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نگاهی به دیدار صنعت نفت – سپاهان

جدال با سکو

کیمیای وطن بررسی کرد:

کنکور   حذف 
از رؤیا تا واقعیت

 وقتی طنازی اصفهانی ها 
گر را پای تلویزیون  تماشا

می نشاند

سبک زندگی دینی
است  چندی  که  مناقشه  پر  موضوعات  از  یکی 
فضای گفتمانی در دانشگاه و شاید فضای عمومی 
را به خود مشغول کرده باشد، مفهوم سبک زندگی 
دینی است. این موضوع در فضای عمومی جامعه 
با طرح مصادیق عینی سبک زندگی که روایتگر 
مهندسی  الزامات  و  آن  تجویزی  غیر  چیستی 
از  زاویه های معطوف به چالش  حاکمیتی است، 
این  از  با قرائت حاکمیتی  را  قرائت جامعه ای آن 

مفهوم ایجاد کرده است. 
روایت حاکمیت از موضوع سبک زندگی به مثابه 
از  ابزاری برای مهندسی فرهنگی است که یکی 
منویات حاکمیت برای تحقق آرمان تمدن نوین 
اسالمی بوده و اهمیت این موضوع را به ضرورت 

از این حیث بدل کرده است...
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رهایی از فتنه های آخرالزمان 
در روایات زیادی از فتنه های آخرالزمان سخن به 
میان آمده است؛ فتنه هایی نفس گیر، مشقت آور  
و گرفتارکننده که مؤمنان را به سختی می اندازد؛ 
در حالی که کاری هم نمی توانند بکنند یا تالششان 
تأثیر چندانی در زدودن فتنه ها ندارد؛ زیرا هجوم 
فتنه ها زیاد است و ایمان ها به ضعف گراییده و 

شیطان بر دل ها حاکم شده است. 
در این دوران، هرچند فتنه ها سختی ها و تلخی های 
خاص خود را به دنبال می آورد، لیکن شیرینی هایی 
در پی آن نصیب مؤمنان می شود که شاید از هیچ 
راه دیگری به دست آوردنشان برای آن ها ممکن 
نباشد؛ چنانچه در کنزالعمال، جلد 11، ص 189، در 
روایتی آمده است: از فتنه های آخرالزمان کراهت 

نداشته باشید که منافقان را نابود می کند...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با بسیجیان، خطاب به نسل جوان و مؤمن کشور:

 یکی از شیوه های دشمن، ناامیدکردن جوان هاست؛ متأسفانه عده ای بلندگوی دشمن شده اند که همین  چیزها را 
|صفحه 2در فضای جامعه بپراکنند که نمی شود در مقابل این ها ایستاد؛ چرا نمی شود؟

شماآمریکارابهزانودرآوردهاید

رئیس جمهور لبنان خطاب به کشورهای عربی:

لبنان را به سوی آتش 
سوق ندهید

رئیس جمهور لبنان ضمن تأکید بر لزوم همکاری با دولت 
این کشور برای انجام وظایف خود، به کشورهای عربی 

هشدار داد که لبنان را به سوی آتش سوق ندهند...

وزیر دفاع: 

به تهدیدات علیه ایران
پاسخ قاطع می  دهیم

امیر سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح، در نشست مشترک اعضای کمیسیون امنیت 

ملی و سیاست خارجی مجلس...

حریری استعفای خود را پس  گرفت 

 عقب نشینی
 در روز استقالل
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نوشیدن چـای با طعم تاریخ
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 مدیر درمان تأمین اجتماعی اصفهان 
 در همایش تخصصی سیاست گذاری 

مدیریت دیابت عنوان کرد:

طرح های اجرایی پیشگیری از 
دیابت در اصفهان، می تواند 

الگوی اجرایی برای کشور باشد  
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سرفاصله زمانی عبور قطار در 
ایستگاه های مترو به ۱۵ دقیقه رسید

|صفحه 4



کوتاه از سیاست
تا زمانی که تفکر داعش وجود دارد 

جهان اسالم آسوده خاطر نیست
آیــت هللا محمــود  هاشــمی شــاهرودی، رئیــس 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در اجــاس 
مســئله  و  بیــت)ع(  اهــل  محبــان  جهانــی 
ــت  ــه مقاوم ــروز جبه ــرد: ام ــار ک ــا اظه تکفیری  ه
ــم  ــل صهیونیس ــته در مقاب ــر از گذش ــر و فرات قوی ت
ــور  ــه حض ــا در منطق ــان آن ه ــل و هم پیمان بین المل

دارد. 
وی گفــت: نیــاز بــه مقابلــه فکــری بــا تروریســت ها 
ــده تفکــر  ــه در موضــوع القاع ــه ک ــم؛ همان گون داری
زمانــی  برهــه  آن  در  اساســی  نقــش  تکفیــری 
داشــت، بحــث داعــش هــم ماننــد آن اســت و تــا 
ــان اســام  ــر وجــود دارد، جه ــن تفک ــه ای ــی ک زمان

باشــد. آســوده خاطر  نمی توانــد 

تشکیل پرونده های جدید 
حقوق های نجومی

رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور گفــت: در 
ــده در  ــدادی پرون ــازمان، تع ــای س ــر پیگیری ه اث
ــه دادســرا  بحــث حقوق هــای نجومــی تشــکیل و ب
ــه  ــک ب ــده نزدی ــا در آین ــده ت ــال  ش ــم ارس و محاک

ــود.  ــیدگی ش ــا رس آن ه
ــم  ــا ه ــه قب ــور ک ــت: همان ط ــراج گف ــی س قاض
عــرض کــردم، بیشــتر ایــن حقوق هــا در حــوزه 
صاحیــت دیــوان محاســبات کشــور اســت کــه 
ــت و  ــوان اس ــن دی ــه ای ــوط ب ــه مرب ــغ بودج تفری
ســاالنه گــزارش خــود را بــه مجلــس ارائــه می کنــد.

تشکر مقام سازمان ملل از 
دستور رهبر معظم انقالب

بــا  مهاجــرت  بین المللــی  ســازمان  کل  مدیــر 
ــور  ــی وزارت ام ــی و بین الملل ــور حقوق ــاون ام مع

خارجــه دیــدار و گفت وگــو کــرد. 
ســوئینگ ضمــن تســلیت بــه مناســبت وقــوع زلزلــه 
اخیــر در غــرب کشــور، از میزبانــی ســخاوتمندانه و 
طوالنی مــدت جمهــوری اســامی ایــران از پناهنــدگان 
افغــان، به ویــژه دســتور مقــام معظــم رهبــری 
بــرای تحصیــل فرزنــدان اتبــاع غیرقانونی آن کشــور 

در مــدارس ایــران تشــکر و قدردانــی کــرد.

مجلس موافقت نامه چابهار را 
تصویب کرد

الیحــه  اســامی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
موافقت نامــه چابهــار را بــرای همــکاری ســه کشــور 
ــه حمــل  و  نقــل  ــد در زمین ــران، افغانســتان و هن ای

ــد.  ــب کردن تصوی
در جلســه علنــی مجلــس شــورای اســامی الیحــه 
ــذر  ــل و گ ــل و نق ــه تأســیس داالن حم موافقت نام
ــامی  ــوری اس ــای جمه ــن دولت ه ــی بی بین الملل
ایــران، جمهــوری اســامی افغانســتان و جمهــوری 
هنــد )موافقت نامــه چابهــار( در دســتورکار قــرار 

ــب رســید. ــه تصوی ــت و ب گرف

طرح سؤال از وزیر نفت
ــروش گاز ارزان  ــل ف ــه دلی ــت ب ــر نف ــوال از وزی س
بــه شــرکت IFLNG نــروژ بــه هیئت رئیســه تقدیــم 
ــه  ــی ب ــرای بررس ــز آن را ب ــت نی ــن هیئ ــد و ای ش

ــاع داد.  ــرژی ارج ــیون ان کمیس
ــر  ــی از وزی ــینعلی حاجی دلیگان ــؤال حس ــرح س ط
نفــت دربــاره فــروش گاز بــه یــک شــرکت نــروژی 
ــد و  ــم ش ــه تقدی ــه هیئت رئیس ــم ب ــت ک ــا قیم ب
ــه  ــتر ب ــی بیش ــرای بررس ــز آن را ب ــه نی هیئت رئیس

ــاع داد. ــرژی ارج ــیون ان کمیس

 انتصاب اولین زن 
در وزارت صنعت

ــت،  ــر صنع ــوی وزی ــی از س ــا حکم ــک ب ــه ل راضی
معــدن و تجــارت بــه ِســمت معاونــت وزیــر و 
اکتشــافات  و  زمین شناســی  ســازمان  ریاســت 

معدنــی منصــوب شــد. 
تغییــر رئیــس ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات 
معدنــی دو رکــورد را در وزارت صنعــت، معــدن و 
ــس  ــم پ ــه ه ــوری ک ــه  ط ــرد؛ ب ــا ک تجــارت جابه ج
ــر داد و  ــازمان را تغیی ــن س ــت ای ــال ریاس از ۲۰ س
ــر صنعــت،  ــاون وزی ــوان مع ــه عن ــن زن ب هــم اولی
ــریعتمداری،  ــی ش ــارت در وزارت فعل ــدن و تج مع

منصــوب شــد. 

لبنان را به سوی آتش سوق ندهید
رئیس جمهــور لبنــان ضمــن تأکیــد بــر لــزوم 
همــکاری بــا دولــت ایــن کشــور بــرای انجــام 
وظایــف خــود، بــه کشــورهای عربــی هشــدار 
ســوق  آتــش  ســوی  بــه  را  لبنــان  کــه   داد 

ندهند.
بــه گــزارش »النشــره«، میشــل عــون، رئیس جمهور 
ــد  ــی بای ــرایط فعل ــه در ش ــرد ک ــام ک ــان، اع لبن
بــا دولــت همــکاری و کمــک کــرد تــا بتوانــد 

دســتاوردهایی داشــته باشــد.
وی همچنیــن تأکیــد کــرد کــه از حریــری خواســته 
ارائــه اســتعفای خــود شــکیبا باشــد و  تــا در 
فرصتــی بــرای مذاکــره میــان طرف هــای مختلــف 
ایجــاد شــود کــه او هــم بــا ایــن پیشــنهاد موافقــت 

کــرده اســت.
ــه  ــا هم ــی ب ــزوم رایزن ــر ل ــان ب ــور لبن رئیس جمه
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــان تأکی ــی در لبن ــرکای سیاس ش
کشــورهای عربــی از ســوق دادن لبنــان بــه ســوی 

ــر حــذر باشــند. آتــش ب
لبنــان،  نخســت وزیر  حریــری،  ســعد  پیش تــر 
پــس از ورود بــه بیــروت اعــام کــرد کــه بــه 
درخواســت رئیس جمهــور ایــن کشــور ماجــرای 

اســتعفای خــود را بــه تأخیــر انداختــه اســت.
وی بعدتــر در جمــع حامیــان خود در »بیت الوســط« 
محــل اســتقرار نخســت وزیر در بیــروت، گفــت: 
مــن در کنــار شــما هســتم و در خــط مقــدم دفــاع 

از ثبــات لبنــان باقــی خواهــم مانــد.

کوتاه خبر 
 انتقاد از عملکرد 

وزارت جهاد کشاورزی
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی بیــان 
ــازمان های آن   ــاورزی و س ــاد کش ــروز وزارت جه ــرد: ام ک
کــه رنــگ و بــوی جهــاد ندارنــد، بــا ده هــا وظیفــه قانونــی 
و حمایتــی بــه معضلــی بــرای کشــاورزان تبدیــل شــده و 
بــا عوامــل ناکارآمــد و بــا دخالــت و فشــار بــر مــردم کارد 
ــه جنــگ علیــه  ــه اســتخوان مــردم رســانده و عمــا ب را ب

ــتند. ــغول هس ــتایی ها مش روس
ابراهیــم رضایــی گفــت: هیــچ کشــاورزی اجــازه نــدارد برای 
حفــظ زمینــش فنس کشــی کنــد و اگــر انجــام شــود، بــا 
ــق  ــاورزان ح ــد، کش ــورد می کن ــا آن برخ ــی ب ــم قضای حک
ندارنــد گاو و گوســفند نگــه دارنــد و بایــد بــرای نگهــداری 
طویلــه داشــته باشــند و اگــر چنیــن جرم هایــی را مرتکــب 

شــوند، بایــد شــدیدترین تنبیــه را بــه جــان بخرنــد.
ــدم  ــی گن ــد تضمین ــرایط خری ــه ش ــاره ب ــا اش ــی ب رضای
ــد  ــدم بکارن ــه می شــود کشــاورزان گن ــار داشــت: گفت اظه
و بــا محصــول آن عکــس افتخــاری می گیرنــد؛ امــا پــول 
ــان  ــد بدهی ش ــاورزان نتوانن ــا کش ــد ت ــدم را نمی پردازن گن
ــی شــاهد  ــد؛ حت ــد  بخرن ــذر جدی ــد ب ــد و نتوانن را بپردازن
ــل  ــام تحمی ــی اق ــت بعض ــاورزان کش ــه کش ــتیم  ب هس
می شــود و اگــر بــذر تحمیلــی فاســد باشــد، کســی 

مســئولت آن را نمی پذیــرد.
ــد  ــه می کنن ــول و دام را بیم ــت: محص ــده گف ــن نماین ای
و حــق بیمــه می گیرنــد؛ امــا در زمــان بــروز حادثــه، 
در  نمی کنــد  ســؤال  و کســی  نمی دهنــد  را  خســارت 
شــرایطی کــه دولــت بدهــی خــود را به موقــع بــه کشــاورز 
نمی دهــد، اگــر کشــاورز اقســاط خــود را دیــر بپــردازد چــرا 

ــود. ــورد می ش ــا او برخ ــی ب ــم قضای ــا حک ب

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

رهایی از فتنه های آخرالزمان 
بــه  خــدا)ص(  رســول  وصایــای  در  همچنیــن 
علــی!  »ای  اســت:  آمــده  مؤمنــان)ع(  امیــر 
شــگفت آورترین مــردم از نظــر ایمــان و بزرگ تریــن 
از نظــر یقیــن، مردمانــی باشــند کــه در  آنــان 
از  هــم  امــام  و  ندیدنــد  پیامبــری  آخرالزمــان 
نظرشــان پنهــان شــده؛ پــس بــه همــان ســیاهی و 
ســفیدی کتــاب ایمــان آورده  انــد.« )مــن ال یحضــره 

ص366(  ج4،  الفقیــه، 
مســلما هــر آزمونــی کــه ســخت تر باشــد، بســیاری 
ــه آن  ــن آنک ــوند؛ در عی ــول ش ــد در آن قب نمی توانن
ــد، تعــدادی  عــده ای کــه توفیــق و پیــروزی می یابن

انــدک بــوده و جایگاهــی رفیــع خواهنــد داشــت. 
در بیانــات نبــی مکــرم اســام حضرت محمــد)ص(، 
صحبــت از فتنــه فراگیــری اســت کــه در آخرالزمــان، 
میــان تمــام مســلمانان رخ می دهــد کــه تــا زمــان 

ــد.  ظهــور ادامــه می یاب
امیرالمؤمنیــن)ع( در نقلــی از رســول خــدا)ص( 
ــت:  ــد و گف ــزدم آم ــه ن ــل ب ــد: »جبرئی می  فرماین
یــا محمــد! بــه زودی در امتــت فتنــه بــه پــا خواهــد 
شــد. پرســیدم: چگونــه از آن می تــوان خــارج شــد؟ 
ــا  ــینیان و آن ه ــر پیش ــدا خب ــاب خ ــت: در کت گف
ــا  ــه( م ــم )آنچ ــد و حک ــما می آین ــس از ش ــه پ ک
ــل  ــت. فاص ــده اس ــد( آم ــما )رخ می ده ــن ش بی
ــر  ــت؛ ه ــزل نیس ــت و ه ــل اس ــق و باط ــان ح می
ســتمکاری کــه بــدان عمــل نکنــد، خداونــد او 
بــه  آن  در  و هرکــس جــز  درهــم می شــکند  را 
ــد گمراهــش خواهــد  ــال هدایــت باشــد، خداون دنب
ــم و  ــر حکی ــی و ذک ــم اله ســاخت. ریســمان محک

ــت.«  ــتقیم اس ــراط مس ص
ــی  ــای آخرالزمان ــن فتنه ه ــی از ای ــن راه رهای بنابرای
در بیانــات امیــر مؤمنــان)ع(،  تمســک بــه قــرآن و 

اهــل بیــت)ع( اســت. 
امیــر مؤمنــان)ع( در ضمــن خطبــه ای بلنــد راه هایی 
از  مصون مانــدن  و  فتنه هــا  از  رهایــی  بــرای  را 
عــذاب الهــی کــه فرجــام فروافتــادگان در آن هاســت 
ــبت،  ــه مناس ــا ب ــد. در اینج ــان نهادن ــراروی مؤمن ف
ــه  ــنگ توج ــخن گران س ــن س ــی از ای ــه فرازهای ب
لــب  بــر  خــدا)ص(  رســول  و  مــن  می کنیــم: 
ــتند؛  ــا هس ــا م ــا ب ــدان م ــتیم و خان ــوض هس ح
ــا را  ــار م ــد گفت ــد، بای ــا را بخواه ــس م ــس هرک پ
بگیــرد و بــه کــردار مــا عمــل کنــد؛ زیــرا مــا خاندانــی 
ــدار  ــرای دی ــه شــفاعت از آن ماســت. ب هســتیم ک
مــا در کنــار حــوض بــا هــم رقابــت کنیــد؛ چــون مــا 
دشــمنان را از آن دور و دوســتانمان را از آن ســیراب 
می ســازیم. هرکــس از آن آب نوشــد، هرگــز تشــنه 
نشــود و حــوض مــا پــر اســت و از دو آبریــز بهشــتی 
در آن ریختــه می شــود؛ یکــی »تســنیم« و دیگــری 
»معیــن«. در دو طــرف ایــن حــوض، زعفران اســت. 
ــه از  ــی اوســت ک ــد؛ ول ــا نمی گزیدن ــر م کســی را ب
ــد؛  ــژه رحمتــش کن ــه را بخواهــد وی ــش هرک بندگان
پــس خــدا را ســتایش می کنــم بــه ایــن نعمت هــا 
ــی  ــر حال زادگ ــرار داده و ب ــه مخصــوص شــما ق ک
ــر درد،  ــفای ه ــواده ش ــا خان ــاد م ــون ی ــما؛ چ ش
بیمــاری و وسوســه شــک آور اســت و البتــه دوســتی 
مــا، ســبب خشــنودی خداســت و هرکســی کــه راه 
مــا را گیــرد، فــردا در »حظیرالقــدس« و »فــردوس 
ــون  ــا همچ ــر م ــر ام ــت و منتظ ــا ماس ــن« ب بری
کســی اســت کــه در راه خــدا بــه خونــش درغلتــد و 
هرکــه فریــاد مــا را بشــنود، ولــی مــا را یــاری نکنــد، 
خــدا او را بــه رو بــر ســر دو ســوراخ بینــی در دوزخ 

ســرنگون ســازد. 
اســتقامت و تقیــه در برابــر دشــمنان،  ثبــات و 
دوری از رنگ به رنــگ شــدن،  پرهیــز از دنیاگرایــی، 
شــناخت حــق امامــان معصــوم)ع(، پیشــه کــردن 
تقــوی، ناســازگاری بــا ســتمکاران، ذکــر و یــادآوری 
ــت  ــوری اس ــاه، از ام ــاعه گن ــدم اش ــگی و ع همیش
کــه می توانــد گــروه مؤمنــان را از فتنه هــا مبــرا 
ــتقیم  ــیر مس ــراف از مس ــیب های انح ــد و از آس کن

ــوظ دارد.  محف
از شــر  را  مــا  آنکــه خداونــد همــه  امیــد  بــه 
ــات  ــام ابتائ ــد و از تم ــان برهان ــای آخرالزم فتنه ه

ان شــاءهللا آورد.  بیــرون  ســربلند  دوره  ایــن 
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حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم 
ــر از  ــا هــزاران نف ــدار ب انقــاب اســامی، در دی
بســیجیان سراســر کشــور، بســیج را پدیــده ای 
امــام  افتخــارات  از  و  گره گشــا  کم نظیــر، 
ــه  ــترش روحی ــر گس ــد و ب ــل)ره( خواندن راح
بســیجی بــه معنــای »انگیــزه و شــوق و تــاش 
ــربلندی و  ــاب و س ــداف انق ــق اه ــرای تحق ب

ــد.  ــد کردن ــران« تأکی ــرفت ای پیش
گزیده سخنان ایشان به شرح ذیل است:

ــد: دشــمن خصومــت  ــه ای فرمودن ــام خامن ام
تــا  تشــدید کــرده  طــرف  هــر  از  را  خــود 
مقاومــت برخاســته از تفکــر انقابــی و اســامی 
را در منطقــه نابــود کنــد؛ امــا جوانــان و مــردان 
مؤمــن و پراســتقامت، بــا دفــع غــده ســرطانی 
زانــو  بــه  را  دشــمنان  داعــش،  تکفیــری 
ــار  ــم« را ب ــا می توانی ــوم »م ــد و مفه درآوردن

دیگر برای همه اثبات کردند. 
ــه  ــیج را ب ــامی بس ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
معنــای گــردآوری و اســتفاده از ظرفیــت آحــاد 
مــردم و نیــروی انســانی فعــال، مجاهــد و 
ــر  ــه اگ ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــد و ب ــر خواندن مبتک
انقــاب اســامی، بســیج را نداشــت، بــا نقیصه 
و خــأ بزرگــی مواجــه بــود، افزودنــد: ســازمان 
ــه  ــک مجموع ــوان ی ــه عن ــیج ب ــت بس مقاوم
ــی  ــی مردم ــیج عموم ــادی از بس ــد، نم کارآم
اســت کــه وظایــف حســاس و مهمــی بــر عهده 

دارد. 
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا اشــاره بــه 
»ســخن نــو« انقــاب اســامی بــرای بشــریت 
گفتنــد: ســخن نــو انقــاب اســامی ایــن 
بــه  می تواننــد  انســانی  جوامــع  بــود کــه 
ــد  ــت یابن ــی دس ــادی و علم ــرفت های م پیش
و  را کســب  پــروردگار  رضایــت  همزمــان  و 

ارزش هــای الهــی را حفــظ کننــد.

ــان  ــامی خاطرنش ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
کردنــد: تحقــق چنیــن جامعــه ای و دســتیابی 
واالی  اهــداف  و  مــادی  پیشــرفت های  بــه 
ــی اســت  ــا و نبایدهای ــد بایده ــوی، نیازمن معن
ــی  ــه طبقات ــتبداد، فاصل ــی، اس ــه »بی عدالت ک
و فســاد عملــی و فکــری و غرق شــدن در 
ــاس  ــاص، احس ــا و »اخ ــهوات« از نبایده ش
و جلــب  و مجاهــدت، کار  تــاش  وظیفــه، 

ــت.  ــدا« از بایدهاس ــت خ رضای
آن  افزودنــد:  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
ســاختار و قالبــی کــه توانســت مجموعــه 
بایدهــا و نبایدهــا را در خــود جمــع کنــد، نظــام 

جمهوری اسامی بود. 
اثرگــذاری نســل جــوان و مؤمــن  ایشــان 
ــدن و درک  ــود ندی ــا وج ــه ب کشــور را در منطق
نکــردن دوران انقــاب و امــام و دفــاع مقــدس، 
و  خواندنــد  اســامی  انقــاب  معجــزات  از 
خاطرنشــان کردنــد: شــما جوانــان توانســته اید 
آمریــکای مســتکبر را بــه زانــو درآوریــد و 

ــد. ــت دهی شکس
رهبــر معظــم انقــاب اســامی عامــل حقیقــی 
نابــودی و دفــع غــده ســرطانی داعــش را 
و  خواندنــد  بســیجی  احســاس  و  روحیــه 

ــه وســیله  ــد ب ــد: دشــمنان ســعی کردن افزودن
ــه ای  ــانی، حادث ــری غیرانس ــروه تکفی ــن گ ای
ــد؛  ــود آورن ــه وج ــت ب ــان مقاوم ــه جری را علی
ــزه وارد  ــوق و انگی ــا ش ــن، ب ــان مؤم ــا جوان ام
میــدان مجاهــدت شــدند و دشــمن را بــه زانــو 

درآوردند. 

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای نابــودی ایــن گــروه 
ــان و  ــت جوان ــا هم ــانی را ب ــرِی غیرانس تکفی
مــردان مؤمــن و تــاش کســانی کــه مقاومــت 
را قبــول دارنــد، کاری بســیار بــزرگ برشــمردند 
ــایه  ــورهای همس ــی از کش ــد: در برخ و افزودن

ــش  ــردن داع ــی در نابودک ــه توانای ــاور ب ــز ب نی
ــدان وارد  ــه می ــی ب ــا وقت ــت؛ ام ــود نداش وج
ــام  ــد و پی ــه چشــم دیدن ــروزی را ب شــدند، پی
ــم« را  ــا می توانی ــی »م ــامی یعن ــاب اس انق
بــاور کردنــد؛ ضمــن اینکــه انقــاب نیــز نشــان 
را  راهگشــای خــود  و  بدیــع  پیام هــای  داد 
این گونــه و در عرصــه عمــل بــه افــکار ملت هــا 

می رساند. 
ــه بســیجی  ــه ای روحی ــت هللا خامن حضــرت آی
ــه  ــاز هم ــاش را نی ــزه و شــوق و ت ــی انگی یعن
و  اقتصــادی، صنعتــی  علمــی،  عرصه هــای 
میلیون هــا  افزودنــد:  و  دانســتند  فرهنگــی 
نفــر در سراســر کشــور عضــو ســازمان بســیج 
ــد از  ــه بای ــوه بســیجی اند ک ــا بالق نیســتند؛ ام
ــام دادن  ــرای انج ــاده ب ــت فوق الع ــن ظرفی ای
مختلــف  عرصه هــای  در  فــراوان  کارهــای 

ــرد.  ــتفاده ک اس
ایشــان تجربه هــای مکــرر و عینــی ملــت ایــران 
را در عرصــه »مــا می توانیــم« خاطرنشــان 
کردنــد و افزودنــد: »مــا می توانیــم«، مفهومــی 
ــران  ــت ای ــه مل ــت؛ بلک ــادی نیس ــا اعتق صرف
بارهــا بــه چشــم خــود و بــا همــه وجــود، آن را 

مشاهده و درک کرده است. 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با بسیجیان کشور:

 شما جوانان توانستید
آمریکا را به زانو درآورید

ادامه از صفحه اول

علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای اســامی      در 
حاشــیه دهمیــن مجمــع عمومــی مجالــس آســیایی 
مجلــس  نایب رئیــس  یوســفی«،  »خیرالنســاء  بــا 

تاجیکســتان دیــدار و گفت و گــو کــرد. 
وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت شــرکت های ایرانی بــرای حضور 
ــرمایه گذاری  ــرد: س ــوان ک ــتان عن ــادی در تاجیکس اقتص
ــه  ــتان ب ــال آب از تاجیکس ــرق و انتق ــوزه ب ــژه در ح به وی
ــد  ــتان، می توان ــه تاجیکس ــران ب ــال گاز از ای ــران و انتق ای

نقطــه عطفــی در افزایــش روابــط باشــد.
رئیــس مجلــس در پایــان بــا اشــاره بــه ریشــه های 
عمیــق دوســتی میــان ایــران و تاجیکســتان خاطرنشــان 
کــرد: مســائل پیچیــده تروریســمی کــه در کشــور همســایه 
ــه وجــود  ــی ب ــران و تاجیکســتان وجــود دارد، اذیت های ای

آورده کــه بایــد بــا همــکاری و رایزنــی بــرای حــل آن هــا در 
افغانســتان مذاکــره کنیــم. 

