــی بانک هــای عامــل در حــال 

ــت.« ــام اس انج
تاریخــی  بناهــای  احیــای  صنــدوق  سرپرســت 
همچنیــن در توضیــح اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای 
رویکــرد دوم احیــای بناهــای تاریخــی دارای مالــک 
خصوصــی، تصریــح کــرد: در ایــن رویکــرد بــا 
ــه  ــه  ورود مســتقیم ب ــه رو هســتیم ک ــی روب مالکان
حــوزه مرمــت و احیــا ندارنــد؛ بنابرایــن مــا در نقــش 
تســهیلگر و حمایتگــر ایــن مالــکان، ســرمایه گذاران 
 واجــد شــرایط را بــه آن هــا معرفــی می کنیــم 
و بــه عنــوان ناظــر ایــن پــروژه بــه عنــوان یکــی از 
ــار مالــک و ســرمایه گذار قــرار  اضــالع مثلــث در کن

می گیریــم. 



اطالعرسانی8
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصــوص پرونــده کالســه 960079 خواهــان 
مجتبــی صابــری دادخواســتی مبنــی برمطالبــه   
ــوده  ــم نم ــواد هللا وردی تقدی ــت ج ــه طرفی ب
مــورخ    - روز  بــرای  رســیدگی  وقــت  و 
گردیــده  تعییــن  عصــر   5 96/10/9ســاعت 
ــودن  ــه  مجهــول المــکان ب اســت . باعنایــت ب
ــا خوانــده  خوانــده مراتــب در جرایــد منتشــر ت
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقع در 
خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه 
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل روی مدرس
صبــا – پــالک 57 کــد پســتی 8165756441 
ــعبه 28  ــان – ش ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
شــماره: 26855م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 28 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960869 خواهــان 
محمــد رضــا دانشــمند دادخواســتی مبنــی 
برمطالبــه چــک بــه شــماره 0420844  بــه 
طرفیــت رضــا پرویــزی تقدیــم نمــوده و وقــت 
رســیدگی بــرای روز --مورخ 96/10/13ســاعت 
9تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 
بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد  المــکان 
ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول 
ــی  ــه نیل ــه روی مدرس ــاب – روب ــان  ارب خیاب
پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــالک 57 کــد 
پســتی 8165756441 شــورای حــل اختــالف 
نســخه  و  مراجعــه   32 شــعبه   – اصفهــان 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

اتخــاذ خواهــد شــد.
شــماره: 26853م الــف مدیــر دفتــر شــعبه32 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــار  ــان مهی ــده 960486خواه در خصــوص پرون
ــه  ــر: مطالب ــی ب ــتی مبن ــتان   دادخواس گلس
25/000/000ریــال بــه انضمــام مطلــق خســارات  
ــی  ــرادی 2-مصطف ــدهللا م ــت 1-عب ــه طرفی ب
ــیدگی  ــت رس ــوده و وق ــم نم ــان  تقدی صادقی
بــرای مــورخ 96/10/18ســاعت 4 عصــر تعییــن 
گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان 
برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
ــل  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای ، مرات
ــع در  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق
ــاراه  ــمالی –چه ــدوق ش ــیخ ص اصفهان-خ-ش
و  اختالف25مراجعــه  حــل  –شــورای  وکال 
ــذ  ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان نس
نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
و  تلقــی شــده   قانونــی   ابــالغ  رســیدگی 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
ــعبه  ــر ش ــر دفت ــف  مدی ــماره: 26845م ال ش
25 مجتمــع شــماره دو شــورای حــل اختــالف 

ــان اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960889 خواهــان 
مبنــی  دادخواســتی  دردشــتیان  محســن 
ــر منصــور کوچــک  ــت امی ــه طرفی ــه  ب برمطالب
ــرای  ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق ــم نم زاده تقدی
مــورخ 96/10/6 ســاعت  8صبــح تعیین گردیده 
ــودن  ــه  مجهــول المــکان ب اســت . باعنایــت ب
ــا خوانــده  خوانــده مراتــب در جرایــد منتشــر ت
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقع در 
خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه 
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل روی مدرس
صبــا – پــالک 57 کــد پســتی 8165756441 
ــعبه 6  ــان – ش ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد. تصمی
شــماره: 26843م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 6 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960487 خواهــان 
ــه  ــار گلســتان دادخواســتی مبنــی برمطالب مهی
40/000/000ریالبــه انضمــام مطلــق خســارات    
ــه طرفیــت 1-حســین احمــدی 2-مصطفــی  ب
ــیدگی  ــت رس ــوده و وق ــم نم ــان  تقدی صادقی
ــن  ــاعت 3:30تعیی ــورخ 96/10/18س ــرای  م ب
گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان 
مســتندا بــه مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
ــده  ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای ــی، مرات مدن
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع 
در اصفهــان خ شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه 
ــورای  ــرم ش ــع ح ــهدای مداف ــع ش وکال  مجتم
ــی  ــخه ثان ــه و نس ــالف 25  مراجع ــل اخت ح
در  نمایــد.  اخــذ  را  ضمائــم  و  دادخواســت 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

ــد شــد. اتخــاذ خواه
شــماره: 26844م الــف  دفتــر شــعبه 25  

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 960334 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
ــی  ــتی مبن ــری  دادخواس ــعید باق ــان س خواه

برمطالبــه وجــه  بــه طرفیــت غالمعلــی کیــان 
ــرای  ــم نمــوده و وقــت رســیدگی ب ــور  تقدی پ
تعییــن  عصــر   4 مورخ96/10/26ســاعت 
مجهــول  بــه   باعنایــت   . اســت  گردیــده 
المــکان بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد 
منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 
ایــن شــعبه واقــع در کنــار گــذر اتوبــان خــرازی 
مابیــن آتشــگاه و میــرزا طاهــر ســاختمان 
ــل  ــورای ح ــماره 3  ش ــع ش ــری مجتم مطه
اختــالف اصفهــان – شــعبه 35 مراجعــه و 
ــذ  ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان نس
نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
ــعبه  ــر ش ــر دفت ــف  مدی ــماره: 26869م ال ش

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح 35 ش

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به آقای / خانم امیر حسین 

عارف نیا   فرزند  احمد رضا  
 96101016796900999  : ابالغنامــه  شــماره 
 9609986796900228  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   960228 : بایگانــی شــعبه  شــماره 
تنظیــم : 96/08/20 خواهــان محمــد جواهــری 
بــا وکالــت خانم/آقــا  فائــزه عمــو بیگــی 
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده عبدالخالــق 
عــارف  –امیــر حســین  رامهرمــز  رشــیدی 
نیــا –محمــد مرآتــی  بــه خواســته الــزام 
ــن  ــه ای ــه ب ــال ســند خودرومطــرح ک ــه انتق ب
ــه  ــده کالس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ش
39حقوقــی  شــعبه   9609986796900228
شــورای حــل اختــالف اصفهــان )مجتمــع 
وقــت  و  ثبــت   ) حــرم  مدافــع  شــهدای 
ــخ 96/10/02ســاعت 15:15  ــه تاری رســیدگی ب
تعییــن  شــده اســت کــه حســب دســتور 
دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون آییــن 
دادرســی مدنــی  بعلــت مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده  و در خواســت خواهــان مراتــب 
ــار  ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ی
آگهــی مــی شــود تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه 
پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه 
مراجعــه  و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضر 

ــردد . گ
م الــف 26854 مســئول دفتــر شــعبه شــورای 
حــل اختــالف شــعبه 39حقوقــی شــورای 
حــل اختــالف اصفهــان )مجتمــع شــهدای 

ــت ــارب پرس ــا اق ــرم (-مین ــع ح مداف

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به آقای / خانم فریبا 

رضائیان بروجنی   فرزند  ناصر  
 9610106796500198  : ابالغنامــه  شــماره 
 9609986796500237  : پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی شــعبه : 960273 تاریــخ 
ــادری  ــار ن ــه ی تنظیــم : 96/08/21 خواهــان ال
بــه طرفیــت خوانــده فریبــا  دادخواســتی 
رضائیــان بــه خواســته  انتقــال ســند خــودرو  
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و به شــماره 
پرونــده کالســه 9609986796500273 شــعبه 
35  شــورای حــل اختــالف اصفهــان )مجتمــع 
شــماره ســه( ثبــت و وقــت رســیدگی بــه 
تاریــخ 96/10/05ســاعت 15:30تعییــن  شــده 
طبــق  دادگاه  دســتور  حســب  اســت کــه 
موضــوع مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی  بعلــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده  
و در خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در 
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود 
ــخ  ــس از تاری ــاه پ ــک م ــده ظــرف ی ــا خوان ت
ــه  و  ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــی ب ــار آگه انتش
ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت 
ــردد . ــت رســیدگی حاضــر گ ــوق جه ــرر ف مق

شــعبه  دفتــر  مســئول   26848 الــف  م 
شــورای حــل اختــالف شــعبه 35شــورای 
حــل اختــالف )مجتمــع شــماره ســه(-مریم 

اســماعیلی 

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به آقای / خانم عبدالرسول 

رسولی زاده یزدی  
 9610106795300914  : ابالغنامــه  شــماره 
 9609986795300650  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   960656 : بایگانــی شــعبه  شــماره 
تنظیــم : 96/08/21 خواهــان آقــای فــالح 
طرفیــت  بــه  دادخواســتی  پرســتگاری 
بــه  یــزدی  رســولی  عبدالرســول  خوانــده 
ایــن  بــه  کــه  200000000مطــرح  خواســته 
ــه  ــده کالس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ش
23حقوقــی  شــعبه   9609986795300650
شــورای حــل اختــالف اصفهــان )مجتمــع 
شــماره یــک ( ثبــت وووقــت رســیدگی مــورخ 
96/10/26  ســاعت 16:00تعییــن  شــده اســت 
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع 
مدنــی   دادرســی  آییــن  73قانــون  مــاده 
بعلــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده  و 
ــت در  ــک نوب ــب ی ــان مرات در خواســت خواه
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود 
ــخ  ــس از تاری ــاه پ ــک م ــده ظــرف ی ــا خوان ت
ــه  و  ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــی ب ــار آگه انتش
ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت 
ــردد . ــت رســیدگی حاضــر گ ــوق جه ــرر ف مق

ــر شــورای حــل  ــف 26851 مســئول دفت م ال
اختــالف شــعبه 23حقوقــی شــورای حــل 
اختــالف اصفهــان )مجتمــع شــماره یــک 

(-محســن حیــدری

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9610106794501135

 9609986794500591 پرونــده  شــماره 
تاریــخ   960591  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــونده  ــالغ ش ــخصات اب ــم 96/08/20 مش تنظی
فرزنــد  طهماســبی   یحیــی   : حقیقــی 
ــخ  ــکان تاری ــول الم ــانی :مجه ــا نش :غالمرض
حضور96/10/17یکشــنبه ســاعت 16:00محــل 
حضــور اصفهــان  خ ســجاد – خ آیــت الــه 
اربــاب روبــروی مدرســه نیلــی پــور جنــب 
ســاختمان صبــا پــالک 57 تاریــخ حضــور 
96/10/17 ســاعت حضــور : 16:00 در خصــوص 
دعــوی پرویــن یــاوری فروشــانی بــه طرفیــت 
شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در 

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ای
م الــف 26859  دفتــر شــورای حــل اختــالف 
ــتان  ــک شهرس ــماره ی ــع  ش ــعبه 15 مجتم ش

ــان  اصفه

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9610106795600396

 9609986795600247 پرونــده  شــماره 
تاریــخ   960247  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
تنظیــم:1396/08/20 مشــخصات ابــالغ شــونده 
حقیقــی : مهــدی امینــی نزادمجهــول المــکان 
18:00محــل  حضور96/10/25ســاعت  تاریــخ 
حضــور اصفهــان خ ســجاد – خ آیــت الــه 
اربــاب روبــروی مدرســه نیلــی پــور جنــب 
ســاختمان صبــا پــالک 57 تاریــخ حضــور 
96/10/25 ســاعت حضــور : 18:00 در خصــوص 
دعــوی روح هللا شــریعت بلداجــی بــه طرفیــت 
شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در 

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ای
م الــف 26878  دفتــر شــعبه 26 شــورای حــل 
اختــالف ) مجتمــع  شــماره یــک( شهرســتان 

اصفهــان 

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9610106794501141

 9609986794500523 پرونــده  شــماره 
تاریــخ   960523  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــونده  ــالغ ش ــخصات اب ــم 96/08/21 مش تنظی
خیرآبــادی  ئــی  آقــا  مهــدی   : حقیقــی 
تاریــخ  المــکان  پدر:احمدمجهــول  نــام 
خ  اص  حضــور  96/10/18حضور16:00محــل 
ســجاد – خ آیــت الــه اربــاب روبــروی مدرســه 
ــالک 57  ــا پ ــب ســاختمان صب ــور جن ــی پ نیل
تاریــخ حضــور 96/10/18 ســاعت حضــور : 16:00 
ــی  ــهباز بروجن ــم ش ــوی میث ــوص دع در خص
بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید 
ــل  ــورای ح ــعبه 15 ش ــف 26850 دفترش م ال
اختــالف ) مجتمــع  شــماره یــک( شهرســتان 

ــان  اصفه

آگهی ابالغ 
شماره ابالغنامه : 9610100354105436

ــده 9409980358801117 شــماره  شــماره پرون
تنظیــم  تاریــخ   941318  : شــعبه  بایگانــی 
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــالغ وق ــی اب :96/08/16 آگه
آقــای حیدرعلــی عباســعلی زاده  فرزنــد :تقــی

 بموجــب کیفــر خواســت صــادره از داد ســرای 
اصفهــان آقــای حیــدر علــی عباســعلی زاده 
اتهــام  تبدیــل و تغییــر غیــر قانونــی  بــه 
موضــوع  زراعــی  اراضــی  مربــع  175متــر 
ــه  ــان ک ــاورزی اصفه ــاد کش ــکایت اداره جه ش
ــده  ــه شــماره پرون ــن شــعبه ارجــاع و ب ــه ای ب
کالســه 9409980358801117شــعبه 115دادگاه 
جزایــی   115( اصفهــان  شــهر  دو  کیفــری 
ســابق (-مجتمــع شــهید بهشــتی ثبــت و 
96/10/03ســاعت  مــورخ  رســیدگی  وقــت 
10:30تعییــن کــه حســب دســتور ودادگاه طبــق 
موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان  بــودن 
ــک  ــب ی ــان مرات ــت خواه ــده و در خواس خوان
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی 
مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از 
تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه 
و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود،ودر وقــت 
مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر 

ــردد.  گ
26839م/الــف  شــعبه 15 داداگاه کیفــری دو 

شــهر اصفهــان )115 جزایــی ســابق (

آگهی ابالغ 
شماره ابالغنامه : 9610100354105559

ــماره  ــده 9609980359601139 ش ــماره پرون ش
تنظیــم  تاریــخ   961085  : شــعبه  بایگانــی 
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــالغ وق ــی اب :96/08/20 آگه
ــش  ــد :دروی ــفیدی فرزن ــرداد گل س ــای مه آق
 خواهــان آقــای علــی عبدالهــی شــکایتی 
 : فرزنــد  ســفیدی  گل  مهــردا  آقــا  علیــه 
ــه  ــه ب ــرح ک ــرقت مط ــام س ــه اته ــش ب دروی
ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره  پرونــده 
115دادگاه  9609980359601139شــعبه 
کیفــری دو شــهر اصفهــان )115 جزایــی ســابق 
(-مجتمــع شــهید بهشــتی ثبــت و وقــت 
رســیدگی مــورخ 96/10/11ســاعت 11:00تعییــن 
کــه حســب دســتور ودادگاه طبــق موضــوع 
ــه  ــی ب ــی مدن ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان م
ــده و در  ــودن خوان ــکان  ب ــول الم ــت مجه عل
خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی گــردد 
ــخ  ــس از تاری ــاه پ ــک م ــرف ی ــده ظ ــا خوان ت
انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و 
ــت  ــود،ودر وق ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع ضم
 مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر 

گردد.

 26840م/الــف  شــعبه 15 داداگاه کیفــری دو 
ــع  ــی ســابق (مجتم ــان )115 جزای شــهر اصفه

شــهید بهشــتی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
پــالک شــماره 6119/ 1 واقــع در بخــش میمــه 
ــده  ــوابق و پرون ــق س ــه طب ــان ک ــت اصفه ثب
بــی فرهنــگ  بــی  نــام خانــم  بــه  ثبتــی 
ثبــت  جریــان  در  قیصــر  فرزنــد  گرانمایــه 
قانونــی  اســت و عملیــات تحدیــد حــدود 
ــه  ــا ب ــک بن ــت . این ــده اس ــل نیام ــه عم آن ب
دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و 
طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک 
ــورخ 5 / 10 / 96  ــنبه م ــه ش ــوم در روز س مرق
ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل 
ــه  ــه موجــب ایــن آگهــی ب ــذا ب خواهــد آمــد ل
کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و 
ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 
مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه 

ــد . ــد ش خواه
ــد 40  ــدی ذکاوتمن ــه – مه ــت میم ــس ثب  ریی

ــار : 1/ 9 / 96 ــخ انتش ــف تاری /م ال

دادنامه 
شماره پرونده : 9609976836801553

تاریــخ تنظیــم : 96/8/3 شــماره پرونــده : 
9609986836800718 شــماره بایگانی شــعبه : 
960779 پرونده کالســه 9609986836800718 
ــان  ــواده شهرســتان اصفه شــعبه 8 دادگاه خان
ــی  ــم نهای ــی( تصمی ــهید قدوس ــع ش )مجتم
خواهــان:  شــماره9609976836801553 
خانــم ســمیه باقــری پــزوه فرزنــد حســین بــا 
وکالــت آقــای عــزت الــه محســنی فرزنــد رضــا 
بــه نشــانی اصفهــان بزرگمهــر ابتــدای خیابــان 
22 بهمــن پشــت ایســتگاه اتوبــوس پــالک 24

ــد  ــزوه فرزن ــی پ ــد امین ــای محم ــده: آق خوان
ــکان ــول الم ــانی مجه ــه نش ــن ب حس

ــه  ــه 2. مطالب ــه مهری ــا: 1. مطالب ــته ه خواس
پرداخــت  از  اعســار   .3 دادرســی  خســارت 
ــی  ــا بررس ــکار دادگاه ب ــی گردش ــه دادرس هزین
اوراق و محتویــات پرونــده ضمــن اعــالم ختــم 
ــه صــدور  ــادرت ب ــر مب ــه شــرح زی رســیدگی ب
رای مینمایــد. رای دادگاه  خواســته خواهــان 
ــین  ــد حس ــزوه فرزن ــری پ ــمیه باق ــم س خان
ــای  ــه محســنی و آق ــزت ال ــای ع ــت آق باوکال
محمدامینــی پــزوه فرزنــد حســن اعســار 
موقــت از پرداخــت هزینــه دادرســی و مطالبــه 
ــه  ــند نکاحی ــدرج درس ــه من ــمتی از مهری قس
ــه  ــر خان ــه دفت ــادره از ناحی ــماره 10260 ص ش
ــی  ــگان م ــان -خوراس ــت اصفه ــوزه ثب 132 ح
باشــد. بــا توجــه بــه شــرح خواســته خواهــان و 
ســند نکاحیــه مســتند دعــوی کــه دلیــل احــراز 
رابطــه زوجیــت دائــم فــی مابیــن طرفیــن 
اســتنادی  استشــهادیه  مفــاد  و  میباشــد 
خواهــان کــه حکایــت از عــدم تمکــن مالــی او 
ــر  ــد و نظ ــه دادرســی مینمای از پرداخــت هزین
بــه اینکــه براســاس مقــررات مــاده 1082 قانون 
مدنــی بــه مجــرد وقــوع عقــد نــکاح زن مالــک 
ــالغ  ــف اب ــا وص ــده ب ــود و خوان ــی ش ــر م مه
ــده  ــر نگردی ــی حاض ــه دادرس ــی در جلس قانون
ــول  ــان معم ــوی خواه ــال دع ــی در قب و دفاع
نداشــته اســت علیهــذا دادگاه دعــوای خواهــان 
ــواد  ــتناد م ــه اس ــخیص وب ــت تش را وارد وثاب
ــی  ــن دادرس ــون آئی 504و505و506 و 511 قان
مدنــی و مــاده مذکــور قانــون مدنــی و تبصــره 
ــه  ــم ب ــی آن حک ــه اجرای ــن نام ــی وآیی الحاق
اعســار موقــت خواهــان از پرداخــت هزینــه 
ــه پرداخــت  ــده ب ــت خوان دادرســی و محکومی
ــدار 70  ــارآزادی و مق ــدد ســکه به ــداد 70 ع تع
ــار  ــده عی ــده هیج ــاخته ش ــالی س ــال ط مثق
ــادی  ــری نجــف آب ــرش 12 مت ــه ف ــک تخت وی
ومبلــغ 23/634/354 ریــال بابــت هدیــه 
کالم الــه مجیــد و مهرالســنه کــه بــه نــرخ روز 
ــغ  ــت اصــل خواســته ومبل محاســبه شــده باب
1/545/795 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــه  ــق الوکال ــت ح ــال باب ــغ 2/400/000 ری ومبل
وکیــل در حــق خواهــان صــادر واعالمامــی 
مبلــغ  بــه  دادرســی  هزینــه  بقیــه  نمایــد. 
ــه  ــرای دادنام ــگام اج ــال هن 41/008/693 ری
واز محــل محکــوم بــه از خواهــان اخــذ خواهــد 
شــد. رای صــادره غیابــی وظــرف 20 روز پــس 
از ابــالغ قابــل واخواهــی درایــن دادگاه و پــس 
از آن ظــرف 20 روز قابــل تجدیدنظرخواهــی در 
محاکــم تجدیدنظراســتان اصفهــان مــی باشــد. 
دادگاه   8 شــعبه  رئیــس   26306 الــف  م 

علــی کاظمــی ســید  اصفهــان  خانــواده 

آگهی ابالغ
آگهــی ابــالغ نظــر بــه اینکــه آقــای میــر 
احمــد رســولی فرزنــد جمعــه بــه اتهــام تــرک 
ــد  ــی فرزن ــازی صاف ــاق حســب شــکایت ن انف
ــده  ــن دادســرا در پرون ــه از طــرف ای محــب ال
کالســه 961041د 7 تحــت تعقیــب اســت و 
ــودن  ــوم نب ــطه معل ــه واس ــه ب ــالغ احضاری اب
اســت  نگردیــده  ممکــن  او  اقامــت  محــل 
ــون  ــاده 174 قان ــرای م ــیله در اج ــن وس بدی
آییــن دادرســی کیفــری مراتــب بــه نامبــرده از 
ــا ظــرف  ایــن طریــق اطــالع داده مــی شــود ت
مــدت یــک مــاه از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
در شــعبه 7 دادیــاری دادســرای عمومــی و 
ــدژ(  ــان )مجتمــع شــماره 4 کهن انقــالب اصفه
جهــت پاســخ گویــی بــه اتهــام خویــش حاضــر 
ــک  ــس از ی ــور پ ــدم حض ــورت ع ــود. در ص ش
ــخ انتشــار آگهــی دادســرا تصمیــم  مــاه از تاری
مقتضــی را اتخــاذ خواهــد نمــود. ضمنــا هزینــه 

ــد. ــتری میباش ــده دادگس ــه عه ــی ب ــر آگه نش
م الــف 26290 دادیــار شــعبه هفتــم دادیــاری 
دادســرای عمومــی و انقــالب اصفهــان فاطمــه 