ــن  ــدار ضم ــن دی ــه ای ــم در ادام ــفی ه ــاء یوس خیرالنس
ــه  ــه زلزل ــل حادث ــه دلی ــران ب ــت ای ــا مل ــدردی ب ــراز هم اب
غــرب کشــور گفــت: پیوندهای میــان ایــران و تاجیکســتان 
ــط  ــت رواب ــمت تقوی ــه س ــد ب ــت و بای ــاد اس ــیار زی بس

ــم. ــش بروی ــه پی دوجانب
نایب رئیــس مجلــس تاجیکســتان در پایــان بــا ابــراز 
ــران  ــایگی ای ــه در همس ــم ک ــئله تروریس ــی از مس نگران
ــرد: الزم اســت  و تاجیکســتان وجــود دارد، خاطرنشــان ک
ــا  ــا و همکاری ه ــرای حــل مشــکات تروریســم، پیونده ب
را افزایــش دهیــم و متحــد باشــیم کــه در ایــن زمینــه بــه 

ــم. ــران امیدواری ــامی ای ــوری اس ــک جمه کم

جانشــین فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش تاکیــد کــرد: ارتش 
تــا زمانــی کــه اســکان و زندگــی بــه حالت عــادی بازگــردد، در 
کنــار مــردم ســرپل ذهــاب و مناطــق اطــراف آن خواهــد بــود. 
امیــر ســرتیپ نــوذر نعمتــی بــا اشــاره بــه نیازهــای ضــروری 
زلزلــه زدگان غــرب کشــور گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط جــوی 
ــز  ــان عزی ــرودت هــوا و بارندگــی اخیــر، هموطن و کاهــش ب
زلزلــه زده نیــاز بــه تجهیــزات و وســایل گرمایشــی دارنــد کــه 
ــار  ــاز را در اختی ــورد نی ــایل م ــزات و وس ــام تجهی ــه تم روزان

ــم.  ــرار می دهی ــه زدگان ق زلزل
ــانی را  ــوان امدادرس ــام ت ــا تم ــش ب ــه ارت ــان اینک ــا بی وی ب
ادامــه می دهــد، اظهــار داشــت: چــادر، نایلــون، موکــت، پتــو، 
ــورد  ــوارد م ــه م ــی و... از جمل ــواد غذای ــور، م ــک، وال پیک نی
ــان شــریف  ــود کــه توســط کارکن ــده ب ــزان حادثه دی ــاز عزی نی

نیــروی زمینــی ارتــش واگــذار شــد. 
جانشــین فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش ادامــه داد: بخــش 
ــت  ــن امنی ــوع تامی ــات موض ــهر و مح ــطح ش ــم در س مه
اســت کــه توســط تیپ هــای 6۵ و 3۵ واکنــش ســریع 

انجــام می شــود. 
ــروه و  ــئولیت گ ــن مس ــزود: مهم تری ــن اف ــی همچنی نعمت
یــگان مهندســی نیــروی زمینــی واگــذاری و نصــب کانکــس، 
ــه در  ــود ک ــی ب ــام صحرای ــتی و حم ــرویس های بهداش س
محله هــای مــورد نیــاز انجــام شــده اســت. نعمتــی سرکشــی 
ــرای  ــه ای ب ــش را وظیف ــی ارت ــروی زمین ــان نی ــداوم کارکن م
آن هــا دانســت و تصریــح کــرد: ارتــش تــا زمانــی کــه اســکان 
و زندگــی بــه حالــت عــادی بازگــردد، در کنــار مــردم ســرپل 

ذهــاب و مناطــق اطــراف آن خواهــد بــود.

 سرمایه گذاری در حوزه آب و برق 
نقطه عطف روابط ایران و تاجیکستان

 ارتش تا بازگشت زندگی به حالت عادی 
در مناطق زلزله زده حضور دارد

سیاسـت2

،،
جوانان و مردان مؤمن و پراستقامت، 
با دفع غده سرطانی تکفیری داعش، 
دشــمنان را بــه زانــو درآوردنــد و مفهــوم 
»ما می توانیم« را بار دیگر برای همه 

اثبات کردند
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نماینــدگان در جلســه علنــی روز چهارشــنبه قــوه مقننــه در 
جریــان بررســی یک فوریــت طــرح ســاماندهی 
زندانیــان و کاهــش جمعیــت کیفــری زندان هــا 
ــف و 8 رأی  ــق، 17 رأی مخال ــا 1۲۲ رأی مواف ب
ممتنــع از مجمــوع 197 نماینــده حاضــر در 
صحــن علنــی پارلمــان، یک فوریــت ایــن طــرح 

ــد.  ــب کردن را تصوی
محمدعلــی پورمختــار، نماینــده مــردم کبودرآهنــگ در مجلــس 
شــورای اســامی کــه طــراح ایــن طــرح اســت، در تشــریح ایــن 
طــرح گفــت: حــدود ۲7۰ هــزار نفــر در زندان هــای کشــور وجــود 

دارنــد کــه بــار مالــی زیــادی بــرای کشــور ایجــاد می کننــد. 
ــا ۵۰ هــزار تومــان بــرای هــر  ــه بایــد 4۰ ت وی ادامــه داد: روزان
ــه  ــان هزین ــزار توم ــر از 1۰ ه ــا کمت ــم؛ ام ــه کنی ــی هزین زندان

می شــود.
ــس، در  ــی مجل ســلمان خــدادادی، عضــو کمیســیون اجتماع
مخالفــت بــا یک فوریــت ایــن طــرح گفــت: بــه جــای اینکــه بــه 
فکــر ۲7۰ هــزار نفــر زندانــی باشــیم، بایــد بــه فکــر 8۰ میلیــون 
نفــر باشــیم؛ چــون اگــر زندانیــان آزاد شــوند، مشــکاتی بــرای 

ــد.  ســایر مــردم ایجــاد می کنن
وی بــا بیــان اینکــه هــر فــردی کــه جرمــی را مرتکــب می شــود 

ــد در  ــزود: بای ــد، اف ــته باش ــازات آن را داش ــل مج ــد تحم بای
تعاریــف جــرم بازنگــری شــود، نــه اینکــه 
مجازات هــا را آســان کنیــم؛ بایــد بــه فکــر 
ــایش  ــد در آس ــه می خواهن ــیم ک ــی باش مردم

ــد. ــی کنن زندگ
عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس بــا تاکیــد 
بــر اینکــه در کشــور مــا همــه کارهــا جــرم 
تلقــی می شــود، اظهــار داشــت: حتــی بعضــی مواقــع شــنیده 
ــرار اســت  ــز ق ــی نی ــی و رانندگ ــات راهنمای ــه تخلف می شــود ک
جــرم انگاشــته شــود کــه ایــن درســت نیســت. بایــد در طرحــی 

ــر شــود. ــک ذک ــه تفکی ــا ب ــه شــده، جرم ه ــه ارائ ک
وی بــا بیــان اینکــه زندان هــای مــا ظرفیــت حــدود 14۰ هــزار 
ــی  ــر زندان ــزار نف ــروز حــدود ۲۵۰ ه ــا ام ــت: ام ــر را دارد، گف نف
داریــم. افــرادی را کــه می توانســتیم بــه بعضــی دالیــل زندانــی 

ــم.  ــی کرده ای ــروز زندان ــم، ام نکنی
نماینــده مــردم لنگــرود در مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه زندانــی 
ــرای خانواده هــای  ــراد پیامدهــای اجتماعــی دارد و ب کــردن اف
ــزار  ــدود ۲ ه ــت: ح ــد، گف ــاد می کن ــکاتی را ایج ــا مش آن ه
عنــوان مجرمانــه در کشــور داریــم کــه بایــد در آن هــا بازنگــری 

کــرده و آن هــا را ریشــه ای حــل کنیــم. 

و پشــتیبانی  دفــاع  وزیــر  امیــر حاتمــی،  امیــر ســرتیپ 
نیروهــای مســلح، در نشســت مشــترک اعضای 
ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی کمیس
ــوری  ــی جمه ــت دفاع ــت: سیاس ــس گف مجل
اســامی ایــران، بازدارندگــی اســت و تحــت 
ــرار  ــاری ق ــم و فش ــد، تحری ــچ تهدی ــر هی  تأثی
تهدیــدات  انــواع  بــا  متناســب  و  نمی گیــرد 

پیشــرو و شــرایط ژئوپلیتیکــی کشــور پیــش می رویــم.
ــوری  ــی جمه ــوان دفاع ــدرت و ت ــه ق ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــح  ــل تصــور نیســت، تصری ــرای هیــچ دشــمنی قاب اســامی ب
ــع در  ــی از مقاط ــد بعض ــا همانن ــروز آمریکایی ه ــر ام ــرد: اگ ک
16 ســال گذشــته کــه بــا وقاحــت از تهدیــد نظامــی بــه عنــوان 
ــد، در حــال حاضــر دیگــر از  ــه روی میــز ســخن می گفتن گزین
ــل  ــه دلی ــد، ب ــان نمی آورن ــه می ــخن ب ــر س ــع بی اث ــن موض ای

ــران اســت. ــوری اســامی ای ــدرت جمه ق
ــک  ــه ی ــران ب ــامی ای ــوری اس ــه داد: جمه ــاع ادام ــر دف وزی
قابلیــت دفاعــی راهبــردی بســیار قــوی دســت یافتــه اســت؛ 
ــه نظــام  ــدات علی ــواع تهدی ــم ان ــی کــه امــروز می توانی ــا جای ت
اســامی را در دو حــوزه درون مرزهــا و بــرون  مرزهــا »به  موقــع، 

ــا قاطعیــت و بــا شــدت« ســرکوب کنیــم.  ب

حاتمــی بــا بیــان اینکــه بــه تمــام مؤلفه هــای دفــاع راهبــردی 
بــا اتــکا بــر توانمندی هــای متخصصــان داخلــی 
ــمنان  ــرد: دش ــان ک ــم، خاطرنش ــت یافته ای دس
بــه زعــم خــود بــرای تضعیــف همیــن مؤلفه هــا 
اقــدام بــه تحریــم ســپاه پاســداران، تــوان 
ــد. دفاعــی و قــدرت موشــکی کشــورمان کرده ان

وی بــا بیــان اینکــه ایــران اســامی بــا داشــتن 
قابلیت هــای مؤثــر دفاعــی بــه چنــان قــدرت، اقتــدار و توانــی 
ــراز  ــت، اب ــی نیس ــمنان باورکردن ــرای دش ــه ب ــه ک ــت یافت دس
ــا  ــتر ب ــه بیش ــل هرچ ــا تعام ــتیم ب ــدد آن هس ــت: درص داش
دولــت و مجلــس شــورای اســامی، ایــن قابلیت هــای دفاعــی 

را ارتقــا دهیــم.
ــه پشــتیبانی اعضــای کمیســیون امنیــت  ــا اشــاره ب حاتمــی ب
ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس در تصویــب قانــون مقابلــه 
بــا تهدیــدات آمریــکا یــادآور شــد: از مجلــس شــورای اســامی 
بــرای تصویــب قانــون نقــض حقــوق  بشــر و مقابلــه بــا اقدامات 
تروریســتی و ماجراجویانــه آمریــکا علیــه ملــت ایــران، به ویــژه 
ــم؛  ــکر می کن ــامی تش ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــت س تقوی
ــران را  ــت ای ــت و یگانگــی مل ــدام همــت، قاطعی ــن اق ــرا ای زی
ــت.  ــی داش ــمن در پ ــای دش ــا زیاده خواهی ه ــه ب ــرای مقابل ب

 تصمیم مجلس برای کاهش 
جمعیت زندان ها و ساماندهی زندانیان

وزیر دفاع: 

به تهدیدات علیه ایران، پاسخ قاطع می  دهیم

حجت االســام و المســلمین حســن روحانــی 
ــاد  ــرودگاه مهرآب ــنبه در ف ــح روز چهارش صب
و پیــش از تــرک تهــران بــه مقصــد ســوچی 
ــت  ــرکت در نشس ــور ش ــه منظ ــیه ب در روس
ســه جانبه ســران کشــورهای ایــران، روســیه 
از  بیــش  متأســفانه  گفــت:  ترکیــه  و 
شــش ســال اســت کــه منطقــه مــا دچــار 
ــرب  ــای مخ ــی و فعالیت ه ــی، ناامن بی ثبات

تروریســت ها شــده اســت. 
اولیــه،  ســال های  داد:  ادامــه  روحانــی 
روزهــای مظلومیــت مــردم عــراق، ســوریه و 
لبنــان بــود. جــز خــود مــردم ایــن کشــورها 

ــی  ــی از نیروهای ــان و برخ ــای آن و ارتش ه
ــوری  ــه جمه ــد، از جمل ــب بودن ــه داوطل ک
ــی  ــان، کس ــزب هللا لبن ــران و ح ــامی ای اس
ــا  ــا ب ــد؛ ام ــا نیام ــه این ه ــک ب ــرای کم ب
ــام  ــه انج ــی ک ــد و فداکاری های ــه رون ادام
گرفــت، روشــن شــد کــه صحنــه آینــده ایــن 
تروریســت ها  پیــروزی  منطقــه، صحنــه 

ــت.  نیس
روحانــی تاکیــد کــرد: در ایــن راســتا حضــور 
روســیه در ایــن میــدان، در کنــار کشــورهای 

منطقــه تأثیرگــذار بــود.
دنبــال  بــه  شــد:  یــادآور  رئیس جمهــور 

ــراق در  ــق مــردم ســوریه و ع ــارزات موف مب
ــم  ــی ه ــد سیاس ــت ها، رون ــر تروریس براب
ــد.  ــاز ش ــال آغ ــا نیمه فع ــورت تقریب ــه ص ب
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه نشســت های 
آســتانه قزاقســتان در طــول 11 مــاه گذشــته 
بــه دنبــال ایــن تصمیــم توســط ســه دولــت 
ایــران، روســیه و ترکیــه برگــزار شــد، تصریح 
کــرد: موفقیت هایــی هــم در ایــن زمینــه بــه 
دســت آمــد و در ســوچی روســیه اجــاس 
بســیار مهمــی در ســطح ســران ســه کشــور 

ــزار می شــود. ــه برگ ــران، روســیه و ترکی ای
روحانــی بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه دنیــا 
ــی از خــواب  هــم در مســئله ســوریه از وقت
بیــدار شــد کــه چنــد حادثــه رخ داد، در 
توضیــح این حــوادث خاطرنشــان کــرد: اول 
ــات  ــه جنای ــد ب ــروع کردن ــت ها ش تروریس

بی ســابقه؛ کســی فکــر نمی کــرد کــه در 
ــرد و  ــورت بگی ــات ص ــن جنای ــرن ۲1 ای ق
بســوزانند، کشــتار  زنده زنــده  را  آدم هــا 
ــد  ــراد را ســر ببرن ــد و اف دســته جمعی بکنن
ــد؛ ایــن  ــود کنن و همــه مراکــز تمدنــی را ناب

ــکان داد. ــا را ت دنی
ــده ســوریه  ــادآور شــد: آین ــن وی ی همچنی
ــی  ــای خارج ــا و قدرت ه ــت نیروه ــه دس ب
نخواهــد بــود؛ آینــده ســوریه در اختیــار 

ــت.  ــوریه اس ــردم س م
ــردم  ــتر م ــه بیش ــه داد: آنچ ــی ادام روحان
ایــن کشــور  عمومــی  افــکار  و  ســوریه 
زمینــه  کــه  اســت  ایــن  می خواهنــد، 
ــم  ــتر فراه ــردم بیش ــت م ــور و فعالی حض
شــود و از آن کاری کــه مــردم در ســوریه 
ــد. ــت کنن ــد، حمای ــد انجــام دهن می خواهن

بــرای مــا تمامیــت ارضــی، حاکمیــت ملی و 
ــت. ــم اس ــیار مه ــوریه بس ــتقال س اس

دنبــال  بــه  مــا  تأکیــد کــرد:  روحانــی 
آن هایــی  نیســتیم؛  منطقــه  در  تشــنج 
کــه بــه دنبــال تشــنج در ایــن منطقــه 
صهیونیســت ها  و  آمریکایی هــا  هســتند، 
و متأســفانه بعضــی از کشــورهایی هســتند 
کــه حاکمانشــان تــازه بــه دوران رســیدند و 
ــد.  ــات آن هــا قــرار گرفتن ــر القائ تحــت تأثی
ملــت و حکومــت و دولــت ایــران خیــر 
منطقــه و ثبــات منطقــه را می خواهــد و 
ــا کســی نیســت؛ بلکــه  ــل ب ــال تقاب ــه دنب ب
ــه  ــورهای منطق ــا کش ــل ب ــال تعام ــه دنب ب
اســت. مبــارزه ملــت ایــران بــا تروریســم تــا 
ریشــه کنی تروریســم در ایــن منطقــه مهــم 

ــت. ــد یاف ــه خواه ادام

روحانی: 
در منطقه به دنبال تعامل هستیم، نه تقابل

عقب نشینی سعد حریری
ســعد حریــری، پــس از مدتــی بــه  بیــروت 
بازگشــت و اعــام کــرد فعــا اســتعفایش از مقــام 
نخســت وزیری را بنــا بــه درخواســت میشــل 
داشــته  نگــه  لبنــان،  رئیس جمهــوری  عــون، 

ــت.  اس
ســعد حریــری پــس از دیــدارش بــا میشــل 
رئیــس  بــری،  نبیــه  و  رئیس جمهــور  عــون، 
ــا  ــه ب ــی ک ــدوارم در مذاکرات ــت: امی ــان، گف پارلم
ــان  ــی لبن ــران سیاس ــر رهب ــور و دیگ رئیس جمه
خواهیــم داشــت، بتوانیــم راهــی بــرای برون رفــت 

ــم. ــرایط بیابی ــن ش از ای

 الجبیر محکم پشت سر 
معارضان سوری ایستاد

در نشســت  وزیــر خارجــه عربســتان ســعودی 
معارضــان ســوریه در ریــاض، از تــداوم حمایت هــای 
کشــورش بــرای ایجــاد همگرایــی میــان معارضــان و 
قــرار گرفتــن آن هــا در یــک صــف واحــد، خبــر داد.

 وزیــر خارجــه عربســتان ســعودی تأکیــد کــرد: مــا 
ــا از  ــرد ت ــم ک ــت خواهی ــوریه حمای ــان س از معارض
نشســت ریــاض، در یــک صــف واحــد خــارج شــوند. 
ــت  ــق خواس ــان تحق ــا زم ــتان ت ــزود: عربس وی اف
ملــت ســوریه مبنــی بــر دســتیابی بــه یــک راهــکار 

ــد. ــت می مان ــن مل ــار ای ــه در کن عادالن

 اردوغان از آمریکا 
توضیح خواست

ــه  ــور ترکی ــان«، رئیس جمه ــب اردوغ ــب طی  »رج
در نشســت روز سه شــنبه بــا اعضــای حــزب 
حاکــم عدالــت و توســعه خواســتار توضیــح 
ــه  ــاح ب ــای س ــال کامیون ه ــاره ارس ــکا درب آمری

ــت.  ــده اس ــوریه ش س
فرآینــد  کــه  گفــت  اردوغــان  طیــب  رجــب 
ــت و  ــر از معماس ــش پ ــول داع ــکل گیری و اف ش
ایــاالت متحــده بایــد توضیــح دهــد چــرا و علیــه 
ــر از  ــای پ ــال کامیون ه ــه ارس ــورها ب ــدام کش ک

ســاح بــه ســوریه ادامــه می دهــد.

مخالفت چین با تحریم های 
یک جانبه آمریکا علیه کره شمالی

وزارت خارجــه چیــن بــه تحریم هــای جدیــد آمریــکا 
علیــه 13 ســازمان و شــرکت چینــی و کــره شــمالی 

واکنــش نشــان داده اســت. 
ــو کانــگ در اظهاراتــی تاکیــد کــرد: پکــن مخالــف  ل

تحریم هــای یک جانبــه آمریکاســت. 
ــه  ــمالی را ب ــره ش ــی و ک ــازمان چین ــکا 13 س آمری
ــه  ــرای دورزدن تحریم هــای هســته ای علی ــاش ب ت
ــق  ــور از طری ــن کش ــت از ای ــگ و حمای ــگ یان پیون
را  تحریم هایــی  و  متهــم  تجــاری  فعالیت هــای 

ــت. ــرده اس ــع ک ــازمان ها وض ــن س ــه ای علی

 پیام تبریک رئیس جمهور مصر 
به نتانیاهو

می گویــد  صهیونیســتی  رژیــم  نخســت وزیر 
ســفر  ســالروز  چهلمیــن  مناســبت  بــه  کــه 
اســبق مصــر  رئیس جمهــور  »انــور ســادات« 
تبریکــی  پیام هــای  اشــغالی،  ســرزمین  بــه 
از رئیس جمهــور و وزیــر خارجــه ایــن کشــور 

دریافــت کــرده اســت. 
ــن  ــح بی ــتحکام صل ــر اس ــن ب ــو همچنی نتانیاه
اســرائیل و مصــر تأکیــد کــرد و گفــت کــه »ایــن 
یــک صلــح اســتراتژیک بــه نفــع دو طــرف« 

ــت.  اس

بین الملل



فناوری

 تراز دیجیتال برای سنجش
 شیب سطوح

احتمــااًل اکثــر کاربــران گوشــی های هوشــمند 
حداقــل یک بــار بازی هایــی را کــه در آن هــا بــا 
تــکان دادن گوشــی، مســیر حرکتــی کاراکتــر بــازی 
ــن  ــا ای ــد، ام ــه کرده ان ــت، تجرب ــر اس ــل تغیی قاب
گوشــی های  در  موجــود  حرکتــی  سنســورهای 
ــح نیســتند  ــازی و تفری ــرای ب ــل، همیشــه ب موبای
ــیار  ــتفاده های بس ــا اس ــوان از آن ه ــی می ت و گاه

ــرد.  ــدی ک مفی
بــرای  کاربــردی  اپلیکیشــنی   iHandy Level
آی اواس  و  اندرویــد  بــر  مبتنــی  گوشــی های 
اســت کــه بــه کمــک آن و همچنیــن سنســورهای 
حرکتــی گوشــی، می توانیــد یــک تــراز دیجیتــال در 
گوشــی خــود شبیه ســازی کنیــد و بــا اجــرای آن و 
قــراردادن گوشــی روی یــک ســطح صــاف، متوجــه 

ــوید.  ــطح ش ــیب در آن س ــود ش وج
مطمئنــًا در ســاز و کارهــای روزانــه، بســیاری از 
ــا،  ــودن آن ه ــاف ب ــه ص ــد ک ــود دارن ــطوح وج س
نه تنهــا امــری ضــروری اســت، بلکــه رعایــت 
نکــردن آن ممکــن اســت عواقــب ناگــواری نیــز در 

ــد.  ــته باش ــی داش پ
از ایــن پــس می توانیــد تنهــا بــه کمــک یــک 
گوشــی هوشــمند کــه از سنســورهای حرکتــی 
 ،iHandy Level برخــوردار باشــد و اپلیکیشــن
ســطوح مختلــف را بــرای اطمینــان از صــاف بــودن 

ــد. ــی کنی ــا بررس آن ه

حالت هواپیما چیست و چه موقع 
باید از آن استفاده کرد؟

گوشــی های  هوشــمند،  گوشــی های  تمــام  در 
ســاده و دیگــر دســتگاه های همــراه، گزینــه ای 
 )Airpalne mode( نــام حالــت هواپیمــا بــه 
ــه  ــرواز وجــود دارد. کارکــرد ایــن گزین ــا حالــت پ ی
شــبکه  وای فــای،  بلوتــوث،  کــردن  خامــوش 
ــما ــراه ش ــتگاه هم ــاالت داده دس ــل و اتص  موبای

است. 
علــت اســتفاده از حالــت هواپیمــا ایــن اســت کــه 
اتصــاالت یادشــده می تواننــد کارکــرد سنســورهای 
مختلــف و تجهیــزات موجــود در هواپیماهــای 
اختــال  دچــار  را  تجــاری  یــا   مســافربری 

کنند. 
بــد نیســت اشــاره کنیــم کــه ایــن گزینــه در مواقــع 

دیگــری غیــر از پــرواز نیــز بــه کار می آیــد. 
ــا اتصــاالت گوشــی همــراه خــود و دریافــت  اگــر ب
ــوش  ــده اید، خام ــه ش ــکل مواج ــا مش ــیگنال ب س
ــات  ــی اوق ــا، گاه ــت هواپیم ــردن حال ــن ک و روش

ــود.  ــع ش ــد واق ــد مفی می توان
ایــن ویژگــی همچنیــن در زمان هایــی کــه تمایلــی 
بــه دریافــت اعــان نداریــد، مثــل زمــان رفتــن بــه 

ــد.  ــه کار بیای ــد ب رختخــواب، می توان
ــی  ــا تماس ــل ی ــام، ایمی ــچ پی ــورت هی ــن ص در ای
دریافــت نخواهیــد کــرد، البتــه هشــدارها همچنــان 

می کننــد.  کار 
ــا  ــت هواپیم ــردن حال ــال ک ــن، فع ــر ای ــاوه ب ع
زمانــی کــه در انتظــار تمــاس یــا پیامــی نیســتید، 
یکــی از راه هــای کاهــش مصــرف باتــری محســوب 
می شــود. فعــال بــودن ایــن گزینــه، ســرعت شــارژ 

ــد. ــا حــدودی تســریع می کن ــز ت گوشــی را نی

اخبار اقتصادی
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت:

سن کشاورزان در ایران باالست
ــه  ــرد ک ــام ک ــاورزی اع ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
ســن کشــاورزی در ایــران بــاال بــوده و ماننــد 
آمریــکا حــدود ۵۰ ســال اســت کــه بایــد بــا 
ــوان را  ــاورزان ج ــی، کش ــای حمایت ــرای طرح ه  اج
وارد  عرصــه  ایــن  بــه  تــا  کنیــم   تقویــت 

شوند. 
اســکندر زنــد - رئیــس ســازمان تحقیقــات، آموزش 
ــرد: در بســیاری از  ــار ک ــج کشــاورزی - اظه و تروی
ــام کشــاورزان  ــه ن ــا ســازمان هایی ب کشــورهای دنی
و  فرهنگ ســازی  بــا  بتواننــد  تــا  دارنــد  آینــده 
ــور را  ــا ارزش در کش ــم و ب ــغل مه ــن ش ــج ای تروی
ــن  ــود ای ــا وج ــا ب ــال داد. ام ــل انتق ــه نس ــل ب نس
ــرداران  ــودن ســن کشــاورزان و بهره ب ــاال ب مســأله ب
در بخــش کشــاورزی، یکــی از نگرانی هــای موجــود 

اســت. 
ــه گفتــه وی، میانگیــن ســن کشــاورزان در ایــران  ب
۵۳ ســال اســت کــه هم تــراز بــا آمریکاســت. 
ــن کــه  ــان ای ــا بی ــاد کشــاورزی ب ــر جه معــاون وزی
بــاال بــودن و بــاال رفتــن ســن کشــاورزان در دنیــا بــه 
دلیــل کمتــر بــودن جاذبه هــای ایــن شــغل اســت، 
گفــت: در ایــران بــرای قشــر جــوان طرحــی تحــت 
عنــوان تقویــت کشــاورزان آینــده را آمــاده کرده ایــم 
کــه امیدواریــم ســازمان برنامــه و بودجــه آن را 
ــرح را  ــن ط ــرای ای ــاز اج ــورد نی ــه م ــد و بودج تأیی

ــد.  ــص ده تخصی
زنــد تأکیــد کــرد: بایــد بتوانیــم هنرســتان های 
کشــاورزی را فعــال کنیــم کــه یکــی از خواســته های 
شــخص وزیــر در چهــار ســاله پیش روســت تــا 
فارغ التحصیــان رشــته های کشــاورزی  بتوانیــم 
ــه ای  ــی و حرف ــش و فن ــه کاردان ــژه در زمین ــه وی ب
ــم  ــا را فراه ــذب آن ه ــه ج ــم و زمین ــت کنی را تقوی

ــم. کنی

ارسال کمک های  مخابرات اصفهان 
به مناطق زلزله زده

محمولــه کمک هــای کارکنــان مخابــرات منطقــه 
اصفهــان بــه مناطــق زلزلــه زده غــرب کشــور ارســال 

شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه 
ــه در  ــوار زلزل ــه ناگ ــوع حادث ــی وق ــان، در پ اصفه
ــتان  ــرات اس ــان مخاب ــور کارکن ــرب کش ــق غ مناط
ــیب دیدگان  ــا آس ــدردی ب ــراز هم ــرای اب ــان ب اصفه
ــه جمــع آوری کمــک  ــه طــور خودجــوش اقــدام ب ب

بــرای هم وطنــان در مناطــق زلزلــه زده کردنــد.
گفتنــی اســت تمرکــز اصلــی ایــن مجموعــه در 
ــن  ــا ضم ــوده ت ــدی ب ــای نق ــع آوری کمک ه جم
حفــظ کرامــت انســانی، براســاس نیازهــای مــردم 
ــق  ــه مناط ــان ب ــاز آن ــورد نی ــام م ــیب دیده اق آس

حادثه دیــده ارســال شــود.
ــزان کمک هــای نقــدی  ــه ذکــر اســت کــه می الزم ب
اهدایــی مبلغــی بالــغ بــر ۶۰۰ میلیــون ریــال بــوده و 

در قالــب پتــو، لبــاس گــرم، کنســرو، بخــاری، 
نیــاز  مــورد  اقــام  ســایر  و  چــادر   پیک نیــک، 

زلزله زدگان به این مناطق ارسال شده است.

از  حمایــت  ســازمان   گزارش هــای 
مصرف کننــدگان و تولیدگننــدگان در مــوارد 
متعــدد حاکــی از ایــن اســت کــه بیشــترین 
ــان  ــت ن ــث کیفی ــه بح ــردم ب ــکایات م  ش
ــوه  ــورد نح ــه در م ــود، چراک ــوط می ش مرب
آن  وزن  حتــی  و  بهداشــت  و  آن  پخــت 
ــردم در  ــود دارد. م ــیاری وج ــای بس گایه ه
ــراف  ــه اس ــان ک ــز ن ــدد از دورری ــوارد متع م
ــان  ــت سفره ش ــوان برک ــه عن ــدم ب آرد و گن
ــا وجــود  ــد ب ــد و معتقدن ــه دارن اســت، گای
هزینــه ای کــه بــرای خریــد نــان می پردازنــد، 
کیفیــت کافــی در محصــول وجــود نــدارد. در 
ــن  ــواره از پایی ــم هم ــا ه ــان نانواه ــن می ای
بــودن کیفیــت آرد می گوینــد و تــوپ پاییــن 
ــاورز  ــن کش ــه زمی ــان را ب ــت ن ــودن کیفی ب
و آردســازان می اندازنــد. حــال پــس از۳ 
ســال بــه دنبــال گایه هــای متعــدد نانواهــا، 
ــان را ۱۵  ــت ن ــه قیم ــت ک ــده اس ــرار ش ق
درصــد افزایــش دهنــد تــا بدیــن ترتیــب در 
پرداخــت حقــوق کارگــران و مخــارج مختلف 
خــود تــوان کافــی را داشــته باشــند. امــا در 
آن ســوی ماجــرا ایــن امــر همچنــان مطــرح 
ــان  ــته های نانوای ــه خواس ــر ب ــه اگ ــت ک اس
مبنــی بــر افزایــش قیمــت توجــه می شــود، 
آیــا حقــوق جمعیــت مصرف کننــدگان ۸۰ 
میلیــون نفــری نــان هــم رعایــت می شــود؟

 سیلوهایی که گچ و ماسه را با 
گندم و آرد مخلوط می کنند!

اتــاق  ســخن گوی   - صفایــی  مجتبــی 
اصنــاف کشــور - در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع 
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــت: بای ــنا گف ــه ایس ب
تولیــد نــان یــک چرخــه اســت و از لحظــه ای 
ــی کارد  ــدم را م ــذر گن ــاورز ب ــک کش ــه ی ک
ــور  ــان را در تن ــوا ن ــک نان ــه ی ــی ک ــا زمان ت
می گــذارد، عوامــل مختلفــی در کیفیــت 

ــتند. ــل هس ــان دخی ن
نمی تــوان  اســاس  برهمیــن  افــزود:  وی 
ــان  ــت ن ــاورز را در کیفی ــا کش ــوا ی ــا نان تنه

ــذری کاشــته  ــه ب ــی ک ــل دانســت. وقت دخی
می شــود نــوع بــذر، شــرایط آبیــاری آن، آب 
و هــوای محــل کشــت، نــوع نگهــداری، همــه 
ــون شــاید  ــت بســیار دارد. اکن ــه اهمی و هم
گفتــه شــود کــه کیفیــت نــان در شــهر تهــران 
نســبت بــه ســایر اســتان های کشــور باالتــر 
ــتان  ــوارد آرد اس ــر م ــه در اکث ــت، چراک اس
تهــران از گلســتان و اســتان های شــمالی 
ــرآب  ــه نقاطــی پ ــن می شــود ک کشــور تأمی
هســتند و قطعــًا کیفیتــی مطلوب تــر دارنــد.

ــن  ــاف کشــور همچنی ــاق اصن ســخن گوی ات
اظهــار کــرد: نــوع نگهــداری در ســیلوها هــم 
امــری بســیار مهــم اســت. در مــوارد متعــدد 
ــا  ــچ ی ــیلو گ ــک س ــه در ی ــت ک ــن اس ممک
ســنگ ماســه بــا گنــدم و آرد مخلــوط شــود 
 کــه همــه ایــن مــوارد در کیفیــت آرد تأثیــر

کارخانه هــای  در  حتــی  داشــت.  خواهــد 
ــورد  ــاله را م ــن مس ــد ای ــز بای ــد آرد نی تولی
توجــه قــرار داد کــه تا چــه انــدازه از تجهیزات 
ــا  ــًا آی ــود. اص ــتفاده می ش ــا اس ــدرن دنی م
 کیفیــت کارخانه هــای آرد در سراســر کشــور 

یک نواخت است؟ 
 بهانه دست نانواها داده ایم!

صفایــی افــزود: تمــام ایــن مــوارد در بحــث 
ــذاری بســیار  ــت آن اثرگ ــان و کیفی ــد ن تولی
ــا،  ــان همــکاران م ــم در می ــا معتقدی دارد. م
 تعــداد نانوایی هایــی کــه فرآینــد تولیــد نان را

ــام  ــت و تم ــدود اس ــد، مح ــت نمی کنن رعای
نانواهــا بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارنــد کــه اگــر 
ــا  ــت آن ه ــه دس ــب ب ــت مناس ــا کیفی آرد ب
ــد  ــش خواه ــز افزای ــان نی ــت ن برســد، کیفی
یافــت. بــه هرحــال اکنــون بــه واســطه 
کیفیــت آرد مــا بــه نوعــی بهانــه دســت 
ــوع  ــن موض ــه ای ــه البت ــم ک ــا داده ای نانواه

ــت. ــی اس ــم واقع ه
وی ادامــه داد: شــاید الزم باشــد عــاوه بــر 
ــداری  ــت و نگه ــث برداش ــا در بح نانوایی ه
گنــدم نیــز از ســوی وزارت جهــاد کشــاورزی 

نظارت هــای بیشــتری صــورت بگیــرد تــا 
ــه  ــیم ک ــوارد نباش ــن م ــاهد ای ــل ش حداق
ــت  ــدم بی کیفی ــا گن ــاال ب ــت ب ــدم باکیفی گن
ــرای  ــم ب ــا بخواهی ــر م ــود. اگ ــوط ش مخل
ــرده و از شــعار خــارج  ــان کاری ک ــت ن کیفی
ــداری  ــدم، نگه ــت گن ــد در برداش ــویم بای ش

ــم. ــرف اول را بزنی ــد آرد ح آن و تولی
ــن  ــاف کشــور همچنی ــاق اصن ســخن گوی ات
اظهــار کــرد: اکنــون بــه واســطه شــرایط برای 
ــری  ــای کمت ــا محدودیت ه ــت نانواه فعالی
ــد  ــا می توان ــدن فض ــود دارد و رقابتی ش وج
بــرای کیفیــت بیشــتر نانوایی هــا عاملــی 
 مهــم تلقــی شــود، امــا بــا ایــن وجود مــا هم 
متعــدد  مــوارد  در  نمی کنیــم کــه  انــکار 
ــا  ــم کاری ی ــا ک ــت در نانوایی ه ــن اس ممک
واحدهــای  البتــه  دهــد.  رخ  کم فروشــی 
اســت  ممکــن  هســتند کــه  محــدودی 
رعایــت  را  بــه کیفیــت  مباحــث مربــوط 
ــی  ــال رخ دادن برخ ــه هرح ــا ب ــد،  ام نکنن
و  نیســت  انــکار  قابــل  اتفاقــات  ایــن  از 
الزم اســت بــا اینگونــه تخلفــات برخــورد 
ــام  ــم تم ــاال ه ــن ح ــه همی ــا اینک شــود کم
واحدهــای مــا در بــاب کم فروشــی و تقلــب 

مــورد نظــارت جــدی قــرار دارنــد.
 قوانینی که بازدارنده نیست

ــه ایــن ســؤال کــه  امــا صفایــی در پاســخ ب
بــا وجــود تمــام ایــن نظارت هــا چگونــه 
اســت کــه همچنــان در نانوایی هــا یــا حتــی 
ســایر اصنــاف تخلفــات متعــدد صــورت 
ایــن  هــم  مــا  داد:  توضیــح  می گیــرد؟ 
نکتــه را قبــول داریــم کــه اکنــون براســاس 
ــوی در  ــی ق ــن وضــع شــده، بازدارندگ قوانی
ایــن قوانیــن وجــود نــدارد. برهمیــن اســاس 
ــه  تعــداد اندکــی از واحدهــای صنفــی کــه ب
تخلــف می پردازنــد براســاس قانــون بــا 
مشــکل چنــدان جــدی مواجــه نشــده و 
ــوان  ــه عن ــد، ب ــه می دهن ــود ادام ــه کار خ ب
ــار دوره  ــی چه ــورت گران فروش ــال در ص مث

متوالــی بــه واحدهــا فرصــت داده می شــود 
ــادر  ــا ص ــب آن ه ــم پلم ــس از آن حک ــا پ ت
شــود. در شــرایطی کــه قوانیــن بازدارندگــی 
ــراد  ــه گاه اف ــت ک ــی اس ــدارد طبیع ــی ن کاف
ــرده  ــتفاده ک ــرایط اس ــن ش ــز از ای قانون گری

ــتمرار دارد. ــف اس ــد تخل و رون
 گالیه های وزیر بهداشت 

از کیفیت آرد
ــئوالنی اســت  ــه مس ــر بهداشــت از جمل وزی
ــدم و  ــت گن ــودن کیفی ــن ب ــاره پایی ــه درب ک
نــان صحبــت کــرده و ضمــن زیرســوال بردن 
ــاد کشــاورزی، گایه هــای  ــای وزارت جه ادع
نانوایــان را دربــاره ایــن مــورد تأییــد کــرده و 
ــی در کشــور اســت  ــان غــذای اصل ــه: ن گفت
و اگــر نــان ســالمی بــه مــردم بدهیــم، 
بخشــی از وظیفه مــان را انجــام داده ایــم. 
ــد  ــرکت های تولی ــرای ش ــت ب وزارت بهداش
ــد  ــی ســخت گیری می کن ــده مــواد غذای کنن
ــا  ــرم ی ــک گ ــزان ی ــه می ــان را ب ــا نمک ش ت
ــا از آن  ــد ام ــش دهن ــرم کاه ــم گ ــک ده ی
طــرف نانــی در اختیــار مــردم قــرار می گیــرد 
کــه میــزان نمکــش ســه برابــر مجــاز اســت.

بــه گفتــه قاضی زاده هاشــمی، زمانــی کــه 
بــه نانــوا می گوییــم چــرا بــه میــزان زیــاد از 
ــد آردی  ــی؟ می گوی ــتفاده می کن ــک اس نم
ــت و  ــب نیس ــد مناس ــن می دهن ــه م ــه ب ک
ــزد.  ــور می ری ــت و در تن ــل اس ــرش ش خمی

بــا آن  را  وارداتــی  بایــد گنــدم  بنابرایــن 
مخلــوط کنــم. ایــن در حالــی اســت کــه دو 
ــرای خریــد  ــر قیمــت جهانــی گنــدم را ب براب
آن می دهیــم و از طرفــی هــم نمــک بــه 
ــه  ــاری و هزین ــه بیم ــم ک ــه می کنی آن اضاف

ایجــاد می کنــد.
ــان بررســی  ــای نانوای ــن ادع ــاره ای ــن درب م
ــت  ــان درس ــه حرف ش ــدم ک ــردم و فهمی ک
اســت، بنابرایــن بایــد گندمــی وارد کنیــم تــا 
ــد،  ــه کن ــردم عرض ــه م ــی ب ــان خوب ــوا، ن نان
ــود از  ــل ش ــان ح ــکل ن ــر مش ــه اگ ــرا ک چ
پیشــگیری  بیماری هــا  از  بخشــی  بــروز 
امیــدوارم  اســاس  ایــن  بــر  می شــود. 
ــد و  ــوش دهن ــا را گ مســئوالن حــرف نانواه

را حــل کننــد. مشکات شــان 
حــال بــا تمــام ایــن تفاســیر همچنــان 
ــد  ــردم مانن ــامت م ــان، آرد و س ــت ن کیفی
ــم  ــار ه ــازل در کن ــک پ ــب ی ــات نامرت قطع
ایــن شــرایط حداقــل  در  و  دارنــد  قــرار 
ــه  ــون ک ــه اکن ــت ک ــر آن اس ــردم ب ــد م امی
شــاهد افزایــش ۱۵ درصــدی در قیمــت 
ــا افزایــش  ــز ب ــان هســتیم، کیفیــت آن نی ن
ــن  ــه در ای ــراف هایی ک ــود و اس ــه ش مواج
زمینــه صــورت می گیــرد، حــذف شــود. 
چراکــه ایــران یکــی از کشــورهایی اســت کــه 
ــان  ــا ن ــدم ت ــات از گن ــی ضایع ــزان باالی می

ســفره مــردم دارد.

مجــری طــرح توســعه گلخانه هــای وزارت جهــاد کشــاورزی بــا 
بیــان اینکــه ســطح  گلخانه هــای کشــور ۱۲ هــزار و ۱۵۷ هکتــار 
ــد  ــد رش ــور ۳۸ درص ــای کش ــطح گلخانه ه ــت: س ــت،  گف اس

داشــته اســت. 
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، ولــی هللا بنی عامــری گفــت: از وجــود 

۱۵ اقلیــم جهــان  ۱۰ اقلیــم مهــم آن در کشــور مــا وجــود دارد. 
 وی ضــرورت و اهمیــت طــرح توســعه گلخانه ها در کشــور را مورد 
اشــاره قــرار داد و اظهــار داشــت: کمبــود شــدید منابــع آب، افــت 
ــی  ــش کارای ــزوم افزای ــود، ل ــیرین موج ــع آب ش ــت مناب کیفی
مصــرف آب و ضــرورت بــاال بــردن راندمــان مصــرف آب از جملــه 

ــا در کشــور هســتند.  اهمیت هــای طــرح توســعه گلخانه ه
بنــی عامــری همچنیــن بــه مزایــای توســعه گلخانه هــا در 
کشــور اشــاره کــرد و تأکیــد کــرد: کاهــش ضایعــات، آزادشــدن 
زمین هــای کشــاورزی، امــکان قطعــی تولیــد محصــوالت 

بــرای  دائمــی  مالــی  و گــردش  اشــتغال زایی   ، صادراتــی 
تولید کننــده از جملــه مزایــای توســعه گلخانه هــا در کشــور 

ــتند.  هس
مجــری طــرح توســعه گلخانه هــای وزارت جهــاد کشــاورزی بــا 
ــان اینکــه در ســال ۹۲ ســطح گلخانه هــای کشــور ۸ هــزار و  بی
۸۰۰ هکتــار بــوده اســت، تصریــح کــرد: در حــال حاضــر ســطح 
گلخانه هــای کشــور ۱۲ هــزار و ۱۵۷ هکتــار اســت و نســبت بــه 

ســال ۹۲، ۳۸ درصــد رشــد داشــته اســت. 
ایــن  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  برنامــه  اینکــه  ضمــن 
کشــور  گلخانه هــای  ســطح   ۱۴۰۴ افــق  تــا  کــه  اســت 
و دهــد  افزایــش  هکتــار  هــزار   ۴۸ از  بیــش  بــه   را 

ــبزی و  ــد س ــزان تولی ــان می ــود در آن زم ــی می ش ــش بین پی
صیفــی و محصــوالت گلخانــه بــه ۲۱ میلیــون تــن افزایــش پیــدا 

کنــد.

گمــرک ایــران از افزایــش ۸۹ درصــدی واردات گوشــی همــراه 
بــه کشــور خبــر داد. 

ــا  ــراه ب ــران، واردات گوشــی هم ــرک ای ــام گم ــر اســاس اع ب
ــون و ۳۶۲  ــه ۱ میلی افزایــش ۸۹ درصــدی در ســال جــاری ب
هــزار دســتگاه رســید و تشــریفات گمرکــی ایــن تعــداد گوشــی 
بــه صــورت هوشــمند و الکترونیــک بــه کمــک ســامانه جامــع 

گمرکــی انجــام شــده اســت. 
ــون  ــه ارزش ۱۸۵ میلی ــاری ب ــال ج ــزارش، در س ــن گ بنابر ای
ــواع گوشــی تلفــن همــراه وارد کشــور شــد  و ۳۰۶ هــزار دالر ان
کــه بــه لحــاظ ارزش نیــز در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 

گذشــته بــه میــزان ۷۹ درصــد رشــد داشــته اســت. 
واردات گوشــی همــراه در ســال گذشــته بــه تعــداد ۷۱۹ هــزار 
دســتگاه و بــه ارزش ۱۰۳ میلیــون و ۵۴۸ هــزار دالر بــود. 
گمــرک ایــران در عیــن حــال بــر دسترســی آزاد بــه اطاعــات 

قیمــت واقعــی گوشــی های همــراه نیــز تأکیــد و اعــام کــرده 
ــی های  ــی گوش ــت واقع ــه قیم ــی آزاد ب ــه دسترس ــت ک اس
ــارت  ــد تج ــره واح ــی و پنج ــع گمرک ــامانه جام ــا س ــراه ب هم

ــت.  ــر اس ــرک امکان پذی ــرزی گم فرام
بــر اســاس اعــام گمــرک، ایــن اقــدام بــا هــدف احتــرام بــه 
حقــوق شــهروندی و دسترســی آزاد بــه اطاعــات امــور گمرکی 
ــداران گوشــی های تلفــن همــراه  صــورت گرفتــه اســت و خری
در زمــان اســتعام کــد شناســه بین المللــی )IMEI(، می تواننــد 
از قیمــت واقعــی ایــن گوشــی ها کــه در گمــرک تعییــن و بــر 
ــای آن حقــوق ورودی أخــذ شــده اســت، اطــاع حاصــل  مبن
کننــد. گفتنــی اســت واردکننــدگان گوشــی همــراه باید بــه ازای 
ــد  ــی، ۹ درص ــی گوش ــد از ارزش گمرک ــتگاه، ۵ درص ــر دس ه
ــات علی الحســاب  ــر ارزش افــزوده و۴ درصــد مالی ــات ب مالی

پرداخــت کننــد.

 ۱۷۶ 5.۶ هزار میلیارد تومان، بدهی 5.5
دولت به بانک ها

میلیارد دالر، ارزش پروژه های در حال 
اجرای صنعت برق در خارج کشور

تن، تقاضای خرید سکه در 
سه ماهه سوم سال جاری

امســال  پایــان شــهریورماه  در  بانک هــا  بــه  دولــت  بدهــی 
حــدود ۱۷۶ هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت.

صنعــت بــرق ایــران 50 پــروژه در خــارج از کشــور بــا ارزش 
5.۶ میلیــارد دالر در دســت اجــرا دارد.

تقاضــای بــازار ایــران در ســه ماهــه ســوم امســال بــرای خریــد 
شــمش و ســکه طــا 5. 5 تــن بــوده اســت.
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۴۱,۰۰۰ ریال 

  دالر آمریکا 

۵۴,۹۲۰ ریال 

  پوند انگلیس 

۱۱,۱۶۱ ریال 

  درهم امارات 

۶,۲۷۰ ریال 

  یوان چین 

۱۰,۰۹۰ ریال 

  رینگت مالزی 

۴۷,۹۹۶ ریال 

  یورو 

۱۰,۶۹۰ ریال 

 اتحادیه طال   لیر ترکیه 
جواهر و سکه 

تهران ۱۱,۰۱۰ ریال 

ریال عربستان 

ــا  ــاداری ب ــاوت معن ــازار تف ــر قیمــت ســکه در ب ــای اخی در روزه
قیمــت واقعــی آن پیــدا کــرده و 
حبــاب بی ســابقه بیــش از ۲۰۰ هــزار 
تومانــی را بــه قیمــت ســکه تحمیــل 
کــرده اســت اما ســؤال اساســی این 
ــی زمینه ســاز  ــه چــه عوامل اســت ک
و  تعــادل  عــدم  وضعیــت   ایــن 
ــه  ــده و چ ــازار ش ــی در ب ــر منطق غی
ــاب قیمــت از بیــن  ــن حب ــی ای زمان

ــی رود.  م
بــه گــزارش ایســنا، بــازار ســکه ایــن 

ــاب حــدود  ــد و حب ــه می کن روزهــا شــرایط بی ســابقه ای را تجرب
۲۶۰ هــزار تومانــی روی قیمــت ســکه تمــام، اتفاقــی اســت کــه 
پیــش از ایــن ســابقه نداشــته اســت. ابتــدای آبــان مــاه ســکه 
تمــام حــدود یــک میلیــون و ۳۱۱ هزار تومــان فروخته می شــد در 
حالی کــه در بــازار روز - یکــم آذر مــاه - قیمــت ایــن نوع ســکه به 
 یــک میلیــون و ۴۴۴ هــزار تومــان رســیده اســت، یعنــی افزایــش 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــاه، ای ــک م ــی ی ــی ط ــزار تومان ۱۳۳ ه
ــوع  ــر ن ــا، ه ــرم ط ــر گ ــه وزن ســکه ها و قیمــت ه ــا توجــه ب ب
ســکه بــا تفــاوت فاحــش قیمــت فروختــه می شــود و بــه گفتــه 
رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر تهــران حبــاب بیــش از ۲۰۰ هــزار 
تومانــی روی قیمــت ســکه ایجــاد شــده اســت و قیمــت ســکه 
بــا قیمــت واقعــی آن تفــاوت فاحشــی پیــدا کــرده و یــک حبابــی 
کــه بی ســابقه ایجــاد شــده اســت. علــت ایــن موضــوع بــه گفتــه 
ــت عرضــه اســت، چــرا  کشــتی آرای افزایــش تقاضــا و محدودی
کــه حــدود ســه - چهــار مــاه گذشــته، ســود ســپرده های بانکــی 

ــرد و  ــدا نک ــا راه پی ــازار ط ــه ب ــا ســرمایه ها ب ــت ام کاهــش یاف
فقــط برخــی ســرمایه های خــرد 
بــه بــازار آمــد و اکنــون بــا افزایــش 
قیمــت ارز و افزایــش قیمت جهانی 
تقاضــا در بــازار طــا افزایــش یافتــه 

اســت. 
در ایــن میــان، ناظــران و مســئوالنی 
کــه وظیفــه نظــارت بــر بــازار طــا و 
ســکه را دارنــد بایــد پاســخ گوی 
ــازار باشــند، چــون  ــی ب شــرایط فعل
ایــن رونــد بــه هیــچ وجــه طبیعــی 
ــه شــدت احســاس  ــن وضعیــت ب ــر ای نیســت و ضــرورت تغیی
ــی  ــت جهان ــش قیم ــوان افزای ــدودی بت ــا ح ــاید ت ــود. ش می ش
ــکه  ــرخ س ــر ن ــذار ب ــته را تأثیرگ ــاه گذش ــک م ــدود ی ــا در ح ط
دانســت امــا مطمئنــًا ایــن تأثیــر بســیار کمتــر از میــزان افزایــش 
فعلــی اســت و در حــدی نیســت کــه بیــن قیمــت واقعــی ســکه 
و قیمــت فعلــی آن، فاصلــه ای  بیــش از ۲۰۰ هــزار تومانــی 
ایجــاد کنــد. همچنیــن مســئله دیگــر کــه شــاید بــه نوعــی بــازار 
ــپرده های  ــود س ــرخ س ــش ن ــد، کاه ــرده باش ــر ک ــکه را متأث س
بانکــی در ماه هــای گذشــته مطــرح و گفتــه می شــود هــر 
ــا  ــده اند ام ــکه نش ــازار ارز و س ــزرگ وارد ب ــرمایه های ب ــد س چن
ــمت  ــه س ــرد ب ــرمایه های خ ــه س ــد ک ــان می ده ــی ها نش بررس
بــازار طــا و ســکه ســوق پیــدا کــرده و همیــن اتفــاق بــه افزایــش 
تقاضــا در بــازار دامــن زده اســت. ایــن افزایــش تقاضــا تناســبی 
بــا میــزان عرضــه ســکه در بــازار نــدارد؛ لــذا نوعــی عــدم تعــادل را 

ــازار ایجــاد کــرده اســت. در ب

بــا توجــه بــه فراتــر بــودن میــزان رنــج گوگــرد گندلــه ارســالی 
ــت  ــت و برداش ــد انباش ــه واح ب
ــن  ــان ای ــاش کارکن ــا ت ــبا، ب س
ــد  ــی واح ــکات فن ــرکت، مش ش
مگامــدول  زدایــی  ســولفور 
ــرداری  ــه بهره ب برطــرف شــده و ب

ــید. رس
ــه  ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
نقــل از روابــط عمومــی فــوالد 
محمــدی  محمــود  مبارکــه،  
عملیــات  مدیــر  فشــارکی، 

ــرداری از  ــه بهره ب ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــبا ب ــوالد س ــع ف مجتم
ــیار  ــی بس ــای تعمیرات ــی از کاره ــولفور زدای یک ــد س واح
ــا در ســطح دنیاســت،  ــن مگامدول ه ــر روی ای تخصصــی ب
ــان ســخت کوش و  ــه همــت کارکن اظهــار کــرد: ایــن مهــم ب
ــاالت  ــض اتص ــا تعوی ــبا و ب ــوالد س ــع ف ــور مجتم دانش مح
ارتعاشــی )اکسپنشــن( ورودی و خروجــی، تعویــض والوهــا 
انجــام  بــا  انتقــال و همچنیــن  بهینه ســازی خطــوط  و 
ــن  ــت ای ــرل کاتالیســت ها انجــام و در نهای ــات و کنت تنظیم
دســتورالعمل های  و  اســتانداردها  بــا  مطابــق  سیســتم 
قــرار  بهره بــرداری  مــورد  و  شــد  راه انــدازی   کاری 

گرفت.
فرهــاد رجبــی، رئیــس تولیــد و تعمیــرات واحــد احیــا 
ــتم  ــریح سیس ــز در تش ــبا نی ــوالد س ــع ف ــتقیم مجتم مس
ســولفور زدایــی، اظهــار داشــت: در کــوره  احیــا مســتقیم بــه 

روش میدرکــس، بــه منظــور دســتیابی بــه آهــن اســفنجی 
ــه  ــه شــارژ گندل ــاز ب ــت نی باکیفی
و  فیزیکــی  خصوصیــات  بــا 
شــیمیایی مناســب اســت و یکــی 
از ایــن خصوصیــات شــیمیایی در 
ِرنــج بــودن میــزان گوگــرد گندلــه 
بــا حداکثــر مجــاز ۴ تــا ۵ هــزارم 

درصــد اســت.
در  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
صــورت باالتــر بــودن ایــن میــزان، 
کیفیــت و کمیــت تولیــد افــت 
ــزود:  ــود، اف ــارت وارد می ش ــزات خس ــه تجهی ــد و ب می کن
بــا توجــه بــه فراتــر بــودن میــزان رنــج گوگــرد گندلــه ارســالی 
ــم  ــن واحــد تصمی ــه واحــد انباشــت و برداشــت ســبا، ای ب
ــده  ــرات برنامه ریزی ش ــرای تعمی ــا اج ــان ب ــت هم زم گرف
ســاالنه، مشــکات فنــی واحــد ســولفور زدایــی مگامــدول را 

برطــرف و از آن بهره بــرداری کنــد.
رئیــس تولیــد و تعمیــرات واحــد احیــا مســتقیم مجتمــع 
ســقف  حــرارت  درجــه ای   ۳۵ کاهــش  ســبا  فــوالد 
ــه  گاز پروســس از  ــزان ســولفور گندل ــر، کاهــش می ریفورم
 ۵۰PPM بــه PPM ۸-۵، کاهــش میــزان خودســوزی و 
عمــر  افزایــش  اســفنجی،  آهــن  شــدن  فعــال 
ــا و  ــزان خوردگی ه ــدن می ــر، کم ش ــت های ریفورم کاتالیس
ــروژه  ــن پ ــای اجــرای ای ــن مزای ــد را مهم تری ــش تولی افزای

دانســت.