ســعیدی

احضار 
ــه 0234 96  ــده کالس ــه در پرون ــه اینک ــر ب نظ
ب 20 آقــای اصغــر دهقانــی قهجاورســتانی 
ــرداری  ــه کالهب ــت ب ــم اس ــدر مته ــد صف فرزن
حســب شــکایت آقــای حســن امینــی فرزنــد 
ــی  ــم صانع ــم مری ــت خان ــا وکال ــل ب عبدالجلی
کــه بــه واســطه مجهــول المــکان بــودن و 
ــرده  ــام ب ــه ن ــالع ب ــت اب ــی حه ــدم دسترس ع
اســت  مقتضــی  لــذا  باشــد  نمــی  میســر 
معــاده 174قانــون  برابــر  فرماییــد  دســتور 
آییــن دادرســی کیفــری متهــم ظــرف یکمــاه  از 
ــخ نشــر آگهــی در یکــی از روزنامــه هــای  تاری
ــد  ــه نمای ــن شــعبه مراجع ــه ای کثیراالنتشــار ب
درج و نســخه ای از روزنامــه  را جهــت ادای 

ــت .   ــی اس ــعبه الزام ــن ش ــح در ای توضی
م الــف 26237 بازپــرس شــعبه 20 دادســرای 

عمومــی  انقــالب اصفهــان خــوش اخــالق 

آگهی احضار 
ــادی  ــف آب ــفائی نج ــت ش ــم فضیل ــون خان چ
فرزنــد محمدکاظــم شــکایتی علیــه آقــای 
طهماســبب کورکــور فرزنــد المــاس مبنــی 
بــر کالهبــرداری در امانــت مطــرح نمــوده 
شــعبه   960187 کالســه  بــه  پرونــده  کــه 
اول بازپرســی دادســرای عمومــی و انقــالب 
ــه  ــه اینک ــر ب ــذا نظ ــده ل ــت گردی ــان ثب اصفه
ــب  ــند حس ــی باش ــکان م ــول الم ــم مجه مته
مــاده 174 قانــون آییــن دادرســی کیفــری 
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای 
ــود و از  ــی ش ــر م ــع و نش ــار طب ــر االنتش کثی
متهــم مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد ظــرف 
مــدت یکمــاه پــس از نشــر آگهــی جهــت 
ــن مرجــع  ــه ای ــام خــود ب ــه اته پاســخگویی ب
عــدم حضــور  در صــورت  نماینــد  مراجعــه 
اتخــاذ خواهــد  مقتضــی  تصمیــم  دادســرا 

ــود.م نم
ــرای  ــی دادس ــعبه 1 بازپرس ــف 26233 ش  ال
اصفهــان  ســتان  شــهر  انقــالب  و  عمومــی 

)4 )مجتمــع 

احضار 
نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه 961199 
ب 20 آقــای ابراهیــم  عینــی فرزنــد جهانگیــر  
متهــم اســت بــه کالهبــرداری حســب شــکایت 
ــول  ــطه مجه ــه واس ــه ب ــدد  ک ــاکیان  متع ش
المــکان بــودن و عــدم دسترســی حهــت ابــالع 
بــه نــام بــرده میســر نمــی باشــد لــذا مقتضــی 
اســت دســتور فرماییــد برابــر معــاده 174قانون 
آییــن دادرســی کیفــری متهــم ظــرف یکمــاه  از 
ــخ نشــر آگهــی در یکــی از روزنامــه هــای  تاری
ــد  ــه نمای ــن شــعبه مراجع ــه ای کثیراالنتشــار ب
درج و نســخه ای از روزنامــه  را جهــت ادای 

ــن شــعبه الزامــی اســت .   ــح در ای توضی
ــف 26241 بازپــرس شــعبه 20 دادســرای  م ال

عمومــی  انقــالب اصفهــان خــوش اخــالق 

دادنامه 
کالســه پرونــده : 960517 شــماره دادنامــه 
 : رســیدگی  مرجــع   9609976796101396  :
شــعبه 31شــورای حــل اختــالف  خواهــان 
ــدان  ــان می ــه آدرس اصفه ــی ب ــعید صادق س
رضــا   : خوانــده   12 فرغــه   10 تــاالر   ..........
تباشــیر اورگانــی    مجهــول المــکان مطالبــه : 
یــک فقــره چــک بــه مبلــغ دویســت میلیــون 
ریــال  شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده 
ــم  ــورا خت ــا ش ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری و اخ
ــادرت  ــی مب ــه شــرح آت رســیدگی را اعــالم و ب
بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای 
حــل اختــالف در خصــوص دعــوی ســعید 
صادقــی بــه طرفیــت رضــا تباشــیر اورگانــی  بــه 
خواســته مبلــغ دویســت میلیــون  ریــال  وجــه 
چــک بــه شــماره 069943 عهــده بانــک ملــی  
بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه 
بــه دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک 
و گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــی در  ــالغ قانون ــی رغــم اب ــده عل و اینکــه خوان
ــه  جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
ــذا دعــوی  ــراز و ارایــه ننمــوده اســت ل خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت 
ــن دادرســی  ــون آئی و 198و515و519و522 قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
پرداخــت مبلــغ دویســت میلیــون  ریــال  بابــت 
اصــل خواســته و دو میلیــون و پانصــد و پنجــاه 
ــه   ــه دادرســی و هزین ــت هزین ــال باب ــزار  ری ه
نشــر آگهــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
ســر رســید چــک موصــوف 96/5/19تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــل واخواهــی در  ــالغ قاب بیســت روز پــس از اب
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
در  نظــر  تجدیــد  قابــل  روز  بیســت  ظــرف 
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد 
م الــف 26842 قاضــی شــعبه 31 شــورای 

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ح

دادنامه 
دادنامــه  960800 شــماره   : پرونــده  کالســه 
 96/8/21 مــورخ   9609976794103772  :

مرجــع رســیدگی : شــعبه 11شــورای حــل 
اختــالف  خواهــان آقــای مهــدی احمــدی 
بنشــانی خیابــان رودکــی طبقــه فوقانــی بانــک 
تجــارت واحــد 1   خوانــده آقــای داریــوش 
ــا عنایــت  ــول المــکان  شــورا ب عشــیری  مجه
بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
ــه  ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش اعض
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نماید 
رای قاضــی شــورای حــل اختــالف در خصــوص 
دعــوی مهــدی احمــدی بــه طرفیــت داریــوش 
عشــیری  بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 53000000 
ــماره 116/691172  ــه ش ــک ب ــه چ ــال  وج ری
ــه  ــالت   ب ــنه رس ــرض الحس ــک ق ــده بان عه
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
ــک محــال  گواهــی عــدم پرداخــت توســط بان
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــی در  ــالغ قانون ــی رغــم اب ــده عل و اینکــه خوان
ــه  جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
ــذا دعــوی  ــراز و ارایــه ننمــوده اســت ل خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت 
ــن دادرســی  ــون آئی و 198و515و519و522 قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
ــت اصــل  ــال  باب ــغ 53000000 ری پرداخــت مبل
هزینــه  بابــت  ریــال   1852500 و  خواســته 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی دادرســی  و  خســارت تاخی
ــا تاریــخ  ســر رســید چــک موصــوف 95/10/1ت
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــل واخواهــی در  ــالغ قاب بیســت روز پــس از اب
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
در  نظــر  تجدیــد  قابــل  روز  بیســت  ظــرف 
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد 
م الــف 26834 قاضــی شــعبه 11 شــورای حــل 

ــالف اصفهان  اخت

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : 960647 ش ــه پرون کالس
9609976797901696 مــورخ 96/8/14 مرجــع 
ــالف   ــل اخت ــورای ح ــعبه 45ش ــیدگی : ش رس
خواهــان داود جبــار زارع بنشــانی : اص خ امام 
ــاری     ــر گاه جب ــه تعمی ــی خ مشــیر الدول خمین
ــادی خ  ــده 1- محســن کــردگاری کــرد آب خوان
کاوه خ بهارســتان شــرقی پمــپ بنزیــن نگیــن 
و مرتضــی حاجیــان مجهــول المــکان خواســته 
ــک  ــت چ ــال باب ــغ 60000000 ری ــت مبل پرداخ
ــه دادرســی  ــه و هزین بانضمــام تاخیــر در تادی

شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی 
را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 
رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای حــل 
ــار زارع  ــوی داوودجب ــوص دع ــالف در خص اخت
بــه طرفیــت 1- محســن کــردگاری کردآبــادی و 
مرتضــی حاجیــان  بــه خواســته 60000000 ریــال  
ــه شــماره 07-9524/246543  وجــه چــک ب
عهــده بانــک ملــی ایــران   بــه انضمــام مطلــق 
ــت  ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون خس
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم 
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور 
در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان 
اینکــه خوانــده  در مطالبــه وجــه آن دارد و 
علــی رغــم ابــالغ قانونــی در جلســه رســیدگی 
حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات 
ــاع  ــام دف ــندی در مق ــه پس ــتند و محکم مس
ــراز و  ــود اب ــان از خ ــوی خواه ــه دع ــبت ب نس
ارایــه ننمــوده اســت لــذا دعــوی خواهــان 
علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد کــه 
ــارت و  ــون تج ــواد 310و313 قان ــه اســتناد م ب
198و515و519و522 قانــون آئیــن دادرســی 
ــه  ــدگان ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
ــغ 60000000  ــت مبل ــه پرداخ ــی  ب ــو تضامن نح
ــال  ــت اصــل خواســته و 1790000 ری ــال  باب ری
ــی  ــر آگه ــی و 120000 نش ــه دادرس ــت هزین باب
و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید 
ــرای  ــخ اج ــا تاری ــوف 96/4/18ت ــک موص چ
ــی  ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــم در ح حک
نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــل واخواهــی در  ــالغ قاب بیســت روز پــس از اب
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
در  نظــر  تجدیــد  قابــل  روز  بیســت  ظــرف 
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد 
م الــف 26868 قاضــی شــعبه 45 شــورای 

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ح

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا ســید محمد موســوی فرزند ســید 
حشــمت هللا          دارای شــماره شناســنامه 11 
بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 162/96/ش 
ــر  ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ح 1 از ای
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــد ســید  شــادروان حشــمت هللا موســوی فرزن
الــه مــراد      بــه شــماره شناســنامه 19 در 
ــی خــود  ــگاه دائم ــخ1396/7/28 در اقامت تاری
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 
ــه : ســید محمــد موســوی ش ش 11  اســت ب
ت ت 1341 صــادره از ســمیرم – خفــر فرزنــد 
متوفــی 2- خیــر النســاء موســوی ش ش 
3859 ت ت 1354 صــادره از ســمیرم – خفــر 
فرزنــد متوفــی3- معصومــه موســوی ش ش 
3315 ت ت 1350 صــادره از ســمیرم – خفــر 
ــوی  ــراد موس ــه م ــید ال ــی4- س ــد متوف فرزن
ــمیرم  ــادره از س ش ش 3031 ت ت 1349 ص
– خفــر فرزنــد متوفــی متوفــی ورثــه  دیگــری 
نــدارد .  اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 

درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی 
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــد  ــی باش ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف وصیتنام
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

خواهــد شــد .   
م الــف 1221 ســید محمــد فقیهــی محمــد آبــا 
ــعبه اول  ــالف ش ــل اخت ــورای ح ــی ش ی قاض

شهرســتان ســمیرم 

آگهی مزایده نوبت دوم 
ــه   ــه اینک ــه ب ــا توج ــی ب حســب دســتور قضای
ــچ  ــه 1396/8/11 هی ــده مورخ ــه مزای در جلس
گونــه تقاضایــی بــرای خریــد  مــال مــورد  
مزایــده  بــه واحــد اجــرای  احــکام دادگســتری  
ــه تقاضــای  ســمیرم واصــل نشــد و محکــوم ل
تجدیــد جلســه  مزایــده  و آگهــی مزایــده  
ــذا  ــت دوم را نمــوده اســت ل ــرای نوب مجــدد ب
ــردد اجــرای احــکام  ــالم مــی گ بدینوســیله اع
دادگســتری ســمیرم در نظــر دارد در ارتبــاط بــا 
ــون   ــتگاه کامی ــه 960053 یکدس ــده کالس پرون
ــق  ــه طب ــز ال کا 911 نارنجــی مــدل 1356 ک بن
ــال   ــزان 280000000 ری ــه می ــناس ب ــر کارش نظ
ارزیابــی گردیــده اســت  را بــه مزایــده بگــذارد 
لــذا مزایــده از مبلــغ کارشناســی شــروع و 
ــروش  ــه ف ــت پیشــنهادی ب ــن قیم ــه باالتری ب
از  درصــد  ده  مبلــغ  رســید ضمنــا  خواهــد 
ــه صــورت وجــه نقــدی فــی  ــده ب قیمــت مزای
ــه  ــت و ب ــپرده دریاف ــوان س ــه عن ــس ب المجل
صنــدوق دادگســتری ســپرده مــی شــود و 
مابقــی وجــه از برنــده مزایــده بــا نظــر اجــرای 
احــکام حداکثــر ظــرف مهلــت یــک مــاه اخــذ 
ــده  ــده مزای ــه برن ــی ک ــد . در صورت ــد ش خواه
ــرر  ــت مق ــرف مهل ــده را ظ ــه مزای ــی وج مابق
نپــردازد  ســپرده او پــس از کســر هزینــه 
ــد   ــد ش ــط خواه ــت ضب ــع دول ــه نف ــی ب اجرای
از کســانیکه مایــل بــه شــرکت در مزایــده مــی 
باشــند دعــوت مــی شــود در روز دوشــنبه  
مــورخ 1396/9/20 ســاعت 10 صبــح در محــل 
ــور  ــمیرم حض ــتری س ــکام دادگس ــرای اح اج
بــه هــم رســانند متقاضیــان مــی تواننــد قبــل 
از تاریــخ فــوق در واحــد اجــرای احــکام حضــور 
یافتــه و از خصوصیــات و مشــخصات مــال 
ــوند .  ــع ش ــناس مطل ــه کارش ــور در نظری مذک
حقوقــی  احــکام  اجــرای   1195 الــف  م 

ســمیرم  شهرســتان  دادگســتری 

دادنامه 
پرونــده کالســه 9509982644200476 شــعبه 
دادگســتری  حقوقــی   عمومــی  دادگاه  دوم 
ــماره  ــی ش ــم نهای ــمیرم  تصمی ــتان س شهرس
آقــای    : خواهــان   9609973644200658
ــان   ــد رمض ــمیرمی  فرزن ــی س ــرم طائ ــه ک ال
بــه نشــانی شهرســتان ســمیرم  خ قــدس 
ــژن   ــای بی ــدگان : 1- آق ــا خوان تراشــکاری توان
آقــای   -2 علــی   حیــدر  فرزنــد  حصــاری 
حســنعلی نــادری فرزنــد اســمعیل هــر دو 
مجهــول المــکان  خواســته هــا : 1- اعســار از 
ــن  ــی 2- تامی ــای دادرس ــه ه ــت هزین پرداخ
ــکار  ــک  گردش ــه چ ــه وج ــته 3- مطالب خواس
ــی و  ــریفات قانون ــری تش ــس از ج : دادگاه پ
بااعــالم  ختــم رســیدگی  بشــرح ذیــل مبــادرت 
بــه صــدور رای مــی نمایــد . رای دادگاه در 
خصــوص دعــوی الــه کــرم طایــی بــه طرفیــت 
بیــژن  حصــاری بخواســته  مطالبــه مبلــغ 
ــمتی  از  ــت  قس ــال باب ــون  ری ــصد میلی شش
چــک شــماره 859662 مــورخ 95/6/3 بانــک 
ملــی  بــه انضمــام هزینــه دادرســی و خســارت 
تاخیــر تادیــه  بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده 
و مســتندات  ابــرازی خواهــان و گواهــی عــدم 
پرداخــت  صــادره  از ســوی بانــک محــال 
ــتغال  ــرازی اش ــتندات  اب ــه مس ــه  و اینک علی
ذمــه  خوانــده  راایجــاب مــی نمایــد و خوانــده 
ــالغ وقــت رســیدگی ازطریــق نشــر  علیرغــم اب
ــر  ــه موث ــی ک ــده و  دفاع ــر نش ــی  حاض آگه
نیــاورده  بعمــل  خــود  از  باشــد  دعــوی  در 
وارد  را  خواهــان  دعــوی  دادگاه  لــذا  اســت 
ــواد  ــه م ــتناد ب ــذا دادگاه بااس ــخیص علهی تش
ــی  ــن دادرســی مدن ــون آئی 198و519و522 قان
و مــواد 310  الــی 315  قانــون تجــارت  و 
ــون  اصــالح   ــاده 2 قان ــه م ــی  ب تبصــره الحاق
ــت   ــه محکومی ــم ب ــک  حک ــدور چ ــون ص قان
خوانــده  بــه پرداخــت  مبلــغ ششــصد میلیــون 
ــغ شــانزده   ــت اصــل خواســته و مبل ــال  باب ری
و  دادرســی  هزینــه  بابــت  ریــال   میلیــون 
از زمــان  تادیــه  تاخیــر  پرداخــت خســارت 
ــه  آن  ــا زمــان تادی سررســید چــک 95/9/3 ت
در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد  و 
ــان   ــار خواه ــم اعس ــدور حک ــه ص ــه  ب ــا توج ب
از پرداخــت هزینــه دادرســی  خواهــان مکلــف 
ــه نســبت  اســت  در زمــان وصــول  محکــوم ب
ــد   ــدام نمای ــی  اق ــه دادرس ــت هزین ــه پرداخ ب
ــه طرفیــت   و در خصــوص  دعــوی خواهــان  ب
حســن علــی نــادری  بخواســته  مطالبــه مبلــغ  
ششــصد میلیــون ریــال  بابــت قســمتی از  
چــک مزبــور  بــا توجــه  بــه محتویــات پرونــده  
ــن  ــده حس ــه  خوان ــن فی ــا نح ــه در م و اینک
علــی نــادری  صــادر کننــده  چــک و یــا ظهــر 
ــا  ــذا در م ــد  ل ــی باش ــن  نم ــس  و ضام نوی
نحــن  فیــه دعــوی متوجــه  وی نبــوده  علیهــذا  
دادگاه بــا اســتناد  بنــد 4 مــاده 89 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی قــرار رد دعــوی صــادر و 
اعــالم مــی نمایــد رای صــادره  در مــورد بیــژن 
حصــاری غیابــی و ظــرف بیســت روز پــس از 
ابــالغ  قابــل واخواهــی  در همیــن دادگاه و 
پــس از آن ظــرف بیســت روز پــس ابــالغ قابــل 
ــد نظــر  ــد نظــر خواهــی  در دادگاه تجدی تجدی

ــد .  ــی باش ــان م ــتان اصفه اس
م الــف 1227  اســد الــه طاوســی  شــعبه 
دادگســتری  حقوقــی  عمومــی  دادگاه  دوم 

ســمیرم  شهرســتان 
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9 توپ و تور
 مدافع سپاهان، بازی با 

صنعت نفت را از دست داد
ســیاوش یزدانــی، مدافــع تیــم ســپاهان، بــه دلیــل 
اشــتباه بچگانــه در دیــدار برابــر تراکتورســازی بــازی هفتــه 

ســیزدهم را از دســت داد. 
ــع  ــی، مداف ــیاوش یزدان ــه«، س ــزارش »ورزش س ــه گ ب
تیــم ســپاهان، دیــدار هفتــه ســیزدهم برابــر صنعــت نفــت 

ــه شــدن از دســت داد.  ــه دلیــل ســه کارت ــادان را ب آب
ــرون از  ــرای مــداوا بی ــی در اواســط نیمــه دوم کــه ب یزدان
ــدون اجــازه از داور مســابقه وارد  زمیــن حضــور داشــت، ب
زمیــن شــد و همیــن اشــتباه کافــی بــود تــا ایــن بازیکــن 
ــه در  ــیزدهم را ک ــه س ــدار هفت ــت کارت زرد دی ــا دریاف ب

ــد.  ــت بده ــود، از دس ــزار می ش ــادان برگ آب
ــت  ــه دریاف ــاره کارت زردی ک ــازی درب ــان ب ــی در پای یزدان
کــرد، گفــت: »مصــدوم شــدم و بــه بیــرون از زمیــن 
رفتــم. زمانــی کــه ســر مــن پاییــن بــود، احســاس کــردم 
کمــک داور بــا دســت بــه مــن اشــاره کــرد کــه وارد زمیــن 
شــوم؛ وگرنــه اولیــن ســالی نیســت کــه بــازی می کنــم و 
می دانــم کــه داور بایــد اجــازه ورودم را بدهــد؛ امــا وقتــی 
ــردم  ــه ای احســاس ک ــن وارد شــدم، لحظ ــا وســط زمی ت
داور بــه مــن نگفتــه بــود کــه وارد شــوم و اشــتباه کــردم.«

 صدور نصفه و نیمه 
ویزای تیم ملی وزنه برداری

ویــزای ۷ نفــر از ملی پوشــان و اعضــای کادر فنــی تیــم 
وزنه بــرداری ایــران بــرای حضــور در رقابت هــای جهانــی 
ــابقات  ــاز مس ــه آغ ــده ب ــه ۶ روز مان ــکا در فاصل ۲۰۱۷ آمری

ــد.  ــادر ش ص
ــزای  ــر، داســتان صــادر نشــدن وی ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ســفر بــه آمریــکا بــرای حضــور در رقابت هــای جهانــی 
بــرای  ویــزا  صــدور  بــا  سه شــنبه  صبــح   وزنه بــرداری، 
۷ عضــو تیــم ملــی ایــران وارد فــاز جدیــدی شــد؛ زیــرا هنــوز 
۸ مســافر دیگــر آمریــکا در انتظار ویــزا هســتند.تاکنون ویزای 
ایــوب موســوی، علیرضــا ســلیمانی، علــی  هاشــمی، ســعید 
ــر  ــد و اصغ ــن بیرانون ــلیمی، محس ــداد س ــینی، به علی حس
ابراهیمــی صــادر شــده؛ امــا هنــوز از ویــزای کیانــوش رســتمی 
و بــرادرش، ســهراب مــرادی، علــی میــری، مجیــد عســکری، 
همایــون تیمــوری، علــی مــرادی و کاظمی نــژاد خبــری 
ــرداری  ــی اســت کــه رقابت هــای وزنه ب ــن در حال نیســت. ای
قهرمانــی ۲۰۱۷ جهــان در روزهــای ۶ تــا ۱۴ آذرمــاه در 
ــه می شــود گــروه اول  ــکا برگــزار می شــود. گفت ــم آمری آناهی
وزنه بــرداران روز یکشــنبه ۵ آذرمــاه عــازم آمریــکا می شــوند.

 مهدی مهدوی کیا 
میهمان ویژه »صفر تا سکو«

ــا ســکو« کــه روایتگــر زندگــی شــخصی و  مســتند »صفــر ت
ــان ســه خواهــر  ــه، شــهربانو و ســهیال منصوری ــه ای اله حرف
ــاه  ووشــوکار ســمیرمی اســت، از امــروز چهارشــنبه اول آذرم
در ســینماهای تهــران اکــران می شــود. اکــران مردمــی ایــن 
مســتند ســاعت ۲۰ بــا حضــور خواهــران منصوریــان، مهــدی 
مهدوی کیــا و مهتــاب کرامتــی در ســینما آزادی خواهــد بــود.

گزارش
شهردار فوالدشهر:

 باشگاه ذوب آهن ورزش را 
با صنعت و اقتصاد عجین کرده است

 فوالدشهرکبری قریشوندی
K.Gharishvandi@eskimia.ir

ــل باشــگاه فرهنگی ورزشــی  ــر عام ســعید آذری، مدی
ذوب آهــن اصفهــان و جمعــی از مدیــران ایــن باشــگاه 
بــا فرهــاد ســلیمی، شــهردار فوالدشــهر، دیــدار و 

گفت وگــو کردنــد.
و  ذوب آهــن  باشــگاه  گفــت:  فوالدشــهر  شــهردار 
و  می دانیــم  خودمــان  از  را  آن  ورزشــی  تیم هــای 
ــهر  ــهر فوالدش ــن در ش ــور ذوب آه ــد حض ــدون تردی ب
ــی  ــرایط فعل ــه ش ــه ب ــا توج ــت و ب ــم اس ــیار مه بس
ــگاه،  ــن باش ــه ای ــش بودج ــن و کاه ــگاه ذوب آه باش
هرگونــه کمکــی را کــه بتوانیــم بــرای ذوب آهــن 
انجــام می دهیــم؛ البتــه شــکی نیســت کــه بــا 
ــن  ــت و سختکوشــی پرســنل، ذوب آه ــت مدیری درای
بــه روزهــای اوج خــود بازگشــته و شــور و نشــاط 
همیشــگی را بــه مــردم اصفهــان و به ویــژه مــردم 

بازمی گردانــد. فوالدشــهر 
ذوب آهــن،  باشــگاه  افــزود:  ســلیمی  فرهــاد 
باشــگاهی حرفــه ای اســت و ورزش را بــا صنعــت 
ــن راســتا  ــز در همی ــا نی ــرده و م ــن ک و اقتصــاد عجی
ــام  ــتفاده از تم ــا اس ــه ب ــم ک ــی می کنی ــالم آمادگ اع
ــه  ــر دو مجموع ــود در ه ــیل موج ــا و پتانس ظرفیت ه
ــرایط  ــن ش ــگاه ذوب آه ــهر و باش ــهرداری فوالدش ش
مــردم  اســتفاده  بــرای  را  مناســبی  زیرســاختی 

فوالدشــهر و باشــگاه ذوب آهــن مهیــا ســازیم.
ســعید آذری تصریــح کــرد: بــا توجــه به آسیایی شــدن 
دوبــاره تیــم فوتبــال ذوب آهــن و احــداث زمین شــماره 
همکاری هــای  امیــدوارم  فوالدشــهر،  ورزشــگاه  دو 
میــان باشــگاه ذوب آهــن و شــهرداری اســتمرار داشــته 
باشــد و بتوانیــم بــا همــکاری یکدیگــر، ضمــن تکمیــل 
ــردم  ــرای م ــری را ب ــرایط بهت ــهر ش ــگاه فوالدش ورزش

اصفهــان، فوالدشــهر و منطقــه ایجــاد کنیــم.
ــد  ــرد: بای ــار ک ــن اظه ــگاه ذوب آه ــل باش ــر عام  مدی
بــا اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود در شــهرداری 
ــر  ــرای ه ــدار ب ــای پای ــا ایجــاد درآمده و باشــگاه و ب
ــی  ــک دیپلماس ــوان ی ــه عن ــه، از ورزش ب دو مجموع
ــتفاده  ــتر، اس ــای بیش ــل و همکاری ه ــت تعام در جه
ــل همیشــه باشــگاه  ــرد و شــهرداری فوالدشــهر مث ک
ذوب آهــن را بــه عنــوان یــک نیــروی اجرایــی ثابــت در 

ــد.  ــار خــود حــس کن کن
ــط خواســته  ــدار از مســئوالن ذی رب ــن دی ــان ای در پای
 شــد در جهــت بــه ثمــر نشســتن و راه انــدازی متــروی 
اصفهــان - فوالدشــهر تــالش بیشــتری کننــد تــا 
ــریف  ــردم ش ــن و م ــال ذوب آه ــم فوتب ــواداران تی ه
ــد. ــتفاده کنن ــی اس ــکان رفاه ــن ام ــهر از ای فوالدش

گروه ورزشدامون رشیدزاده
D.Rashidzade@eskimia.ir

ملی پــوش  دروازه بــان  بیرانونــد،  علیرضــا 
ــم  ــن تی ــختی را در ای ــای س ــپولیس روزه پرس
ســپری می کنــد. بیرانونــد کــه یکــی از ارکان مهــم 
قهرمانــی فصــل گذشــته پرســپولیس اســت، از 
آغــاز ایــن فصــل بــا مشــکالت متعــددی مواجــه 

شــد. 
ــد  ــه چن ــورد توج ــل م ــدای فص ــد در ابت بیرانون
باشــگاه خارجــی قــرار گرفــت و خیلــی تمایــل 
مرزهــای  از  خــارج  فوتبالــش  بــه  داشــت 
امــا ســنگ اندازی های  ادامــه دهــد؛  ایــران 
پرســپولیس باعــث شــد آرزوهــای بیرانونــد 
نقــش بــر آب شــود. پــس از ایــن ماجــرا، بعد از 
چنــد بــازی ضعیــف به ویــژه در لیــگ قهرمانــان 
ــه  ــب ب ــاگران متعص ــوی تماش ــیا، او از س آس
شــدت مــورد انتقــاد قــرار گرفــت؛ امــا بــا 
ــه  ــور ادام ــی و همین ط ــم مل ــش در تی درخش
لیــگ پاســخ منتقــدان خــود را داد؛ هرچنــد 
ــد  ــد. بیرانون ــم نش ــا خت ــن ج ــه همی ــرا ب ماج
پــس از ایــن جریان هــا در حالــی کــه بــه نظــر 
می رســید از هــواداران دل خوشــی نــدارد، چنــد 
بــاری از رفتــار تماشــاگران انتقــاد کــرد تــا اینکــه 
ــر پــس از  ــگ برت ــی لی ــه قبل ســرانجام در هفت
ــه دوســت دارد  ــرد ک ــالم ک ــایپا اع ــا س ــازی ب ب
ــدا  ــپولیس ج ــربازی از پرس ــت س ــرای خدم ب

شــود و در تراکتورســازی فوتبالــش را ادامــه 
ــد.  ده

ــا  ــار ب ــق انتظ ــد مطاب ــای بیرانون ــن حرف ه ای
ــه رو  ــا روب ــاگران قرمزه ــی تماش ــش منف واکن
شــد. ایــن جنجــال ابتــدا در صفحــات مجــازی 
در  خشــمگین  هــواداران  و  می شــد  دنبــال 
ــد  ــه بیرانون ــتند ب ــا توانس ــازی ت ــات مج صفح
تاختنــد. بــاز هــم ایــن پایــان ماجــرا نبــود و در 
دیــدار هفتــه دوازدهــم، ورزشــگاه آزادی تبدیــل 
ــد و تماشــاگران شــد. ــرد بیرانون ــه نب ــه صحن ب

 هیس
او در نیمــه دوم بــازی روز سه شــنبه مقابــل 
»پدیــده« طاقــت از دســت داد و در توپــی کــه آن 
را دو ضــرب مهــار کــرده بــود، بــا دســت راســت 

عالمتــی را بــه هــواداران در جایــگاه تیفوســی ها 
نشــان داد کــه ایــن حرکــت از دیــد دوربین هــا 
ــل  ــال تقاب ــد در ح ــر بیرانون ــد و تصوی دور نمان
ــا  ــرعت، مرزه ــه س ــرخپوش ب ــواداران س ــا ه ب
ــی کــه تصــور می شــد  ــا در حال ــد؛ ام را درنوردی
ــه  ــش ب ــه اعصاب ــا مســلط شــدن ب ــد ب بیرانون
ــرک  ــش از ت ــد، او پی ــه ده ــه خاتم ــن غائل ای
میــدان و در ورودی تونــل منتهــی بــه رختکــن، 
روبــه روی  هــواداران  بــا  تقابــل  در  این بــار 
جایــگاه نیــز عالمــت »هیــس« را نشــان داد تــا 
ــا پرســپولیس و  ــش او ب مشــخص شــود چال

پرسپولیســی ها همچنــان پابرجاســت. 
بنــا بــر آنچــه در اخبــار منتشــر شــده، بیرانونــد 
ــا ناراحتــی تمــام در رختکــن  ــازی ب ــان ب در پای
واکنش هــای تنــدی نشــان داد کــه بــا برخــورد 
ســیدجالل حســینی و در ادامــه کریــم باقــری 
نیــز همــراه بــوده اســت؛ بیرانونــد کــه به شــدت 
ــداد  ــا داد و بی ــت، ب ــکایت داش ــعارها ش از ش
خــود ایــن موضــوع را بــه رختکــن کشــانده بــود 
کــه ابتــدا ســیدجالل کــه از طریــق یکــی دیگــر 
ــده  ــس او ش ــت هی ــه حرک ــان متوج از بازیکن
بــود بــا جمــالت خــود بــه او حملــه و بابــت این 

رفتــار بچگانــه او را شــماتت کــرد. 
ــه  ــرای تبرئ ــی ب ــال راه ــه دنب ــه ب ــد ک بیرانون
خــود بــوده، بــا اعــالم اینکــه مگــر چــه گناهــی 
مرتکــب شــده، بــار دیگــر صــدای خــود را بلنــد 

ــم  ــه کری ــان و از جمل ــر بازیکن ــه دیگ ــرده ک ک
باقــری نیــز بــه او حملــه کردنــد و از دروازه بــان 
ملی پــوش ایــن تیــم خواســتند مشــکل خــود 
را در باشــگاه حــل کنــد و دســت از ایــن رفتــار 

ــردارد. ب
 جنجال ادامه دارد

رئیــس  بالفاصلــه  ماجــرا  ایــن  از  پــس 
از  خبــر  قرمزهــا  ســرمربی  و  هیئت مدیــره 
ــا  ــد. قطع ــد دادن ــا بیرانون ــی ب ــورد انضباط برخ
ایــن  بــا  برخــورد جــدی و محکمــی  اگــر 
ــال  ــرد، احتم ــورت بگی ــی ص ــان ناراض دروازه ب
رهــا  را  پرســپولیس  نیم فصــل  در  او  اینکــه 
کنــد، بیشــتر خواهــد بــود. البتــه بــا توجــه بــه 
ــه  ــد ب ــرانه نمی توان ــد، او خودس ــرارداد بیرانون ق
تیــم دیگــری بپیونــدد؛ امــا وجــود یــک عنصــر 
ــد  ــن حــد ناراضــی در هــر تیمــی می توان ــا ای ت

ــود. ــل ش ــزرگ تبدی ــل ب ــک معض ــه ی ب
از آنجــا کــه بیرانونــد دیگــر تمایلــی بــه مانــدن 

ــه  ــن گزین ــاید بهتری ــدارد، ش ــپولیس ن در پرس
بــرای قرمزهــا فــروش او و اعتمــاد کــردن 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــود باش ــای موج ــه گزینه ه ب
محرومیــت قرمزهــا آن هــا نمی تواننــد بازیکنــی 
بخرنــد و شــاید ماننــد فصل گذشــته اســتقالل، 
ــاری  ــی اجب ــه توفیق ــل ب ــن موضــوع تبدی همی
بــرای ایــن تیــم شــود و دروازه بان هــای جــوان 
ــارغ از  ــد. ف ــر کنن ــد را پ ــای بیرانون ــد ج بتوانن
اینکــه در ایــن ماجــرا چــه کســی مقصــر اســت، 
بایــد ایــن حــق را بــرای تمــام بازیکنــان قائــل 
ــم مدنظرشــان را انتخــاب  ــد تی ــه بتوانن شــد ک

کننــد. 
باشــگاه پرســپولیس هــم اگــر در همــان ابتدای 
فصــل، اجــازه خــروج بیرانونــد را مــی داد، 
ــد.  ــه نمی ش ــکالت مواج ــن مش ــا ای ــون ب اکن
ــر کــرد  ــا نیم فصــل صب ــد ت ــه هــر ترتیــب بای ب
ــه  ــد و پرســپولیس ب ــد سرنوشــت بیرانون و دی

کجــا خواهــد کشــید.

دعوای بیرانوند و پرسپولیسی ها باال گرفت

»هیس«جنجالآفرین

ســرمربی پــارس جنوبــی جــم ادعــا کــرد کــه یکــی از نزدیــکان 
ســرمربی فــوالد پیــش از بــازی بــا بازیکنانــش تمــاس گرفتــه و 

گفتــه کــه در صــورت بــازی مصــدوم خواهنــد شــد. 
ــازی فــوالد و پــارس جنوبــی پــس از ســوت پایــان  اتفاقــات ب
بــازی، تمــام نشــد و کنفرانــس خبــری ســرمربی فــوالد و 

گله منــدی وی از تارتــار جنجال آفریــن شــد. 
ســید ســیروس پورموســوی پــس از پایــان بــازی از دســت ندادن 
ــد  ــه شــدت گله من ــی اش، ب ــا کادر فن ــازی ب ــدای ب ــار در ابت تارت
بــود و آن را یــک حرکــت ناشایســت خوانــد؛ امــا ایــن گله منــدی 

در اینجــا بــه پایــان نرســید. 
پورموســوی ایــن ناراحتــی را در تمــاس تلفنــی بــا برنامــه 
شــب های فوتبالــی شــبکه ورزش تکــرار کــرد تــا ایــن صحبت هــا 
ــخ  ــم آن را پاس ــی ج ــارس جنوب ــم پ ــرمربی تی ــود س ــث ش باع

ــد.  بده

او مدعــی شــد کــه یکــی از نزدیــکان ســرمربی کــه پــس از بــرد 
ــه، پیــش از  ــه شــادی می پرداخت ــا پورموســوی ب ــز همــراه ب نی
بــازی بــا بازیکنانــش تمــاس گرفتــه و گفتــه در صــورت بــازی 

مصــدوم خواهیــد شــد. 
او گفــت کــه همــراه بــا بازیکنانــش بــه کمیتــه اخــالق خواهــد 
رفــت تــا موضــوع را بررســی کنــد کــه پورموســوی خــود را آمــاده 
هرگونــه جوابــی در کمیتــه اخــالق معرفــی و بــه او تاکیــد کــرد تا 
در کمیتــه اخــالق حاضــر شــود. البتــه مشــکل ایــن دو ســرمربی 
بــه ابتــدای فصــل و ماجــرای انتقــال محمــد طیبــی برمی گــردد؛ 
ــرد  ــالم ک ــوی، اع ــه پورموس ــس از مصاحب ــار پ ــه تارت ــی ک زمان
ــرای ســرمربی شــدن در  ــه کافــی را ب کــه ایــن ســرمربی تجرب
ــه  ــن ماجــرا ب ــد ای ــد و دی ــد منتظــر مان ــدارد. بای ــر ن ــگ برت لی
کجــا کشــیده خواهــد شــد و ایــن دو ســرمربی چــه صحبتــی در 

ــد داشــت. ــی خواهن ــاره در روزهــای آت این ب

مربــی دروازه بان هــای تیــم فوتبــال بانــوان ذوب آهــن گفــت: داور 
خطاهــای دروازه بــان ســیرجان در نیمــه اول را اعــالم نکــرد و در 
ادامــه هــم پــس از دریافــت اولیــن گل از حریــف، شــیرازه تیــم 

مــا از هــم پاشــید. 
ــهرداری  ــل ش ــش مقاب ــت تیم ــاره شکس ــدی درب ــاناز محم س
ســیرجان در هفتــه پنجــم لیــگ برتــر فوتبــال بانــوان اظهــار کــرد: 
از ابتــدا مشــخص بــود بــازی مقابــل شــهرداری ســیرجان پایاپای 

و ســخت اســت. 
وی ادامــه داد: بازیکنــان در مــا نیمــه اول خیلــی خــوب کار 
ــه طــوری کــه شــهرداری ســیرجان در نیمــه اول هیــچ  ــد؛ ب کردن
حرفــی بــرای گفتــن نداشــت. در ایــن نیمــه داور یکــی، دو خطــای 
دروازه بــان ســیرجان را بــر روی بازیکنــان مــا کــه منجــر بــه اخراج 
دروازه بــان ســیرجان می شــد و شــاید درنتیجــه بــازی تأثیرگــذار 
ــیرجان  ــهرداری س ــه ش ــت ب ــوان گف ــرد و می ت ــالم نک ــود، اع ب

مهلــت داد. 
ــزود:  ــن اف ــوان ذوب آه ــال بان ــم فوتب ــای تی ــی دروازه بان ه مرب
تیــم شــهرداری ســیرجان را کامــال آنالیــز کــرده بودیــم کــه 
ــه در  ــه اول ک ــا در نیم ــازی بچه ه ــوع را از ب ــن موض ــوان ای می ت
زمیــن بــه نمایــش گذاشــتند، متوجــه شــد؛ چــون در ایــن نیمــه 
ــود و  ــده ب ــا ش ــان م ــازی بازیکن ــیر ب ــیرجان اس ــهرداری س ش

ــت.  ــن نداش ــرای گفت ــی ب حرف
ــر  ــه ثم ــس از ب ــیرجان پ ــهرداری س ــازی ش ــرد: ب ــه ک وی اضاف
رســاندن اولیــن گل کمــی بســته تر شــد. همچنیــن بــا تلف کــردن 
وقــت، بــازی را بــه حاشــیه کشــاند؛ در مقابــل هــم بازیکنــان مــا 

در ضربــات آخــر دقــت کافــی نداشــتند. 
محمــدی خاطرنشــان کــرد: روز شــنبه ســاعت ۱۰ صبــح میزبــان 
راه یــاب ملــل ســنندج هســتیم و خوشــبختانه بازیکــن مصــدوم 

نداریــم.

ورزش

آگهیتحدیدحدودعمومی
قسمتهاییازبخشهای

1و2و3و4و19اصفهانالحاقیبه
ثبتنایین

ــت  ــون ثب ــاده ۱۴ قان ــد حــدود م ــی تحدی آگه
یــک قســمت از ابنیــه و اراضــی بخشــهای 
ــردد ــی گ ــی م ــی آگه ــرح آت ــر بش ــوق الذک ف

بخش یک ثبت نایین
ــرخ  ــماعیل چ ــاج اس ــه ح ــی موقوف ۱۰۸ اصل
ریــس بــه تولیــت اداره اوقــاف و امــور خیریــه 
ناییــن ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی 

واقــع در ناییــن
3۴۵ اصلــی شــاهپور نورانــی فرزنــد علــی 
ــن  ــه نایی ــور خیری ــاف و ام ــوی اداره اوق بدع
ششــدانگ یکــدرب حســینیه واقــع در ناییــن

علــی  فرزنــد  نورانــی  اصلــی شــاهپور   ۶۰۱
ــن  ــه نایی ــور خیری ــاف و ام ــوی اداره اوق بدع
شــدانگ یکــدرب مســجد واقــع در ناییــن

۶۵۸ اصلــی شــاهپور نورانــی فرزنــد علــی 
ــن  ــه نایی ــور خیری ــاف و ام ــوی اداره اوق بدع
ــن ــع در نایی ــاب ســقاخانه واق ششــدانگ یکب

9۶/9/۲۲
نورانــی فرزنــد علــی  99۰ اصلــی شــاهپور 
ــن  ــه نایی ــور خیری ــاف و ام ــوی اداره اوق بدع
ششــدانگ پــا آب و مســطرح واقــع در ناییــن 
999 اصلــی شــاهپور نورانــی فرزنــد علــی 
ــن  ــه نایی ــور خیری ــاف و ام ــوی اداره اوق بدع
ــع  ــله واق ــلطان موس ــتان س ــدانگ قبرس شش

در ناییــن 
۱۱۷۵ اصلــی شــاهپور نورانــی فرزنــد علــی 
ــن  ــه نایی ــور خیری ــاف و ام ــوی اداره اوق بدع
ــو  ــرزا اب ششــدانگ یکــدرب مســجد حــاج می

ــن ــع در نایی ــراب واق ت
۱۲۶۷ اصلــی موقوفــه حســینیه چهــل دختــران 
بــه تولیــت اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناییــن 
ششــدانگ یکــدرب مغــازه واقــع در محــل 

چهــل دختــران ناییــن
9۶/9/۲3

۱۲۶۸ اصلــی مســجد چهــل دختــران بــه 
تولیــت اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناییــن 
ششــدانگ یــک بــاب مســجد واقــع در ناییــن

بخش دو ثبت نایین
ــجد  ــاب المس ــوش ب ــه پ ــی موقوف ۱۱۲۲ اصل
بــه تولیــت اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناییــن 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی واقــع 

در کشــتزار جزیســر
۱39۴ اصلــی میــالد  خدایــاری نائینــی فرزنــد 
ــره ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن  جــواد و غی

مزروعــی واقــع در ناییــن
۴۴۸۵ اصلــی عبــاس شــهریاری محمــدی 
فرزنــد صفــر بدعــوی تولیــت وقــف ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن واقــع در کشــتزار حنفــش 

9۶/9/۲۵
دو فرعــی از ۱۱۷3۸ اصلــی مســیب خنجــری 
ششــدانگ  عبــاس  فرزنــد  هندچــوب 

ــوب ــع در هندچ ــه واق ــدرب خان یک
دو فرعــی از ۲۰۴۰9 اصلــی محمــد رضــا رضائــی 
مزرعــه شــاهی فرزنــد صفــر علــی ششــدانگ 
ــه در قســمت از آن احــداث  ــن محصــور ک زمی

بنــا شــده واقــع در مزرعــه امــام
ــد  ــری سرشــک فرزن ــی وزی ــی عل ۲۰۶۷۱ اصل
ــع در  ــور واق ــن محص ــدانگ زمی ــم شش قاس

ــک سرش
9۶/9/۲۶

۲۰۸۱۶ اصلی و فرعی آن بشرح آتی
فرزنــد  بافرانــی  پــور  علیرضــا  فرعــی   9۰9
ــور  ــن محص ــه زمی ــدانگ قطع ــل شش ابوالفض

واقــع در بافــران
۱۰۲۱ فرعــی محمــد رضــا وهابــی همابــادی 
فرزنــد حســن و غیــره ششــدانگ یکــدرب 

ــاء ــاد علی ــتای هماب ــع در روس ــه واق خان
سرشــک  وزیــری  عباســقلی  فرعــی   ۱۰۶3
فرزنــد محمــد رضــا و غیــره ششــدانگ یکــدرب 

ــک ــتای سرش ــع در روس ــه واق خان
9۶/9/۲۷

ــد  ــادی فرزن ــی هماب ــد وهاب ــی احم ۱۰۶۵ فرع
زمیــن  قطعــه  یــک  ششــدانگ  قدمعلــی 
محصــور واقــع در روســتای همابــاد علیــاء

۱۰۶۶ فرعــی علیرضــا وهابــی همابــادی فرزنــد 
یوســف ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور 

واقــع در روســتای همابــاد علیــاء
ــد  ــادی فرزن ــی هماب ــرا وهاب ــی زه ۱۰۶۷ فرع
یوســف ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور 

ــاء ــاد علی واقــع در روســتای هماب
9۶/9/۲۸

۱۰۷۲ فرعــی اســماعیل میــری مزرعــه شــاهی 
فرزنــد حیــدر ششــدانگ زمیــن محصــور واقــع 

در مزرعــه امــام
۱۰۷۴ فرعــی ناصــر توکلــی کجانــی فرزنــد 
حبیــب الــه ششــدانگ یکــدرب خانــه واقــع در 

ــک ــتای سرش روس
ــی  ــد مهدیقل ــن فرزن ــاذر مهیم ــی اب ۱۰۷۶ فرع
ششــدانگ عرصــه و اعیــان دامــداری واقــع در 

ــا آب ــه پ کشــتزار حنفــش موســوم ب
9۶/9/۲9

بخش سه ثبت نایین
ــان  ــی آرندی ــی مرادعل ۲۱۱ فرعــی از ۴۰9۴ اصل
فرزنــد عبــاس و غیــره ششــدانگ یکــدرب 

ــد  ــتای آرن ــع در روس ــه واق خان
ــدی  ــد مه ــی محم ــی از ۴۵۴۵ اصل ۲۵۱ فرع
لطفــی فرزنــد حســین و غیــره ششــدانگ 
ــه  ــک قطع ــه ســلطانیه شــامل ی امــالک مزرع
ســاختمان  و  مشــجر  و  مزروعــی  زمیــن 

احداثــی واقــع در مزرعــه ســلطانیه
9۶/9/3۰

۲۵۷ فرعــی محمــد علــی شــایگان فرزنــد 
عبــاس ششــدانگ عرصــه و اعیــان مرغــداری 

ــتانک ــب نیس ــاد جن ــی آب ــع در کاف واق
ــد  ــدم فرزن ــاری مق ــین انص ــی حس ۲۵9 فرع
حســن ششــدانگ یکــدرب خانــه واقــع در 

ــاال ــه ب ــتای کهنوئی روس
9۶/۱۰/۲

بخش چهار ثبت نایین
ــعلی و  ــد عباس ــا فرزن ــدگار دان ــی من ۱۱۸ اصل
غیــره ششــدانگ یکــدرب خانــه واقــع در انــارک