در مجتمع فوالد سبا رخ داد:آیا حباب سکه می ترکد؟

بهره برداری از واحد سولفور زدایی شهید شهبازی

مردم همچنان چشم به راه باکیفیت شدن نان هستند

گرانی نان در اوج  بی کیفیتی!

آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات 
CCSD مرکز آموزشی درمانی کاشانی 

به صورت حجمی

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند 
به سایت  بیشتر  اطاعات  جهت کسب 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس 
poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با 
تماس   ۰۳۱-۳۷۹۲۴۰۰۵ تلفن  شماره 

حاصل فرمایند.

م الف 109303

افزایش ۸۹ درصدی واردات گوشی همراهرشد ۳۸ درصدی گلخانه های کشور

عکس از رضا سلطانی نجف آبادی - کیمیای وطن



هشتبهشت
تأثیر نمایشگاه ها در توسعه 

ارتباطات تجاری ثابت شده است
مدیــر عامــل شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی 
توســعه  در  نمایشــگاه ها  تأثیــر  گفــت:  اصفهــان 
و  تــازه  تبــادالت  تجــاری، شــکل گیری  ارتباطــات 
هدفمنــد، تقویــت ارتبــاط مســئوالن بــا فعــاالن بخــش 
خصوصــی، ســنجش نیازهــا و انتظــارات بــازار واقعــی 
کســب و کار و مخاطبــان و نیــز انتقــال دانــش و 

ــت. ــده اس ــت ش ــوژی، ثاب تکنول
علــی یارمحمدیــان در آییــن افتتاحیه بیست وســومین 
دوره از نمایشــگاه کامپیوتــر و اتوماســیون اداری در 
ایــن رویــداد بزرگ تریــن،  اصفهــان اظهــار کــرد: 
فنــاوری  رویــداد حــوزه  و معتبرتریــن  مهم تریــن 

ــت. ــان اس ــتان اصفه ــات اس ــات و ارتباط اطالع
وی افــزود: امــروزه تأثیــر نمایشــگاه ها در توســعه 
ارتباطــات تجــاری، شــکل گیــری تبــادالت تــازه و 
هدفمنــد، تقویــت ارتبــاط مســئوالن بــا فعــاالن بخــش 
خصوصــی، ســنجش نیازهــا و انتظــارات بــازار واقعــی 
کســب و کار و مخاطبــان و نیــز انتقــال دانــش و 

ــت. ــده اس ــت ش ــوژی، ثاب تکنول
مدیــر عامــل شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی 
ــب و  ــان کس ــیاری از صاحب ــه داد: بس ــان ادام اصفه
ــای  ــر ظرفیت ه ــه ب ــا تکی ــادی ب ــاالن اقتص کار و فع
ــداف  ــزی اه ــی و برنامه ری ــه جهت ده ــگاه ها ب نمایش
ــق حضــور در نمایشــگاه ها  و برنامه هــای خــود از طری

می پردازنــد.
برنــد  خوشــبختانه  کــرد:  اضافــه  یارمحمدیــان 
ــته  ــته توانس ــال های گذش ــوکام در س ــگاهی ات نمایش
ــاری را در میــان فعــاالن حــوزه  چنیــن اعتمــاد و اعتب
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اســتان و کشــور ایجــاد 
کنــد و فضایــی تخصصــی بــرای تعامــالت تخصصی تر 
مبتنــی بــر رقابــت ســالم و دانش بنیــان بــا نــگاه کالن 

ــد. ــته باش ــور داش ــادی کش ــای اقتص ــه ظرفیت ه ب
نمایشــگاه  از  دوره  ســومین  و  بیســت  وی گفــت: 
کامپیوتــر و اتوماســیون اداری اصفهــان، میزبــان 100 
ــف کشــور اســت.  مشــارکت کننده از اســتان های مختل
شــکی نیســت کــه ظرفیــت و تــوان تخصصــی هریک از 
ایــن مشــارکت کنندگان می توانــد راهگشــای بخشــی از 

ــد. ــا باش ــداف و برنامه ه ــن اه ای
مدیــر عامــل شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی 
تمــام  کــه  دارم  امیــد  داد:  ادامــه  اصفهــان 
مشــارکت کنندگان و بازدیدکننــدگان بتواننــد نهایــت 
بهــره وری را از نمایشــگاه حاضــر داشــته باشــند.

برگزاری اجالس سرمایه گذاری 
شرکت های اتریشی در اصفهان

ــرژی  ــروه ان ــن نشســت کارگ چهارمی کیمیای وطن
بــا هــدف گســترش روابــط همــکاری بیــن دو کشــور 

ایران و اتریش در اصفهان برگزار شد.
ــای  ــه راه همکاری ه ــند نقش ــری س ــتای پیگی در راس
بــرای یــک دوره 5  اتریــش،  ایــران و  اقتصــادی 
ســاله از ســال 2016 تــا 2020 و همچنیــن اجرایــی 
ــه  ــه همکاری هــای دو کشــور در زمین ــردن تفاهم نام ک
انــرژی، چهارمیــن نشســت کارگــروه انــرژی بیــن دو 
کشــور در تاریــخ 30 آبان مــاه 1396 در شــهر اصفهــان 
 بــه میزبانــی شــرکت گاز اســتان اصفهــان برگــزار 

شد.
در ایــن نشســت کــه بــا حضور ســفیر اتریش، اســتفان 
شــوتنر، مدیــران ارشــد وزارت علــوم، تحقیقــات و 
ــال  ــی فع ــرکت های خصوص ــن ش ــاد و همچی اقتص
در حــوزه انــرژی همچــون OMV،RAG،ILF اتریشــی 
ــط همــکاری بیــن دو  ــاره نحــوه رواب برگــزار شــد، درب
کشــور در زمینــه پروژه هــای بــاال و پایین دســتی، 
ــرق،  ــوخت، ب ــرف س ــازی مص ــیمی و بهینه س پتروش
و  نفــت  تحقیقــات، گاز،  تجدیدپذیــر،  انرژی هــای 
همچنیــن بــا هــدف ســرمایه گذاری شــرکت های 

ــد. ــو ش ــران گفت وگ ــی در ای اتریش

اختصاص ۱۲۰۰ میلیارد ریال برای 
توسعه فرودگاه اصفهان

شــرکت  عامــل  مدیــر  و  هیئت مدیــره  رئیــس 
فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی ایــران گفــت: 1200 
میلیــارد ریــال بــه توســعه ایــن فــرودگاه اختصــاص 

ــت. ــه اس یافت
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از تســنیم، 
رحمت الــه مه آبــادی در نشســت خبــری اداره کل 
فرودگاه هــای اســتان، اصفهــان را گلــوگاه گردشــگری 
ــان را  ــازی اصفه ــر راه و شهرس ــت: وزی ــت و گف دانس
ــاخصه های  ــام ش ــه تم ــد ک ــهری می دان ــا کالن ش تنه
شــهری را دارد و اصفهــان، ایــن خصوصیــت را از 

ــت.  ــته اس ــته داش گذش
اصفهــان را تبلــوری از مفهــوم ایرانشــهر می داننــد 
کــه تمــدن ایرانشــهری بــا ایــن شــهر پیونــد خــورده و 
نمی شــود ایــن خصیصــه را از آن جــدا کــرد؛ چــرا مــا 

بــه ایــن ســرمایه بــزرگ توجــه نداریــم؟
وی ادامــه داد: اصفهــان در کانــون توجهــات قــرار 
فــرودگاه  بــه  و وظیفــه خــود می دانیــم  گرفتــه 
اصفهــان نگاهــی خــاص داشــته باشــیم؛ بــا توجــه بــه 
ــا  ــاده، نگاه ه ــوردی افت ــه در صنعــت هوان ــی ک اتفاقات
ــان را یکــی  ــرودگاه اصفه ــد ف ــا بای عــوض شــده و م
ــی بدانیــم.  از مهم تریــن درگاه هــای گردشــگری جهان
ــه ای وارد  ــد از نقط ــت دارن ــگران دوس ــروزه گردش ام

کشــور شــوند کــه آن را می شناســند. 
هــزار و 200 میلیــارد ریــال بــه توســعه فــرودگاه 
اصفهــان اختصــاص یافتــه اســت؛ امــا در اصفهــان بــا 

ــم. ــه مواجهی ــت عرص محدودی
ــت:  ــا گف ــگ فرودگاه ه ــای پارکین ــاره هزینه ه وی درب
ــاد  ــا زی ــا هزینــه پارکینــگ فرودگاه ه ــام دنی در تم
ــرای کم کــردن تقاضاســت. ــن شــیوه ای ب اســت و ای

گفــت:  اصفهــان  شــهردار  کیمیای وطن
ــی  ــعار کارآفرین ــا ش ــی دارد ت ــهرداری آمادگ ش
جنبــه عملــی پیــدا کنــد و در حــد حــرف باقــی 
نمانــد؛ در همیــن راســتا بایــد مســائل کارآفرینی 

را به یک گفتمان در شهر تعریف کنیم.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری 
ــن جلســه  ــوروزی در اولی ــدرت هللا ن ــان، ق اصفه
ســتاد توســعه کارآفرینــی شــهر اصفهــان اظهــار 
ــهر  ــت ش ــرای مدیری ــن ب ــای م ــرد: برنامه ه ک
در هفــت محــور تدویــن شــده کــه دومیــن 
محــور آن، کســب و کار و کارآفرینــی بــود؛ البتــه 
در همــه شــوراها نیــز بــر ارتقــای کیفیــت و 

ــتیم. ــد داش ــازی تاکی شهروندس
وی بــا بیــان اینکــه مدیریــت شــهری، مدیریــت 
کالبــد نیســت، بلکــه مدیریــت بــر محتواســت، 
ــوا را  ــود، محت ــات خ ــاس ادبی ــر اس ــزود: ب اف
ــان کــردم؛ چــون شهرســازی  شهروندســازی بی
ــا  ــراغ فرمول ه ــه س ــد ب ــت و بای ــدی اس کالب
ــت  ــای کیفی ــه ارتق ــا شهروندســازی ب ــت؛ ام رف

برمی گــردد. فعالیت هــا 
ــه شــورا  ــه مصوب ــا اشــاره ب ــان ب شــهردار اصفه
دربــاره تشــکیل ســتاد کارآفرینــی در شــهر 

اصفهــان گفــت: ایــن مصوبــه، یکــی از بهتریــن 
بــا  زیــرا  اســت؛  بــوده  شــورا  مصوبه   هــای 
ــک راستاســت و از  ــای شــهرداری در ی برنامه ه

ــت. ــهر اس ــوری ش ــاز ف ــویی نی س
ــان  ــای اصفه ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ــوروزی ب ن
بــرای کارآفرینــی خاطرنشــان کــرد: در ایــن 
ــت  ــکوفایی خالقی ــای ش ــد راهکاره ــتاد بای س
ــان  ــی اصفه ــات ذات ــه مقتضی ــان شــود؛ البت بی
خالقیــت اســت کــه میــدان امــام)ره(، چهاربــاغ 
و پل هــای اصفهــان، نمونه هایــی از خالقیــت 
اصفهانی هــا هســتند؛ بنابرایــن بایــد در ایــن 
راســتا راهکارهــای شــکوفایی خالقیــت را پیــدا 

ــم. کنی
وی بــه ظرفیــت شــهرهای خواهرخوانــده بــرای 
ــرد و  ــاره ک ــت اش ــی و خالقی ــعه کارآفرین توس
ــهر  ــان، ش ــم اصفه ــی می گویی ــه داد: وقت ادام
ــر  ــهرهای دیگ ــا ش ــر روز ب ــت و ه ــی اس جهان
جهــان گفت وگــو داریــم، بایــد از ایــن ظرفیــت و 

ــم. ــوی اســتفاده کنی ــدی ق توانمن
شــهرداری  عنــوان کــرد:  اصفهــان  شــهردار 
آمادگــی دارد تــا شــعار کارآفرینــی جنبــه عملــی 

ــد. ــی نمان ــرف باق ــد ح ــد و در ح ــدا کن پی

نــوروزی بــا بیــان اینکــه تفکیک هــا بــه درســتی 
انجــام نشــده، اظهــار کــرد: بــه طــور مثــال 
ــته در  ــد رش ــک چن ــای کوچ ــب و کاره از کس

دارد. وجــود  دانشــگاه ها 
وی تاکیــد کــرد: بایــد مســائل کارآفرینــی را بــه 
ــه در  ــم ک ــف کنی ــهر تعری ــان در ش ــک گفتم ی
ــهرداری در  ــت ش ــوان از ظرفی ــتا می ت ــن راس ای

ــرد. ــون اســتفاده ک تلویزی
ــد مشــخص  ــوان کــرد: بای ــان عن شــهردار اصفه
چــه  و  چیســت  کارآفرینــی  کــه  شــود 
آیــا  اینکــه  و  دارد  نیــاز  را  زیرســاخت هایی 
ــال  ــا انتق ــت ی ــتغال اس ــاد اش ــی ایج کارآفرین

مشــاغل.
ــم  ــن مه ــرای ای ــرد: ب ــان ک ــوروزی خاطرنش ن
ــم؛  ــه فعالیت هــای فرهنگــی دقیــق داری ــاز ب نی
الزم اســت در ایــن راســتا جلســه ای بــا حضــور 
ــا  ــود ت ــزار ش ــگاه ها برگ ــی و دانش ــاق بازرگان ات
ــرد و  ــورت گی ــی ص ــاد کارآفرین ــا ابع ــنایی ب آش

ــود. ــاد ش ــه ایج ــن زمین ــدی در ای ــان واح بی
وی اظهــار کــرد: بــر ایــن اســاس نیــاز بــه 
برنامه هــای فرهنگــی داریــم؛ بنابرایــن بایــد 
دســتگاه های  بــرای  تلویزیونــی  برنامه هــای 
مرجــع تــدارک دیــده شــود تــا بــه درک واحــدی 
ــم شــعار خــود را  ــی برســیم و بتوانی از کارآفرین

ــم. ــی کنی عمل
البتــه بایــد  شــهردار اصفهــان توضیــح داد: 
مشــخص شــود بــرای ایــن مهــم بــه چــه 

ــه مــا  مصوباتــی نیــاز اســت و قوانیــن چقــدر ب
ــت  ــتا فعالی ــن راس ــه در ای ــد ک ــازه می ده اج

ــم. کنی
در  تشــریفات  بایــد  تاکیــد کــرد:  نــوروزی 
ــرک  ــد ت ــه نبای ــود؛ البت ــذف ش ــه ح ــن رابط ای
ــیدن  ــرای رس ــد ب ــتاویزی باش ــریفات دس تش
بــه مســائلی کــه بــه ضــرر شــهر و مــردم اســت.

وی تاکیــد کــرد: اگــر بــرای رســیدن بــه هــدف 
مهــم کارآفرینــی نیــاز بــه مصوبــه اســت، بایــد 
الیحــه و طــرح آن ارائــه شــود تــا بتوانیــم ایــن 

شــعار را اجرایــی کنیــم.

معتقدیــم  کــرد:  اظهــار  اصفهــان  شــهردار 
بــه  و  دهیــم  توســعه  را  کارآفرینــی  بایــد 
نویــن حرکــت کنیــم؛  ســمت فناوری هــای 
توســعه  جلــوی  نویــن  فناوری هــای  زیــرا 

می گیــرد. را  مخــرب  ســخت افزارهای 
ــرای  ــن تشــکر از شــورای شــهر ب ــوروزی ضم ن
تشــکیل ایــن ســتاد و کمــک بــه اجــرای 
ایــن  تشــکیل  امیدواریــم  برنامه هــا گفــت: 
ســتاد بــه توســعه کارآفرینــی در شــهر اصفهــان 

ــد. ــک کن کم
تراکم فروشــی  گذشــته  در  بیــان کــرد:  وی 
مالــی  شــرایط  امــا  می کــردم؛  محکــوم  را 
ــن  ــدا جایگزی ــد ابت ــه بای ــت ک ــه ای اس ــه گون ب
تراکم فروشــی را مشــخص کنیــم و در کنــار 
ــی،  ــون کارآفرین ــی همچ ــت از فعالیت های حمای
ــر  ــه صف ــا ب ــم ت ــل نمایی ــوع را تعدی ــن موض ای

ــد. برس
شــهردار اصفهــان عنــوان کــرد: وظیفــه مــا تنهــا 
ــد  ــت و بای ــام نیس ــای نیمه تم ــل پروژه ه تکمی

ــود. ــی ش ــدی کلنگ زن ــای جدی پروژه ه
ــتیم  ــن هس ــرد: مطمئ ــان ک ــوروزی خاطرنش ن
بــا کمــک اهالــی علــم و تجربــه می تــوان 
موفــق شــد اصفهــان ظرفیت هــای علمــی و 
دانشــگاهی زیــادی دارد؛ بنابرایــن می تــوان 
ــه  ــر ب ــا زودت ــرد ت ــتفاده ک ــد اس ــراد توانمن از اف

ــیم. ــه برس نتیج
ــا شــهرهای  وی توضیــح داد کــه بایــد ارتبــاط ب
خواهرخوانــده و بین المللــی متضمــن ســود 
بــرای شــهر باشــد تــا شــهرداری در ایــن زمینــه 
کمــک کنــد؛ درواقــع هــر اقدامــی بایــد گــزارش 

ــد. ــته باش ــادی داش ــی و اقتص توجیه

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
اصفهــان گفــت: بســته های حمایتــی متناســب بــا نیازهــای 

ــود. ــن می ش ــان تدوی ــتان اصفه ــه اس ــگری در پهن گردش
ــه،  ــهرهای علویج ــهرداران ش ــا ش ــدار ب ــاری در دی ــدون الهی فری
ــت های اداره کل  ــی از سیاس ــت: یک ــار داش ــن اظه ــق و گلش ده
میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان، تــالش در راســتای ثبــت ملــی 
ــرای حفاظــت از هویت هــای  بافــت تاریخــی شــهرهای اســتان ب

ــت. ــای آن هاس ــی و خرده فرهنگ ه ــردم محل م
ــتان  ــز اس ــوه مرک ــوان بالق ــه ت ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــه  ــی در منطق ــر تاریخ ــزار اث ــش از یک ه ــود بی ــان و وج اصفه
علویجــه، تــالش داریــم بــا افزایــش ســطح مشــارکت های 
مردمــی از طریــق ثبــت بافــت و آثــار تاریخــی و همچنیــن 
همچــون  گردشــگری  و  فرهنگــی  جشــنواره های  برگــزاری 

جشــنواره های گردشــگری زعفــران و تــوت، مقولــه میــراث 
ــرد:  ــان ک ــه ســازیم. وی بی ــه نهادین فرهنگــی را در ســطح جامع
بــا برنامه ریزی هــای بــه عمــل آمــده تــالش داریــم تــا از توســعه 

ــم. ــت کنی ــتان حمای ــه اس ــگری در پهن ــوازن گردش مت
ــا از  ــن حمایت ه ــاس ای ــن اس ــر ای ــت: ب ــار داش ــاری اظه الهی
ــی  ــارات مل ــا اعتب ــوری ی ــت جمه ــفر ریاس ــارات س ــق اعتب طری
ــزار  ــر از 10 ه ــه کمت ــت از توســعه شــهرهایی ک در راســتای حمای
نفــر جمعیــت دارنــد و همچنیــن روســتاهای هــدف گردشــگری 
ــد و  ــد و تســهیل در تولی ــع تولی ــع موان ــروه رف ــق کارگ ــا از طری ی
همچنیــن تعریــف یارانــه بــرای توســعه گردشــگری، ادامــه اجرای 
طــرح مرمــت مشــارکتی خانه هــای تاریخــی و درنهایــت اجــرای 
ــن مجــوز  ــس از گرفت طرح هــای کاوش هــای باستان شناســی پ

ــرد. ــام می پذی ــی انج ــراث فرهنگ ــازمان می از س

گروه اصفهان پریسا خاکبازان
P.Khakbazan@eskimia.ir  

ســپاه  فرماندهــی  جانشــین 
ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــج( اس صاحب الزمان)ع
بســیج بایــد فــارغ از همــه جناح بندی هــا 
دولت هــا  بــه کمــک  سیاســی  خطــوط  و 
بیایــد؛ همان طــور کــه در حــال حاضــر حــدود 
از بســیجیان اصفهــان در مناطــق  نفــر   100
زلزلــه زده کرمانشــاه حضــور یافتنــد و مشــغول 

هســتند. مــردم  بــه  خدمت رســانی 
ســردار مجتبــی فــدا دیــروز در آییــن افتتاحیــه 
اســتان  بســیج  دســتاوردهای  نمایشــگاه 
اصفهــان بــا تبریــک پیــروزی جبهــه مقاومــت 
ــت  ــن ظرفی ــرد: ای ــار ک ــودی داعــش اظه و ناب
ــل  ــگاه را در مح ــن نمایش ــه ای ــود دارد ک وج
بزرگ تــری همچــون محــل نمایشــگاه های 
ــا کنیــم  ــان هــم برپ ــی اســتان اصفه بین الملل

تــا همــه مــردم از آن اســتفاده کننــد؛ بخشــی 
از عملکــرد و ظرفیــت بســیج بــه مــدت 10 روز 
در ایــن مــکان بــه نمایــش گذاشــته می شــود.

فــدا افــزود: در نظــر داریــم تــا فرهنــگ ایثــار و 
شــهادت، قناعــت، چشم نداشــتن بــه حقــوق و 
جیــره و  مواجــب و از جــان گذشــتن را در ایــن 
ــوم  ــه عم ــد و عرض ــرض دی ــگاه در مع نمایش
ــه  ــم ک ــاد کنی ــی را ایج ــم و ظرفیت ــرار دهی ق
ــدان  ــه ایــن اصــول فرزن ــا پایبنــدی ب مــردم ب
خــود را در ســنین مختلــف بــا حضــور در 
ــتای  ــد و در راس ــوی کنن ــد و ق ــیج توانمن بس
ــری  ــم رهب ــام معظ ــام و مق ــای ام فرمایش ه

ــد. ــدم بردارن ق

وی تصریــح کــرد: در ایــن نمایشــگاه مســئوالن 
اســتان و افــراد بازدیدکننــده خواهنــد دیــد 
همان طــور کــه در طــول 38 ســال گذشــته 
مقاومــت،  صبــر،  ایســتادگی،  بــا  دیدیــم 
حوصلــه، اســتفاده از تــوان داخلــی و پیــروی از 
فرامیــن امــام و مقــام معظــم رهبــری و ســیره 
پیشــرفت های  می توانیــم  اطهــار)ع(  ائمــه 

ــم. ــم بزنی ــور رق ــادی را در کش زی
ســپاه  فرماندهــی  جانشــین 
ــان  ــان اذع ــتان اصفه ــج( اس صاحب الزمان)ع
ــم  ــئوالن بگویی ــه مس ــم ب ــت: می خواهی داش
کــه مــردم همچنــان ایســتاده اند و بســیجیان 
هــم آمــاده جانفشــانی هســتند؛ بســیجیان در 

قشــرهای مختلــف ظرفیت هــای مختلفــی 
ــه رفــع چالش هایــی  هســتند کــه در کمــک ب
کــه کشــور بــا آن هــا مواجــه اســت، می تواننــد 
ــد از  ــز می توانن ــئوالن نی ــند و مس ــذار باش اثرگ

ایــن ظرفیــت اســتفاده کننــد.
ــه بســیج اســت  ــن وظیف ــرد: ای ــه ک وی اضاف
ــوان و ظرفیــت خــود در ابعــاد  ــا تمــام ت کــه ب
و موضوعــات مختلــف در خدمــت نظام باشــد.

می تواننــد  بســیجیان  داشــت:  بیــان  فــدا 
توانمندی هــای مختلــف خــود را در عرصه هــای 
ــا جنــگ  علمــی، اقتصــاد مقاومتــی، مقابلــه ب
اجتماعــی  آســیب های  بــا  مقابلــه  و  نــرم 
و  کننــد  به روزرســانی  و  دهنــد  افزایــش 
برنامه هــای خــود را در مســاجد بــه کار بندنــد.

دســتاوردهای  نمایشــگاه  اســت  گفتنــی 
قشــرهای گوناگــون بســیج دیــروز افتتــاح شــد 

ــت. ــد داش ــه خواه ــا 10 روز ادام و ت

ــان گفــت: افزایــش  ــاف اســتان اصفه ــاق اصن رئیــس ات
قیمــت نــان ربطــی بــه اصفهــان نــدارد و بــه هیچ وجــه در 

اصفهــان افزایــش قیمــت نخواهیــم داشــت.
رســول جهانگیــری در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایســنا دربــاره 
قیمــت نــان در اصفهــان اظهــار کــرد: افزایــش قیمــت نان 

کــه در تهــران اعــالم شــده، ربطــی بــه اصفهان نــدارد.
ــش  ــان افزای ــان در اصفه ــت ن ــه قیم ــان اینک ــا بی وی ب
پیــدا نمی کنــد، افــزود: در اصفهــان شــورای آرد و نــان بــه 
ــان را تعییــن و  مدیریــت اســتانداری اصفهــان، قیمــت ن
تصویــب می کنــد و هــر تصمیمــی در ایــن شــورا مطــرح 

می شــود.
داد:  ادامــه  اســتان اصفهــان  اصنــاف  اتــاق  رئیــس 
ــار تشــکیل  ــان هــر مــاه یــک ب جلســات شــورای آرد و ن

می شــد کــه ایــن مــاه بــه دلیــل تغییــر اســتاندار تاکنــون 
تشــکیل نشــده اســت و احتمــاال در هفتــه جاری تشــکیل 

خواهــد شــد.
ــه هیچ وجــه افزایــش  ــر اینکــه ب ــا تاکیــد ب جهانگیــری ب
قیمــت نــان در اصفهــان نخواهیــم داشــت، اضافــه کــرد: 
ــش  ــاره افزای ــازی درب ــای مج ــم در فض ــری ه ــر خب اگ

ــا اصفهــان نیســت. ــان وجــود دارد، مرتبــط ب قیمــت ن
وی بــا تکذیــب شــایعه افزایــش قیمــت نــان در اصفهــان 
خاطرنشــان کــرد: اگــر قــرار باشــد قیمــت نــان افزایــش 
ــش  ــود؛ پی ــنهاد ش ــده پیش ــت آنالیزش ــد قیم ــد، بای یاب
از آن بایــد جلســاتی برگــزار و در شــورای آرد و نــان 
تصمیم گیــری شــده و افزایــش قیمــت نــان اعمــال 

شــود.

 تدوین بسته های حمایتی متناسب با 
نیازهای گردشگری در اصفهان

جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان:

بسیج فارغ از جناح بندی های سیاسی به کمک دولت ها می رود 

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان:

قیمت نان در اصفهان افزایش نمی یابد

 افتتاح دفتر مطالعات و فرهنگ پایداری 
در حوزه هنری کاشان

سرپرســت دفتــر حــوزه هنــری کاشــان گفــت: بــه زودی دفتــر مطالعات 
و فرهنــگ پایــداری بــا هــدف ثبــت و ضبــط خاطــرات شــفاهی دفــاع 

مقــدس در حــوزه هنــری کاشــان افتتــاح می شــود.
از  یکــی  هنــری،  حــوزه  پایــداری  فرهنــگ  و  مطالعــات  دفتــر 
قدیمی تریــن دفاتــر ایــن ســازمان و البتــه فعال تریــن دفاتــری 
ــران،  ــرات ایثارگ ــط خاط ــت و ضب ــردآوری و ثب ــه در عرصــه گ اســت ک
ــا  ــت دارد و ب ــدس فعالی ــاع مق ــهدای دف ــازان و ش ــدگان و جانب رزمن
ــاع مقــدس، پــس  ــخ شــفاهی ســال های دف ــت تاری ــه اهمی توجــه ب
ــرات،  ــاب خاط ــورت کت ــه ص ــب ب ــن مطال ــه تدوی ــازی ب از مستندس

داســتان کوتــاه و رمــان می پــردازد.
بــه دلیــل اهمیــت ایــن واحــد و همچنیــن نقــش مهــم اســتان اصفهان 
و شهرســتان کاشــان، دفتــر حــوزه هنــری کاشــان مبــادرت بــه ایجــاد 

دفتــر مطالعــات و ادبیــات پایــداری در ایــن مجموعــه خواهــد کــرد.
ــری  ــر حــوزه هن ــد قاســم زاده، سرپرســت دفت ــه محم ــن زمین در همی
کاشــان، گفــت: ایــن دفتــر بــا حضــور رزمنــدگان، ایثارگــران و جانبــازان 

کاشــان بــا محوریــت برگــزاری ســه برنامــه شــب خاطــره، ثبــت و ضبط 
تاریــخ شــفاهی جنــگ و گــردآوری آرشــیو صوتــی، تصویــری و مســتند 
مــدارک و مســتندات رزمنــدگان و ایثارگــران بــه صــورت یــک مجموعــه 
متمرکــز و منســجم در قالــب نمایشــگاه در دفتــر حــوزه هنــری کاشــان 

ــود. ــاح می ش افتت
وی ثبــت و ضبــط تاریــخ شــفاهی جنــگ از زبــان رزمنــدگان و 
ــه  ــی در جبهه هــای حــق علی ــگ تحمیل ــه در طــول جن ــی را ک ایثارگران
ــدگاری و  ــی در مان ــدادی فرهنگی اجتماع ــتند، روی ــور داش ــل حض باط
ــل های  ــه نس ــدس ب ــاع مق ــار دوران دف ــخ پرافتخ ــع تاری ــال وقای انتق
ــادت و  ــگ و رش ــع دوران جن ــی وقای ــت: بازگوی ــت و گف ــده دانس آین
ــت و نجــات نســل  ــران، وســیله هدای ــدگان و ایثارگ ــای رزمن دلیری ه

ــت. ــی اس ــی فعل ــاس فرهنگ ــر و حس ــرایط خطی ــوان در ش ج
ــاع  ــوزه دف ــژه در ح ــری، به وی ــات فرهنگی هن ــرد: اقدام ــح ک وی تصری
مقــدس، یکــی از اولویت هــای کاری حــوزه هنــری در بازگویــی و 
ــان یــادگاران جنــگ در شــرایط  شناســایی تاریــخ دفــاع مقــدس از زب
کنونــی اســت تــا عامــل هدایــت، ســازندگی و بصیرت افزایــی و 
ــات  ــکالت و تهاجم ــا مش ــی ب ــوان در رویاروی ــل ج ــه نس ــری ب بیدارگ

ــود. ــی ش ــه فرهنگ جبه

گفــت:  اصفهــان  شــهردار  کیمیای وطن

ــرفاصله  ــروز س ــده از ام ــول داده ش ــق ق طب
ــه  ــور قطــار در متــروی اصفهــان ب ــی عب زمان

15 دقیقه رسید.
رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
نــوروزی  قــدرت هللا  اصفهــان  شــهرداری 
در بازدیــد صبحگاهــی خــود از ایســتگاه 
متــرو میــدان آزادی اظهــار کــرد: پیــش 
از ایــن قــول داده بودیــم کــه ســرفاصله 
بــه  نیم ســاعت  از  متــرو  ایســتگاه های 
بیســت دقیقــه برســد کــه ایــن قــول عملــی 

ــود کــه از اول  شــد. قــول بعــدی مــا ایــن ب
ــتگاه ها از 20  ــی ایس ــرفاصله زمان ــاه س آذرم
دقیقــه بــه 15 دقیقــه برســد کــه ایــن قــول 
ــهروندان  ــود و ش ــی می ش ــاال عمل ــز از ح نی
می تواننــد بــا ســرفاصله زمانــی 15 دقیقــه از 

ــد. ــتفاده کنن ــهری اس ــار ش قط
وی ادامــه داد: قــول مهم تــر مــا ایــن اســت 
ــال  ــا اول س ــاری ی ــال ج ــان س ــا پای ــه ت ک
ــک  ــط ی ــل خ ــاح کام ــاهد افتت ــده، ش آین
ــه  ــا صف ــد ت ــهری بتوان ــار ش ــیم و قط باش
کــه پایــان خــط یــک اســت، حرکــت کنــد. 

ــاز  ــورد نی ــوازم م ــزار و ل ــام اب ــم تم امیدواری
فراهــم شــود تــا ایــن قــول ســوم هــم 
ــد از  ــان بتوانن ــردم اصفه ــود و م ــی ش عمل

ــد. ــره برن ــات به ــن امکان ای
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  شــهردار اصفهــان 
زیــاد  بســیار  قطــار شــهری  هزینه هــای 
اســت، عنــوان کــرد: در حــال حاضــر تعــداد 
مســافران متــرو کــم اســت؛ در همیــن 
ــط 2 و  ــل و خ ــک تکمی ــط ی ــر خ ــتا اگ راس
ــود، از  ــدازی ش ــز راه ان ــهری نی ــار ش 3 قط
ــک  ــم نزدی ــر روز می توانی ــیر ه ــن مس همی

ــم؛ در  ــا کنی ــافر را جابه ج ــزار مس ــه 200 ه ب
ــن 18  ــون بی ــار هم اکن ــن آم ــه ای ــی ک صورت

ــت. ــر اس ــزار نف ــا 20 ه ت
وی اضافــه کــرد: هرچــه مســافر کمتــر 
ــد  ــتر خواه ــرو بیش ــای مت ــد، هزینه ه باش
بــود؛ بــه طــوری کــه اکنــون بــرای نگهــداری 
ــک  ــه نزدی ــان، ماهیان ــوق کارکن ــرو و حق مت
بــه 3 میلیــارد تومــان هزینــه می شــود 
کــه ایــن موضــوع بــار ســنگینی را بــر دوش 
ــته  ــان گذاش ــهری اصفه ــار ش ــازمان قط س

ــت. اس
نــوروزی تصریــح کــرد: امیدواریــم مســیرها 
زمــان  در  باقی مانــده  ایســتگاه های  و 

مقــرر افتتــاح شــود تــا روزبــه روز بــه تعــداد 
ــود. ــزوده ش ــرو اف ــافران مت مس

ــه  ــت ک ــی اس ــرد: طبیع ــان ک وی خاطرنش
راه انــدازی قطــار شــهری هم موجــب کاهش 
آلودگــی هــوا می شــود و هــم اشــتغال زایی 
می کنــد؛ بنابرایــن می طلبــد کــه دولــت 
ــن رابطــه حمایت هــای بیشــتری  هــم در ای
ــن  ــه در حــال حاضــر ای داشــته باشــد؛ البت
ــر  ــا اگ ــت، ام ــاده اس ــاق افت ــا اتف حمایت ه
بــه آن هــا ســرعت بخشــیده شــود و وضعیت 
ــاه  ــن رف ــه یقی ــد ب ــدا کن ــود پی ــود بهب موج
عمومــی در ارتبــاط بــا حمــل و نقــل شــهری 
ــود. ــم می ش ــهروندان فراه ــه ش ــرای هم ب
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ــم  ــه معل ــعبه بیم ــس ش ــام، رئی ــعلی نیک فرج عباس
خبرنــگار  بــا  اختصاصــی  گفت وگــوی  در  کاشــان، 
کیمیــای وطــن بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح بیمــه 
ــع  ــه جام ــروزه ای، بیمه نام ــه فی ــت: بیم ــروزه ای گف فی
آتش ســوزی و مســئولیت مدنــی مســاجد، هیئت هــای 
ــه اســت. ــزادگان و اماکــن متبرک ــا، امام حســینی، تکای
ــن  ــرخ ای ــاره ن ــم شــعبه کاشــان درب رئیــس بیمــه معل
ــرای  ــه ب ــن بیمه نام ــرخ ای ــت: ن ــار داش ــه اظه بیمه نام
مرکــز اســتان، 1۷0 هــزار تومــان و بــرای شهرســتان، 155 
هــزار تومــان و بــرای روســتاها، 13۷ هــزار تومــان اعــالم 

شــده و مــدت آن یکســال اســت. 
ایــن طــرح جبــران  بیمه نامــه  تعهــدات  همچنیــن 
ــقف  ــا س ــار ت ــه و انفج ــوزی، صاعق ــارات آتش س خس
ــن  ــه در ای ــت ک ــی اس ــت. گفتن ــال اس 000/000/000 5 ری
ــه  ــا تکی ــجد ی ــه مس ــد ب ــذار بخواه ــر بیمه گ ــدت اگ م
یــا بنایــی کــه تحــت پوشــش بیمــه اســت، ســاختمانی 
اضافــه کنــد، بایــد طبــق مجــوزات قانونــی ایــن کار انجام 
شــود تــا بتوانــد از بیمه نامــه مکمــل بهــره بــرد. متاســفانه 
گاه مشــاهده می شــود کــه مســاجد و تکایــا اقــدام 
ــن  ــه ای ــد ک ــی می کنن ــه ســاخت و ســازهای غیرقانون ب
قســمت ها شــامل بیمه نامــه نمی شــود. بایــد بــه خاطــر 
ــه مــدت یــک  داشــته باشــیم کــه همــه خدمتگــزاران ب

ســال تحــت پوشــش بیمــه هســتند.
نیک فرجــام افــزود: در این بــاره جلســه  هم اندیشــی 
ــام  ــه و ام ــی فقی ــده ول ــازی، نماین ــت هللا نم ــر آی در دفت
جمعــه محتــرم کاشــان، بــا حضــور حجت االســالم 
فالحــی رئیــس دفتــر امــام جمعــه، نــوروززاده مســئول 
ــده  ــا و نماین ــور مســاجد، حســینی مســئول هیئت ه ام
ــه تشــکیل شــد کــه پــس از  ــاف و امــور خیری اداره اوق
ــورد. ــد خ ــان کلی ــرح در کاش ــن ط ــرای ای ــات اج توافق

اهدای بیش از ۱۵ میلیارد ریال 
 کمک های مردم خمینی شهر 

به زلزله زدگان
رئیــس جمعیــت هــالل  احمــر خمینی شــهر گفــت: 
طــی روزهــای گذشــته، 160 تــن کمک هــای نقــدی 
و غیرنقــدی مــردم خمینی شــهر بــه ارزش بیــش از 
ــه زده  ــه مناطــق زلزل ــون ب ــا 12 کامی ــال ب ــارد ری 15 میلی

ــد. ــتاده ش فرس
طــی  محمولــه  ایــن  افــزود:  تــاج دره  محمدعلــی 
دو مرحلــه بــا همــکاری و حمایــت مجمــع خیــران 
بیمارســتان ســاعی، اصنــاف و قشــرهای مختلــف مــردم 

ــد. ــدا ش ــردآوری و اه گ
ــت پخــت و  ــگاه ثاب ــا اســتقرار پای ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
توزیــع غــذا توزیــع غــذای گــرم بیــن مــردم در منطقــه 
ثــالث باباجانــی شــروع شــده، بیــان داشــت: بــا ابتــکار 
عمــل و حمایــت هیئت هــای مذهبــی خمینی شــهر 
موکــب پذیرایــی از زلزلــه زدگان در منطقــه مســتقر 

می شــود و فعالیــت خــود را آغــاز می کنــد.
ــح  ــهر تصری ــر خمینی ش ــالل  احم ــت ه ــس جمعی رئی
کــرد: در چنــد روز گذشــته 160 تــن انــواع مایحتــاج 
ــس،  ــی، کانک ــواد خوراک ــو، م ــم از پت ــه اع ــردم منطق م
مــواد بهداشــتی و دو کامیــون آب معدنــی، وســایل 
ــتاده  ــده فرس ــه تعیین ش ــه منطق ــادر ب ــی و چ گرمایش

شــد.
ــدی  ــای نق ــوع کمک ه ــه مجم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــوده،  ریــال  میلیــون   230 حــدود   گردآوری شــده 
ــدادی  ــای ام ــر از نیروه ــر 30 نف ــال حاض ــت: در ح گف
ــراه  ــه هم ــتان ب ــر شهرس ــالل  احم ــان ه و خدمات رس
داوطلبــان بــرای اســتقرار پایــگاه ثابــت پذیرایــی از 

زلزلــه زدگان بــه منطقــه اعــزام  شــده اند. 
 استقرار پایگاه امدادی خمینی شهر 

وی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه اســتقرار پایــگاه امــدادی 
ارســال  و  دریافــت  رونــد  خمینی شــهر،  شهرســتان 
ــت. ــد داش ــه خواه ــه ادام ــه منطق ــردم ب ــای م کمک ه

ــتان،  ــئوالن شهرس ــی مس ــکر از همراه ــا تش ــاج دره ب ت
ــه  ــه ب ــانی ک ــه کس ــاعی و هم ــتان س ــران بیمارس خی
ــد،  ــت کردن ــر کمــک و از آن حمای ــه هــالل  احم مجموع
از همــه مــردم و خیــران شهرســتان خواســت بــه رونــد 
طریــق  از  زلزلــه زدگان  بــه  و کمــک  خدمت رســانی 

دهنــد. ادامــه  معرفی شــده،  پایگاه هــای 

اختصاص درآمد پنج روز اماکن تاریخی 
نوش آباد به زلزله زدگان غرب کشور

ــاد از اختصــاص درآمــد  شــهردار نوش آب کیمیای وطن
حاصــل از فــروش بلیــت مکان هــای تاریخــی ایــن شــهر 
بــه منظــور کمــک بــه هموطنــان آســیب دیده زلزلــه غــرب 

کشور خبر داد.
ــر  ــزود: ب ــگاران اف ــا خبرن ــو ب ــود اشــرفی در گفت وگ محم
ــاد، از اول  ــق شــورای اســالمی شــهر نوش آب اســاس تواف
ــت  ــروش بلی ــج روز درآمــد حاصــل از ف ــه مــدت پن آذر ب
ــای  ــایر مکان ه ــی و س ــهر زیرزمین ــتانی ش ــه باس مجموع
ــد. ــاص می یاب ــه زدگان اختص ــه زلزل ــاد ب ــی نوش آب دیدن

وی ضمــن تســلیت بــه خانواده هــای داغــدار گفــت: 
ایــن وظیفــه دینــی و ملــی ماســت کــه همیشــه در کنــار 
همنوعــان بوده ایــم و ایــن فرهنــگ انسان دوســتانه، حــد و 
مــرز نمی شناســد و بــه عنــوان یــک میــراث جاودانــه بایــد 

ــه نســل ها اســتمرار داشــته باشــد. ــرای هم ب
وی تاکیــد کــرد: در روزهــای گذشــته کمک هــای نقــدی و 
ــاد، در قالــب ســه کاروان از  غیرنقــدی شــهروندان نوش آب
طریــق بســیج و هــالل احمــر گــردآوری و بــه غــرب کشــور 

فرســتاده شــده اســت.
شــهردار افــزود: مجموعــه باســتانی شــهر زیرزمینــی 
جهــان  دســت کن  معمــاری  بزرگ تریــن  نوش آبــاد، 
ــی و  ــگران داخل ــه گردش ــورد توج ــواره م ــه هم ــت ک اس

ــت. ــوده اس ــی ب خارج
اشــرفی تصریــح کــرد: قدمــت ایــن مجموعــه باســتانی بــه 
ــماره  ــه ش ــال 1385 ب ــردد و در س ــانی برمی گ دوره ساس

15816 در فهرســت آثــار ملــی ثبــت شــد.

سرفاصله زمانی عبور قطار در ایستگاه های مترو به ۱۵ دقیقه رسید

،،
شــهر  اصفهــان،  می گوییــم  وقتــی 
جهانــی اســت و هــر روز بــا شــهرهای 
دیگــر جهــان گفت وگــو داریــم، بایــد 
از ایــن ظرفیــت و توانمنــدی قــوی 

ــم اســتفاده کنی

شهردار اصفهان در اولین جلسه ستاد توسعه کارآفرینی:

 آمادگی شهرداری اصفهان 
برای توسعه کارآفرینی در شهر
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کوتاه اخبار 

 جشنواره انتخاب پایتخت کتاب 
در چهارمحال و بختیاری 

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ   مدیــرکل 
چهارمحال و بختیاری از اجرای اولین جشــنواره انتخاب 
ــاری  ــاب در چهارمحــال و بختی ــی پایتخــت کت  و معرف
ــعه  ــدف توس ــا ه ــنواره ب ــن جش ــت: ای ــر داد و گف خب
فرهنگــی، ترویــج کتاب خوانــی و حمایــت از ایده هــای 

ــزار می شــود. ــتا برگ ــن راس ــو در ای ن
ــنواره  ــن جش ــرای اولی ــردی از اج ــران دهک ــواد کارگ ج
انتخــاب و معرفــی پایتخــت کتــاب در چهارمحــال 
ــنواره  ــن جش ــرد: ای ــار ک ــر داد و اظه ــاری خب و بختی
بــا هــدف توســعه فرهنگــی، ترویــج کتاب خوانــی، 
حمایــت از برنامه هــای پیشــنهادی نــو و ابتــکاری 
در حــوزه کتــاب و کتاب خوانــی و معرفــی یکــی از 
روســتاها یــا شــهرهای اســتان به عنــوان پایتخــت 

کتــاب برگــزار می شــود.
وی ادامــه داد: عاقه منــدان می تواننــد بــا ارســال 
راســتای  در  جدیــد  کاربــردی  ایده هــای  و  طــرح 
ــی در  ــاب و کتاب خوان ــگ کت ــج فرهن ــعه و تروی توس
بیــن مــردم، شــهرها، روســتاها و عشــایر چهارمحــال و 

ــد. ــرکت کنن ــنواره ش ــن جش ــاری در ای بختی

امنیت غذایی و کنترل بیماری های 
دامی در اولویت است

 مدیــر کل دامپزشــکی اســتان یــزد گفــت: تأمیــن 
امنیــت غذایــی و کنتــرل بیماری هــای دامــی از اهــداف 

ایــن اداره کل اســت.
دکتــر علی اکبــر حــدادزاده افــزود: بــه منظــور اطمینان از 
ســامت فرآورده هــای خــام دامــی، نظــارت بهداشــتی 
 بــر تولیــد، توزیــع و عرضــه ایــن فرآورده هــا توســط ایــن

 اداره کل صورت می گیرد.
ــان  ــترک می ــای مش ــا بیماری ه ــارزه ب ــت: مب وی گف
دام و انســان، کنتــرل ایــن بیماری هــا و جلوگیــری 
ــن اداره کل اســت  ــف ای از شــیوع آن هــا از دیگــر وظای
کــه نقــش مهمــی در حفــظ و ارتقــاء ســامت عمومــی 
جامعــه و نیــز جلوگیــری از نابــودی ســرمایه های 

ــور دارد. ــی کش دام

برگشت کوره فلش مس سرچشمه 
به تولید 6945 تن آند

مدیــر ذوب مــس سرچشــمه رفســنجان بــا اشــاره بــه 
حادثــه ای کــه در کــوره فلــش رخ داد و بازگردانــدن 
کــوره طــی مــدت 45 روز گفــت: از 2 آبــان تا پایــان روز 

30 آبان، 6 هزار و 945 تن آند تولید داشتیم.
ــوره  ــگاران از ک ــد خبرن ــددی در حاشــیه بازدی ــد م حام
ــوره فلــش  ــار داشــت: ک فلــش مــس سرچشــمه اظه
 سیسمتش خنک  کاری از آب است و مرتب دمای آب را 
مدیــران  کنتــرل  از  جــدای  و  می کنــد  کنتــرل 
می کنــد. کنتــرل  را  کار  کل  فلــش  دســتگاه ها 

ارائه خدمات  رایگان توان پزشکی و 
مشاوره به بسیجیان

 مدیــر کل بهزیســتی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
بســیج،  هفتــه  گرامی داشــت  ایــام  بــا  هم زمــان 
ــتان  ــتی اس ــکی بهزیس ــاوره و توان پزش ــات مش خدم
بــرای بســیجیان ادارات بــه صــورت رایــگان ارائــه 

. د می شــو
محمــد میرزایــی، بــا اشــاره بــه ارائــه خدمــات رایــگان 
ــرد:  ــار ک ــیجیان اظه ــه بس ــاوره ب ــکی و مش توان پزش
ایــن خدمــات شــامل خدمــات فیزیوتراپــی، کاردرمانــی، 
بــرای  مشــاوره  و  گفتار درمانــی  شنوایی ســنجی، 

ــت. ــیجیان ادارات اس بس
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: بــا هماهنگــی بــه عمــل 
آمــده بــا ادارات بهزیســتی شهرســتان ها، کارکنــان 
بســیجی ادارات،  می تواننــد در روزهــای چهــارم و پنجــم 
آذرمــاه بــا مراجعــه بــه ادارات مربوطــه از خدمــات ایــن 

ســازمان بــه صــورت رایــگان اســتفاده کننــد.

 اجرای طرح کرامت در 6 نقطه 
از استان یزد

معــاون فرهنگــی ســپاه الغدیــر اســتان یــزد از اجــرای 
طــرح کرامــت در شــش نقطــه اســتان یــزد بــا هــدف 
مبــارزه بــا اعتیــاد خبــر داد و گفــت: درمجمــوع در 
راســتای اجــرای ایــن طــرح از ســال گذشــته تاکنــون 

ــد.  ــود یافته ان ــل بهب ــور کام ــر به ط 53 نف
ســعید دهقــان از اجــرای طــرح کرامــت در شــش نقطه 
اســتان یــزد بــا رویکــرد مقابلــه مردمــی و محلــه محــور 
بــا مــواد مخــدر و اعتیــاد خبــر داد و گفــت: در اســتان 
یــزد محله هــای اســکان، حســن آباد، محلــه ســلمان در 
شهرســتان مهریــز، محلــه علی آبــاد در شهرســتان میبد، 
ــتان اردکان،  ــادام در شهرس ــت ب ــاط پش ــتای رب  روس
محلــه محمدآبــاد در شهرســتان بهابــاد و روســتای 
آســویج بــرای برگــزاری طــرح جامــع کرامــت باهــدف 

ــاد انتخــاب  شــده اســت. ــا اعتی ــارزه ب مب

 از ظرفیت خیران برای درمان 
بیماران خاص استفاده شود 

ــوان  ــه عن ــد ب ــران می توانن ــت: خی ــزد گف ــدار ی فرمان
بیمــاران  ســامت  ارتقــای  در  دولــت  کمک یــار 
ــی  ــند.  مصطف ــته باش ــزایی داش ــش به  س ــاص نق خ
ســاالری در نشســت کمیتــه بیماری هــای خــاص 
شهرســتان یــزد بــا بیــان اینکــه متأســفانه کــم 
نامناســب و وجــود اضطــراب و  تحرکــی، تغذیــه 
بیماری هــا  شــیوع  عوامــل  مهم تریــن  اســترس 
ــاص  ــای خ ــه بیماری ه ــت: کمیت ــار داش ــت، اظه اس
شهرســتان نیــز بــه تبــع اســتان تشــکیل شــده 
کــه امیدواریــم بــا اتخــاذ راهکارهــای اجرایــی و 
برخــی  برطــرف کــردن  بــرای  بتوانیــم  کاربــردی 
ــه بیماری هــای خــاص گام  ــر ب ــراد درگی  مشــکات اف

برداریم.