۷9۰ فرعــی از ۱۵۶3 اصلــی خدیجــه مرتضــوی 
ــدرب  ــدانگ یک ــین شش ــد حس ــد محم فرزن

ــان ــع در چوپان ــه واق خان
9۶/۱۰/3

بخش ۱9 اصفهان الحاقی به ثبت نایین
۴۲ فرعــی از ۲9۲ اصلــی محمــد حیــدری نصــر 
آبــادی فرزنــد جعفــر ششــدانگ یکــدرب خانــه 

واقــع در روســتای نصــر آبــاد
ــهریاری  ــکینه ش ــی س ــی از ۲9۲ اصل ۴3 فرع
ــدانگ  ــر شش ــی اکب ــد عل ــادی فرزن ــر آب نص
ــاد ــر آب ــتای نص ــع در روس ــه واق ــدرب خان یک

9۶/۱۰/۴
۶۲ فرعــی مجــزی شــده از ۲۴ فرعــی از 33۴ 
ــد  ــادی فرزن ــی مظفرآب ــه زمان ــح ال ــی فت اصل
خلیــل ششــدانگ خانــه و باغچــه  متصــل بــه 

هــم واقــع در مظفــر آبــاد
۲۲ فرعــی از 33۷ اصلــی امرالــه ســلیمی 
غیــره  و  الــه  ذبیــح  فرزنــد  مظفرآبــادی 
ــاد ــر آب ــع در کب ــه واق ــدرب خان ششــدانگ یک

9۶/۱۰/۵
ــب از  ــه ترتی ــوق ب ــالک ف ــدود ام ــد ح تحدی
ــد شــده در  ــای قی ــح در تاریخه ســاعت ۸ صب
ــذا از  ــد ل ــد ش ــام خواه ــل ،انج ــی در مح آگه
صاحبــان امــالک و مجاوریــن آنهــا بدینوســیله 
ــرر در  ــاعت مق ــه در س ــود ک ــی ش ــوت م دع
محــل حضــور بــه هــم رســانند و چنانچــه هــر 
ــی  ــده قانون ــا نماین ــان امــالک ی یــک از صاحب
ــد حــدود حاضــر نباشــند  ــع تحدی ــا در موق آنه
مطابــق مــاده ۱۵ قانــون مزبــور ملــک آنهــا بــا 
حــدود اظهــار شــده از طریــق مجاوریــن تحدیــد 
ــن و  ــراض مجاوری ــد و اعت ــد ش ــدود خواه ح
صاحبــان امــالک و کســانی کــه در موقــع مقــرر 
ــت  ــون ثب ــاده ۲۰ قان ــق م حاضــر نباشــد مطاب
ــد  ــس و تحدی ــورت مجل ــم ص ــخ تنظی از تاری
ــد  ــه خواه ــدت 3۰ روز پذیرفت حــدود ظــرف م

شــد
م الف 33۴

رئیس ثبت نایین
اباذر مهیمن

تاریخ انتشار : 9۶/9/۱

آگهیابالغرایدادگاه
شــماره درخواســت :  9۶۱۰۲۶3۷۰۰۰۱3شــماره 
شــماره     9۶۰99۸3۷۴۷3۰۰۱۰۸: پرونــده 
تاریــخ  شــعبه:9۶۰۱۴۴   بایگانــی 
کالســه  پرونــده   9۶/۰۷/۲۶: تنظیــم 
ــی  ــعبه دادگاه عموم :9۶۰99۸3۷۴۷3۰۰۱۰۸ش
شهرســتان خوربیابانــک تصمیــم نهایــی شــماره 
:آقــای  :9۶۰99۷3۷۴۷3۰۰۶۰۴خواهــان  
ــانی  ــه نش ــن  ب ــد :حس ــاز فرزن ــا نی محمدرض

ــک  ــور بیابان ــتان خ ــان –شهرس ــتان اصفه اس
–بخــش مرکــزی شهرســتان خــور بیابانــک –
دهســتان نخلســتان –روســتای بیاضــه –منزل 
پــدری  خوانــدگان :۱-آقــای امیــد ناصــری 
همگــی بــه نشــانی مجهــول المــکان ۲-آقــای 
مهــدی مهــدوی نــژاد فرزنــد :عبدالرحمــن بــه 
نشــانی مجهــول المــکان  خواســته :الــزام 
ــی  ــا بررس ــودرو  دادگاه ب ــند خ ــم س ــه تنظی ب
ــی را  ــم دادرس ــده خت ــات پرون اوراق و محتوی
ــه صــدور  ــادرت ب ــل مب ــه شــرح ذی ــالم و ب اع
رای مــی نمایــد.رای دادگاه در خصــوص دعــوی 
ــت  ــه طرفی ــاز ب ــا نی ــد رض ــت محم دادخواس
امیــد ناصــری ومهــدی مهــدوی نــژاد بــه 
ــمی  ــال رس ــم و انتق ــه تنظی ــزام ب ــته ال خواس
ســند یــک دســتگاه خــودرو ی ســواری ســمند 
مــدل ۱3۸۲بــه شــماره انتظامــی ۱۴-۱۲۴م 
ــرح  ــه ش ــی ب ــه دادرس ــام هزین ــه انضم ۴۴ب
دادخواســت ومســتند پیوســت کــه شــامل 
نقلیــه  وســیله  مشــخصات  فتوکپــی کارت 
بــا شــماره موتــور 3۲9۰۸۲۰۵۵۸۸وشــماره 
شاســی ۰۰۸۲۲۰۵۲۲9مــی باشــد کــه خواهــان 
اعــالم نمــود در 9۵/۱۱/۲۲خــودروی مذکــور 
را از خوانــدگان خریــد ه اســت و وجــه آن 
تحویــل  رانیــز  وخــودرو  پرادخــت کــرده  را 
ــام  ــند را انج ــال س ــال انتق ــی تاح ــه ول گرفت
نــداده انــد کــه پاســخ اســتعالم از پلیــس 
ایــن دارد  بــر  راهنمایــی ورانندگــی داللــت 
ــد  ــی باش ــف دوم م ــام ردی ــه ن ــودرو ب ــه خ ک
ــی  ــهود درداگاه مبن ــهادت ش ــه ش ــه ب وباتوج
ــه و پرداخــت وجــه  ازســوی  ــر انجــام معامل ب
خواهــان واینکــه خوانــدگان بــا ابــالغ از طریــق  
ــی  ــده و دفاع ــی در دادگاه حاضرنش ــر آگه نش
لــذا دادگاه خواســته خواهــان  انــد  نکــرده 
مــواد  اســتناد  وبــه  تشــخیص  موجــه  را 
ــواد  ــی و م ــون مدن ۱۰،۲۱9،3۶۲،3۶۷،3۸۲قان
۵۱۵،۵۰۲،۱9۸،۸9،۸۸از قانــون آییــن دادرســی 
ــف  ــده ردی ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
دوم بــه تنظیــم انتقــال رســمی ســند خــودروی 
ســواری ســمند بــه شــماره انتظامــی ۱۴-

ــغ  ــان و پرداخــت مبل ــام خواه ــه ن ۱۲۴م۴۴ ب
۶۲۷/۵۰۰ریــال بابــت هزینــه دادرســی در حــق 
خواهــان صــادر مــی کنــد و چــون ســند بــه نــام 
ــده ردیــف اول نیســت دعــوا متوجــه وی  خوان
نمــی باشــد و داد گاه قــرار رد دعــوای خواهــان  
ــده ردیــف اول و صــادر مــی  ــه طرفیــت خوان ب
شــود ایــن رای در قســمت محکومیــت خوانــده 
ردیــف دوم غیابــی و ظــرف ۲۰ روز پــس ابــالغ 
قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و ســپس ظــرف 
ــراض در دادگاه  ــل اعت ــس از آن قاب ۲۰ وروز پ
تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان مــی باشــد و رای 
در قســمت رد دعــوا ظــرف ۲۰روز پــس از ابــالغ 
قابــل اعتــراض در دادگاه تجدیــد نظــر اســتان 

ــد  ــی باش ــان م اصفه
دادگاه  اول  شــعبه  رئیــس  الــف   .3۲9/م 
عمومــی خــور بیابانــک  -جمــال قــوه ندوشــن

  آگهیحصروراثت
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــور بافران ــه پ ــم صدیق خان
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۴۲ب ش
خواســت گواهــی  در  شــورا  ایــن  ۱۵۱/9۶از 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــه شناســنامه  ــی ب ــور بافران شــادروان فاطمــه پ
ــگاه  ــخ ۱39۵/۴/۲9در اقامت ــماره 3۷در تاری ش
ورثــه  زندگــی گفتــه  بــدرود  خــود  دائمــی 
ــه  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف حی
۱-متقاضــی :صدیقــه پــور بافرانــی )دختــر(۲-

منــور پــور بافرانی)دختر(3-صفــا پــور بافرانــی 
)پســر( ۴-ناصــر پــور بافرانــی )پســر(۵-

پــور  )پســر(۶-محمد  پوربافرانــی  منصــور 
ــر(۸  ــی )پس ــور بافران ــر پ ــی ۷-جهانگی بافران
–علــی پــور بافرانــی )همســر( اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی در خواســت مزبــور را 
تــا هرکســی  نمایــد  آگهــی مــی  یکمرتبــه 
ــزد  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد وی اعتراض
او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف 
ــی  ــم دارد واال گواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ی

ــد . ــد ش ــادر خواه ص
3۲۲/م الــف احمــد قاســمی – قاضــی شــعبه 
ســوم شــورای حــل اختــالف شهرســتان ناییــن 

آگهیحصروراثت
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــور بافران ــه پ ــم صدیق خان
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۴۲ب ش
خواســت گواهــی  در  شــورا  ایــن  ۱۵۰/9۶از 
توضیــح  چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر 
داده کــه شــادروان علــی پــور بافرانــی بــه 
ــخ 9۶/3/۱۶در  شناســنامه شــماره ۱۴۱3در تاری
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
منحصــر  مرحــوم  آن  الفــوت  حیــن  ورثــه 
ــی  ــور بافران ــه پ ــی :صدیق ــه ۱-متقاض ــت ب اس
)دختر(۲-منــور پــور بافرانی)دختر(3-صفــا 
ــی  ــور بافران ــر پ ــر( ۴-ناص ــی )دخت ــور بافران پ
ــی )پســر(۶-محمد  )پســر(۵-منصور پوربافران
ــی  ــور بافران ــر پ ــر( ۷-جهانگی ــور بافرانی)پس پ
)پســر( اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
در خواســت مزبــور را یکمرتبــه آگهــی مــی نماید 
ــه از  ــا وصیتنام ــی دارد وی ــی اعتراض ــا هرکس ت
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــم دارد  ــه شــورا تقدی آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

ــد  ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه
3۲3/م الــف احمــد قاســمی – قاضــی شــعبه 
ســوم شــورای حــل اختــالف شهرســتان ناییــن 

آگهیحصروراثت
خانــم عصمــت خامســی نایینــی به شناســنامه 
شــماره ۱۸۱9بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
۲۱۱/9۶از ایــن شــورا در خواســت وراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان امیــد 
احمــدی همابــادی بــه شناســنامه شــماره 
۵۲۱در تاریــخ 9۶/۷/۲۵اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب

مرحــوم  منحصــر اســت بــه ۱- متقاضــی 
:عصمــت خامســی نایینــی  )مــادر(  اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی در خواســت مزبور 
ــی  ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه را یکمرتب
ــزد  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام اعتراضــی دارد وی
او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف 
ــی  ــم دارد واال گواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ی

صــادر خواهــد شــد .
3۲۷/م الــف محبوبــه محققــی نیــا  – قاضــی 
شــعبه دوم شــورای حــل اختــالف شهرســتان 

ناییــن

آگهیاحضار
ــه ی 9۶۱۵۰۱  ــده کالس ــه در پرون ــه اینک ــر ب نظ
دادیــاری دادســرای نائیــن آقــای علیرضــا 
ــن  ــن روغ ــرقت ۴ گال ــام س ــه اته ــی  ب مومن
ــب  ایــن مرجــع تحــت تعقیــب  ــور  از جان موت
بــوده و ابــالغ احضاریــه نیــز بواســطه مشــخص 
نبــودن  محــل اقامــت ایشــان ممکــن نگردیــده 
بدینوســیله در اجــرای مــاده ۱۷۴ قانــون آئیــن 
دادرســی کیفــری بــه نامبــرده ابــالغ  تــا ظــرف 
ــعبه اول  ــی در ش ــار آگه ــخ انتش ــاه از تاری یکم
دادیــاری دادســرای عمومــی و انقــالب ناییــن 
حاضــر و از اتهــام انتســابی  دفــاع نمایــد  
ــی خواهــد  ــم قانون ــدم اتخــاذ تصمی نتیجــه ع
دادســرای  دادیــاری   33۲ الــف  م   . بــود 

ــن  ــالب نائی ــی وانق عموم

آگهیاحضار
نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه ی 9۵۰۴۷۸ 
آقــای ســید  نائیــن  دادســرای  بازپرســی  
حســین رهنمــا فرزنــد ســید مهــدی   بــه 
ــق نامشــروع   از  ــال از طری ــل م ــام تحصی اته
جانــب  ایــن مرجــع تحــت تعقیــب بــوده 
و ابــالغ احضاریــه نیــز بواســطه مشــخص 
نبــودن  محــل اقامــت ایشــان ممکــن نگردیــده 
بدینوســیله در اجــرای مــاده ۱۷۴ قانــون آئیــن 
دادرســی کیفــری بــه نامبــرده ابــالغ  تــا ظــرف 
ــعبه اول  ــی در ش ــار آگه ــخ انتش ــاه از تاری یکم
دادیــاری دادســرای عمومــی و انقــالب ناییــن 
حاضــر و از اتهــام انتســابی  دفــاع نمایــد  
ــی خواهــد  ــم قانون ــدم اتخــاذ تصمی نتیجــه ع

ــود .  ب
م الــف 333 دادیــاری دادســرای عمومــی 

ــن  ــالب نائی وانق

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : 9۶۰۵۴۱ ش ــه پرون کالس
 9۶/۷/۲۶ مــورخ   9۶۰99۷۶۷93۸۰3۵۴۸
: شــعبه ۸شــورای حــل  مرجــع رســیدگی 
اختــالف  خواهــان ســعید امیدیــان فرزنــد 
رضــا اصفهــان خ آتشــگاه  بعــد از ســه راه 
ســپاهان کاال     فروشــگاه  قــدس  ک گلهــا 
ــرار  ــن ک ــدی ۲- محس ــره بام ــده ۱- زه خوان
ــت  ــا عنای ــورا ب ــکان ش ــر دو  مجهــول الم ه

بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعالم 
و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
ــالف در  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد رای قاض نمای
خصــوص دعــوی ســعید امیدیــان فرزنــد 
ــن  ــدی و محس ــره بام ــت زه ــه طرفی ــا ب رض
ــغ ۴۴۴3۰۰۰۰  ــه مبل ــه خواســته مطالب ــرار  ب ک
بــه شــماره ۷۵۱۴3۷  ریــال  وجــه چــک 
مــورخ 9۶/۵/۲ عهــده بانــک ملــی ایــران   بــه 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی در  و اینکــه خوان
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا دعــوی 
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 3۱۰و3۱3 قانــون تجــارت 
ــون آئیــن دادرســی  و ۱9۸و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲ قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــدگان بنحــو 
تضامنــی  بــه پرداخــت مبلــغ ۴۴۴3۰۰۰۰ ریــال  
بابــت اصــل خواســته و ۱۶۶۵3۷۰ ریــال بابــت 
ــی  ــال  نشــر آگه ــه دادرســی و ۱۲۰۰۰۰ ری هزین
و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید 
چــک موصــوف 9۶/۵/۲تــا تاریــخ اجــرای 
ــی  ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــم در ح حک
نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در 
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
در  نظــر  قابــل تجدیــد  روز  بیســت  ظــرف 
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد 
هشــت   شــعبه  قاضــی   ۲۶۸۶3 الــف  م 

اصفهــان  اختــالف  حــل  شــورای 

آگهیاحضارمتهم
مربــوط   9۵۱۷۶9 شــعبه  بایگانــی  شــماره 
بــه دادســرا  و نیــز دادگاه  در فــرض عــدم 
وجــود کیفــر خواســت  در پرونــده کالســه 
9۵۰99۸3۶۴۵۴۰۱۶3۲ ایــن شــعبه آقایــان 
اتهــام  بــه  محســن و پیمــان محســنیان  
ســرقت و ایــراد ضــرب و جــرح عمــدی  و 
تخریــب  بــا عنایــت بــه مجهــول المــکان بودن  
متهمــان  و در اجــرای مقــررات مــاده ۱۱۵ 
قانــون آئیــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و 
ــالغ  ــرده  اب ــه نامب ــری  ب ــور کیف انقــالب در ام
ــار  ــت 3۰روزاز انتش ــرف مهل ــا ظ ــردد ت ــی گ م
ــام انتســابی   ایــن آگهــی  جهــت دفــاع  از اته
ــت  ــی اس ــردد بدیه ــر گ ــعبه حاض ــن ش در ای
در صــورت عــدم حضــور  مطابــق مقــررات 

ــد . ــد آم ــل خواه ــی بعم ــیدگی غیاب رس
ــرای  ــعبه اول دادس ــار ش ــف۱۲۱۲ دادی  م ال

باقر هــادی  – ســمیرم 

،،
فــارغ از اینکــه در ایــن ماجــرا چــه 
کســی مقصــر اســت، بایــد ایــن حــق 
را بــرای تمــام بازیکنــان قائــل شــد کــه 
بتواننــد تیــم مدنظرشــان را انتخــاب 

کنند
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پیشهناد فیلم

50 کیلو آلبالو

کارگردان: مانی حقیقی
نویسنده: مانی حقیقی، فرهاد توحیدی

ــاد  ــر، فره ــتی مهدوی ف ــهیلی، هس ــاعد س ــران: س بازیگ
ــیامک  ــایش، س ــکا آس ــیدی، ویش ــان جمش ــش، پژم آئی
انصــاری، افســانه بایــگان، آزاده صمــدی،  هــادی کاظمــی، 
ســروش صحــت، امیــد روحانــی، بهنــوش بختیــاری، 
مانــی حقیقــی، علــی صادقــی، داریــوش اســدزاده، مهــران 

ــا احمــدی. ــان، مون غفوری
 خالصه داستان فیلم

داســتان »50 کیلــو آلبالــو« کــه در ژانــر کمــدی رمانتیــک 
آغــاز  از مجلــس عروســی »مرجــان«  تولیــد شــده، 
بــرای  مامــوران  عروســی،  میانه هــای  در  می شــود. 
ــان  ــوند و میهمان ــکار وارد می ش ــاد خالف ــتگیری دام دس
هــم فــرار می کننــد. در ایــن میــان ریختــن آب آلبالــو روی 
پیراهــن داوود باعــث آشــنایی ناگهانــی او و آیــدا می شــود 

ــد. ــا می افت ــرای آن ه ــته ای ب ــات ناخواس و اتفاق
»50 کیلــو آلبالــو«، طنــزی ســاده دارد؛ داســتان آن پرفــراز 
ــی داســتان آشــنایی دو  ــگ اصل و نشــیب نیســت و پیرن
ــم  ــا ه ــی ب ــه  ارتباط ــچ نقط ــرا هی ــه ظاه ــت ک ــوان اس ج
ندارنــد و یــک »اتفــاق« سرنوشــت آن دو را بــه هــم گــره 
می زنــد و همان طــور کــه از همــان ابتــدا قابــل پیش بینــی 
اســت، در انتهــا نیــز ایــن آشــنایی بــه عشــق واقعــی میــان 

ــود.  ــم می ش ــا خت آن ه
آنچــه بدیهــی اســت، کارگردانــی خــوب فیلــم اســت. 
فیلمنامــه دم دســتی و ضعیــف »50 کیلــو آلبالــو« در اجــرا 
ــظ  ــود را حف ــم خ ــت. کار، ریت ــده اس ــوب از آب درآم خ
ــزن و بکوب هــا، بازی هــای  ــب و گریزهــا، ب ــد، تعقی می کن
ــود  ــوب خ ــای مطل ــه فض ــردان را ب ــت و ... ، کارگ یکدس
ــوا و  ــاظ محت ــه لح ــل کار ب ــا حاص ــد؛ ام ــک می کن نزدی
مضمــون همچــون نــود درصــد دیگــر از کمدی هــای ایــران 

ــت. ــی ارزش اس ــف و ب ضعی

حرف و نقل

 حمیــد گلــی کــه از نزدیــک بــا کــودکان زلزلــه زده غــرب 
کشــور روبــه رو شــده و بــرای آن هــا برنامــه اجــرا کــرده تــا 
ــد:  ــد، می گوی ــا بکاه ــان آن ه ــال پریش ــی از ح ــاید کم ش
شــاید االن ایــن پرســش بــه ذهنتــان خطــور کنــد کــه بــا 
ایــن وضعیــت، کــودکان چــه نیــازی بــه نقاشــی در میــان 
ــر  ــت اگ ــد گف ــا بای ــد؛ ام ــل دارن ــاک و خ ــه خ ــن هم ای
کــودکان هدایــت نشــده و دردهــای آنــان کمتــر نشــود، در 
آینــده خســارتش بیــش از آن چیــزی اســت کــه فکــرش 

را می کنیــم.
 ابوالفضــل هللا دادی، مترجــم کتــاب »بــرای ایــن لحظــه 
متشــکرم«، بــا بیــان اینکــه از خاطره نویســی در کشــور مــا 
اســتقبال نمی شــود، می گویــد: جانیفتــادن خاطره نویســی 
و بی اعتمــادی مخاطــب بــه خاطــرات از دالیــل ایــن مســئله 

است.
 »گــری اولدمــن«، شــانس اصلــی شــاخه بازیگــر مــرد 
جوایــز اســکار امســال، جایــزه یــک عمــر دســتاورد هنــری 

جشــنواره فیلــم »پالــم اســپرینگز« را دریافــت می کنــد.
 مجموعــه شــعر »شــب، همنشــین پیراهــن مــن 
ــارات  ــوی انتش ــر از س ــان فریدی ف ــروده ساس ــت« س اس

ــو منتشــر شــد. ــکار ن ابت
 نمایشــگاه گروهــی »طراحــان معاصــر« بــا مجموعه ای 
از آثــار فیگوراتیــو هنرمنــدان جــوان در گالــری شــهر کتــاب 

فرشــته برگــزار می شــود.
ــاخته  ــکالتی« س ــینمایی »ش ــم س ــزر فیل ــن تی  اولی
ســهیل موفــق بــه تهیه کنندگــی ایــرج محمــدی در آســتانه 

اکــران عمومــی رونمایــی شــد.
 امیرحســین رســتمی، حشــمت آرمیده، عنایت بخشــی 
ــن«  ــی »محکومی ــه تلویزیون ــه مجموع ــی ب ــد فیل و محم
ــک اســت،  ــرای پخــش از شــبکه ی ــد ب ــه در حــال تولی ک

پیوســتند.
ــدون شــهبازیان، رئیــس و  ــز روشــن روان و فری  کامبی
ــران شــدند. ــون آهنگســازان ســینمای ای ــس کان نایب رئی

 شــهرام خلــج، طــراح گریــم »آهــوی پیشــونی ســفید 
۲«، بــا اشــاره بــه اینکــه فضــای حاکــم بــر اثــر بــه شــکلی 
اســت کــه هیچ گونــه توجیــه منطقــی در گریم هــا را 
نمی طلبــد، عنــوان کــرد: بچه هــا از دیــدن ایــن اثــر 

ســینمایی لــذت می برنــد.
ــی در  ــیدا کاش ــاخته ش ــاچی« س ــن »تماش  انیمیش

جشــنواره »مــادورای« هنــد نمایــش داده می شــود.
 ســریال »رنــج پنهــان« بــه کارگردانــی بیــژن میرباقری 
و تهیه کنندگــی رضــا جــودی ایــن روزهــا در لوکیشــنی کــه 
بــه عنــوان کتابخانــه یــک دانشــگاه در نظــر گرفتــه شــده، در 
حــال تصویربــرداری اســت. بهنام تشــکر، کاوه خداشــناس، 
قطب الدیــن صادقــی، اتابــک نــادری، ســمیرا حســینی و... 

از جملــه بازیگــران ایــن ســریال هســتند.
 کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان بــه 
مناســبت هفتــه کتــاب، ۲0 هــزار جلــد کتــاب به بیــش از 15 

ــه اهــدا کــرد. ــاد مردمــی و خیری نه
 راجــر گرنیــه، نویســنده فرانســوی و از چهره هــای ادبــی 

گالیمار درگذشــت.
 هنرســرای خورشــید در راســتای تجلیــل از مقــام 
ــه   ــی کارنام ــه بررس ــاه ب ــم آذرم ــان، یک ــدان اصفه هنرمن

عبــاس جواهــری می پــردازد. هنــری 

کوتاه اخبار 

افتتاح گالری »امروز« در اصفهان
ــاح  ــان افتت ــری »امــروز« در اصفه گال کیمیای وطن

نقــاش و گالــری دار در  می شــود. مریــم حســینی، 
اصفهــان، گفــت: گالــری »امــروز« بــا نگاهــی معاصــر، با 
انگیــزه تأثیــر نهــادن بــر ســاختار رو بــه رشــد فرهنــگ و 
ــدان و هنردوســتان  ــا همراهــی هنرمن ــر اصفهــان و ب هن

فعالیت خود را از سر می گیرد. 

ــت:  ــود گف ــین خ ــری پیش ــت گال ــاره مدیری وی درب
پــس از ســه ســال همــکاری مشــترک در گالــری 
»متــن امــروز«، اکنــون گالــری »امــروز« چون گذشــته 
ــان  ــا صاحب ــدان جــوان و همراهــی ب حمایــت از هنرمن

ــد داد.  ــه خواه ــر را ادام ــگ و هن فرهن
ایــن نقــاش دربــاره رویکــرد ایــن گالــری بیــان داشــت: 
یافتــن راه هایــی نــو بــرای داشــتن شــهری بــا فضــای 
ــری  ــرد گال ــن رویک ــرو، مهم تری ــده و پیش ــری زن هن

امــروز اســت. 
ــه  ــروز« جمع ــری »ام ــه گال ــح اســت ک ــه توضی الزم ب
ــدان  ــور هنرمن ــا حض ــا ۲0 ب ــاعت 16 ت ــاه از س 3 آذرم
ــرای  ــدان ب ــود. عالقه من ــاح می ش ــور افتت ــرح کش مط
ــار  ــان آبش ــه خیاب ــد ب ــه می توانن ــن برنام ــور در ای حض
پــالک 3۲4   ،)3 )شــماره  فرشــید  بن بســت  دوم، 

ــد. ــه کنن مراجع

سوله مدیریت بحران از »خندوانه« 
پس گرفته شد

دو مجموعــه از پایگاه هــای مدیریــت بحــران شــهر 
تهــران کــه بــه فعالیت هــای متفرقــه اختصــاص یافتــه 

ــی خــود بازگشــت.  ــت اصل ــه مأموری ــود، ب ب
ــران در  ــت بح ــای مدیری ــنا، پایگاه ه ــزارش ایس ــه گ ب
نواحــی تهــران بــا اهــداف متنــوع از جملــه ذخیــره اقــالم 
ــوزش شــهروندان، محــل اســتقرار  ــداد و نجــات، آم ام
ــواردی مشــابه در  ــت بحــران نواحــی و م ســتاد مدیری
ایــن حــوزه احــداث شــده کــه طــی ســال های گذشــته 
تعــدادی از آن هــا در اختیــار فعالیت هــای متفرقــه قــرار 
گرفــت کــه پــس از طــرح انتقــادات و مصوبــه شــورای 
شــهر تهــران بایــد صرفــا در مأموریت هــای تعریف شــده 
ــت  ــگاه مدیری ــاس، پای ــن اس ــر همی ــوند. ب ــال ش فع
بحــران منطقــه ۲ کــه در اختیــار برنامــه تلویزیونــی 
»خندوانــه« شــبکه نســیم بــود، طــی روزهــای اخیــر از 
ســوی ســتاد مدیریــت بحــران منطقــه ۲ بازپــس گرفته 
و رســما از ادامــه فعالیــت متفرقــه آن جلوگیــری شــد. 
همچنیــن پایــگاه مدیریــت بحــران ناحیــه 6 منطقــه 16 
کــه » کاربــری غیــر« داشــت، بــه کاربــری اصلــی خــود 

بازگشــت.

ــدارک  ــال ت ــا در ح ــن روزه ــه ای ــت، ک ــی، گرافیس ــدی فاتح مه
ــان  ــترهایش در اصفه ــب پوس ــگاه منتخ ــی نمایش ــرای برپای ب
اســت، می گویــد: مشــکل اصلــی پوســترهای رویدادهــای هنــری 

ــت.  ــر کلیشه هاس ــد ب ــر، تاکی فج
ــای  ــن فعالیت ه ــاره جدیدتری ــت، درب ــی، گرافیس ــدی فاتح مه
ــگاهی از  ــاه نمایش ــم آذرم ــت: ده ــر گف ــگار مه ــه خبرن ــود ب خ
پوســترهایم بــا نــام »حــال کامــل« کــه پیــش از ایــن در گالــری 
ثالــث تهــران و شــهر پاریــس برگــزار شــده بــود، در گالری ســایان 

ــد.  ــش درمی آی ــه نمای ــان ب شــهر اصفه
ــا  ــن روزه ــه ای ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــت در پاس ــن گرافیس ای
برپایــی نمایشــگاه پوســتر در گالری هــا خیلــی متــداول نیســت، 
ــور نمایشــگاهی را ترتیــب دادیــد، بیــان کــرد:  پــس چــرا ایــن ت
دقیقــا هدفــم نشــان دادن همیــن جــای خالــی اســت کــه شــما 
ــرای  ــت ب ــالی اس ــد س ــد. چن ــاره کردی ــه آن اش ــتان ب در پرسش

ــی  ــر حت ــروز دیگ ــده و ام ــاد ش ــی ایج ــتر معضالت ــه پوس عرض
ــداول نیســت مــا پوســتر را روی دیوارهــای شــهر کــه محــل  مت
ــای  ــع جایگاه ه ــم. درواق ــت، ببینی ــان اس ــده شدنش ــی دی اصل
ــی کــه پوســتر یکــی  ــم؛ در حال پوســتر در شــهر را از بیــن برده ای
از مردمی تریــن هنرهاســت و بــا چاپ شــدنش ارزش هنــری 

ــد.  ــدا می کن ــم پی ه
ــه  ــدن ب ــه نزدیک ش ــه ب ــا توج ــه ب ــؤال ک ــن س ــواب ای وی در ج
رویدادهــای جشــنواره های فجــر و ضعــف عمــده در طراحــی 
پوســترهای ایــن رویــداد، تحلیلتــان از رونــد ســفارش و چگونگــی 
اصــالح ایــن رویــه چیســت، اظهــار کــرد: مــن بزرگ تریــن ضعــف 
ــان  ــفارش دهنده ها طراح ــرا س ــم؛ زی ــفارش دهنده می بین را در س
را بــا دقــت انتخــاب نمی کننــد؛ ضمــن اینکــه ســلیقه ای برخــورد 
ــد  می شــود و همــواره از کلیشــه هایی مشــخص اســتفاده می کنن

ــار بگــذارد. ــد طــراح خالقیــت و ایــده خــود را کن و اصــرار دارن

»آی وی وی«، هنرمنــد مشــهور چینــی، یکــی از آثار هنــری اش را 
بــه نفــع کــودکان ســوری بــه حــراج می گــذارد. 

و  هنرمنــد  وی وی«،  »آی  نوشــت:  عربیــا«  بــازار  »هارپــر 
ــر،  ــدان دیگ ــراه هنرمن ــه هم ــی، ب ــرض چین ــاز معت مجسمه س
ــه نفــع کــودکان جنــگ زده  ــی ب ــاری را در یــک حراجــی برلین آث
ــباب بازی  ــه از اس ــر برگرفت ــذارد. اث ــروش می گ ــه ف ــوریه ب س
گربــه »وی وی«، در کنــار آثــار اهدایــی هنرمنــدان دیگــر روز یکــم 
ــی رود.  ــراج م ــه ح ــباچ« ب ــی »گریس ــه حراج ــامبر در خان دس
مبلــغ بــه دســت آمــده از ایــن حراجــی صــرف کــودکان پناهنــده 

ــد.  ــد ش ــوند، خواه ــداری می ش ــان نگه ــه در لبن ــوری ک س
ــر«،  ــرا وک ــد دو وال«، »گونت ــورگ«، »ادمون ــر ف ــاری از »گونت آث
»رزمــاری تــراکل« و »تــوکاس ساراســنو« هــم، در کنــار مجســمه 

ــن حراجــی عرضــه می شــود.  »وی وی« در ای
ــا  ــام دارد و ب ــه »ســایز F« ن ــری »آی وی وی« ک ــر هن ارزش اث

الهــام از اســباب بازی گربــه اش ســاخته شــده، بیــن ۲00 تــا 300 
هــزار یــورو تخمیــن زده شــده اســت. ایــن هنرمنــد مجسمه ســاز 

دو ســال وقــت صــرف خلــق ایــن ســازه چوبــی کــرده اســت. 
ایــن هنرمنــد طــی یــک ســال گذشــته بــه کشــورهای مختلــف 
جهــان ســفر و وضعیــت پناهنــدگان را از نزدیــک بررســی و با 600 
نفــر از آن هــا مصاحبــه کــرده و قصــد دارد یــک بحــران انســانی 
را در فیلــم جدیــدش بــه تصویــر بکشــد. ایــن پــروژه »جریــان 
ــام دارد و دربردارنــده تصاویــری از ۲3 کشــور جهــان  بشــری« ن
اســت. در ایــن فیلــم، تصویــر پناهندگانــی دیــده می شــود 
ــرک                                                                                          ــود را ت ــن خ ــر، وط ــی بهت ــه زندگ ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ک

کرده انــد. 
»آی وی وی« هنرمنــد معاصــر، مجسمه ســاز، معمــار، عــکاس، 
فیلمبــردار و منتقــد اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی اهــل چیــن 

اســت.
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ــم  ــات تن ــعر »کلم ــه ش ــش مجموع ــدی پی چن
ــی«  ــرینا رضای ــروده »نس ــد« س ــود کرده ان را کب
ــن  ــدف انجم ــد. ه ــز« ش ــزه »هاف ــده جای برن
ــات  ــا و مختص ــن قالب ه ــران، یافت ــز در ته  هاف
 و چارچوب هایــی بــرای شــعر فارســی دهــه نــود 
ــه جامعــه  ــا ب و همچنیــن معرفــی شــاعران نوپ
ادبــی اســت. ایــن مجموعــه شــعر کــه از ســوی 
ــده،  ــه ش ــاب روان ــازار کت ــه ب ــمه ب ــر چش نشــ
شــامل 38 قطعــه شــعر در قالــب ســپید اســت. 
در ادامــه بعضــی مضامیــن اصلــی شــعر نســرینا 

ــم. ــی می کنی ــی را بررس رضای
 تنهــایی

هــر انســانی بــه صــورت فــرد و بــه عنــوان یــک 
موجــود مســتقل، احساســات و عواطــف خاصــی 
ــن  ــا ای ــد؛ ب دارد کــه او را از دیگــران جــدا می کن
حــال بعضــی احساســات در میــان همــه آدمیان 

مشــترک هســتند؛ مثــل حــس تنهایــی. 
ــعر  ــه ش ــگ در مجموع ــن پررن ــی از مضامی یک

ــاید  ــت و ش ــی اس ــز، تنهای ــی نی ــرینا رضای نس
ــت وجو  ــر جس ــن ام ــم در ای ــل آن را بتوانی دلی
کنیــم کــه معمــوال هنرمنــدان و به ویــژه شــاعران، 
اغلــب روح خــود را در معــرض دیــدگان مخاطــب 
قــرار می دهنــد؛ از ایــن  رو می تــوان نســرینا 
رضایــی را راوی بعضــی احساســات زیرپوســتی 
جامعــه و انســان امــروزی دانســت؛ زیــرا انســان 
ــد؛  ــه شــدت احســاس تنهایــی می کن معاصــر ب
تنهایــی ای کــه ممکــن اســت گاه کســی آن 
را درک نکنــد: »هرگــز کســی تنهایی هایــم را 
درک نکــرد« یــا گاهــی تنهایــی بــه شــکل زنــی 
ــود:  ــدار می  ش ــی پدی ــعر رضای ــن در ش اندوهگی
»تنهایــی/ زنــی اســت/ کــه مقابــل آیینــه/ اولین 
ــد.« ــف می کن ــش را / کش ــروک روی صورت چ

 تنـــاقض
معاصــر  شــعر  شناســه های  مهم تریــن  از 
ــب  ــا تناقــض اســت؛ جال فارســی پارادوکــس ی
آنکــه تعابیــر پارادوکســیکال ابتــدا در نثــر، شــعر 

ــرد.  ــدا ک ــود پی ــا نم ــته های عرف و نوش
اســتفاده  رضایــی  نســرینا  ســروده های  در 

از تعابیــری کــه در ظاهــر متضــاد بــه نظــر 
ــا شــعر او دلچســب تر  می رســند ســبب شــده ت
ــن  ــه ذه ــن آنک ــد؛ ضم ــر برس ــه نظ ــر ب و زیبات
مخاطــب بــرای دریافــت و برقــراری رابطــه بیــن 
واژه هــا بــه کنــکاش و دقــت بیشــتری نیــاز دارد: 
ــگاه  ــمان ن ــه آس ــود/ و ب ــتاده ب ــقوط ایس »س
می کــرد« یــا در شــعری دیگــر می خوانیــم: 
ــی  ــچ/ یک ــر از هی ــی پ ــش را/ در حباب »آرزوهای

یکــی ســوزن می زنــد« 
از بهتریــن نمونه هــای پارادوکــس در مفهــوم، 
ایــن شــعر اســت: »مــا مردگانــی هســتیم/ کــه 
ــی  ــد/ عاشــق می شــوند/ و مردگان رشــد می کنن

ــد« ــر را می زاین دیگ
 تصویرسازی با واژه ها

ــان  ــی آن چن بعضــی ســروده های نســرینا رضای
ــرح  ــعر ط ــه ش ــه ب ــتند ک ــاده هس ــاه و س کوت
و حتــی  هایکوهــای ژاپنــی شــبیه و نزدیــک 
می شــوند؛ ســروده هایی کــه حتــی می تــوان 
ــادگی،  ــن س ــرا در عی ــرد؛ زی ــی ک ــا را نقاش آن ه
گویــی در یــک لحظــه اتفــاق افتاده انــد و برشــی 
از زمــان هســتند: »تنهاســت درخــت/ چشــم بــه 
راه کســی مانــده/ بــرای ســپردن ســایه اش« یــا 
»بغــض/ چــادر ســیاهش را َســر کــرده/ پشــت 

ــود« ــن/ دور می ش ــه م ب
 واژه هــای محبوب

گاهــی شــاعران بــه بعضــی واژه هــا تعلــق 
دارنــد.  خــاص  خاطــری 

کبــود  را  تنــم  »کلمــات  شــعر  مجموعــه  در 
کرده انــد« بیــش از همــه بــه واژه هــای »فرمانــده، 
ســرباز، ماهــی و وجــود« برمی خوریــم کــه گاهــی 
ــوند:  ــراه می ش ــز هم ــقانه نی ــن عاش ــا مضامی ب
»تمــام مردهــا را/ جلــو گلوله هــا فرســتادی/ 
فرمانــده!/ حــاال بگــو/ بــرای پس گرفتن آغوشــی/ 
کــه تمــام وطنــم بــود/ بــه کجــا لشــکر بکشــم؟« 
ــم:  ــه می خوانی ــر این گون ــروده ای دیگ ــا در ســ ی
»و مــن حــال زنــی را دارم/ کــه دســت ســربازی 

ــته« ــرش برداش ــری اش را از َس ــه/ روس بیگان

 تشبیهات ساده
تشــبیه، یکــی از مهم تریــن ابزارهــای تخیــل و 
شــاعری اســت. مخاطــب شــعر معاصــر معمــوال 
ــو  ــر شــعری ن ــا وی تصاوی از شــاعر انتظــار دارد ت

و بکــر بســازد. 

ســروده های  بعضــی  ضعف هــای  از  یکــی 
ــعرش،  ــه ش ــن مجموع ــی در اولی ــرینا رضای نس
ــش  ــاده و پی ــیار س ــبیهات بس ــتفاده از تش اس
پــا افتــاده اســت: »آرام تــر برقــص/ شــعله 
کــردن  عــرق  بــه  را  خورشــید  گیســوانت/ 

واداشــته« 
ــری  ــو«، تصوی ــعله گیس ــروده، »ش ــن س در ای
تکــراری و ســاده اســت. در شــعری دیگــر شــاعر 
ــب ســنتِی  ــر اســاس قال ــا چینــش کلمــات ب ب
ســاختار تشــبیه، تمــام راه هــای قــدرت تخیــل و 
پــرواز ذهــن مخاطــب را ســد کــرده اســت: »آدم 
ــت/  ــی نگاه ــر داغ ــه/ زی ــتم/ ک ــی ای هس برف
مردمک هــای  تنهــا/  پیکــره اش/  تمــام  از 

ــده« ــی مان ــانه ای باق ملتمس
ــات  ــه شــعر »کلم ــه مجموع ــه اینک ــا توجــه ب ب
مجموعــه  اولیــن  کرده انــد«،  کبــود  را  تنــم 
شــمار  بــه  رضایــی  نســرینا  ســــروده های 
مــی رود، نشـــان می دهــد تــا آنجــا کــه ممکــن 
بــوده شــاعر ســعی کــرده تــا صمیمیــت و 
ــی  ــد و دنیای ــظ کن ــش حف ــت را در کالم صداق
ــی  ــه گوی ــد ک ــرار ده ــده ق ــش روی خوانن را پی
متکــی بــر تجــارب شــخصی خــوِد اوســت؛ 
شــاعری کــه تــالش کــرده تــا مفاهیــم را صریــح 
و بــا زاویــه دیــدی انســانی بیــان کنــد؛ بــا ایــن 
حــال گاهــی شــعرش از نظــر فــرم و زبــان 
ــاز  ــتری نی ــی بیش ــوردن و روان ــل خ ــه صیق  ب

دارد.

،،
بعضــی ســروده های نســرینا رضایــی 
آن چنــان کوتــاه و ســاده هســتند کــه 
بــه شــعر طــرح و حتــی  هایکوهــای 
ژاپنــی شــبیه و نزدیــک می شــوند؛ 
ســروده هایی کــه حتی می تــوان آن ها 

را نقاشــی کــرد

نگاهی به مجموعه شعر »کلمات تنم را کبود کرده اند« سروده نسرینا رضایی

 حبابی پر از هیچ

 بخشی از وصیت نامه 
شهید احمد اسکندری

بسم هللا الرحمن الرحیم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

ان هللا اشــتری مــن المومنیــن انفســهم و اموالهــم 
بــان لهــم الجنــه یقاتلــون فــی ســبیل هللا فیقتلون 

یقتلون و 
بــه، چــه زیباســت کــه خریــدار و مشــتری انســان 
خــدا باشــد و چــه والــی و پرعظمــت اســت انســانی 
پلیدی هــا  از  و  بریــده  زشــتی ها  تمــام  از  کــه 
وارســته و بــه ایــن کمــال و ســعادت رســیده باشــد 
ــت  ــه دس ــد و او را ب ــدار او باش ــش خری ــه خدای ک
ــه  ــد و ب ــن بکش ــان های روی زمی ــت ترین انس زش

نــزد خویــش بــرد!

ــج(  ــام زمان)ع ــود ام ــدی موع ــر مه ــام ب ــا س ب
ــی  ــدل جهان ــده ع ــریت و برقرارکنن ــی بش آن منج
ــر ولــی فقیهمــان و راهگشــای راهمــان،  و ســام ب
ــت هللا  ــرت آی ــامی، حض ــت اس ــده ام ــب تپن قل
ــا  ــارز ب ــدا(، مب ــه الف ــی ل ــی )روح ــام خمین ام
ــری و  ــت هللا منتظ ــت و آی ــد ام ــتمگران و امی س
ــا  ــارز ب ــم دار مب ــهادت و پرچ ــم ش ــر معل ــام ب س
ــهیدان  ــم دار ش ــین)ع(، آن پرچ ــام حس ــم، ام ظل
کــه در طــول تاریــخ شــیفتگان و عاشــقانی داشــته 
و دارد و رزمنــدگان اســام، نمونــه ای از آن عاشــقان 

ــتند. ــگان هس و دلباخت
همســرم و همســنگرم! در اینجــا الزم اســت از 
ــد؛  ــکر کن ــما تش ــدا از ش ــم. خ ــکر کن ــما تش  ش
ــک  ــوان ی ــه عن ــم ب ــم بودی ــا ه ــه ب ــی ک از زمان

ــردی. ــاری ک ــا را ی ــر م همفک

فرزنــدان عزیــزم! از شــهادت پــدر خــود خوشــحال 
باشــید کــه شــما نیــز بــه فرزنــدان شــهیدان ملحــق 
ــدان امــام حســین در راه  ــه فرزن ــد ک شــدید. بدانی
ــد؛ دعــا کنیــد  اســام چــه ســختی ها تحمــل کردن

خداونــد بــه طــول عمــر امــام بیفزایــد.
پــدر و مــادر و خواهــران و بــرادرم! از خبــر شــهادت 
مــن خوشــحال باشــید و شــکرانه خــدا را بــه جــای 
ــتید  ــی هس ــی از خانواده های ــما یک ــه ش ــد ک آوری
ــام  ــود را در راه اس ــر خ ــک و حقی ــد کوچ ــه فرزن ک
ــه هــدف فکــر  ــد؛ »هــر انســانی اگــر کمــی ب دادی
کنــد، درمی یابــد کــه در راه خــدا گذشــت از جــان و 
مــال و فرزنــد و ... چقــدر آســان و شــیرین اســت؛ 
ــی هللا  ــیر ال ــیدن و س ــدا رس ــه خ ــدف ب ــون ه چ
ــه در  ــانی ک ــه آن کس ــاد ب ــژده ب ــس م ــت.« پ اس

ــد.  ــت گام برمی دارن ــن جه ای

در اینجــا الزم می دانــم بــه بــرادران مســئول 
تذکــری بدهــم و آن ایــن اســت کــه بدانیــد ایــن 
مســئولیت ها همــه امانــت اســت و جمهــوری 
اســامی مــا را امیــن دانســته و بــه مــا مســئولیت 
واگــذار کــرده؛ پــس ان شــاءهللا کوشــا باشــیم کــه 
ــا  ــی ب ــیم و صحبت ــت باش ــن در امان ــم امی بتوانی
امــت شــهیدپرور دارم: آن صحبــت ایــن اســت کــه 
قــدر امــام را بدانیــد و ایــن امانــت الهــی را حفــظ 
کنیــد. همــه مــا می دانیــم کــه ایــن امــام بــود کــه 
مــا را بــه اســام برگردانــد و بــه مــا عــزت اســامی 
بخشــید؛ پــس خــدای ناکــرده مبــادا روزی نســبت 
ــه  ــم ک ــهل انگاری کنی ــارش س ــش گهرب ــه فرمای ب
اگــر خــدای ناکــرده چنیــن کنیــم، خداونــد متعــال 

عذابمــان خواهــد کــرد و کیفــر داریــم.
»خدایــا! عشــق و عاقــه مــا را بــه امــام عزیزمــان 