 حدیث بابایی
H.Babaie@eskimia.ir

گروه استانها

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری چهارمحــال و 
بــا  پیرعلــی در نشســت  اســماعیل  بختیــاری 
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه برگــزاری نمایشــگاه فــن 
ــتان،  ــش در اس ــه پژوه ــبت هفت ــه مناس ــازار ب ب
ــرد: امســال برخــاف ســال های گذشــته  ــار ک اظه
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــگاه ب ــن نمایش ــزاری ای برگ

ــت. ــده اس ــذار ش واگ
ــن نمایشــگاه، 22 غرفــه  ــی ادامــه داد: در ای پیرعل
هســته های  و  دانش بنیــان  شــرکت های  بــه 
 فنــاوری مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری و

 22 غرفــه بــه ســایر شــرکت ها، دســتگاه های 
اجرایــی و مراکــز پژوهشــی اختصــاص یافتــه 

ــت. اس
 نمایشگاه،  فرصتی برای معرفی 

ظرفیت های استان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن نمایشــگاه فرصتــی 
بــرای معرفــی ظرفیت هــای اســتان اســت، افــزود: 
برگــزاری تورهــای فنــاوری بــرای دانشــجویان 
تحصیــات تکمیلــی، نشســت بــا ســرمایه گــذاران 
ــا شــرکت های  ــی ب ــران دســتگاه های اجرای و مدی
دانــش بنیــان، ایجــاد اســتارت آپ هــای مرتبــط بــا 

آب و ارائــه مشــاوره تخصصــی توســط کارشناســان 
پــارک علــم و فنــاوری دربــاره ایــده محــوری 
و  نــوآوری از دیگــر برنامه هــای جانبــی ایــن 

نمایشــگاه اســت.  

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری چهارمحــال و 
بختیــاری تصریــح کــرد:  همچنیــن  در ایــن هفتــه 
ــوزه کشــاورزی، آی  ــاور در ح هشــت محصــول فن
ــود. ــی می ش ــاوری رونمای ــی و فن ــی و مهندس ت

ــتان  ــوآوری شهرس ــز ن ــاح مرک ــه افتت ــی ب پیرعل
بروجــن در هفتــه پژوهــش در دانشــگاه پیــام نــور 
بروجــن اشــاره و خاطرنشــان کــرد: ایــن مرکــز از 

نخبــگان و همــه افــرادی کــه ایده هــای فنــاوری و 
ــد.  ــت می کن ــه دارد حمای نوآوران

هفتــه  برنامه هــای  دیگــر  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــب  ــی از نص ــن رونمای ــت: همچنی ــش، گف پژوه
ــه  ــرکت غل ــز در ش ــات نی ــردار ف ــتگاه نمونه ب س

می شــود. انجــام  اســتان 
 120 واحد در پارک علم و فناوری استان 

چهار محال و بختیاری
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری چهارمحــال و 
ــم  ــارک عل ــد در پ ــه داد: 120 واح ــاری ادام بختی
ــن  ــه از ای ــتند ک ــتقر هس ــتان مس ــاوری اس و فن
ــرکت  ــد ش ــاوری و 74 واح ــد فن ــداد 46 واح  تع

دانش بنیان هستند.
ــی و  ــی ســاالنه شــرکت های پارک ــردش مال وی گ
مراکــز رشــد اســتان را 73 میلیــارد تومــان عنــوان و 
خاطرنشــان کــرد: از ســال 92 تاکنــون 1.5 میلیــارد 
ــه شــرکت های  تومــان تســهیات قرض الحســنه ب
دانش بنیــان و فنــاوری و 500 میلیــون تومــان 
ــاوری و رشــد، پرداخــت شــده  ــه هســته های فن ب

اســت.
ــه  ــه هفت ــم افتتاحی ــنیم،  مراس ــزارش تس ــه گ ب
ــه آن 10 آذر در  ــم اختتامی ــش 4 آذر و مراس پژوه
ــود. ــزار می ش ــهرکرد برگ ــزرگ ش ــرای ب فرهنگ س

 24 پژوهشگر برتر در 
چهارمحال و بختیاری تجلیل می شوند 

ــهرکرد  ــگاه ش ــاوری دانش ــی و فن ــاون پژوهش مع
ــیدن  ــرای رس ــرد: ب ــار ک ــز اظه ــی نی ــران عرب مه
ــال  ــد از کان ــا بای ــدار و اقتصــاد پوی ــه توســعه پای ب
ــه  ــه ای ک ــه گون ــرد ب ــور ک ــش عب ــق و پژوه تحقی
می تــوان گفــت بــدون پژوهــش،  توســعه بــه 
ــچ  ــور در هی ــک کش ــاز ی ــی ترین نی ــوان اساس عن

بعــدی محقــق نمی شــود.
بایــد  پژوهش هــا  اینکــه  بیــان  بــا   وی 
ــور و  ــکات کش ــع مش ــرای رف ــور و ب ــئله مح مس
ــه  ــتا و ب ــن راس ــزود: در همی ــند، اف ــتان باش اس
ــر  ــگر برت ــش 24 پژوهش ــه پژوه ــبت هفت مناس

اســتان معرفــی و تجلیــل می شــوند.
ــهرکرد  ــگاه ش ــاوری دانش ــی و فن ــاون پژوهش مع
ادامــه داد: مــدارک الزم از پژوهشــگران برتــر وزارت 
علــوم و دانشــگاه آزاد اســتان در  6 گــروه آموزشــی 
دریافــت،  داوری و از هــر گــروه یــک نفــر بــه 
ــده مشــخص شــدند ضمــن اینکــه  ــوان  برگزی عن

ــت  ــه  دس ــرایط الزم را ب ــی ش ــر کس ــروه هن از گ
ــاورد. نی

عربــی بــه انتخــاب 2 پژوهشــگر برتــر از دانشــگاه 
ــرد:  ــح ک ــاره و تصری ــهرکرد اش ــکی ش ــوم پزش  عل
3 پژوهشــگر برتــر از دانشــجویان، 4 فنــاوری 
ــرورش  ــوزش و پ ــر از آم ــگر برت ــر و 8 پژوهش برت
ــل  ــر تجلی ــگران برت ــل از پژوهش ــم تجلی در مراس

ــردد. ــی گ م
اولین بــار  بــرای  امســال  کــرد:  تأکیــد  وی 
ــردی، دانشــکده  ــع علمــی کارب دانشــگاه های جام
فنــی و حرفــه ای و فرهنگیــان نیــز نماینــدگان خــود 

ــد. ــی کردن ــم معرف ــن مراس ــرای ای را ب
معــاون پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه شــهرکرد بــا 
بیــان اینکــه آمــار دقیقــی از تعــداد پژوهش هــای 
کاربــردی در اســتان مشــخص نیســت،  گفــت: هــر 
ــن  ــرای ای ــی را ب ــد دانشــگاه شــهرکرد امتیازات چن
قبیــل پژوهش هــا در نظــر می گیــرد امــا بــه 
دلیــل مشــکات و مســائل مالــی ایــن کار بســیار 

ســخت اســت.

رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

هشت محصول فناور در چهارمحال 
و بختیاری رونمایی می شود 

خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  مدیر عامــل   
 ایمنــی شــهر کرمــان از وقــوع 123 مــورد عملیــات 
ــه دلیــل بی احتیاطــی و عــدم رعایــت  ــق ب اطفــاء حری
مســائل ایمنــی در شــهر کرمــان طــی آبــان مــاه ســال 

جــاری خبــر داد. 
ــرد:  ــار ک ــر، اظه ــا مه ــو ب ــکری در گفت و گ ــی عس عل
ــهر  ــق در ش ــورد حری ــوع 123 م ــاه در مجم ــان م در آب
ــداد 65  ــن تع ــه از ای ــت ک ــاده اس ــاق افت ــان اتف کرم
مــورد مربــوط بــه مــواد پســماند و بازیافتــی، 15 مــورد 
مربــوط بــه وســایل نقلیــه، 21 مــورد مربــوط بــه منــازل 
ــان و  ــگل و درخت ــه جن ــوط ب ــورد مرب ــکونی، 10 م  مس

9 مورد مراکز تجاری بوده است.
ــداد و  ــات ام ــورد عملی ــام 164 م ــن از انج وی همچنی

نجــات در مــدت زمــان یــاد شــده خبــر داد و افــزود: از 
ایــن تعــداد 37 مــورد زنده گیــری حیوانــات خطرنــاک 
و آزار دهنــده، 38 مــورد زنده گیــری مارهــای ســمی و 
غیــر ســمی، 22 مــورد چیــدن حلقــه و قفــل، 14 مــورد 
امــداد آسانســور، 30 مــورد امــداد تصادفــات خودرویــی 

و مابقــی آن هــا مربــوط بــه ســایر مــوارد بــوده اســت.
ایــن مجمــوع  در  داشــت:  اظهــار   عســکری 
نفــر   39 یافتنــد،  نجــات  نفــر   106 عملیات هــا 
ــر جــان خــود را  ــک نف مجــروح شــدند و متأســفانه ی
ــن مــدت تعــداد  ــح کــرد: در ای از دســت داد.وی تصری
 3 هــزار و 527 نفــر از شــهروندان و دانش آمــوزان 
کارشناســان  توســط  را  آتش نشــانی  آموزش هــای 

ــد. ــرا گرفتن ــازمان ف س

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان یــزد بــا بیــان اینکــه آمــوزش و 
پــرورش نیازمنــد تحــول اساســی اســت،  گفــت: مــدارس بــه 
تربیــت دینــی دانش آمــوزان توجــه بیشــتری داشــته باشــد. 

ــزدی در  ــا ناصری ی ــت هللا محمدرض ــنیم،  آی ــزارش تس ــه گ ب
نشســت اندیشــه ورز بســیج اســتان یــزد بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــورد  ــژه م ــه صــورت وی ــد ب ــوزان بای ــش آم ــی دان ــت دین تربی
توجــه باشــد،  اظهــار داشــت: یکــی از موضوعــات بســیار مهمی 
ــول  ــت، تح ــاز اس ــران نی ــامی ای ــه اس ــروزه در جامع ــه ام ک

ــت. ــرورش اس ــوزش و پ ــن در آم ــی و بنیادی اساس
وی خاطرنشــان کــرد: در صورتــی کــه مــا تربیــت درســت را از 
ــا آموزه هــای  کودکــی مــورد توجــه قــرار دهیــم و کــودکان را ب
ــا دیــن  دینــی آشــنا کنیــم، قطعــا کــودکان بیــش از پیــش ب

ــوند. ــنا می ش ــد آش خداون

ــد بیــش از  ــزد خاطرنشــان کــرد: مــدارس بای امــام جمعــه ی
ــه الزم را  ــوزان توج ــی دانش آم ــت دین ــث تربی ــه بح ــش ب پی
ــای  ــه آموزش ه ــد ک ــت کنن ــی حرک ــند و در راه ــته باش داش

ــود. ــه ش ــوزان ارائ ــه دانش آم ــش ب ــش از پی ــی بی دین
بحــث بــا  ارتبــاط  در  متأســفانه  یــزدی گفــت:   ناصــری 
تعلیــم و تربیــت دانش آمــوزان ایــران،  غــرب از 100 ســال 
پیــش وارد شــد و بــا تغییــر نــوع و ســبک آمــوزش در ایــران 
و کنــار گذاشــتن مکاتــب، کــم کــم مباحــث دینــی را از تربیــت 

دانش آمــوزان دور کــرد.
ــزد افــزود: پــس از انقــاب  ــه در اســتان ی ــی فقی ــده ول نماین
هــم بارهــا و بارهــا نســبت بــه ایــن موضــوع تذکــر داده ایــم کــه 
بایــد بــه بحــث تربیــت دینــی دانش آمــوزان توجــه بیشــتری 
شــود و آمــوزش و پــرورش نــوع فعالیــت خــود را تغییــر دهــد.

ــه  ــام در جلســه ســتاد امــر ب ــی نکون حجت االســام محمدعل
ــد  ــه بای ــه اینک ــا اشــاره ب ــر اســتان، ب ــی از منک ــروف و نه مع
جلســات امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را زنــده و چالشــی 
برگــزار کنیــم، اظهــار کــرد: متأســفانه شــاهد آن هســتیم کــه 
منکــرات و نازیبایی هــا در جامعــه افزایــش و معروفــات 
بایــد نگاه هــای اصاح گرایانــه را  لــذا  کاهــش می یابنــد، 

ــم. ــترش دهی گس
ــروف  ــک مع ــش را ی ــتی داع ــروه تروریس ــی گ وی فروپاش
خوانــد و افــزود: یــک فســاد بــزرگ متأســفانه بــه نــام توحیــد 
ــر  ــن منک ــی ای ــت اله ــا عنای ــه ب ــود ک در حــال شــکل گیری ب

ــود شــد. بــزرگ ناب
اینکــه بــر  تأکیــد  بــا  اســتان  در  ولی فقیــه   نماینــده 
ــتمرار  ــه اس ــد در جامع ــر بای ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام

داشــته باشــد، اظهــار کــرد: امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در 
جامعــه مــرده و یــا حداقــل نیمه جــان اســت لــذا ایــن حکــم 

الهــی بایــد جــان گرفتــه و اســتمرار داشــته باشــد.
امــام جمعــه شــهرکرد بــا بیــان اینکــه دســتگاه های اداری در 
اصــاح یــا فســاد جامعــه نقــش کلیــدی دارنــد، تصریــح کــرد: 
ــه  ــر ب ــم اســت و شــورای ام ســامت دســتگاه های اداری مه
ــدی  ــور ج ــه ط ــد ب ــتگاه ها بای ــر دس ــی از منک ــروف و نه مع

فعالیــت کــرده و مرتــب گــزارش گرفتــه شــود.
ــه معــروف  ــر ب ــرد: ســتاد ام ــوان ک ــام عن حجت االســام نکون
ــرات  ــاهده منک ــورت مش ــد در ص ــتان بای ــر اس ــی از منک و نه
ــرا  ــد زی ــی ده ــفاهی و کتب ــر ش ــتگاه ها تذک ــران دس ــه مدی ب
اگــر مفاســد در دســتگاه ها بــه حداقــل برســد بــه جامعــه نیــز 

ــد. ــری می یاب تس

ــگاه  ــوده دانش ــت فرس ــت: باف ــهرکرد گف ــگاه ش ــس دانش رئی
راســتا  همیــن  در  می شــود کــه  مقاوم ســازی  شــهرکرد 

ســاختمان دانشــکده  کشــاورزی مقاوم ســازی شــد. 
ــداد  ــوره  ام ــد منظ ــزرگ چن ــور ب ــاه محمدی در مان ــایان ش ش
و نجــات در دانشــگاه شــهرکرد اظهــار داشــت: دانشــکده  
بــر  بالــغ   اعتبــاری  بــا  شــهرکرد  دانشــگاه   کشــاورزی 
نحــوه   امــروزه  و  شــد  مقاوم ســازی  تومــان  میلیــارد   5
مقام ســازی آن بــه  عنــوان یــک الگــو در کارگاه هــای آموزشــی 

وزارت علــوم تدریــس می شــود.
ــت  ــر جمعی ــر و نجات گ ــه حضــور 150 امدادگ ــا اشــاره ب وی ب
ــات  ــداد و نج ــی ام ــروه تخصص ــای کارگ ــر و اعض هال احم
مدیریــت بحــران اســتان چهارمحــال و بختیــاری افــزود: ایــن 
ــی،  ــی و رانندگ ــی، راهنمای ــروی انتظام ــور نی ــا حض ــور ب مان

گاز،  بــرق،  آب،  خدمات رســان  دســتگاه های  راهــداری، 
مخابــرات، شــرکت پخــش فــرآورده هــای نفتــی و اورژانــس 

ــد. ــزار گردی ــهرکرد برگ ــگاه ش در دانش
رئیــس دانشــگاه شــهرکرد بیــان کــرد: کشــور مــا در معــرض 
ــه یکــی از مهم تریــن ایــن  32 بــای طبیعــی قــرار دارد و زلزل
ــه   ــه زلزل ــم ک ــای طبیعــی اســت و چنان چــه شــاهد بودی بای
غــرب و کرمانشــاه صدهــا کشــته، هــزاران زخمــی و میلیاردهــا 

خســارت در برداشــته اســت.
شــاه محمدی خاطرنشــان کــرد: دانشــگاه شــهرکرد دارای 8000 
ــگاه  ــا ســاکن خواب ــر آنه ــر4000 نف ــغ ب ــه بال ــوده ک دانشــجو ب
ــودن بافــت خوابگاه هــای  ــه فرســوده ب ــا توجــه ب هســتند و ب
ــا  ایــن دانشــگاه، آمــوزش و ایجــاد آمادگــی جهــت برخــورد ب

ــای طبیعــی ضــروری اســت. بای

استانها

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرکرمان گفت:
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نماینده ولی فقیه در استان یزد بیان داشت: 

آموزش و پرورش نیازمند تحول اساسی است 

امام جمعه شهرکرد مطرح کرد:

دستگاه های اداری در اصالح جامعه نقش کلیدی دارند

رئیس دانشگاه شهرکرد اعالم کرد: 

بافت فرسوده دانشگاه شهرکرد مقاوم سازی می شود 

 تأکید بر  شناخت میراث  ناملموس
در حوزه آب

یــزد اســتان  در  آب  ناملمــوس  فرهنــگ  بین المللــی   کارگاه 
ایــن کارگاه صاحب  نظــران بین المللــی 5کشــور  برگــزار شــد. در 
ــث و ــه بح ــی  ب ــرات پنهان ــی آب و تأثی ــای فرهنگ ــورد جنبه ه  در م

تبادل نظر پرداختند.
ــگ  ــی فرهن ــزد درکارگاه بین الملل ــهردار ی ــژاد،  ش ــی ن ــدی جمال مه
 ناملمــوس آب بــا اشــاره بــه ثبــت جهانــی شــهر یــزد ، وجــود 
مهم تریــن  از  را  تاریخــی  ارزشــمند  بافت هــای  و   ســازه ها 
ویژگی هــای ثبــت جهانــی شــهر تاریخــی یــزد برشــمرد و گفــت 
وجــود ســازه های آبــی چــون قنــات، آب انبــار و پایاب هــا، شناســایی 

ــرده اســت . ــدان ک ــزد را دوچن ــگ ناملمــوس آب در ی فرهن
  طالبیــان،  معــاون  میــراث فرهنگــی ســازمان میــراث فرهنگــی 
صنایــع دســتی و گردشــگری در ایــن مراســم بــر ضــرورت شــناخت 

ــرد. ــد ک ــوزه آب تأکی ــوس در ح ــراث ناملم می
طالبیــان بــا اشــاره بــه ثبــت جهانــی 11 قنــات کشــور ، از جملــه قنــوات 
اســتان یــزد در فهرســت جهانــی یونســکو وجــود 7 میلیون متــر 

ــوی  ــمند از س ــه ای ارزش ــوات را هدی ــتحصالی از قن ــب آب اس مکع
نیــاکان دانســت و بــر حفاظــت از ایــن دانــش ســرزمینی و دســتاورد 

ارزشــمند تاریخــی تأکیــد کــرد.
وی بــا اشــاره بــه وجــود قنات هــای کوهســتانی و نیمــه کوهســتانی و 
قنــات هــای پیچیــده در مناطــق کویــری چــون قنــات 83 کیلومتــری 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــا و آئین ه ــاوری ، دانش ه ــود فن ــت :وج زارچ،  گف

قنــات باعــث ثبــت ایــن 11 قنــات کشــور شــد .
ــی  ــش فن ــوژی و دان ــوع تکنول ــات ،تن ــی قن ــول تاریخ ــیر تح وی س
قنــات و بحــث مدیریــت نگهــداری و توزیــع آب را از جملــه ارزش هــا 
و فرهنــگ ناملمــوس قنــات دانســت کــه امــروز بایــد از آن پاســداری 

گــردد.
از اهــداف دیگــر برگــزاری ایــن کارگاه، پیگیــری ردپای آب در اســاطیر، 
باورهــا، هنــر و ادبیــات اســت کــه در مجمــوع میــراث ناملمــوس آب 

ــد. را تشــکیل می دهن
در ایــن کارگاه صاحب نظــران بین المللــی از کشــورهای ایــران، مصــر، 
هلنــد، اســپانیا و ایتالیــا در مــورد جنبه هــای فرهنگــی آب و تأثیــرات 
پنهانــی کــه آب می توانــد بــر ســاختارهای فرهنگــی و اجتماعــی 

ــد. ــادل نظــر می پردازن ــه بحــث و تب داشــته باشــد ب
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کوتاه از استان ها
 آغاز طرح پاییزه کتاب 

در کتاب فروشی های یزد 
ــتان  ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــت اداره کل فرهن سرپرس
ــی های  ــاب در کتاب فروش ــزه کت ــرح پایی ــاز ط ــزد از آغ ی

ــر داد.  ــزد خب ی
علــی غیاثــی ندوشــن سرپرســت اداره کل فرهنــگ و 
ــه منظــور حمایــت از  ــزد گفت:ب ارشــاد اســامی اســتان ی
کتابفروشــی ها و ترویــج فرهنــگ کتاب خوانــی طــرح 
پاییــزه کتــاب از دوم آذرمــاه ٩٦ در کتاب فروشــی های 

ــود. ــاز می ش ــتان آغ اس
بــه  عاقه منــدان  کــرد:  اظهــار  ندوشــن   غیاثــی 
از  می تواننــد  عزیــز  هم اســتانی های  و  کتاب خوانــی 
تخفیــف ٢٠ تــا ٢٥ درصــدی خریــد کتــاب بــه مــدت یــک 

ــد. ــتفاده کنن ــاه اس م

 کارگاه آموزشی حوادث ترافیکی 
در بافق 

ــق  ــاده ای باف ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــئول اداره راه مس
ــل  ــا عل ــوز ب ــی 100دانش آم ــن کارگاه آموزش ــت: درای گف

ــدند.  ــنا ش ــا آش ــادف در جاده ه ــوع تص وق
و  راهــداری  اداره  مســئول  صالح عابــدی،   محمــد 
ــه تشــریح  ــن کارگاه ب حمــل و نقــل جــاده ای بافــق در ای
علــل وقــوع تصــادف در جاده هــا ونیــز اقدامــات اداره 
راهــداری جهــت ایمن ســازی محورهــا پرداخــت و گفــت: 
ــیار  ــات بس ــی از تصادف ــارت های ناش ــرگ و خس ــار م آم

ــاال اســت. ب
ــون، مهندســی راه و  ــال قان ــوزش، اعم ــزود: آم ــدی اف عاب
ــات  ــوانح و تلف ــش س ــات در کاه ــداد و نج ــودرو و ام خ

ــر اســت. ــز موث جــاده ای نی

کسب چهار مقام برتر توسط بانوان 
ورزشکار چهارمحال و بختیاری

ــای  ــاری در رقابت ه ــال و بختی ــکار چهارمح ــوان ورزش بان
ورزشــی کارکنــان وزارت ورزش و جوانــان در بخــش بانــوان 

چهــار مقــام برتــر کســب کردنــد.
 رقابت هــای ورزشــی بانــوان وزارت ورزش و جوانــان و

بــا حضــور اســتان های چهارمحــال و بختیــاری، اصفهــان، 
ــی  ــه میزبان ــتان ب ــد و خوزس ــه و بویراحم ــزد، کهگیلوی ی

ــان برگــزار شــد. اصفه
ورزش  وزارت   2 منطقــه  بانــوان  ورزشــی  رقابت هــای 
جســمانی  آمادگــی  دارت،  رشــته های  در  جوانــان  و 
رشــته  در  نهایــت  در  و  شــد  برگــزار  طناب کشــی   و 
آمادگــی جســمانی مریــم آقابابائــی در گــروه ســنی 
چهــارم، مقــام اول، خانــم زیبــا بنی طالبــی در گــروه ســنی 
پنجــم، مقــام دوم و خانــم رضــوان نگهبــان در گــروه ســنی 

ســوم، مقــام ســوم را بــه خــود اختصــاص دادنــد.

 کشف 750 کیلوگرم مواد مخدر 
در استان یزد

ــی  ــی انتظام ــدر فرمانده ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــوران مب مام
یــزد در 24 ســاعت گذشــته در بازرســی از خودروهــای 
کیلوگــرم   750 زانتیــا،  دســتگاه  یــک  از   عبــوری 

مواد مخدر در این استان کشف کردند.
یــک منبــع آگاه در فرماندهــی انتظامــی اســتان یــزد روز 
چهارشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا، تأییــد کــرد: 
کــه مــواد مکشــوفه شــامل 500 کیلوگــرم تریــاک و بقیــه 

حشــیش اســت.
وی اضافــه کــرد کــه در ایــن ارتبــاط 2 نفــر متهــم دســتگیر 

و بــه دادگاه معرفــی شــدند.

افتتاح نمایشگاه اختراعات و 
ابتکارات علمی بسیج

به مناســبت گرامی داشــت هفتــه بســیج  روز گذشــته، 
ــی  ــتاوردهای علم ــکارات و دس ــات، ابت ــگاه اختراع نمایش
ــاح  ــش« افتت ــم و دان ــران عل ــوان »جهادگ ــا عن ــیج ب بس

شــد.
نمایشــگاه  بســیج،  هفتــه  به مناســبت گرامی داشــت 
ــا  ــیج ب ــی بس ــتاوردهای علم ــکارات و دس ــات، ابت اختراع
عنــوان »جهادگــران علــم و دانــش« به مــدت 2 روز در 
ســالن شهیدشــهرانی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

ــد. ــر ش ــاری دای ــال و بختی چهارمح
ایــن نمایشــگاه شــامل بیــش از 50 اثــر از مخترعــان 
بســیجی در حوزه هــای علمــی، پژوهشــی، فنــاوری و 
ــر  ــا عص ــح ت ــگاه از صب ــن نمایش ــت و ای ــاورزی اس کش

اســت. عاقه منــدان  پذیــرای 

افزایش تردد در محورهای 
مواصالتی چهارمحال و بختیاری

رئیــس اداره مدیریــت راه هــای راهــداری و حمــل و نقــل 
ــار  ــی، اظه ــد مردان ــاری مجی جــاده ای چهارمحــال و بختی
کــرد: میــزان تــردد در محورهــای مواصاتــی طــی 6 ماهــه 
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــد نس ــال 22 درص ــت امس نخس
ســال گذشــته افزایــش داشــته اســت و بیشــترین تــردد از 

ــت. ــوده اس ــان ب ــتان و اصفه ــتان های خوزس اس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن مــدت محورهــای شــهرکرد 
بــه سورشــجان و گندمــان بــه گردنــه کوشــکی بیشــترین 
تــردد را داشــتند، افــزود: بیشــترین تخلــف در محورهــای 
ــدم  ــه و ع ــرعت مطمئن ــت س ــدم رعای ــر ع ــتان در اث اس

حفــظ فاصلــه طولــی ثبــت شــده اســت.