ــام  ــمنان ام ــه دش ــا ب ــرت م ــش و نف ــی بخ فزون
ــا.« ــزون فرم ف

 دوســت دارم در صورتــی کــه جنــازه مــن به دســت 
ــه تجمــات مــرا دفــن  ــدون هرگون شــما رســید، ب
ــم  ــم، مراس ــفارش می کن ــه را س ــط آنچ ــد؛ فق کنی
ــم و  ــه زنده ای ــه روض ــا ب ــه م ــت ک ــزاداری اس ع
ــه  ــت گری ــا مل ــکن،  م ــام بت ش ــوده ام ــه فرم ب

ــتیم. هس
در پایــان مبلــغ 4000 تومــان بابــت ســهم مبــارک 
ــودم  ــکار ب ــه بده ــی ک ــد و در صورت ــام بپردازی ام
ــا  فرامــوش نشــود. اللهــم عجــل فــی فــرج موالن

ــج(! ــب الزمان)ع صاح
به خاک ار چکد خونم از قلب پاک 

خمینی خمینی نویسد به خاک
احمد اسکندری 61/10/30

ادبیات

تو به اصفهان بازخواهی گشت
کتــاب »تــو بــه اصفهــان بازخواهــی گشــت«، در  کیمیای وطن
ویژه برنامــه اصفهان-لهســتان نقــد و بررســی می شــود. داســتان 
ایــن کتــاب بــا جنــگ جهانــی دوم و وروِد تاریخــِی اســرای لهســتانی 
ــه ایــن  ــژه ب ــران آغــاز می شــود و توجــه وی ــه ای از خــاک شــوروی ب
برهــه تاریخــی دارد. در جریــان جنــگ جهانــی دوم، ایــران، یکــی از 
ــران و  ــور از ای ــرای عب ــود کــه ب ــان آواره لهســتانی ب مقاصــد پناهجوی
ــران  ــا وارد ای ــطین و آفریق ــای آوارگان در فلس ــکان در اردوگاه ه اس
می شــدند و گاه در همیــن جــا اقامــت می کردنــد. در ســوم شــهریور 
13۲0 همــراه بــا نیروهــای کمکــی لهســتانی بیــش از 150 هــزار زن و 
کــودک و ســالمند آواره وارد خــاک کشــور شــدند. از ابتــدای ورود بــه 
ــش آزادی بخــش  ــه ارت ــردان لهســتانی ب ــادی از م ــداد زی ــران، تع ای
ــادی از  ــع زی ــا جم ــد؛ ام ــرک کردن ــران را ت ــتند و ای ــتان پیوس لهس
غیرنظامیــان نیــز در اردوگاه هایــی اقامــت گزیدنــد کــه از ســوی وزارت 
کشــور در شــهرهایی مثــل تهــران، اصفهــان و مشــهد دایــر شــده بــود. 
برخــی از زنــان لهســتانی در ایــران مانــدگار شــدند و زندگــی جدیــدی 

را آغاز کردند. 
ــران،  ــه ای ــن ســالگرد ورود لهســتانی ها ب ــا هفتادوپنجمی ــان ب همزم
ــود  ــزار می ش ــتان« برگ ــوان »اصفهان-لهس ــت عن ــه ای تح ویژه برنام
ــتان«  ــا داس ــری ب ــه »عص ــه برنام ــش ب ــن همای ــی از ای ــه بخش ک
اختصــاص دارد. در ایــن نشســت از کتــاب »تــو بــه اصفهــان 
ــود.  ــی می ش ــی رونمای ــی انصاف ــته مصطف ــت« نوش ــی گش بازخواه
برنامــه »عصــری بــا داســتان« روز چهارشــنبه اول آذر 1396، ســاعت 
ــزار  ــان برگ ــان در اصفه ــش جه ــاهی نق ــه ش ــوزه عصارخان 16 در م
می شــود و نویســندگانی چــون علــی خدایــی در آن حضــور خواهنــد 

داشــت.

تئاتر

نمایش »کالنتری غیرانتفاعی« در شاهین شهر
نویســندگی،  بــه  غیرانتفاعــی«  »کالنتــری  کمــدی  نمایــش 
تــا   3 از  ممتــاز  محمدرضــا  ســید  کارگردانــی  و  تهیه کنندگــی 
صحنــه  روی  شاهین شــهر  بهایــی  شــیخ  تــاالر  در  آذرمــاه   1۲ 

می رود. 
ــاره  ــا درب ــا ایمن ــو ب ــش در گفت وگ ــن نمای ــردان ای ــنده و کارگ نویس
یــک  در  نمایــش »کالنتــری غیرانتفاعــی«  آن گفــت:  جزئیــات 
ــتان آن  ــد و داس ــش رخ می ده ــال پی ــه 1۲0 س ــوط ب ــری مرب کالنت

ــود.  ــت می ش ــنده روای ــک نویس ــن ی ــز از ذه نی
ــری  ــی، بازیگ ــهریار دخان ــرد: ش ــح ک ــاز تصری ــا ممت ــید محمدرض س
ــن  ــته و در ای ــر برگش ــه  تئات ــه صحن ــال ب ــس از 15 س ــه پ ــت ک اس

نمایــش ایفــای نقــش می کنــد. 
وی افــزود: امیدواریــم کــه مــردم ایــن نمایــش را بپســندند و در تئاتــر 

حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــیم. 
گفتنــی اســت نــام عوامــل ایــن نمایــش عبارت انــد از: مشــاور هنــری 
پــروژه: شــهریار دخانــی، طــراح دکــور:  هاشــم شــمس، طــراح لبــاس: 
فاطمــه جهانــی، طــراح گریــم: آرش محمــدی، روابــط عمومــی: 
ســیامک صادقــی، طــراح پوســتر و بروشــور: ســید مصطفــی پناهنــده 
و بازیگــران: شــهریار دخانــی، ســید محمدرضــا ممتــاز، زهــره مولــوی، 
ــده،  ــان، ســید مصطفــی پناهن ــی، کاظــم ناطقی حســین نصــر اصفهان
مهــرداد شــمس، محســن صابری پــور، ســهیل سلحشــور، ابوالقاســم 

کریمــی، علــی نادعلــی. 
ــا  ــد از 3 ت ــدی می توانن ــش کم ــن نمای ــدن ای ــرای دی ــدان ب عالقه من
1۲ آذرمــاه )بــه جــز 5 آذر( هــر شــب رأس ســاعت 18:30 بــه تــاالر 
ــه  ــی مراجع ــام خمین ــوار ام ــع در بل ــهر واق ــی شاهین ش ــیخ بهای ش

کننــد.

تلویزیون

کمدی پست مدرن در »افسانه هزارپایان«
دربــاره  هزارپایــان«،  »افســانه  ســریال  نویســنده  وارســته،  حســن 
ــراغ  ــه س ــن مجموع ــه در ای ــت ک ــح داد و گف ــر توضی ــن اث ــای ای ویژگی ه

رفته انــد.  پســت مدرن  کمــدی 
ــاره ســریال  ــر درب ــگار مه ــا خبرن ــو ب حســن وارســته، نویســنده، در گفت وگ
»افســانه هزارپایــان« کــه اکنــون بــه کارگردانــی شــهاب عباســی برای شــبکه 
ــان«  نســیم ســاخته می شــود، گفــت: داســتان مجموعــه »افســانه هزارپای
ــای  ــمت کمدی ه ــه س ــن کار ب ــا در ای ــد و م ــاق می افت ــخ اتف در دل تاری
ــس  ــکند و پ ــه می ش ــن مجموع ــان در ای ــع زم ــم. درواق ــت مدرن رفتی پس
و پیــش می شــود؛ همچنیــن ارجاعاتــی داریــم و می توانیــم بعضــی از 

گونه هــای آشــنای ســریال هایی مثــل »روزی روزگاری« را ببینیــم. 
ــون دو  ــرد: تاکن ــار ک ــی اظه ــاره قســمت های ساخته شــده کنون وارســته درب
ــا در  ــه آن دارم؛ ام ــی ب ــن ا یرادهای ــه م ــاژ شــده ک قســمت از ســریال مونت
ــده ای را  ــای تجربه نش ــریال، کمدی ه ــن س ــا در ای ــندم. م کل آن را می پس

اســتفاده کردیــم کــه مخاطــب بایــد ببینــد. 
وی دربــاره فیلمنامــه ایــن ســریال توضیــح داد: برای ســاخت 5۲ قســمت از 
ایــن ســریال تعهــد داریــم و تاکنــون 30 قســمت بــه نــگارش درآمده اســت. 
ــگ روزگار« را  ــگ و فن ــریال »دن ــندگی س ــه نویس ــس ک ــن فیلمنامه نوی ای
ــن ســریال در 30 قســمت و  ــه ای ــرد: فیلمنام ــان ک ــده دارد، بی ــر عه ــم ب ه
در پنــج قصــه 6 قســمتی بــه نــگارش درآمــد کــه در آن هــا هــر هفتــه یــک 

ــد.  ــان می رس ــه پای ــود و ب ــروع می ش ــتان ش داس
ایــن نویســنده دربــاره عوامــل ایــن ســریال بیــان کــرد: شــبکه در پــی یافتــن 
ــم  ــردان را ه ــس از آن، کارگ ــا پ ــت ت ــه اس ــرای مجموع ــده ب ــک تهیه کنن ی
ــال  ــورد و در س ــد بخ ــتان کلی ــد در زمس ــریال بای ــون س ــد؛ چ ــاب کنن انتخ
ــت 9۷ روی  ــس از اردیبهش ــده پ ــه ش ــه گفت ــور ک ــود. آن ط ــش ش 9۷ پخ

آنتــن مــی رود.

امروز چهارشنبه 01 آذرماه 1396 - سال سوم - شماره 581 روزنامه

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

نگرشی دیگر بر راز حافظ
نویسنده حسن مکارمی
قیمت 10 هزار تومان
نشر پردیس دانش

نقطه و 19 داستان دیگر
نویسنده علیرضا روشن

قیمت 8 هزار و 500 تومان
نشر نون

زنگبار یا دلیل آخر
نویسنده آلفرد آندرش

قیمت 10 هزار تومان
نشر ماهی

کمک ۲۰۰ هزار یورویی هنرمند مشهور به کودکان سوری»حال کامل« به اصفهان می رود



11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
 زمین لرزه هیچ ارتباطی 

با فناوری هارپ ندارد
ــهید  ــگاه ش ــن دانش ــوم زمی ــکده عل ــتاد دانش ــک اس ی
ــه ــی ک ــت محیط ــار زیس ــه آث ــاره ب ــن اش ــتی ضم  بهش
زمین لــرزه می توانــد در پــی داشــته باشــد از جملــه 
آلودگــی هــوا و آب گفــت: فنــاوری »هــارپ« هیــچ 

نــدارد.  بــا زمین لــرزه  ارتباطــی 
تخریب هــای  کــرد:  اظهــار  یــزدی  محمــد   دکتــر 
زیســت محیطــی دو منشــأ زمیــن زاد و انســان زاد دارنــد 
کــه یکــی از بزرگ تریــن عوامــل تخریب هــای زمیــن 
زاد، زلزلــه اســت. زمین لــرزه عــاوه بــر آنکــه بــه ســاختار 
زمیــن آســیب می رســاند ســبب شــکاف آن نیــز می شــود 
ــود در  ــان موج ــت گاز مت ــن اس ــکاف ممک ــن ش ــه ای ک

ــد.  برخــی مناطــق را آزاد کن
وی ادامــه داد: عــاوه بــر گاز متــان، گاز رادون نیــز بــر اثــر 
زمیــن لــرزه آزاد می شــود کــه هــر دوی ایــن گازهــا آلــوده 
ــاس  ــر اس ــن ب ــتند، همچنی ــت هس ــط زیس ــده محی کنن
یــک نظریــه جدیــد زلزله هــای بــزرگ کــه ســبب شــکاف 
 CO2 زمیــن می شــوند قابلیــت ایــن را دارنــد کــه میــزان
ــر اســاس برخــی از  موجــود در فضــا را افزایــش دهــد. ب
ــره  ــدن ک ــرم ش ــبب گ ــه س ــی ک ــی از عوامل ــات یک فرضی
ــل شــده زمین لرزه هــای  ــه ســال های قب ــن نســبت ب زمی

ــن اســت. ــزرگ و شــکاف های ایجــاد شــده در زمی ب

 اجرای بیمه درمان اعتیاد 
با دستورالعمل جدید

ــه  ــا اشــاره ب ــا مــواد مخــدر ب ــارزه ب ســخن گوی ســتاد مب
ابــاغ دســتورالعمل جدیــد بیمــه درمــان اعتیــاد از ســوی 
ــه  ــردی ب ــر ف ــت: اگ ــران،  گف ــامت ای ــه س ــازمان بیم س
طــور متوســط شــش مــاه تــا یــک ســال تحــت پوشــش 
ــان  ــون توم ــک میلی ــدود ی ــان وی ح ــه درم ــد، هزین  باش
ــا احتســاب اعتبــار مصــوب می توانیــم  ــود کــه ب خواهــد ب

80 هــزار نفــر را تحــت پوشــش ببریــم. 
پرویــز افشــار در گفت وگــو بــا ایســنا، در توضیــح آخریــن 
وضعیــت اجــرای بیمــه درمــان اعتیــاد،  اظهــار کــرد: اعتبــار 
بیمــه درمــان معتادیــن در ســال جــاری 79 میلیــارد تومان 
ــان  ــه درم ــا کمیت ــاتی ب ــاری جلس ــاه ج ــی م ــت. ط اس
ــد از  ــی آن بع ــتورالعمل اجرای ــده و دس ــزار ش ــاد برگ اعتی
پیگیری هــای مکــرر و مذاکــره بــا ســازمان بیمــه ســامت 

نهایــی و توســط ســازمان بیمــه ســامت ابــاغ شــد. 
پایــان  تــا  درمانــی  مراکــز  بــا  قــرارداد  افــزود:   وی 
 آبــان مــاه بــر اســاس دســتورالعمل ســال گذشــته 
ادامــه دارد. وی دربــاره مشــموالن بیمــه درمــان معتادیــن 
ــام  ــه انج ــی ک ــد و جانمای ــتورالعمل جدی ــت: در دس گف
ــیب پذیری  ــزان آس ــترین می ــه بیش ــی ک ــم گروه های دادی
را داشــتند معتــادان متجاهــر، مبتایــان بــه اچ. آی. 
ــت  ــه خدم ــدو ورود ب ــربازان ب ــودکان، س ــان و ک وی، زن
کــه رابطــه بیمــه ای آن هــا بــا والدیــن قطــع شــده و 
اعتیادشــان مشــخص می شــود،  زندانیــان آزاد شــده کــه 
تحــت پوشــش برنامه هــای مراقبتــی قــرار می گیرنــد 
و همچنیــن افــراد نیازمنــد تحــت پوشــش ســازمان 

ــد. ــرار دارن ــت ق ــداد در اولوی ــه ام ــتی و کمیت بهزیس

جامعه
یک زلزله،  یک تلنگر

گروه اجتماعی مرضیه سادات فاطمی
M.Fatemi@eskimia.ir

مدت هــا بــود کــه ذهنــم از ایــن »چرا«هــای بــزرگ 
ترجیــح  »چرا«هایــی کــه  همــان  از  بــود.  نپرســیده 
ــی  ــه تکان ــادا ک ــند مب ــت نرس ــه ذهن ــًا ب ــی اص می ده
ــاره  ــش دوب ــد روز پی ــا چن ــد. ام ــت دهن ــی آرام ــه زندگ ب
ــر  ــه خب ــی ک ــزرگ پرســید. زمان ــک »چــرا«ی ب ــم ی ذهن
زلزلــه  عظیــم کرمانشــاه را شــنید، ناگهــان پرســید: چــرا؟ 
آخــر چــرا بایــد چنیــن بایــی گریبان گیــر مــردم بی گنــاه 
می شــد؟ چــرا؟ چــرا؟ چــرا؟ ذهنــم بــه ســرعت لیســتی 
از پاســخ های ممکــن را مــرور کــرد. آزمــون الهــی و بعــد 
هــم ســریع صــورت ســؤال را خــط خطــی کــرد. آخــر ایــن 
»چــرا« خیلــی خطرنــاک بــود. از آن چراهایــی کــه شــاید 
ــاید  ــه ش ــی ک ــید. از آن چراهای ــش می کش ــه چال ــرا ب م
باعــث می شــد تکانــی بــه خــودم بدهــم و از ناحیــه  امــن 
و آرام زندگــی ام خــارج شــوم. ســریع ذهنــم را پــاک 
ــادت  ــد. ذهــن مــن ع ــر نکن ــن فک ــا بیــش از ای ــردم ت ک
نــدارد خیلــی بــه خبرهــای بــد فکــر کنــد، گاهــی ترجیــح 
می دهــد ســرش را بکنــد زیــر بــرف. بــی خبــر بــودن بهتــر 

اســت.
ــوم  ــغول می ش ــم و مش ــرف می کن ــم را منح ــریع ذهن س
بــه زندگــی همیشــه، ذهنــم را معطــوف می کنــم بــه یــک 
ــود  ــر می ش ــا مگ ــه دارم. ام ــه ای ک ــدف و برنام ــا ه دنی
خبرهــای زلزلــه را نشــنید. پنبــه هــم کــه در گوش باشــد از 
ایــن طــرف و آن طــرف همهمــه را می بینــی و می شــنوی. 
ــل  ــه مث ــری ک ــنیده بگی ــی را نش ــدای زن ــی ص نمی توان
 تــو ســرش را زیــر بــرف نکــرده اســت. زنــی کــه دل 
میــان کــودکان  بــه  آوار،  میــان  بــه  رفتــه  و  کنــده 
بی سرپرســت، می بینــد و فریــاد می زنــد و نمی توانــی 
بعــض را در صــدای او نشــنوی، فریــاد می زنــد بــه جــای 
آن کودکانــی کــه فارســی هــم بلــد نیســتند. بــه جــای آن 
ــوکند،  ــت و ش ــر به ــدر درگی ــاید آنق ــه ش ــی ک بزرگ ترهای
آنقــدر درگیــر غــم و اندوهنــد کــه صدایشــان بریــده، اصــًا 
ــاد ، ــود فری ــن زن می ش ــد. و ای ــاد بزنن ــد فری  نمی توانن

آن ها و صدا می زند کمک کمک.
ــی همهمــه  ــی نبین ــی نمی توان ــه هــم کــه درگــوش کن پنب
ــی را  ــای مردم ــا کمک ه ــده اند ت ــع ش ــه جم ــی ک مردم
ــد  ــوچ کرده ان ــه ک ــا را ک ــی آن ه ــی نبین ــتند، نمی توان بفرس
ــی اســتادی  ــی نبین ــد، نمی توان ــا کمکــی بکنن ــد ت و رفته ان
ــا شــاید  ــه مزایــده گذاشــته ت را کــه مــدال افتخــارش را ب
ــرای  ــد ب ــا مدرســه ای درســت کن از درآمــدش مســکنی ی
ــن  ــد افتخارآمیزتری ــه کن ــا هدی ــاهی، ت ــودکان کرمانش ک
لحظــه زندگیــش را بــه آینــده  کودکانــی کــه امروزشــان بــه 

خــاک نشســته اســت.
ــز  ــه غم انگی ــدردی چ ــی و هم ــه  همدل ــن همهم و در ای
اســت وقتــی می شــنوی عــده ای هــم از ایــن آب گل آلــود 
ــه  ــازار ســیاه ب ــن ب ــه در ای ــا ک ــد. همان ه ماهــی می گیرن

ــد. ــای دیگرانن ــردن خــود از ویرانه ه ــاد ک ــال آب دنب
آن وقــت اســت کــه بی اختیــار بخــش کوچکــی از پاســخ 
ــون  ــک آزم ــه ی ــن حادث ــگار ای ــری. ان ــت را می گی چرای
ــرای آن هــا کــه مبتایــش شــدند،  ــه فقــط ب اســت امــا ن
ــا  ــد. ت ــنیدند و دیدن ــه ش ــی ک ــه  آن های ــرای هم ــه ب بلک
بســنجند عیارشــان را و ببیننــد کــه »چنــد مــرده حاجند.« 
ببیننــد از کــدام دســته اند؟ آیــا مثــل مــن ســر در بــرف بــه 
ــان  ــدی خاطرش ــر ب ــادا خب ــا مب ــند ت ــان می رس زندگی ش
 را مکــدر کنــد؟ آیــا بســنده می کننــد بــه یــک پیــام 
»ملــت تســلیت« در شــبکه های اجتماعــی یــا تکانــی بــه 
خــود می دهنــد، حرکتــی می کننــد و گامــی بــر می دارنــد. 
یــا خدایــی نکــرده چــون آن دیگرانــی می شــوند کــه ذکــر 

رفتارشــان شــرم آور اســت.
 آری، ایــن حادثــه یــک آزمــون اســت امــا نــه فقــط بــرای 

آنان کــه گرفتــارش شــدند بلکــه بــرای مــا.

کوتاه اخبار 

سرقت اینترنتی از همکار
رئیــس پلیــس فتــای اســتان اصفهــان گفــت: فــردی کــه 
ــال از حســاب یکــی از  ــون ری ــه ســرقت 40 میلی اقــدام ب
ــود، توســط  ــه  صــورت اینترنتــی کــرده ب همــکاران خــود ب
مأمــوران پلیــس فتای اســتان شناســایی و دســتگیر شــد. 
ســید مصطفــی مرتضــوی بیــان داشــت: در پــی شــکایت 
ــناس  ــردی ناش ــه ف ــر اینک ــی ب ــهروندان مبن ــی از ش یک
مبلــغ 40 میلیــون ریــال به صــورت اینترنتــی از حســاب او 
برداشــت کــرده  بررســی موضــوع در دســتور کار مأمــوران 

پلیــس فتــا قــرار گرفــت.
وی افــزود: بــا انجــام اقدامــات تخصصــی در فضــای 
مجــازی نهایتــًا متهــم کــه فــردی 32 ســاله و از همــکاران 

ــود، شناســایی و دســتگیر شــد.  ــک شــاکی ب نزدی
رئیــس پلیــس فتــای اســتان اصفهــان ادامــه داد: متهــم 
در مواجــه بــا مــدارک و مســتندات پلیــس چــاره ای جــز 
اعتــراف نداشــت و در بازجویی هــای انجــام گرفتــه، عنــوان 
ــات حســاب بانکــی  ــه دســت آوردن اطاع ــا ب داشــت:  ب
ــت از  ــه برداش ــدام ب ــب اق ــی مناس ــکارش در فرصت هم
ــت.مرتضوی در  ــرده اس ــی ک ــورت اینترنت ــاب او به ص حس
ــی  ــه مراجــع قضائ ــم ب ــل مته ــه تحوی ــا اشــاره ب ــان ب پای
بــه شــهروندان توصیــه کــرد: از افشــای اطاعــات حســاب 
بانکــی خــود نظیــر رمــز عبــور در مقابــل دیگــران خــودداری 
کنیــد. کارت بانکــی خــود را در اختیــار دیگــران قــرار ندهید.

 رازگشایی از مرگ مشکوک  
در پزشکی قانونی

ســاله کــه   31 زن   ،94 ســال  دی  پایانــی  روزهــای 
 پرســتار یکــی از بیمارســتان های شــمال تهــران بــود 
بــه طــور مشــکوکی فــوت کــرد. بــا شــکایت خانــواده اش 
در دادســرای جنایــی تهــران، دامــاد خانــواده کــه پزشــک 
ــرده و  ــد ک ــا او عق ــش ب ــاه پی ــد م ــود و چن ــص ب متخص
دچــار اختــاف شــده بــود، بــه عنــوان تنهــا مظنــون 
تحقیقــات جریــان  در  او  شــد.  بازداشــت   پرونــده 

 گفتــه بــود چــون حــال همســرش بــد بــوده بــه او 
آمپــول ضــد تهــوع  تزریــق کــرده  امــا همســرش بعــداز 
ــده و در  ــوت ش ــتان ف ــودن در بیمارس ــتری ب ــاه بس دو م
 مــرگ او نقشــی نداشــته اســت.  ایــن در حالــی بــود کــه 
ــت  ــه عل ــوان ب ــود زن ج ــرده ب ــام ک ــی اع پزشــکی قانون
عفونــت شــکمی و عــوارض قلبــی ـ ریــوی ناشــی از 
مســمومیت فــوت کــرده اســت. در ایــن مرحلــه بازپــرس 
جنایــی از هیئــت ســه نفــره کمیســیون پزشــکی قانونــی، 
خواســت دربــاره علــت مــرگ او اظهــار نظــر کننــد کــه آن ها 
چنــد روز پیــش نظــر دادنــد:  پرســتار زن بــر اثــر مصــرف 
ــورد  ــی م ــور خوراک ــااًل به ط ــرده و احتم ــوت ک ــادون ف مت
ــه  ــتار زن ب ــواده پرس ــت. خان ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق اس
ایــن نظریــه اعتــراض کردنــد و گفتنــد بعــد از آمپولــی کــه 
ــر شــده  ــرده،  حــال فرزندشــان بدت ــق ک دامادشــان تزری
و فــوت کــرده اســت. قــرار شــد یــک هیئــت پنــج نفــره 
ــتار زن  ــن پرس ــرگ ای ــت م ــاره عل ــی درب ــکی قانون پزش
نظرشــان را ارائــه کننــد تــا مشــخص شــود شــوهر پزشــک 

ــر؟ ــا خی ــرگ وی نقــش داشــته اســت ی او در م

رئیــس اداره ســرمایه انســانی ســرباز ســتاد کل نیروهــای 
ــرح  ــه ط ــام اولی ــه ثبت ن ــب ک ــن مطل ــام ای ــا اع مســلح ب
ــران در 10 روز  ــدان ایثارگ ــت فرزن ــری خدم ــت و کس معافی
اول آذر انجــام می شــود از اعــام قطعــی نتایــج در دی مــاه 

ــر داد. خب
ســردار موســی کمالــی رئیــس اداره ســرمایه انســانی ســرباز 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت  و گ ــلح در گف ــای مس ــتاد کل نیروه س
انتظامــی خبرگــزاری فــارس، دربــاره آخریــن جزئیــات 
ایثارگــران  فرزنــدان  و کســر خدمــت  معافیــت   طــرح 
اظهــار داشــت: طبــق توافــق ســتاد کل نیروهــای مســلح بــا 
ــر از  ــزار نف ــه 20 ه ــد ک ــرار ش ــامی ق ــورای اس ــس ش مجل

ــد. ــا کســر خدمــت بگیرن ــدان ایثارگــران معافیــت ی فرزن
رئیــس اداره ســرمایه انســانی ســرباز ســتاد کل نیروهــای 
مســلح تصریــح کــرد:  ابتــدا قــرار بــود در آبــان مــاه ثبت نــام 

ــت  ــه عل ــا ب ــراد واجــد شــرایط انجــام شــود ام ــه از اف اولی
ــام بــه تعویــق  بــروز زلزلــه در مناطــق کرمانشــاه ایــن ثبت ن

افتــاد.
ســردار کمالــی در مــورد زمــان ثبت نــام اولیــه، اعــام کــرد: 
ــام افــراد واجــد شــرایط  احتمــااًل در 10 روز اول آذر کار ثبت ن

کســر خدمــت یــا معافیــت انجــام خواهــد شــد.
وی گفــت: بعــد از ثبت نــام اولیــه، شــرایط ثبت نام کننــدگان 
ــت  ــوص معافی ــی در خص ــم نهای ــده و تصمی ــنجیده ش س
ــا کســر خدمــت افــراد برگزیــده شــده در دی مــاه اعــام  ی

خواهــد شــد.
ایــن مقــام ارشــد ســتاد کل نیرهــای مســلح در مــورد خریــد 
خدمــت ســربازی فرزنــدان ایثارگــران اعــام کــرد: پــس از 
ثبت نــام، تصمیــم قطعــی گرفتــه خواهــد شــد و نتیجــه بــه 

اطــاع مــردم خواهــد رســید.

ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــی وزارت بهداش ــور اجتماع ــاون ام مع
پزشــکی گفــت: وزارت بهداشــت حتمــًا شــکایت خــود را علیــه 
ــم  ــده،  تنظی ــب ش ــتان های تخری ــاخت بیمارس ــان س متخلف
ــران  ــکاران و ناظ ــئول، پیمان ــتگاه های مس ــرد و دس ــد ک خواه

ــند.  ــود باش ــات خ ــخ گوی اقدام ــد پاس بای
ــان  ــا بی ــنا ب ــا ایس ــو ب ــازی در گفت وگ ــادی ای ــید محمده س
اینکــه متأســفانه دو بیمارســتان در شهرســتان اســام آباد و 
ســرپل ذهــاب بــر اثــر وقــوع زلزلــه در اســتان کرمانشــاه تخریب 
شــدند، اظهارکــرد:  30 کانکــس به عنــوان خانــه بهداشــت 
موقــت بــه مناطــق زلزلــه زده کرمانشــاه منتقــل خواهنــد شــد که 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــا ص ــن کانکس ه ــال ای انتق
ــاخت های  ــام زیرس ــم تم ــا داری ــا بن ــه م ــان اینک ــا بی ــازی ب ای
ــا  ــده را ب ــب ش ــاه تخری ــه کرمانش ــه در زلزل ــامت ک ــام س نظ
ــه  ــرد: 190 خان ــوان ک ــم، عن ــازی کنی ــن بازس ــارکت خیری مش

بهداشــت در زلزلــه کرمانشــاه تخریــب شــده اســت امــا 
بــا مشــارکت  خوشــبختانه مــا برنامه ریــزی کرده ایــم تــا 
خیریــن تمــام آن هــا را بازســازی کنیــم. هفــت مرکــز ســامت 
ــازی  ــز بازس ــا را نی ــه آن ه ــده ک ــه تخریب ش ــن زلزل ــز در ای نی

ــرد.  ــم ک خواهی
وی در خصــوص ارائــه خدمــات بهداشــت و درمانــی وزارت 
ــًا  ــد حتم ــا بای ــرد: م ــد ک ــه زده تأکی ــق زلزل ــت در مناط بهداش
اقداماتــی را به منظــور پیشــگیری از بیماری هــای واگیــردار 
ــادران  ــت از م ــن مراقب ــم همچنی ــام دهی ــق انج ــن مناط در ای
و نــوزادان نیــز بــا توجــه بــه تولــد ســه نــوزاد طــی ایــن 
ــد ــه بای ــت ک ــائلی اس ــه مس ــه زده، ازجمل ــق زلزل ــام در مناط  ای

دنبــال شــود. وی افــزود: مســئله ســامت روان نیــز در شــرایط 
فعلــی بســیار حائــز اهمیــت اســت. در حــال حاضــر 40 

ــد. ــور دارن ــق حض ــن مناط ــناس در ای ــک و روانش روانپزش

تخریب ۱۹۰ خانه بهداشت در زلزلهآغاز ثبت نام اولیه معافیت فرزندان ایثارگران

گروه اجتماعیدامون رشیدزاده
D.Rashidzade@eskimia.ir

رســتوران »وی آی پــی« بــا ورودی نیــم 
میلیــون تومانــی مخصــوص افــراد الکچــری، 
بســتی بــا روکــش طــا بــرای افــراد خــاص، 
ــی  ــی صمیم ــا محیط ــری ب ــان الکچ آپارتم
تنهــا بــرای پزشــکان محتــرم، تــور اروپــا وی 

ــرواز فرســت کاس و... ــا پ ــی ب آی پ
اســت کــه  تبلیغاتــی  از  بخشــی  این هــا 
ــده  ــاری دی ــه و کن ــر گوش ــا در ه ــن روزه ای
مســتضعف   ،60 دهــه  در  اگــر  می شــود. 
بــودن یــک امتیــاز محســوب می شــد و 
افــراد بــه زندگــی ســاده و بــی آالیــش خــود 
ــری  ــی الکچ ــا زندگ ــن روزه ــد، ای می بالیدن
تبدیــل بــه واقعیــت تلــخ جامعــه مــا شــده 

ــت. اس
بــدی  پدیــده  اصــل  در  بــودن  ثروتمنــد 
وجــود  فراوانــی  ثروتمنــدان  و  نیســت 
ــت و پشــتکار  ــا زحمــت، خاقی ــه ب ــد ک دارن
خــود توانســته اند هــر آنچــه را در زندگــی 
می خواهنــد بــه دســت بیاورنــد. زندگــی 
ــذاب  ــتان ج ــود داس ــواًل خ ــراد معم ــن اف ای
ــا.  ــر آدم ه ــرای دیگ ــت ب ــای  اس و آموزنده
ــد کــه همــه  ــی وجــود دارن نمونه هــای فراوان
ــرادی  ــتیم، اف ــنا هس ــا آش ــام آن ه ــا ن ــا ب م
ــافت  ــک مایکروس ــس، مال ــل گیت ــد بی مانن

ــی  ــازون و حت ــک آم ــزوس مال ــف بی و ج
بــا  رونالــدو همگــی  ماننــد  ورزشــکارانی 
اصــل  یــک  در  بــودن  ثروتمنــد  وجــود  
اشــتراک دارنــد و آن هــم تــاش و مشــقت 
فــراوان بــرای رســیدن بــه آرزوهایشــان 
بــوده و ثــروت، بخــش کوچکــی از آرزوهــای 

ــت.  ــراد اس ــن اف ــزرگ ای ب

ــروت و شــهرت  ــارغ از ث ــراد ف ــن اف ــه ای هم
بســیار، قابــل احتــرام مــردم هســتند و 
هیچ کــس از آن هــا بابــت آنچــه کــه بــه 
زیــرا  نمی کنــد  انتقــاد  آورده انــد  دســت 
همــه می داننــد راهــی کــه ایــن افــراد بــرای 
راهــی  پیموده انــد،  خــود  ثــروت  کســب 

شــرافتمندانه بــوده اســت. 

ایــن راه شــرافتمندانه بــر خــاف دیگــر 
تمامــی  بــرای  شــدن  ثروتمنــد  راه هــای 
می تواننــد  همــه  و  اســت  بــاز  انســان ها 
قــدم در ایــن راه ســخت بگذارنــد و اگــر 
و  پشــتکار  و  تــاش  کافــی  انــدازه  بــه 
ــت هــم ــه موفقی  اســتعداد داشــته باشــند ب
ــا  ــراد ام ــن اف ــل ای ــید. در مقاب ــد رس خواهن
هســتند نــو کیســه هایی کــه ثروتشــان را 
از راه هــای غیــر شــرافتمندانه بــه دســت 
ــر  ــه در ظاه ــر چ ــراد اگ ــن اف ــد. ای آورده ان
امــا  ثروتمنــدان موفــق هســتند  مشــابه 
آنچــه را کــه هیــچ گاه نمی تواننــد بــه دســت 

ــت. ــرام اس ــد، احت بیاورن
اگــر بــه کشــور خودمــان برگردیــم بــه وضــوح 
ایــن موضــوع قابــل مشــاهده اســت. افــراد 
شــهاب  دایــی،  علــی  همچــون  موفقــی 
شــهرت  و  ثــروت  از  هــم   ... و  حســینی 
ــا  ــردم، آن ه ــرام م ــم از احت ــد و ه برخوردارن
بــرای بــه دســت آوردن تمامــی ایــن فاکتورها 
ــال ها  ــرام س ــهرت و احت ــروت، ش ــی ث  یعن
زحمــت کشــیده اند. در واقــع بایــد گفــت 
بــا قضاوتــی منصفانــه ایــن افــراد الیــق 
ــتند و  ــد هس ــت آورده ان ــه دس ــه ب ــه ک  آنچ
هیــچ گاه هــم ســعی در بــه رخ کشــیدن 

آنچــه بــه دســت آورده انــد ندارنــد. 
اگــر ایــن افــراد را از دایــره ثروتمنــدان کنــار 

بگذاریــم بــا پدیــده نــو کیســه ها روبــرو 
ابتــدای  در  آن گونــه کــه  شــد.  خواهیــم 
ــه 60،   ــاف ده ــر خ ــم ب ــم گفتی ــزارش ه گ
ــور نوکیســه ها  ــال های گذشــته فصــل ظه س
ــه ها  ــت. نوکیس ــوده اس ــران ب ــه ای در جامع
ــا  ــه پولداره ــوان بچ ــت عن ــا تح ــه از آن ه ک
ــور  ــه ط ــود ب ــاد می ش ــم ی ــا ه ــا آقازاده ه ی
ــزرگ جامعــه مــا  قطــع یکــی از معضــات ب

در ســال های اخیــر بــوده اســت. 
اقتصــادی  نا بســامانی های  متأســفانه 
ــای  ــه ثروت ه ــودجو ب ــراد س ــد اف ــث ش باع
ــه  ــد ک ــدا کنن ــت پی ــی دس ــادآورده و کان ب
و  بودنــد  زحمــت کشــیده  آن  بــرای  نــه 
ــر  ــراد ب ــن اف ــتند. ای ــت آن را داش ــه لیاق ن
خــاف ثروتمنــدان بــا اصالــت بــه هــر 
راهــی دســت می زننــد تــا بــه شــهرت و 
ــازی  ــای مج ــدد فض ــه م ــند. ب ــرام برس احت

شــهرتی  توانســتند  این هــا  از   بســیاری 
هــر چنــد مجــازی را کســب کننــد امــا 
احتــرام داســتان دیگــری دارد. اینکــه شــما 
در کشــوری کــه پایــه حقــوق زیــر یــک 
میلیــون تومــان اســت، ماشــینی 800 میلیون 
ــت  ــد دریاف ــوان کادو  تول ــه عن ــی را ب تومان
 کنیــد، شــاید بــرای شــما شــهرت بــه دنبــال 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــًا ب ــا قطع ــد ام ــته باش داش
پــدر شــما از راه هــای غیــر شــرافتمندانه 
برایتــان  آورده  دســت  بــه  را  دارایــی اش 
ــر  ــت. ه ــد داش ــال نخواه ــه دنب ــی ب احترام
ــر  ــر ظاه ــًا اصــل ب ــا فع ــه م ــد در جامع چن
اســت تــا باطــن امــا بازهــم احتــرام ظاهــری 
هیــچ گاه قابــل مقایســه بــا احتــرام و عاقــه 
قلبــی نیســت. بــه همیــن دلیــل هــم هســت 
کــه یکــی علــی دایــی می شــود و یکــی 

ــا. ــدار خودنم ــر پول دخت

پدیده  الکچری ها از نگاهی دیگر

شایستگی برای احترام

،،
اقتصــادی  نا بســامانی های  متأســفانه 
بــه  ســودجو  افــراد  شــد  باعــث 
بــادآورده و کالنــی دســت  ثروت هــای 
آن زحمــت  بــرای  نــه  کــه  کننــد  پیــدا 
را  آن  لیاقــت  نــه  و  بودنــد  کشــیده 

شــتند دا

پســر پولــداری کــه پــس از چنــد ســال ارتبــاط خیابانــی 
ــود،  ــرده ب ــی ک ــه آدم ربای ــدام ب ــری جــوان، اق ــا دخت ب
درحالــی بــه جــرم خــود اعتــراف کــرد کــه مدعــی بــود 
پاســخ منفــی از دختــر مــورد عاقــه اش شــنیده اســت. 
ماجــرای ایــن پرونــده گروگان گیــری کــه چندیــن 
ــی پلیــس آگاهــی خراســان  روز کارآگاهــان اداره جنای
رضــوی را درگیــر کــرده بــود، از آن جــا آغــاز شــد کــه زن 
و مــرد میانســالی بــه پلیــس آگاهــی مراجعــه کردنــد و 

پــرده از ماجــرای آدم ربایــی برداشــتند.
بــه گــزارش مشــرق، زن میانســال بــه کارآگاهــان دایــره 
ــل از همســرم  ــا آدم ربایــی گفــت: ســال ها قب ــارزه ب مب
طــاق گرفتــم و دختــرم کــه اکنــون 22 ســاله اســت بــا 
ــر  ــل پس ــال قب ــد س ــا از چن ــرد، ام ــی می ک ــن زندگ م
ــدام  ــت، م ــواده اش اس ــر خان ــک پس ــه ت ــول داری ک پ
ایجــاد مزاحمــت می کــرد و قصــد  بــرای دختــرم 
ــه  ــرم ادام ــا دخت ــود ب ــتی خ ــه دوس ــه رابط ــت ب داش

بدهــد.
آن جــوان کــه »م« نــام دارد بســیار ســمج بــود و 
 بــا توســل بــه ترفندهــای مختلــف ســعی داشــت 
ــق  ــی موف ــه بکشــاند ول ــه بیراه ــرم را ب ــان دخت هم چن
ــک  ــا طــرح ی ــل، ب ــد روز قب ــه چن ــن ک ــا ای نمی شــد ت
ــا  ــه گــروگان گرفتــه و ب نقشــه بی شــرمانه، دختــرم را ب
ــاران  ــه باغــی در اطــراف چن ــن از دوســتانش ب ــد ت چن
بــرده اســت. مــن وقتــی ماجــرا را فهمیــدم بــا همســر 
 ســابقم تمــاس گرفتــم و او را در جریــان موضــوع

قرار دادم.
در پــی اظهــارات ایــن زن و بــه دســتور ســرهنگ 
ــی  ــس آگاه ــس پلی ــواه« )رئی ــد رزمخ کارآگاه »حمی
ــان اداره  ــده ای از کارآگاه ــروه زب ــوی( گ ــان رض خراس
جنایــی، مأمــور رســیدگی بــه ایــن پرونــده شــدند 
بررســی های  پرداختنــد.  این بــاره  در  تحقیــق  بــه  و 
میدانــی کارآگاهــان نشــان مــی داد: صبــح روز حادثــه، 
 دختــر 22 ســاله کــه بــه منــزل یکــی از آشــنایان رفتــه 
بــوده اســت، توســط »م« در حالــی ربــوده شــده کــه زن 
میانســالی نیــز همــراه او بــوده اســت امــا آدم ربایــان، 
زن میانســال را کــه آشــنای دختــر جــوان بــوده در بیــن 

ــد. راه از خــودرو  پاییــن انداخته ان
نجــات  گروگان گیــران  چنــگ  از  کــه  زن   ایــن 
یافتــه بــود در اظهــارات خــود بــه پلیــس گفــت: 
»کتــی« بــا عــروس ســابقم دوســت بــود و بــه 
ــرد.  ــد می ک ــت و آم ــا رف ــزل م ــه من ــل ب ــن دلی همی
ــا »م«  ــز ب ــرم نی ــا پس ــت و آمده ــن رف ــای همی  در اثن
)گروگان گیــر( دوســت شــده بــود ولــی بعــد از آن 
کــه پســرم و همســرش از یکدیگــر جــدا شــدند، رفــت 
ــا ایــن  ــه منــزل مــا ادامــه داشــت ت و آمــد »کتــی« ب
کــه پســرم چنــد روز قبــل وقتــی در مســافرت خارجــی 
ــت و از او  ــاس گرف ــی« تم ــا »کت ــرد، ب ــر می ب ــه س ب

ــد. ــا بیای ــزد م ــد روزی ن خواســت چن
ولــی آن روز صبــح ناگهــان »م« )خواســتگار کتــی( کــه 
دوســت ســابق پســرم نیــز بــود بــه در منــزل مــا آمــد و 

شــروع بــه داد و فریــاد کــرد.

مــن و کتــی از تــرس آبروریــزی بافاصلــه بیــرون 
رفتیــم تــا او را از ایــن کار بازداریــم ولــی »م« هــر دوی 
ــاران  ــمت چن ــه س ــت و ب ــودرو انداخ ــل خ ــا را داخ م
حرکــت کــرد. در بیــن راه چنــد نفــر دیگــر از دوســتانش 
هــم بــه او ملحــق شــدند و ســپس آن هــا مــرا از خــودرو 
بیــرون انداختنــد ولــی »کتــی« را بــا خودشــان بردنــد.
بعــد از آن بــود کــه مــادر کتــی در جریــان قــرار گرفــت و 
ــه یکــی از باغ هــای  مشــخص شــد آن هــا »کتــی« را ب

ــد. ــاران برده ان ــراف چن اط
بنابرایــن گــزارش، کارآگاهــان بــا شناســایی محــل 
ســکونت خانــواده »م« بــه تحقیــق از آنــان پرداختنــد. 
ــاط  ــد ارتب ــا تأیی ــز ب ــواده »م« نی ــال خان ــن ح در همی
ــه  ــد ک ــار کردن ــان، اظه ــی« و پسرش ــاله »کت ــد س چن
ــا  ــاد شــده اســت و م ــل دچــار اعتی ــدی قب »م« از چن
ــار  ــاد در کن ــرک اعتی ــگام ت ــا هن ــتیم ت ــی خواس از کت

ــد. ــرمان بمان پس
این بــاره در  پلیــس  تحقیقــات  کــه  حالــی   در 
ــب  ــه تحــت تعقی ــه داشــت: »م« متوجــه شــد ک ادام
ــوان را  ــر ج ــن، دخت ــت بنابرای ــه اس ــرار گرفت ــس ق پلی
ــا یــک  ــه منطقــه ســیدی مشــهد انتقــال داد و او را ب ب
ــر  ــه اش فرســتاد. دخت ــزل خال ــه من ــی ب تاکســی تلفن
ــس  ــه پلی ــا، ب ــگ آدم رب ــی از چن ــد از رهای ــوان بع ج
آگاهــی مراجعــه کــرد و بــا اعــام شــکایت از »م« 
گفــت: مــن قصــد داشــتم بــه رابطــه ام بــا »م« پایــان 
ــودم  بدهــم چــرا کــه از ایــن وضعیــت خســته شــده ب
ــل  ــه زور داخ ــرا ب ــد و م ــتم آم ــزل دوس ــه من ــا او ب ام
ــرد. ــاران ب ــه باغــی در اطــراف چن خــودرو انداخــت و ب
بنابرایــن گــزارش، درحالــی کــه تحقیقــات پلیــس 
بــرای دســتگیری متهمــان بــه گروگان گیــری بــا صــدور 
دســتورات قضایــی ادامــه داشــت، مــادر »کتــی« دوباره 
بــه پلیــس آگاهــی مراجعــه کــرد و از فــرار دختــرش از 
منــزل خبــر داد. او گفــت: دختــرم دوبــاره از منــزل فــرار 
کــرده اســت بــه همیــن دلیــل هــم دیگــر نمی خواهــم 
پرونــده آدم ربایــی را پیگیــری کنــم! شــایان ذکــر اســت: 
ــه دســتور رئیــس پلیــس آگاهــی خراســان رضــوی،  ب
ایــن پرونــده بــرای کســب دســتورات قضایــی بــه 

دادســرای عمومــی و انقــاب مشــهد ارســال شــد.