 برداشت 498 هزار تن پرتقال 
از باغ های جنوب کرمان

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان از 
برداشــت 498 هــزار تــن پرتقــال از باغ هــای جنــوب 
کرمــان خبــر داد و گفــت: ایــن منطقــه بــا 32 هــزار و 600 

ــت. ــور را داراس ــوم کش ــام س ــات مق ــاغ مرکب ــار ب هکت
ســید یعقــوب موســوی افــزود: برداشــت پرتقــال بــا ارقــام 
ــنگتن  ــاول و واش ــون ن ــامل تامس ــا ش ــی و ناول ه محل
نــاول در جنــوب کرمــان از نیمــه دوم مهــر مــاه آغــاز شــده 
ــیا  ــام والنس ــت ارق ــا برداش ــاه ب ــن م ــان فروردی ــا پای و ت

ــه دارد. ادام
وی تصریــح کــرد: متوســط عملکــرد پرتقــال در بــاغ هــای 
ــار  ــر هکت ــن در ه ــه 17 ت ــان منطق ــوب کرم ــات جن مرکب

اســت.

،،
فنــاوری   و  علــم  پــارک   رئیــس  
چهارمحال و بختیاری گفت: هم زمان 
با هفته پژوهش  ۸ محصول فناور در 
حــوزه کشــاورزی، آی تــی و مهندســی و 

فنــاوری رونمایــی می شــود.

ــتی  ــع دس ــی صنای ــگاه تخصص ــن نمایش پنجمی
و گردشــگری اســتان کرمــان در قالــب 60 غرفــه 
ــرج  ــع ب ــگری در مجتم ــتی و گردش ــع دس صنای

ــاح شــد. ــان افتت اول کرم
معــاون صنایــع دســتی اداره کل میــراث فرهنگی، 
ــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان در  صنای
ــامل 40  ــگاه ش ــن نمایش ــت: ای ــن گف ــن آئی ای
ــگری  ــه گردش ــتی و 20 غرف ــع دس ــه صنای غرف
اســت کــه در آن اســتان های مختلــف کشــور 
اصفهــان،  یــزد،  قبیــل کرمــان، گلســتان،  از 

ــد. ــور دارن ــره حض ــل و غی ــاه، اردبی کرمانش
ــم  ــداف مه ــی از اه ــزود: یک غامرضــا فرخــی اف
ــچ  ــم شــیریکی پی ــی گلی ــن نمایشــگاه، معرف ای
ــذا برگــزاری ایــن نمایشــگاه،  ســیرجان اســت، ل

ــرای نمایــش توانمندی هــای  فرصــت مناســبی ب
ــان  ــتان کرم ــتان های اس ــتی شهرس ــع دس صنای

اســت.
ــا توجــه  ــه گــزارش ایســنا، وی تصریــح کــرد: ب ب
بــه ســخنان مقــام معظــم رهبــری و تأکیــد 
ــع  ــی، صنای ــاد مقاومت ــث اقتص ــر مبح ــان ب ایش
دســتی می توانــد مصــداق بــارز ایــن مهــم باشــد 
مالــی  ســرمایه  کم تریــن  بــا  به طوری کــه 
ــن  ــتغال در ای ــاالی اش ــب ب ــه ضری ــوان ب می ت

ــت. ــت یاف ــوزه دس ح
ــه  ــی در عرص ــان کرمان ــاالی زن ــور ب ــه حض وی ب
ــتی   ــع دس ــه صنای ــری  ازجمل ــای هن فعالیت ه
اشــاره کــرد و ادامــه داد: بیش از 90 هــزار صنعتگر 
صنایــع دســتی بــا شناســنامه و بدون شناســنامه 

ــه بیــش از 90 درصــد  ــد ک در اســتان وجــود دارن
آن هــا زن هســتند.

ــران  در  ــور ای ــه  کش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب فرخ
ــع دســتی دارای 2 ســهمیه  ــار صنای ــا آث ــه ب رابط
ــهمیه  ــک س ــبختانه ی ــه خوش ــوده ک ــی ب جهان
ســیرجان  شــهر  و  کرمــان  اســتان  بــه   آن 
ــاق  ــن اتف ــک ای ــزود: بدون ش ــت، اف ــق گرف تعل
بــزرگ منجــر بــه ترغیــب بیشــتر هنرمنــدان 
بــرای تولیــد گلیــم شــیریکی پیــچ و درصــد 
بــاالی ضریــب اشــتغال در شهرســتان ســیرجان 

ــد.  ــد ش خواه
ــم  ــت گلی ــن ثب ــزاری جش ــه برگ ــه ب وی در ادام
و  داد  خبــر  نزدیــک  آینــده ای  در   ســیرجان 
ــئوالن  ــور مس ــا حض ــن ب ــن جش ــرد: ای ــان ک بی

و  اســتانی و همچنیــن هنرمنــدان  کشــوری، 
صنعتگــران گلیــم شــیریکی پیــچ برپــا می شــود.

»محمــد  همچنیــن  آئیــن  ایــن  ادامــه  در 
کل  اداره  گردشــگری  معــاون  جهانشــاهی« 
ــع دســتی و گردشــگری  ــراث فرهنگــی، صنای می
خوشــبختانه  گفــت:  نیــز  کرمــان   اســتان 
صنعــت گردشــگری در کشــور و بــه دنبــال آن در 
ــا  ــده و ب ــوردار ش ــادی برخ ــتاب زی ــتان از ش اس
ــی در حــال فعالیــت اســت. ــر باالی ضریــب تکاث
ــگری دارای  ــت گردش ــزود: صنع ــاهی اف جهانش
ــه ای  ــل ماحظ ــی قاب ــادی و اجتماع ــار اقتص آث
ــه  ــتیابی ب ــتغال و دس ــاد اش ــه ایج ــد ک می باش
درآمــد ارزی پایــدار و مناســب از جملــه ایــن 

ــت. ــار اس آث
مثبــت  آثــار  اینکــه خوشــبختانه  بابیــان  وی 
صنعــت گردشــگری در مناطــق مختلــف اســتان 

ــرد:  ــان ک ــت، بی ــوس اس ــیار محس ــان بس کرم
ایــن صنعــت مــردم مناطــق مختلــف ایــن 
ــش  ــه افزای ــرار داده ک ــر ق ــت تأثی ــتان را تح اس
ــن  ــر ای ــی ب ــردی دلیل ــوم گ ــای ب ــداد خانه ه تع

ــت. ــا اس ادع
جهانشــاهی بــه پیونــد دو حــوزه صنایــع دســتی 
ــدون شــک  ــرد: ب ــان ک و گردشــگری اشــاره و بی
هــم افزایــی بیــن ایــن دو حــوزه، تأثیــر فزاینده ای 
فرصت هــای  و  درآمــد  افزایــش  روی  بــر 
ــترش  ــول و گس ــاد تح ــن ایج ــغلی و همچنی ش
ــق روســتایی  ــی در مناط ــی و محل ــدات بوم  تولی

خواهد شد.
ــان مــاه لغایــت 6 آذر از  ایــن نمایشــگاه از 30 آب
ــرج اول واقــع در  ــی 22 در محــل ب ســاعت 10 ال
ــان  ــهر کرم ــامی ش ــوری اس ــوار جمه ــای بل انته

ــر اســت. دای
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ــا  ــد ب ــوارش و کب ــره گ ــن کنگ ــی هفدهمی ــر علم دبی
اشــاره بــه اینکــه ۳۰ درصــد ایرانیــان دارای کبــد چــرب 
هســتند، راه هــای تشــخیص ایــن بیمــاری در افــراد را 

تشــریح کــرد.
ــره  ــن کنگ ــی هفدهمی ــر علم ــمس، دبی ــرم پورش اک
هفدهمیــن  افتتاحيــه  در  ایــران  و کبــد  گــوارش 
ــا موضــوع  ــاط ب ــران در ارتب ــد ای ــوارش و کب ــره گ کنگ
ــکل  ــن مش ــرد: ای ــار ک ــوارش، اظه ــرب و گ ــد چ کب
بــه دلیــل رســوب چربــی در ســلول های کبــدی 
ایجــاد می شــود و در اکثــر مــوارد بخشــی از ســندرم 
متابولیــک اســت کــه ایــن ســندروم ناشــی از مشــکل 
ــی و  ــاز چرب ــوخت و س ــادل س ــوردن تع ــم خ ــه ه ب

ــت. ــد اس قن
پورشــمس بــا اشــاره بــه اینکــه وقتــی یــک مکانیزیم، 

ارگان هــای مختلــف را درگیــر کنــد، ســندروم نــام دارد، 
افــزود: چربــی اضافــه در بــدن هرجــا ممکــن اســت 
رســوب کنــد، ایــن چربــی اگــر در عــروق قلبی رســوب 
ــرد و  ــد ک ــی خواه ــکته قلب ــتعد س ــرد را مس ــد، ف کن
 اگــر در شــکم رســوب کنــد، چاقــی و شــکم بــزرگ را 

به همراه خواهد داشت.
وی گفــت: در صورتــی کــه چربــی در کبــد رســوب کنــد 
ــر  ــرب در اکث ــد چ ــود و کب ــرب می ش ــد چ ــبب کب س

مــوارد وجــه ای از ســندروم متابولیــک اســت.
اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران افــزود: حــدود 
ــه  ــتند ک ــرب هس ــد چ ــان دارای کب ــد ایرانی ۳۰ درص
ــن  ــت همچنی ــخیص اس ــل تش ــونوگرافی قاب ــا س  ب
ســه درصــد مــردم ایــران َنــش یــا هپاتیــت ناشــی از 

رســوب چربــی دارنــد.

ــه درمــان  عضــو انجمــن جراحــان ارتوپــدی اطفــال بااشــاره ب
پاجنبــری گفــت: از هــر 1۰۰۰ نفــر نــوزاد متولــد شــده ۳ تــا ۴ 

ــا می شــوند.  ــادرزادی مبت ــری م ــه پاچنب ــر ب نف
محســن کرمــی در حاشــیه بیســت و پنجمیــن کنگــره انجمــن 
ــوت  ــوع کاب ف ــا موض ــاط ب ــران در ارتب ــدی ای ــان ارتوپ جراح
ــوزاد  ــر ن ــر1۰۰۰ نف ــا از ه ــرد: در دنی ــار ک ــری،  اظه ــا چنب ــا پ ی
 متولــد شــده ۳ تــا ۴ نفــر مبتــا بــه ایــن بیمــاری مــادرزادی 
 می شــوند و علــت دقیــق ایــن مشــکل هنــوز مشــخص 
بیمــاری  ایــن  پســربچه ها  در  همچنیــن  اســت.   نشــده 

شایع تر است.
وی بــا بیــان اینکــه ژنتیــک می توانــد یکــی از عوامــل بــه وجود 
آمــدن کاب فــوت باشــد، گفــت:  یــک علــت یــا ژن خــاص را 
نمی توانیــم عامــل ایجــاد کاب فــوت بدانیــم امــا هنگامــی کــه 
ــد  ــواده ای باشــد، فرزن ــاری در خان ــن بیم ــک ژن خــاص ای ی

ــه  ــته ک ــتری داش ــال بیش ــر احتم ــا ۴ براب ــواده ۳ ت ــن خان ای
مبتــا بــه کاب فــوت شــود.

ــاط  ــرات در ارتب ــال و ســتون فق ــدی اطف ــوق تخصــص ارتوپ ف
بــا راه هــای درمــان پا چنبــری عنــوان کــرد: در گذشــته بیشــتر 
مــوارد درمــان کاب فــوت جراحــی بــود امــا در حــال حاضــر 

ــن درمــان مــی شــوند. ــا گــچ گرفت کاب فوت هــا ب
کرمــی ادامــه داد: بــرای درمــان نــوزادان و کــودکان مبتــا بــه 
ــا  ــود ت ــه می ش ــچ گرفت ــا گ ــای آن ه ــی پ ــری هرزگاه پا چنب
ــت عمــده  ــه اهمی ــا آنچــه ک ــا برطــرف شــود ام مشــکل آن ه
ــودک  ــن ک ــه والدی ــت ک ــن اس ــن روش دارد ای ــود ای در بهب
همــکاری خوبــی را بــا پزشــک داشــته باشــند بــه ایــن معنــا 
ــا  ــی مــدت ی ــد بریــس خــاص طوالن ــان، بای ــه بعــد از درم ک
حــرکات اصاحــی تــا حــدود ۴ تــا 5 ســالگی و در برخــی تــا 7 

ــا بیمــاری عــود نکنــد. ســالگی گذاشــته شــود ت

 تأثیر روغن های گرم 
در درمان آلرژی

ایرانــی در زمینــه  دکتــر مهــدی برهانــی متخصــص طــب 
پیشــگیری و درمــان آلرژی هــای فصلــی از دیــدگاه طــب 
ــنتی  ــب س ــر ط ــی از منظ ــور کل ــه ط ــت: ب ــار داش ــنتی،  اظه س
ــی  ــل ضعیف ــه دلی ــه ب ــت ک ــی اس ــرژی، حرارت ــروز آل ــت ب عل
ــود  ــی می ش ــزش بین ــروز آب ری ــث ب ــده و باع ــاد ش ــز ایج مغ
را  پیچیــده  و  خــاص  پروســه  یــک  موضــوع  ایــن   کــه 

شامل می شود.
 وی گفــت: از نظــر طــب ســنتی آلــرژی بــه دو صورت ســرد و گرم

 بــروز می کنــد و بایــد ایــن بیمــاری توســط پزشــک متخصــص 
بررســی و تشــخیص داده شــود. 

بــه گــزارش ایســنا،  برهانــی در خصــوص علــل ایجــاد آلــرژی،  
ــرار  ــرما ق ــرض س ــود را در مع ــه خ ــرادی ک ــاً  اف ــت: عموم گف
نمی دهنــد، کمتــر بــه ایــن عارضــه مبتــا می شــوند و همچنیــن 
ــد  ــرما می توان ــل س ــب در فص ــد و کاه مناس ــتفاده از هدبن اس

ــی داشــته باشــد. ــزش بین نقــش اساســی در کاهــش آب ری

 ایــن متخصــص طــب ایرانــی در خصــوص روش درمــان آلــرژی، 
ــب  ــر ط ــروزه از منظ ــه ام ــی ک ــی از داروهای ــح داد: یک  توضی
ســنتی بــرای درمــان آلــرژی بــه کار مــی رود،  داروی »اطریفــل« 
اســت، اســتفاده از ایــن قــرص باعــث می شــود کــه بــه 
ــت  ــه داش ــد توج ــا بای ــرود ام ــن ب ــرژی از بی ــان آل ــرور زم م
ــدن  ــه داشــتن ب ــرم نگ ــر دوری از ســرما و گ ــی نظی مراقبت های

ــود. ــت ش ــد رعای بای
در  زیــادی  نقــش  دمنوش هــا  از  اســتفاده  داد:  ادامــه  وی 
درمــان و کاهــش آلــرژی نــدارد زیــرا دمنوش هــا بیشــتر بــرای 
درمــان بیماری هــای ریــوی بــه کار می رونــد و تأثیــری بــر روی 
ــا  ــنتی،  دمنوش ه ــب س ــدگاه ط ــت. از دی ــد داش ــز نخواهن مغ
ــوان دارو  ــه عن ــه ب ــوند بلک ــوب نمی ش ــی محس ــیدنی تفنن نوش
ــن گیاهــان  ــر اســت ای ــذا بهت ــد ل ــرار می گیرن مــورد اســتفاده ق

ــز شــود. ــی توســط متخصــص تجوی داروی
وی در پایــان گفــت:  چــرب کــردن پیشــانی بــا روغن هــای گــرم 
ــه  ــه ب ــرادی ک ــرای اف ــیاه دانه ب ــه و س ــخ، بابون ــادام تل ــد ب مانن
ــرای درمــان  ــد نقــش مؤثــری ب ــرژی مبتــا هســتند، می توان آل

ایــن عارضــه ایفــا کنــد.

و  مــادر  ایرانی هــا  مــا  از  درصــد  چنــد 
مادربزرگ هایــی داریــم کــه در ســنین بــاالی 
ــژه  ــه وی ــی و ب 6۰ از مشــکات اســکلتی و عضان
پوکــی اســتخوان رنــج نبرنــد؟  شــمار کســانی کــه 
بــه ایــن ســوال پاســخ مثبــت می دهنــد، بســیار 
انــدک اســت تــا جایــی کــه گویــا باورمــان شــده 
کهنســالی در قــاب پوکــی اســتخوان، دردهــای پا، 

ــد.  ــدا می کن ــا پی ــت معن ــر و دس کم
نمی تــوان  جــم،  گرچــه  جــام  بــه گــزارش 
منکــر شــد در کشــور مــا بــه دلیــل تغذیــه 
دریافــت  ســطح  بــودن  پاییــن  و  نامناســب 
نحــوه  کم تحرکــی،   ،D ویتامیــن  و  کلســیم 
نشســتن، شــکل ســرویس های بهداشــتی و 
ضعیــف بــودن عضــات در زنــان خانــه دار، آمــار 

 ابتــا بــه بیماری هــای روماتولــوژی بــه ویــژه 
ــیار  ــم بس ــروز و روماتیس ــتخوان، آرت ــی اس پوک
ــری،  ــه در پی ــه هم ــن ک ــور ای ــا تص ــت، ام باالس
پوکــی اســتخوان می گیرنــد، اشــتباه اســت.

ــت و  ــای درس ــه باوره ــور، بلک ــن تص ــا ای ــه  تنه ن
ــی اســتخوان  ــورد پوک ــز در م ــری نی اشــتباه دیگ
ــن  ــر محس ــا دکت ــو ب ــه در گفت وگ ــود دارد ک وج
ســروش،  فوق تخصــص روماتولــوژی و دبیــر 
انجمــن علمــی روماتولــوژی ایــران،  مــروری بــر 

ــت. ــم داش ــا خواهی آن ه
 فقط پیرها پوکی استخوان نمی گیرند

اســتخوان  پوکــی  می کننــد  تصــور  خیلی هــا 
فقــط در کهنســالی بــروز می کنــد. در حالــی 
ــه و  ــتخوان اولی ــی اس ــوع پوک ــوال دو ن ــه اص ک

ثانویــه وجــود دارد کــه در نــوع ثانویــه، یــک علــت 
زمینــه ای ماننــد برخــی بیماری هــا و مصــرف 
ســنین  در  اســت  ممکــن  داروهــا،   بعضــی 
ــر  ــالگی منج ــا ۴۰ س ــن2۰ ت ــی بی ــر یعن پایین ت
ــوع  ــا در ن ــود، ام ــتخوان بش ــی اس ــروز پوک ــه ب ب
ــاال  اولیــه بیمــاری، پوکــی اســتخوان در ســنین ب

دیده می شود.
 پوکی استخوان بیماری خاموش 

نیست!
و درد  اســتخوان،  پوکــی  کــه  آن جــا   از 
ــادی  ــرایط ع ــار در ش ــرای بیم ــارزی ب ــکل ب مش
بیمــاری  آن  بــه  خیلی هــا  نمی کنــد،  ایجــاد 
خامــوش می گوینــد. در حالــی کــه نســبت دادن 
صفــت خاموشــی بــه ایــن بیمــاری کامــا اشــتباه 

ــت. اس
ایــن بیمــاری بــدون عامــت اســت، یعنــی درد و 

مشــکلی بــرای بیمــار ایجــاد نمی کنــد مگــر ایــن 
ــن،  ــتگی های لگ ــون شکس ــی چ ــا عوارض ــه ب ک
ــا  ــت ب ــن اس ــی ممک ــد. حت ــروز کن ــو و ران ب زان
شکســتگی تدریجــی در ســتون  فقــرات خــود را 
نشــان دهــد کــه در چنیــن شــرایطی معمــوال بــا 

درد منتشــر و مزمــن همــراه اســت.
 سیگار، الکل و کورتون، پوک کننده های 

استخوان!
در  زیــاد  قهــوه  و  الــکل  ســیگار،   مصــرف 
پوکــی اســتخوان ثابــت شــده اســت. بــه همیــن 
ــه ســیگار می کشــند،  ســریع تر  ــی ک ــل، زنان دلی

ــی اســتخوان می شــوند. ــار پوک دچ
اســتروئیدی  داروهــای  و  اســتخوان  پوکــی 
ــد.  ــز رابطــه شــناخته شــده ای دارن ــون( نی )کورت
ــرد را  ــون ف ــدت کورت ــی م ــرف طوالن ــی مص یعن
ــه  ــا نکت ــد، ام ــتخوان می کن ــی اس ــتعد پوک مس

ایــن اســت وقتــی بیمــاری بــه دلیــل نــوع 
بیمــاری اش بــه خصــوص بیمــاران روماتیســمی 
ناچــار بــه مصــرف کورتــون هســتند، بایــد آن 
ــوط  ــک مرب ــک، پزش ــی ش ــد. ب ــرف کنن را مص
ــی  ــت و در برخ ــع اس ــن دارو مطل ــوارض ای از ع
مــوارد راه دیگــری بــرای بهبــود بیمــار جــز مصــرف 

ــدارد. ــود ن ــون وج کورت
بیماری هــای روماتیســمی یکــی دیگــر از عوامــل 
پیدایــش پوکــی در افــراد اســت. البتــه اگــر بیمار، 
ســریع بــرای درمــان اقــدام کنــد و تحــت درمــان 
قــرار گیــرد یکــی از عوامــل خطــر ابتــاء را حــذف 
کــرده اســت.بیماران روماتیســمی دقــت داشــته 
ــرف  ــون مص ــان، کورت ــول درم ــر در ط ــند اگ باش
از  می کننــد حتمــا تغذیــه مناســبی سرشــار 
ــد و  ــود بگنجانن ــی خ ــه غذای ــات را در برنام لبنی

ــد.  ــرک نکنن ــز ورزش را ت هرگ

#طب_سنتی

سالمت6

آنچه باید از پوکی استخوان بدانید 

تازههایپزشکی

 D تأثیر ویتامین 
بر درمان ناباروری

ــان دارای میــزان  مطالعــه جدیــد نشــان می دهــد زن
پاییــن ویتامیــن D در مقایســه بــا زنــان دارای میــزان 
عــادی ویتامیــن D، کمتــر در درمــان نابــاروری از 
ــد  ــق خواهن ــاروری ART موف ــوژی ب ــق تکنول طری

بــود. 
منتشرشــده مطالعــه   11 بررســی  از   یافته هــا 

ــوع شــامل 27۰۰ زن در  ــه در مجم ــده ک  بدســت آم
معــرض درمــان بــا ART بــود. در شــیوه ART، لقاح 
آزمایشــگاهی و جنیــن فریزشــده بــرای رســیدن بــه 

ــوند. ــل می ش ــارداری منتق ب
ــزان  ــان دارای می ــد زن ــی دریافتن ــان بریتانیای محقق
کافــی ویتامیــن D در مقایســه بــا زنــان دارای میــزان 
پاییــن ویتامیــن D، ۳۴ درصــد بیشــتر دارای تســت 
ــتر  ــد بیش ــود، ۴6 درص ــد ب ــت خواهن ــارداری مثب ب
ــد و یــک ســوم  ــی دســت می یابن ــارداری بالین ــه ب ب

ــد. ــا می آورن ــه دنی ــده ب ــوزاد زن بیشــتر ن
ــزان  ــن می ــه ای بی ــچ رابط ــه، هی ــن مطالع ــق ای طب

ــد. ــاهده نش ــن مش ــقط جنی ــن D و س ویتامی
 بــه گفتــه محققــان دانشــگاه بیرمینــگام، تنهــا 
26 درصــد زنــان حاضــر در ایــن مطالعــه دارای میزان 

کافــی ویتامیــن D بودند.
آن هــا تأکیــد می کننــد: ایــن یافته هــا فقــط رابطــه را 
نشــان می دهــد و اثبــات نکــرده اســت کــه مصــرف 
ــانس  ــود ش ــه بهب ــد ب ــن D می توان ــل ویتامی مکم

بچــه دارشــدن بعــد از ART کمــک کنــد.

 تأثیر دیابت بر زنان، متفاوت 
از مردان است

بــه گفتــه محققــان زنــان مبتــا بــه دیابــت در معــرض 
 ریســک باالتــر ابتــا بــه بیمــاری قلبــی، کــه از 

شایع ترین عوارض بیماری دیابت است، هستند.
همچنیــن در زنــان بعــد از حملــه قلبــی، احتمــال زنده 

مانــدن کمتــر و کیفیــت زندگــی پایین تــر اســت.
ــان بیشــتر  ــز در زن ــی و افســردگی نی ریســک نابینای

اســت.
ــدن  ــود در ب ــای موج ــان، هورمون ه ــه محقق ــه گفت ب
زنــان دلیــل برخــی از ایــن چالش هــای خاصــی 
ــن  ــا ای ــوند ب ــرو می ش ــا آن روب ــان ب ــه زن ــت ک اس
ــد  ــز می توان ــی نی ــای اجتماع ــایر فاکتوره ــود س وج

ــود. ــاص ش ــای خ ــن تفاوت ه ــی از ای ــبب برخ س
همچنیــن هورمون هــای زنانــه ســبب مشــکل شــدن 
ــت می شــود  ــه دیاب ــا ب ــان مبت ــت در زن ــرل دیاب کنت
ــای  ــه معن ــتروژن ب ــش اس ــر افزای ــارت دیگ ــه عب ب

ــه انســولین اســت. مقاومــت بیشــتر ب
در  دیابــت  بیمــاری  تفــاوت  معتقدنــد  محققــان 
زنــان و مــردان ممکــن اســت بــه دلیــل فاکتورهــای 
ــی را  ــان دیابت ــه زن ــز باشــد. پزشــکانی ک ــری نی  دیگ
 درمــان می کننــد ممکــن اســت از ایــن موضــوع 
بی اطــاع باشــند کــه گاهــی درمــان شــدیدتری بایــد 

بــرای زنــان نســبت بــه مــردان تجویــز کــرد.

تغذیه
کاهش وزن شگفت انگیز با مصرف 

چند میوه خشک شده
می آیــد  دســت  بــه  فرآینــدی  در  خشــک  میــوه 
میــوه  در  موجــود  آب  از  زیــادی  بســیار  درصــد   کــه 

گرفته می شود. 
ســالم  هم چنــان  را  میوه هــا  باقــی  فرآینــد   ایــن 
نگــه مــی دارد، بنابرایــن قســمت باقی مانــده از نظــر 
ــان  ــد هم چن ــی توان ــی دارد و م ــذی ارزش باالی ــواد مغ م
ــیاری از  ــوز، بس ــت نی ــزارش بهداش ــد.به گ ــمزه باش خوش
متخصصــان تغذیــه بــر ایــن باورنــد کــه میوه هــای خشــک 
 شــده، تــا زمانــی کــه بــه صــورت متعــادل مــورد اســتفاده 
ــاب  ــه حس ــب ب ــذی و مناس ــی مغ ــد انتخاب ــرار بگیرن ق

ینــد.  می آ
 در واقــع تحقیقــات جدیــد نشــان داده انــد، خــوردن

ــی  ــا رژیمــی ســالم و کاهــش چاق  میوه هــای خشــک ب
در ارتبــاط اســت.