گروگان گیری، فرجام دوستی  خیابانی قصورپزشکییامرگخودخواسته؟

ــنگین در  ــی س ــات روح ــار ضرب ــدر دچ ــرم آن ق پس
زندگــی شــد کــه عاقبــت بــر اثــر افســردگی شــدید و 
ناراحتی هــای روحــی و روانــی دســت بــه خودکشــی 
ــج  ــرا رن ــرم م ــرگ پس ــتر از م ــه بیش ــا آن چ زد. ام
ــد«  ــج »نوی ــک معال ــه پزش ــت ک ــن اس ــد ای می ده
بــدون توجــه بــه وضعیــت روحــی و روانــی پســرم او 
را از بیمارســتان مرخــص کــرد ایــن درحالــی بــود کــه 
حتــی مــن بــه عنــوان فــردی غیرکارشــناس متوجــه 
اضطــراب شــدید او شــدم و اصــرار کــردم کــه او هنوز 
ــتری  ــری را بس ــدت دیگ ــد م ــه و بای ــودی نیافت بهب
شــود امــا پزشــک بــر نظــر خــودش پافشــاری کــرد 

و ...
و قصــور  می کــرد  ادعــا  ســاله ای کــه   51  مــرد 

ســهل انگاری بــرای ترخیــص زودهنــگام فرزنــدش از 
مرکــز درمانــی، عامــل اصلی خودکشــی پســرش بوده 
ــه کارشــناس و مــددکار اجتماعــی کانتــری  اســت ب
ــی  ــای زندگ ــه بدبختی ه ــت: هم ــهد گف ــپاد مش س
ــم ــدر زن ــرگ پ ــا م ــل ب ــال قب ــدود 15 س ــن از ح  م
آغــاز شــد. آن زمــان همســرم دریافــت حقــوق 
ــن طــاق  ــرد و از م ــه ک ــدرش را بهان بازنشســتگی پ
ــرگ  ــد از م ــدرش را بع ــوق پ ــد حق ــا بتوان ــت ت گرف
او دریافــت کنــد درحالــی کــه مــا هیــچ مشــکلی بــا 

ــتیم. ــر نداش یکدیگ
فرزنــد کوچکــم را بــا خــود بــرد و مــرا بــا ســه 
ــد  ــن شــرایط نوی ــا گذاشــت. در ای ــرم تنه پســر دیگ
ــد.  ــی کن ــا او زندگ ــا ب ــت ت ــن رف ــدر م ــه پ ــه خان ب
ســه ســال بعــد از ایــن ماجــرا دســت نویــد در 
ــا آن  ــت شــد ب ــک ســانحه رانندگــی دچــار معلولی ی
ــر روح و روانــش  ــادی ب ــر زی ــن موضــوع تأثی کــه ای
ــدر  ــزد پ ــه ن ــن ک ــم از ای ــاز ه ــا ب ــود ام ــته ب گذاش
بزرگــش زندگــی می کــرد راضــی بــه نظــر می رســید 
ولــی چــرخ روزگار بــه کام او نچرخیــد و چنــد ســال 
ــد  ــه بع ــان ب ــرد از آن زم ــوت ک ــش ف ــد پدربزرگ بع
نویــد بــه دلیــل عاقــه شــدیدی کــه بــه پــدرم 
ــز  ــی را در مرک  داشــت دچــار افســردگی شــد و مدت
ــال  ــوز دو س ــا هن ــرد. ام ــر ب ــه س ــکی ب روان پزش
بیشــتر از ایــن ماجــرا نگذشــته بــود کــه روزی بــرادر 
کوچک تــر نویــد مقابــل چشــمانش دچــار بــرق 

ــپرد. ــان س ــد و ج ــی ش گرفتگ

ایــن حادثــه کــه در منــزل همســر اولــم رخ داد 
ــر شــدت  ــرد و هــر روز ب ــد را تشــدید ک ــاری نوی بیم
می شــد.  افــزوده  او  روانــی  و  روحــی  بیمــاری 
بــه همیــن دلیــل دوبــاره نویــد را در مرکــز روان 
ــن  ــرایط م ــن ش ــم در همی ــتری کردی ــکی بس پزش
ــه  ــا ب ــردم ت ــری ازدواج ک ــا زن دیگ ــاره ب ــم دوب ه
ایــن زندگــی آشــفته ســر و ســامانی بدهــم درحالــی 
ــن  ــی را تأمی ــای زندگ ــی هزینه ه ــا مسافرکش ــه ب ک
می کــردم، بــه هــر طریــق مخــارج ســنگین بســتری 

شــدن پســرم را می پرداختــم.
ــزل  ــه من ــی ب ــز درمان ــد از مرک ــی نوی ــار وقت ــن ب ای
ــاز  بازگشــت بیشــتر از او مراقبــت می کردیــم ولــی ب
ــد  ــک روز خــوش می دی ــد ی ــی پســرم نبای هــم گوی
احســاس می کــردم وضعیــت روحــی وروانــی او 
بیشــتر از گذشــته بــه هــم ریختــه اســت بــه همیــن 
دلیــل بــا نظــر پزشــک او را دوبــاره بســتری کردیــم. 
امــا ایــن بــار وقتــی پزشــک معالــج دســتور مرخــص 
ــی تعجــب کــردم چــرا  شــدن او را صــادر کــرد. خیل
ــی داد  ــان م ــز نش ــری او نی ــاالت ظاه ــی ح ــه حت ک
پســرم از شــدت بیمــاری رنــج می بــرد بــا ایــن 
ــزل  ــه من ــج او را ب ــک معال ــرار پزش ــه اص ــود ب وج
ــت  ــم گرف ــتحمام تصمی ــس از اس ــد پ ــم. نوی آوردی
ــربزرگ ترم  ــه پس ــن ب ــرود، م ــادرش ب ــزل م ــه من ب
ــا  ــد را تنه ــد نوی ــادرش بگوی ــه م ــه ب ــردم ک ــد ک تأکی

ــذارد! نگ
چــرا کــه احســاس می کــردم حالــش خــوب نیســت 
ــه  ــول ب ــق معم ــابقم طب ــر س ــد همس ــح روز بع صب
ســرکارش رفتــه و نویــد را بــه مــادرش ســپرده بــود 
مادربــزرگ نویــد هــم بــرای مــدت کوتاهــی او را تنهــا 
ــود امــا ســاعتی  گذاشــته و بیــرون از منــزل رفتــه ب
ــت و از  ــاس گرف ــن تم ــا م ــادر زن ســابقم ب ــد م بع
ــد  ــخ نمی ده ــش پاس ــه تلفن های ــد ب ــه نوی ــن ک ای
ــه  ــودم را ب ــان خ ــی هراس ــرد. وقت ــی ک ــراز نگران اب
ــی جــان پســرم را در  ــزل آن هــا رســاندم پیکــر ب من
حالــی دیــدم کــه خــود را حلــق آویــز کــرده بــود و ... 
ــم  ــد ه ــزرگ نوی ــه مادرب ــن حادث ــد از ای دو روز بع
ــم او  ــاید ه ــپرد. ش ــان س ــی ج ــکته قلب ــر س ــر اث ب
ــد را  ــذاب وجــدان نتوانســت مــرگ نوی ــل ع ــه دلی ب

ــد. ــل کن تحم

کنش    وا

 رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و
 آبخیزداری کشور   

بحث معیشت جنگل بانان و محیط بانان در تکمیل 
این الیحه در کمیسیون ها مورد توجه قرار گرفته 

است تا نسبت به شرایط فعلی مورد حمایت 
بیشتری قرار گیرند و از حمایت های ویژه در 

زمینه مأموریت هایی که برعهده دارند، برخوردار 
شوند. امیدواریم با تصویب الیحه جنگل بانان و 
محیط بانان در صحن علنی مجلس شاهد این 

باشیم عزیزانی که در خط مقدم حمایت و صیانت 
از جنگل ها و مراتع حضور دارند، مورد حمایت قرار 

گیرند.

 جانشین فرمانده یگان های 
ویژه ناجا 

با توجه به گستردگی حادثه در استان کرمانشاه، 
استقرار کامل نیروها در شهرهای حادثه دیده، 

روستاها، معابر و اردوگاه های ایجاد شده صورت 
گرفته است و بحمدهللا با تاش شبانه روزی 

نیروهای کارآمد این یگان، امنیت 100 درصدی در 
مناطق زلزله زده حاکم است. گشت های خودرویی، 

موتوری و پیاده در تمامی مسیرها و اماکن 
حساس استقرار دارند و از بروز هرگونه تعرض و 
سوء استفاده توسط معاندان جلوگیری می کنند، 

نیروهای یگان ویژه با انگیزه باال بصورت 24 ساعته 
در حال فعالیت هستند.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع 
 انسانی و فناوری اطالعات وزارت 

آموزش و پرورش 
اصرار وزارت آموزش و پرورش و مقررات قانون 

خدمات کشوری، شرکت حق التدریس ها و 
نیروهای نهضت سواد آموزی در آزمون استخدامی 

است. پیشنهاد مشخص ما ایجاد فرصت برابر و 
برقراری عدالت استخدامی مطابق ماده 41 قانون 

مدیریت خدمات کشوری است. برای کسانی 
که سابقه و تجربه دارند، به ازای سابقه تدریس 

تمام وقت آنان در وزارت آموزش و پرورش، 
می توانیم ضریب دو درصدی به نمره آزمون آنان 

بدهیم.
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کارتون - نتایج تحقیق اندیشکده امنیتی برزیلی ایگاراپه نشان می دهد 
که آمریکا از لحاظ آمار قتل و جنایت در رتبه اول جهان قرار دارد

 تسنیم

امامحسین)ع(میفرمایند:
»ِإّناْلَکرِیَمِإَذاَتَکّلَمِبَکاَلٍم،َیْنَبِغىاَْنُیَصّدَقُه

ِباْلِفْعِل«
»بزرگوارکسىاستکهگفتارشباعملشیکى

باشد.«

حدیث روز

)مستدرک الوسائل، ج ۷، ص ۱۹۳، ح۶ (

   ترفندهای خانه داری
روش نگهداری از روغن

روغن هــای غنی شــده حســاس تر هســتند و نبایــد در 
ــرد. ــاد قــرار بگی درجــه حــرارت زی

روغــن، یکــی از مــواد غذایــی اســت کــه بــه دلیــل 
ــامت آن  ــه س ــد ب ــذا بای ــه غ ــترده در تهی ــتفاده گس اس
توجــه داشــت. آنچــه در پــی می آیــد توصیه هایــی اســت 
کــه می بایــد بــرای نگهــداری بهتــر ایــن مــاده غذایــی بــه 

ــرد. ــا توجــه ک آن ه
ــه  روغن هــا و چربی هــا ترکیبــات فاسدشــدنی هســتند. ب
ــوا،  ــا اکســیژن ه ــت، مجــاورت ب ــی وجــود رطوب ــور کل ط
آهــن و مــس، حــرارت و نــور باعــث تشــدید فســاد روغــن 
می شــود؛ بنابرایــن روغــن بایــد در محــل خشــک و خنــک 
ــور و در ظــرف دربســته نگهــداری شــود و پــس  و دور از ن

از هربــار مصــرف روغــن، در ظــرف محکــم بســته شــود.
بســته بندی روغــن بایــد در ظــرف غیرقابــل نفــوذ بــه نــور 

ــب باشــد. ــم و بی عی و محک
نحــوه نگهــداری روغــن در فروشــگاه ها نیــز مهــم اســت. 
ــد  ــفاف باش ــه ش ــی ک ــن در صورت ــداری روغ ــروف نگه ظ
بایــد بــه دور از نــور و در محــل خنــک نگــه داشــته شــود؛ 
بــا  مایــع  روغن هــای  و چیــدن  نگهــداری  از  به ویــژه 
ــه  ــگاه ها ک ــه فروش ــت شیش ــفاف در پش ــته بندی ش بس
ــودداری  ــد خ ــود، بای ــع می ش ــن مای ــاد روغ ــب فس موج

شــود.

   سالم باشیم
آلودگی هوا برای کدام گروه خونی 

خطرناک تر است؟
یافته هــای جدیــد محققــان نشــان می دهــد دارنــدگان 
ــوا  ــی ه ــروز آلودگ ــان ب ــی A ،B و AB در زم ــای خون گروه ه
ــه افــراد دارای گــروه خونــی O بیشــتر در معــرض  نســبت ب

ــا دردهــای قفســه ســینه هســتند. ــی ی ــه قلب حمل
ــان موسســه  ــوز، پزشــکان و محقق ــه گــزارش بهداشــت نی ب
قلــب مرکــز پزشــکی اینترمونتیــن در ایالــت اوتــا بــا مطالعــه 
دربــاره بیمــاران در بــازه زمانــی ســال 1993 تــا 2007 دریافتنــد 
کــه خطــر حملــه قلبــی یــا درد قفســه ســینه بــرای دارنــدگان 
ــوا  ــی ه ــروز آلودگ ــای ب ــی A ،B و AB در زمان ه ــروه خون گ
دوبرابــر می شــود؛ امــا دربــاره گــروه خونــی O، تنهــا 40 

درصــد اســت.
محققــان هشــدار داده انــد افــرادی بــا ایــن گروه هــای خونــی 
ــزل  ــتر در من ــوا بیش ــدید ه ــی ش ــای آلودگ ــد در زمان ه بای
بماننــد؛ به ویــژه اگــر بــه بیماری هــای قلبــی مبتــا هســتند. 
مطالعــه  ایــن  ارشــد  محقــق  هــورن،  بنجامیــن  دکتــر 
می گویــد: ارتبــاط بیــن حملــه قلبــی و آلودگــی هــوا در 
بیمــاران دارای گــروه خونــی A ،B و AB نبایــد افــراد را 
ــوا  ــی ه ــاره آلودگ ــات الزم را درب ــا اطاع ــد؛ م ــرب کن مضط
ــا  ــه آن ه ــم ب ــعی می کنی ــم و س ــه می دهی ــاران ارائ ــه بیم ب
بگوییــم در ایــن مواقــع چــه کاری بایــد بکننــد؛ در خانــه و دور 

ــد. ــوا بمانن ــی ه از آلودگ

   سبک زندگی   خانواده
مراقبه و محاسبۀ نفس

بدیهــی اســت مســأله محاســبه نفــس در اســام از 
ــل  ــه اه ــانى ک ــت، و کس ــوردار اس ــى برخ ــت واالئ اهمی
محاســبه نفــس نیســتند، از پیــروان راســتین ائمــه اهــل 

ــوند!  ــى ش ــوب نم ــام محس ــم الس ــت علیه بی
لــذا امــام کاظــم  علیــه الســام در تبییــن ضــرورت 
محاســبۀ نفــس اینگونــه مــی فرمایــد؛» »یاهشــام لیــس 
ــان عمــل  ــوم ف ــم یحاســب نفســه فــى کل ی ــا مــن ل من
ــه  ــه و ان عمــل ســیئا اســتغفر هللا من حســنة اســتزاد من
ــه حســاب خویــش نرســد از  و تاب؛کســى کــه هــر روز ب
ــق  ــدا توفی ــام داده از خ ــى انج ــر کار خوب ــت، اگ ــا نیس م
ــر  ــد( و اگ ــپاس گوی ــر آن س ــدا را ب ــد )و خ ــى طلب فزون
عمــل بــدى انجــام داده اســتغفار کنــد و بــه ســوى خــدا 

ــد!« ــه کن ــردد و توب برگ
الزم بــه ذکــر اســت پیشــگیرى از زیــان و کوشــش بــراى 
ســود بیشــتر، در هیــچ مؤسســه اى چــه کوچــک و چــه 
بــزرگ در ایــن جهــان، بدون رســیدگى مســتمر و محاســبه 
و بیــان ممکــن نیســت. و راســتى حیــرت آور اســت کــه 
ــدر  ــن ق ــود ای ــادى خ ــرمایه هاى م ــاب س ــردم در حس م
ــد گــرم  ــاد شــدن چن ــه کــم و زی ــا نســبت ب ــد، و ی دقیقن
وزن بــدن خویــش حساســیت دارنــد، امــا گاهــى در 
ــانى  ــاب هاى انس ــه حس ــار ب ــک ب ــى ی ــر حت ــى عم تمام
ــت  ــه غفل ــند چ ــى رس ــش نم ــوى خوی ــى و معن و اخاق

ــتناکى! وحش

 واقعیات  علمی 
درباره ماهی تیالپیا )5(

 تیالپیا و زنان باردار
ــوم  ــه عل ــی مؤسس ــتادیار پژوهش ــائی، اس ــرین مش نس
شــیاتی کشــور، سازمان غذا و داروی آمریــکا و آژانس 
حفاظت محیط زیست آمریکا، مصرف گوشت تیاپیا را در 
کنار چهــار آبزى دیگر مثــل )سالمون، میگو، گربه ماهى و 
کاد( براى زنان باردار، مادران شیرده و اطفال توصیه کرده 

است.
 سالمت تیالپیا تایید شده است

فرهــاد رجبی پــور، معــاون مرکــز تحقیقــات ملــی آبزیــان 
ــیا  ــروری آس ــای آبزی پ ــه تازه ه ــه مجل ــور، ب ــای ش آب ه
ــت: میزان انواع آلودگى ها در نمونه هاى پرورشى  ــه اس گفت
تیاپیــا به مراتب نسبت به نمونه هاى طبیعى کمتر است. با 
وجود این، از حیث استاندارد سامت، جایگاه ویژه اى براى 
تیاپیا مطرح شده است. در پژوهشــی مشــخص شــد کــه 
ــرای مصــارف انســانی  ــر از 1ppm ب ــر جیــوه پایین ت مقادی
قابــل قبــول اســت؛ در حالــی کــه ایــن میــزان در تیاپیــا 

0٫01ppm تعییــن شــده اســت.
خوشبختانه بــا وجــود شایعات مهندسى شده، مردم ایران 
از این  همانند مردم دیگر مناطق جهان، استقبال شدیدى 
محصول مى کنند. این ماهى غنى از فسفر، پتاسیم، سلنیوم، 
ویتامین ب12 و مــورد تاییــد ســازمان غــذای داروی آمریکا 

و آژانس حفاظت محیــط زیســت ایــن کشــور اســت.

آگهی مزایده عمومی

علی پیراینده - شهردار

شهرداری نطنز در نظر دارد با توجه به مصوبه شورای محترم اسامی شهر نطنز نسبت به اجاره 21 واحد تجاری از طبقه 
همکف، طبقه اول و زیرزمین از مجموعه تجاری پاساژ شهرداری واقع در خیابان امام خمینی)ره( متعلق به شهرداری 

نطنز از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ یکشنبه 96/09/11 به شهرداری 

نطنز مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 54222119 - 031

نوبت دوم

شماره جدید ماهنامه سراسری افق فردا منتشر شد...

ــرداری  ــر بهره ب ــارت ب ــری و نظ ــاون راهب ــاک روح، مع ــدس پ مهن
شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور، در همایــش مدیــران 
ــرداری  ــداری و بهره ب ــای ادارات نگه ــرداری آب و رؤس ــر بهره ب دفات
ــنه  ــاد آب، پاش ــت: اقتص ــد، گف ــزار ش ــان برگ ــه در اصفه ــور ک کش
آشــیل صنعــت آب و فاضــاب اســت کــه بایــد بــا نگهــداری اصولــی 
ــل  ــزات را در مقاب ــاب آوری تجهی ــا ت ــات، نه تنه ــی از تأسیس و علم
حــوادث افزایــش دهیــم، بلکــه بــه افزایــش طــول عمــر تأسیســات 
کمــک کنیــم؛ زیــرا ایــن مهــم در شــکوفایی اقتصــاد صنعــت 

بی تأثیــر نیســت.
وی افــزود: در حــال حاضــر صنعــت آب و فاضــاب در بخــش کّمــی 
و کیفــی آب بــا چالش هــای زیــادی مواجــه اســت؛ انتظــار مــی رود 
حــوزه بهره بــرداری کــه نقــش محــوری و کلیــدی در تأمیــن و توزیــع 
ــر  ــه ب ــا تکی ــردم دارد، ب ــه م ــدار ب ــز پای آب ســالم و بهداشــتی و نی
ــن  ــی اساســی را در ای ــات، راهبردهای ــل اطاع ــی و تحلی ــش فن دان

زمینــه تبییــن کنــد.
مهنــدس پــاک روح انتقــال و توزیــع آب شــرب را فرآینــدی پیوســته 
دانســت و گفــت: کیفیــت آب شــرب، خــط قرمــز صنعــت محســوب 
ــا برخــورداری از  می شــود؛ در ایــن راســتا حــوزه بهره بــرداری بایــد ب
نیــروی انســانی متخصــص، کارآمــد، تأسیســات و تجهیــزات بــه روز، 
آب شــرب ســالم و پایــدار مــردم را تأمیــن کنــد کــه ایــن مهــم، یکــی 

از وظایــف اساســی صنعــت محســوب می شــود.
ــال های  ــه س ــبت ب ــاب نس ــت آب و فاض ــروز صنع ــت: ام وی گف
ــا تبییــن  ــر شــده و بایــد در ایــن راســتا ب ــر و چابک ت گذشــته پویات
ــم  ــف، نقشــه راهــی را ترســیم کنی ــای مختل ــات در زمینه ه موضوع
ــر ســازیم.  ــه پیــش هموارت ــی صنعــت را نســبت ب ــا مســیر پویای ت
ــور  ــاب در کش ــرکت های آب و فاض ــوی ش ــه از س ــی ک اکیپ های
بــرای کمــک بــه زلزلــه زدگان بــه غــرب کشــور اعــزام شــدند، 
ــا بهره گیــری از مهــارت و تخصــص کــدورت آب را مهــار  توانســتند ب
کننــد تــا آب ســالم در کوتاه تریــن زمــان ممکــن وارد شــبکه شــود؛ 
بــه طــوری کــه در مرکــز اســتان کرمانشــاه در کمتــر از 10 ســاعت، در 
شــهرهای اطــراف پــس از 48 ســاعت و در روســتاهای اطــراف طــی 
72 ســاعت، کــدورت آب برطــرف و آب شــرب وارد شــبکه شــد؛ ایــن 
دســتاوردها حاصــل پویایــی صنعــت نســبت بــه ســال های گذشــته 

اســت.
ــی آب  ــرکت مهندس ــرداری ش ــر بهره ب ــارت ب ــری و نظ ــاون راهب مع
ــتر  ــت، بیش ــت صنع ــه اول فعالی ــت: در ده ــور گف ــاب کش و فاض
بــه مباحــث ســخت افزاری پرداختــه می شــد. در دهــه دوم بــه 
مســائل نرم افــزاری توجــه می شــد و هم اکنــون کــه در دهــه ســوم 
قــرار داریــم، بایــد بــا رویکــرد مغزافــزاری بــه مســائل بپردازیــم تــا 

بتوانیــم شــکوفایی صنعــت را رقــم زنیــم؛ هرچنــد کــه در حــال حاضر 
صنعــت از مدیــران کارآمــد و کارشناســان متخصــص برخوردار اســت.
ــل  ــر عام ــی، مدی ــم امین ــدس  هاش ــش، مهن ــن همای ــه ای در ادام
ــف  ــی از وظای ــت: یک ــان، گف ــتان اصفه ــاب اس ــرکت آب و فاض ش
مهــم حــوزه بهره بــرداری، تأمیــن و توزیــع آب شــرب ســالم و پایــدار 
ــی از ســوی  ــه خوب ــن مهــم خوشــبختانه ب ــه مــردم اســت کــه ای ب
فعــاالن ایــن صنعــت در اســتان اصفهــان انجــام می شــود؛ امــا بایــد 
رویکــردی در نظــر گرفتــه شــود کــه فعــاالن در ایــن حــوزه بتواننــد 
در مواقــع بحــران و بــروز حــوادث در کوتاه تریــن زمــان ممکــن، آب 
ــردم  ــار م ــدار در اختی ــورت پای ــه ص ــتی را ب ــالم و بهداش ــرب س ش

قــرار دهنــد.
وی گفــت: برخــورداری از نــاوگان مجهــز بــه رفــع بحران و برخــورداری 
ــا  ــوان ب ــه می ت ــی هســتند ک ــه عوامل ــروی متخصــص، از جمل از نی
بهره گیــری از آن هــا خدمــات پایــدار و مســتمر را بــه مــردم در هــر 

شــرایطی ارائــه کــرد.
ــرکت آب  ــت ش ــه از فعالی ــت ک ــرن اس ــش از نیم ق ــت: بی وی گف
و فاضــاب اســتان اصفهــان می گــذرد و در طــی ایــن ســال ها 
شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بــا چالش هــای متعــددی در زمینــه 
ارائــه خدمــات در بخــش آب و فاضــاب بــه مشــترکان روبــه رو بــوده 
ــا،  ــامانه نجم ــزار س ــری از نرم اف ــا بهره گی ــن ب ــود ای ــا وج ــت؛ ب اس
ــدار  ــرل، توانســت خدمــات پای GIS و سیســتم تله متــری و تله کنت
را بــه مــردم در بخــش آب ارائــه دهــد و بــا بازســازی شــبکه فرســوده 
ــص  ــای متخص ــتفاده از نیروه ــا اس ــان ب ــهر اصفه ــاب در ش فاض
ــاط  ــز توســعه شــبکه فاضــاب در دیگــر نق ــی و خارجــی و نی داخل
اســتان درصــدد ارائــه خدمــات بهتــر و گســترده  به مشــترکان اســت.

معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور:

 صنعت آب و فاضالب در کشور 
پویاتر از سال های گذشته است