 زردآلوی خشک: 
زردآلــوی خشــک مــی توانــد جلــوی گرســنگی شــما را تــا 
حداقــل 5 ســاعت بگیــرد. ایــن میــوه خشــک همچنیــن 

سرشــار از کلســیم، پتاســیم و منیزیــم اســت.
2۰۰ کیلــو کالــری  تنهــا  خشــک  زردآلــوی  1۰۰ گــرم 
بــرای  خشــک  میوه هــای  بهتریــن  از  یکــی  و   دارد 

کاهش وزن است. 
 خرما: 

افزایــش  بــرای   »5 »ب  ویتامیــن  از  غنــی  خرمــا 
ــا  ــک تنه ــای خش ــرم خرم ــر 1۰۰ گ ــت. ه ــتقامت اس اس
2۸2 کیلــو کالــری دارد و یــک میــان وعــده خــوب 
ــد و  ــش وزن دارن ــد کاه ــه قص ــت ک ــانی اس ــرای کس  ب

می خواهند از پرخوری جلوگیری کنند. 
 پسته: 

سرشــار از پروتئیــن، ویتامین هــا، چربی هــای ســالم، 
آهــن، منیزیــم و ... اســت و هــر 1۰۰ گــرم از آن 562 
 کیلوکالــری بــه بــدن می رســاند. بــه طــور معمــول، 

 نیم فنجان پسته 17۰ کیلو کالری دارد. 
 آلوی خشک: 

ــظ  ــوارش و حف ــتگاه گ ــود دس ــرای بهب ــی ب ــاوی الیاف ح
از رهایــی  بــرای  بــدن  بــه  و  اســت  روده   ســامت 
ــش وزن  ــث کاه ــد و باع ــی کن ــک م ــمی کم ــواد س   م
می شــود. هــر 1۰۰ گــرم از ایــن محصــول  2۴۰ کیلــو 

دارد.  کالــری 
 کشمش: 

ــرای  ــده ب ــک ش ــوالت خش ــن محص ــی از محبوب تری یک
 کاهــش وزن اســت. کشــمش غنــی از یــد اســت و 
 می توانــد میــان وعــده ای مفیــد و کــم نمــک باشــد. 
هــر 1۰۰ گــرم از ایــن محصــول 2۹۹ کیلــو کالــری دارد و تنها 

حــاوی ۰/5گــرم چربی اســت. 
 بادام زمینی: 

یــک انتخــاب فوق العــاده بــرای کاهــش وزن اســت 
ــما  ــد ش ــوده و می توان ــن ب ــار از پروتئی ــع سرش ــرا منب زی
 را بــرای مــدت طوالنــی ســیر نگــه دارد. هــر 1۰۰ گــرم 
بــادام زمینــی 55۳ کیلوکالــری دارد و می توانــد یــک 
ســوم نیــاز روزانــه بــه آهــن و یــک پنجــم نیــاز بــه 

ویتامیــن ب 6 را تامیــن کنــد. 

زیبایی
 داشتن پوستی لطیف و شاداب 

با آب  درمانی
 سامتیســم در گزارشــی نوشــت: مــا بــه شــما 
ــدون  ــه و ب ــدون صــرف هزین ــاد می هیــم چطــور ب ی
تــرک کــردن منــزل، خودتــان را از مزیــت آب  درمانــی 
پوســت تان  زیبایــی  و  ســامت  بهبــود  بــرای 

بهره منــد کنیــد.
ــان را  ــوگا:  پاهایت ــی ی ــام کم ــا انج ــروع کار ب 1. ش
جفــت کنــار هــم بگذاریــد، ذهن تــان را خالــی 
ــد و آرام باشــید. نفــس عمیــق بکشــید، اجــازه  کنی
دهیــد دنیــای بیــرون محــو شــود و حــاال دســت ها 
را ببریــد بــاالی ســرتان بعــد بــا پاییــن آوردن 
ــان  ــد و هم زم ــرون بدهی ــان را بی ــت ها نفس ت دس
بــا آن بیــرون ریختــن اســترس را از درون خــود 

ــد. ــاس کنی احس
ــا  ــراه ب ــد: هم ــی بگیری ــک دوش داغ و طوالن 2. ی
گلبرگ هــای گل ســرخ و عطــر پرتقــال، یــک حمــام 
ــا گلبرگ هــای گل ســرخ  ــراه ب آرام بخــش کامــل هم
و عطــر پرتقــال گام بعــدی اســت. از یــک موزیــک 
آرام بخــش اســتفاده و حمــام خــود را کامل تــر 
کنیــد و پوســت 7-5 پرتقــال یــا لیمــو و یک مشــت 
گلبــرگ رز را بــه وان خــود اضافــه کنیــد. عطــر ایــن 
مــواد ضمــن آرام کــردن، بــه شــما نشــاط می بخشــد. 
۳. در ایــن مرحلــه بــرای پاک ســازی پوســت صورت، 
آن را بخــور می دهیــم. قــدری آب را بجوشــانید و آن 
ــوی  ــداری آب لیم ــه آن مق ــد و ب ــی بریزی را در ظرف
تــازه اضافــه کنیــد. به طــور هم زمــان از موزیــک 
ــان را روی  ــاال صورت ت ــد و ح ــتفاده کنی ــی اس آرام
ظــرف آب بگیریــد )در ایــن حــال بایــد ســرتان را بــا 
ــد کــه بخــار،  ــون اجــازه دهی ــه بپوشــانید(. اکن حول
تمــام منافــذ صورت تــان را بــاز کنــد و بــه آن نشــاط 

و درخشــش ببخشــد
۴.  یــک ماســک صــورت تهیــه کنیــد:  در ایــن مرحله 
یــک ماســک مغــذی خانگــی را تهیــه کنیــد، فقــط 
بامقــداری آووکادو و خامــه ســاده، نصــف آووکادو را 
پــوره و آن را بــا یــک قاشــق غذا خــوری خامــه غلیــظ 
مخلــوط کنیــد. حــاال ایــن ماســک مرطوب کننــده را 
ــه آن لطافــت  ــا ب ــد ت ــان بمالی روی پوســت صورت ت

و نشــاط ببخشــد
ــد.  ــته کنی ــرم آغش ــن گ ــه روغ ــان را ب 5. مو های ت
ــرای  ــکار ب ــن راه ــی، بهتری ــه از آب درمان ــن مرحل ای
تقویــت و مرطــوب کــردن موها ســت. از روغن هــای 
ــون،  ــن زیت ــد: روغ ــتفاده کنی ــد اس ــادی می توانی زی
روغــن نارگیــل، روغــن آرگان، روغــن بــادام شــیرین 
و... اول روغــن را در حــدی گــرم کنیــد کــه دســت را 
ــته  ــه آن آغش ــا را ب ــاقه موه ــپس س ــوزاند و س نس
کنیــد و پیــش از شســتن، 2۰ دقیقــه بــه آن  زمــان 
ــای  ــر معجزه آس ــه اث ــر از ۳۰ دقیق ــد. در کمت بدهی
ایــن روغــن را روی مــوی ســرتان مشــاهده خواهیــد 

کــرد.
 6. پوســت بــدن و صورت تــان را مرطــوب کنیــد 
یــک  بــا  را  پر خارش تــان  و  خشــک  پوســت 

کنیــد درمــان  بــدن  مرطوب کننــده 
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ــده  ــدی مختل كنن ــاال عامــل كلی فشــارخون ب
عملكــرد كلیــه اســت. بــدن بــرای ایــن 
ــی  ــورت طبیع ــه ص ــود را ب ــت خ ــه فعالی ک
را  از فشــار خــون  انجــام دهــد، میزانــی 
الزم دارد و خــون رســانی از طریــق قلــب 
ــود و  ــام می ش ــدن انج ــای ب ــام اعض ــه تم ب
زمانــی کــه ایــن میــزان از محــدوده طبیعــی 
ــاری  ــه پر فش ــل ب ــود، تبدی ــارج ش ــود خ خ
خــون می شــود. در کشــورهای مختلــف و 
همچنیــن در كشــور مــا بیمــاری فشــار خــون 
بســیار شــایع شــده اســت و عواقــب آن روی 
ــر  ــت. اگ ــگیری اس ــل پیش ــا قاب ــه كام كلی
توجــه كافــی بــه ایــن بیمــاری شــود، درصــد 
ــایی  ــه نارس ــا ب ــاران مبت ــمگیری از بیم چش

مزمــن كلیــه كاهــش می یابنــد.

بــه  مــدت  دراز  در  بــاال  فشــار خون 
گلومــرول ســلول های  و  کلیــه   عــروق 

آســیب می رســاند و در رونــدی تدریجــی، 
نارســایی  بــدون هیــچ عامتــی موجــب 

ــد. ــد ش ــه خواه ــن کلی مزم
یــک فــوق تخصــص کلیــه و فشــار خون، 
ــه  ــون ب ــار خ ــان فش ــه درم ــن ک ــان ای ــا بی ب
اقدامــات اساســی نیــاز دارد، اظهــار کــرد: 
ــا  ــار ب ــه بیم ــه همیش ــم ک ــد بدانی ــدا بای ابت
تغذیــه، در  تغییــر  بــا  بــاال   فشــار خون 

ــی فشــار خون از  ــد و وقت ــدا نمی کن ــود پی بهب
ــد از  1۴۰ روی ۹۰ بیشــتر می شــود، بیمــار بای

دارو اســتفاده کنــد.
دکتــر رضــا خاتمــی ادامــه داد: بــر ایــن 
اســاس بیمــار بایــد ابتــدا مصــرف یــک دارو 
ــاز مقــدار داروهــا را  را شــروع و در صــورت نی

ــد. بیشــتر  کن

وی افــزود: متأســفانه یکــی از اشــتباهات 
ــراد  ــه اف ــت ک ــن اس ــردم ای ــن م ــج بی رای
دچــار  کــه  دیگــر  بیمــاران  داروهــای  از 
می کننــد. اســتفاده  هســتند،   فشــارخون 
بــر این اســاس بــه بیمــاران دچــار فشــارخون 
بــاال توصیــه می شــود کــه بــه هیچ وجــه 
خودســرانه اقــدام بــه اســتفاده دارو یــا قطــع 
مصــرف دارو نکننــد. زیــرا در بســیاری از 
ــد و  ــاک باش ــیار خطرن ــد بس ــوارد می توان م
بــه طــور ناگهانــی باعــث افزایــش فشــار خون 

در بیمــار شــود.
 ایــن فــوق تخصــص کلیــه و فشــار خون،
بایــد  دارو  مصــرف  ایــن کــه  بیــان  بــا 
 زیــر نظــر پزشــک باشــد،  تصریــح کــرد: 
دارویــی  درمــان  بــا  بیمــار   چنان چــه 
ــا  ــار ی ــت فش ــه اف ــار عارض ــار خون، دچ فش
تپــش قلــب شــود بایــد بــه پزشــک مراجعــه 

کنــد.
خاتمــی بــا اشــاره به اینکــه بیماران پرفشــاری 
خــون بایــد در اصــاح نحــوه زندگــی و کنتــرل 
بیمــاری خــود توجــه داشــته باشــند، خاطــر 
ــامل  ــی ش ــوه زندگ ــاح نح ــرد: اص ــان ک نش
رژیــم غذایــی مناســب، مصــرف کــم نمــک، 

افزایــش مصــرف آب و مایعــات طبیعــی، 
ــرف  ــوه، مص ــبزی و می ــرف س ــش مص افزای
ــی و  ــرک کاف ــتن تح ــرب داش ــات کم چ لبنی
ــرخ  ــای س ــی، غذاه ــرف چرب ــش مص کاه

ــا اســت. ــی و فســت فوده کردن

فشــار  بــرای کنتــرل  وی گفــت: گاهــی 
بیمــاری  دارو  دو  یــا  یــک  بــا   خــون 
دارو  اســت  الزم  و  نمی شــود  کنتــرل 
ــز شــود،  ــر تجوی ــد داروی دیگ ــا چن ــراه ب هم
تنظیــم  بــرای  دیابتــی  بیمــاران  در  مثــًا 
 فشــار خون بایــد چندیــن دارو مصــرف شــود. 

ادامــه  بــه  تمایــل  بیمــار  چنان چــه 
ــک  ــه پزش ــد ب ــدارد، بای ــا ن ــرف داروه  مص
تصمیــم  آن  مــورد  در  تــا   مراجعــه کنــد 
گرفتــه شــود و بیمــار دچــار عــوارض کمتــری 

گــردد.
تنظیــم راه هــای  موثرتریــن  از   یکــی 
ــک ورودی  ــزان نم ــرل می ــون کنت ــار خ فش
بــه بــدن اســت. همچنیــن ســعی کنیــد 
در محیط هایــی کــه اســترس زیــادی بــه 
ــد، حضــور نداشــته باشــید،  شــما وارد می کن
فشــار خون  می شــود  باعــث  کــه  چــرا 
شــما افزایــش پیــدا کنــد. نکتــه آخــر، 
ــد  ــم ورزش کنی ــور منظ ــه ط ــد ب ــعی کنی س
ــب ــت مناس ــک حال ــان را در ی ــدن خودت  و ب

نگه دارید. 
تــا  می کننــد  تصــور  افــراد  از  بســیاری  
 زمانــی کــه دچــار عائــم فشــار خون بــاال
نشــده انــد،  نیــازی بــه مراجعــه بــه پزشــک 
ندارنــد.  فشــار خون  جهــت چــک کــردن 
بنابرایــن توصیــه می گــردد فشــار خون افــراد 
بایــد حداقــل ســالی یــک بــار توســط پزشــک 
ــودن  ــاال ب ــا در صــورت ب اندازه گیــری گــردد ت

فشــار، درمــان مناســب انجــام گیــرد.

ــه  ــتگاه هایی ک ــوص دس ــوژی درخص ــن راینول ــس انجم رئی
ــی  ــت: بین ــی اســتفاده می شــود، گف ــرای کوچک ســازی بین ب
از یــک ســاختار خــاص برخــوردار اســت و نمی تــوان بــا تحــت 

فشــار قــرار دادن غضــروف، ســایز بینــی را تغییــر داد. 
کنگــره  حاشــیه  در  نقیــب زاده  بیــژن   دکتــر 
بین المللــی راینولــوژی در جمــع خبرنــگاران گفــت: یکــی 
ــرد،  ــرار می گی ــث ق ــورد بح ــره م ــن کنگ ــه در ای ــی ک از مباحث
موضــوع بینی هایــی اســت کــه اســتخوان آن هــا کوتــاه اســت 
کــه در افــرادی کــه از نــژاد زرد هســتند بیشــتر مشــاهده شــده  
ــتند و  ــی نیس ــراد معمول ــی اف ــد بین ــا مانن ــن بینی ه ــه  ای ک

ــام داد. ــی انج ــا جراح ــر روی آن ه ــی ب ــه راحت ــوان ب نمی ت
وی افــزود: اصــوال ســعی می کنیــم از انجــام اعمــال جراحــی 
ــاختار  ــت س ــا تقوی ــم و ب ــز کنی ــا پرهی ــن بینی ه ــر روی ای ب

ــم. ــم کنی ــه کــردن بافــت، آن هــا را ترمی ــی و اضاف بین
ــروز ایــن عارضــه  ــح کــرد: ب ــوژی تصری رئیــس انجمــن راینول
ــن  ــت، همچنی ــادرزادی اس ــژادی و م ــورت ن ــه ص ــوال ب معم
ضرباتــی کــه بــه صــورت وارد می شــود می توانــد باعــث بــروز 

ایــن مشــکل شــود.
 ایــن متخصــص گــوش، حلــق و بینــی گفــت: بــه ایــن 
بینی هــا نمی تــوان بــه صــورت یــک موضــوع غیرطبیعــی 
جامعــه ســطح  در  موضــوع  ایــن  بلکــه  کــرد   نــگاه 

مشاهده می شود.
ــه از  ــد ک ــل دارن ــه تمای ــراد جامع ــام اف ــت: تم ــب زاده گف نقی
زیبایــی ظاهــری برخــوردار باشــند، و در مواقعــی ممکــن اســت 
اگــر جلــوی افــراد گرفتــه شــود، فــرد متقاضــی بــا مراجعــه بــه 

مراکــز غیرمجــاز اقــدام بــه انجــام اعمــال زیبایــی کنــد. 

ــا توضیــح  ــوژی  گفــت: ب دبیــر علمــی  ششــمین کنگــره  راینول
اینکــه آمــار دقیقــی در مــورد شــیوع اختــاالت خــواب در ایــران 
ــه  ــی می شــود ک ــی  پیش بین ــور کل ــه ط ــا ب ــت: ام ــم  گف نداری
حــدود  1۰ تــا 2۰ درصــد از افــراد جامعــه  دچــار  ایــن اختــاالت  

باشــند .
ــوژی   ــره  راینول ــمین کنگ ــی  شش ــر علم ــاعدی،  دبی ــک س باب
و جراحــی پاســتیک  در جمــع خبرنــگاران، اظهــار داشــت: از 
ــوان  ــود می ت ــرح می ش ــره  مط ــن کنگ ــه در ای ــی  ک موضوعات
ــوژی   ــم راینول ــینوس ، عل ــکوپیک  س ــای آندوس ــه جراحی ه ب
جراحی هــای  صــورت ،  و  بینــی   بیماری هــای  شــناخت  و 
بازســازی   و  بازتوانــی   جراحی هــای  و  صــورت   پاســتیک  

ــرد. ــاره ک ــورت  اش ص
وی در خصــوص محورهــای ایــن کنگــره توضیــح داد: محــور 

دیگــر ایــن کنگــره را اختــاالت خــواب تشــکیل  می دهــد  کــه 
بــه ایــن اختــاالت،  بیمــاری قــرن بیســت  و یکــم می گوینــد  
زیــرا  متوجــه شــده اند کــه اختــاالت خــواب تأثیــر بســزایی در 

ســامت افــراد دارد .
دبیــر علمــی  ششــمین کنگــره   راینولــوژی  و جراحی پاســتیک  
بــا بیــان اینکــه مــا ســعی کردیــم کــه متخصصــان  و محققــان  
ــینوس   ــی و س ــای بین ــتاوردهای  بیماری ه ــن دس ــا آخری را ب
آشــنا کنیــم،   گفــت: امــروزه  روش هــای جدیــدی  بــرای 
ــه کمــک  آندوســکوپی  وجــود دارد ،  ــز  ب ــان تومورهــای  مغ درم
مــا همچنیــن  روش هــای جدیــد  جراحــی پاســتیک صــورت را 
نیــز در اختیــار محققــان  قــرار دادیــم تــا آن هــا بتواننــد در ایــن 
ــی  ــوارض  احتمال ــری  داشــته باشــند و از ع ــج  بهت ــه نتای زمین

ــری  شــود. ــا حــد ممکــن  جلوگی ــن جراحی هــا ت ای

،،
نقــش درمــان دارویــی در هــر بیمــار 
مبتــا به فشــار خون متفــاوت اســت و 
توصیــه  می شــود کــه هــر بیمــار داروی 
فرد دیگر را خودسرانه  مصرف  نکند، 
زیرا داروی هر بیمار منطبق با شرایط 

همــان  بیمــار  اســت.

فوق تخصص کلیه و فشار خون مطرح کرد:

 فشارخون، عامل کلیدی 
مختل  کننده عملکرد کلیه

 دستگاه های کوچک کننده بینی 
تأثیری بر زیبایی بینی ندارند 

دبیر علمی  کنگره  راینولوژی  و جراحی پالستیک  گفت:

10 درصد افراد جامعه مشکل اختالل خواب دارند
خانواده

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

نیازهاى فرزند )5(
صدیقه ایروانی

S.Iravani@eskimia.ir

قــاَل علــى )ع(: »الَیــزاُل العقــُل و الُحْمــُق َیَتغاَلبــاِن على 
الرَُّجــِل اِلــى ثمانِــَى َعَشــَر َســَنًة َفــِاذا ِبَلَغهــا َغَلــَب َعَلْیــِه 

َاکَثــُر ُهمــا فیــِه.«
ــازه   ــان ت ــزاج  نوجوان ــت در م ــل و حماق ــته عق »پیوس
ــف را پشــت  ــا بحــران تکلی ــگ و ســتیزند ت ــغ در جن بال
ــند. در آن  ــال برس ــده س ــن هیج ــه س ــد و ب ــر بگذارن س
ــى و  ــا طبیع ــوان م ــرى ج ــاختمان فک ــر س ــع اگ موق
ــروز مى شــود و حماقــت ــل پی ــم عق  ســالم باشــد، کم ک

باشــد،  احمــق  اساســا  اگــر  و  مى خــورد  شکســت 
حماقــت بــر عقــل غالــب خواهــد شــد.«

ــباُب ُشــَعبٌة ِمــَن الُجُنــوِن.«  قــاَل رســول الّلــه)ص(: »الشَّ
جوانــى خــود یکــى از اقســام جنــون اســت.«

و  جســمى  عجیــب  تحــوالت  بــا  دوره  ایــن  چــون 
ــرد را ــدیدى ف ــاى ش ــت و طوفان ه ــن اس ــى قری  روح

ــادش  ــار و گردب ــرد و غب ــى گ ــه گاه ــرد ک ــر مى گی در ب
ممکــن اســت اطرافیــان را نیــز تحــت تأثیــر قــرار دهــد 

ــون تشــبیه شــده اســت.  ــى جن ــه نوع ب
ــر  ــا و بی ثم ــاى بی ج ــرل برخورده ــراى کنت ــى)ع( ب عل
علمــه  معــذور  اشــباب  فرموده اند:»جهــل  چنیــن 

محصــور.«
ــش او در  ــت و دان ــه اس ــى پذیرفت ــى جوان ــذر نادان »ع

ــت.« ــور اس ــدود و محص ــى مح جوان
ــمى،  ــوالت جس ــر تح ــاوه ب ــى ع ــوغ و جوان در دوران بل
رویــش مــو در صــورت و جاهــاى دیگــر، دورگــه شــدن 
صــدا و...، تحــوالت بــزرگ فکــرى و شــخصیتى نیــز در 

ــود. ــاد مى ش ــرد ایج ف
بــا  بزرگســالى  را  خــود  تــا  اســت  آمــاده  فــرد 
و  بزرگســاالن  و  والدیــن  از  و  ببینــد  شــخصیت 
ــد، او را  ــم ببینن ــن چش ــه ای ــار دارد او را ب ــه انتظ جامع
برخــورد                                                                          او  بــا  بزرگوارانــه  و  نکننــد  فــرض  کوچــک 

کننــد.
از ویژگى هایــى کــه بــراى ایــن مرحلــه برشــمرده اند 
حساســیت،  زودرنجــى و بــه خــود گرفتــن اســت 
و بــه قــول پــدر و مادرهــا:» اگــر بــه مــرغ کیــش 
ــه  ــم ک ــخنى بگویی ــر س ــد«، اگ ــدش مى آی ــم، او ب کنی
 غیرمســتقیم باشــد، ولــى بــه یکــى از رفتارهــاى او اشــاره 
داشــته باشــد، در حالــى کــه قصــد مــا او نیســت، بــدش 

مى آیــد و... 
ــادى دارد و گاهــى اصــا  ــا دوســتان زی گاهــى جــوان م
ــى  ــى بى ثبات ــع نوع ــت و درواق ــط نیس ــى مرتب ــا کس ب
عاطفــى در او ظاهــر مى شــود، گاهــى بــا مهــر و محبــت 
و عاطفــه برخــورد مى کنــد و گاهــى چنــان خشــن 
مى شــود کــه نمى شــود بــا او ســخن گفــت و کنــار آمــد.

گروه خانواده

بهترین درمان پاچنبری کودکان چیست؟ کبد چرب چگونه تشخیص داده می شود؟ 
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 دنیاطلبی، انسانیت را از آدمی

سلب می کند
حجت االســام مهــدی گرجــی، اســتاد حــوزه و 
ــراوان  ــی ف ــه واژه دنیاطلب ــان اینک ــا بی ــگاه، ب دانش
در قــرآن و کام اهــل  بیــت)ع( آمــده اســت، اظهــار 
کــرد: بیشــتر ایــن واژه و خصوصیــت اخاقــی 
ــرعت و  ــا س ــه ب ــانی ک ــت؛ کس ــده اس ــت ش مذم
شــدت و بی رحمانــه بــه دنبــال رســیدن بــه مناصــب 

ــتند. ــی هس ــات دنیای و امکان
وی افــزود: اگرچــه ایــن خصوصیــت مــورد مذمــت 
ــای  ــتفاده از نعمت ه ــل اس ــی اص ــه، ول ــرار گرفت ق
ــع  ــرای رف ــدل و ب ــی و معت ــورت طبیع ــه ص ــا ب دنی
نیازهــای انســان و اینکــه زمینــه موفقیــت وی را در 
حیــات دیگــر فراهــم کنــد، امــری پســندیده اســت؛ 
ــد چــه کســی نعمت هــای  ــرآن می فرمای چنانکــه ق

دنیــا را بــر شــما حــرام کــرد.
ادامــه داد: آنچــه مــورد  حجت االســام گرجــی 
مذمــت قــرار گرفتــه، ایــن اســت کــه انســان تمــام 
ــرده و از  ــروف ک ــا مص ــن دنی ــود را در ای ــت خ هم
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــود و ب ــل ش ــر غاف ــات دیگ حی
امکانــات و مناصــب یــا شــهرت و ثــروت دنیــا، 
ــانیت  ــه او را از انس ــد ک ــی بزن ــه اقدامات ــت ب دس

ــد. ــارج کن خ
وی بــا بیــان اینکــه افــراد دنیاطلــب بــرای رســیدن 
بــه مقامــات دنیــوی، خــود را بــه آب و آتــش 
ــتند،  ــب نیس ــه دنیاطل ــرادی ک ــت: اف ــد، گف می زنن
ــد  ــی خــود عمــل می کنن ــه انســانی و اله ــه وظیف ب
ــف  ــر اســاس تکلی ــا روآورد، ب ــه آن ه ــا ب ــر دنی و اگ
ــا  ــر ی ــا تفاخ ــت ی ــرای رقاب ــه ب ــد؛ ن آن را می پذیرن
بهره بــرداری بیشــتر یــا اینکــه بخواهنــد دیگــران را از 
میــدان بــه در کننــد. بــه عبــارت دیگــر، در دنیاطلبان 
ــرادی  ــاک و در اف ــاده خطرن نوعــی حــرص فوق الع
کــه دنیاطلــب نیســتند، میــل و رغبــت بــرای خدمت 
ــروی  ــاداش اخ ــر و پ ــه اج ــیدن ب ــردم و رس ــه م ب

مشــاهده می شــود.
ــرد:  ــان ک ــگاه خاطرنش ــوزه و دانش ــتاد ح ــن اس ای
وضعیــت  محرومیت هــا،  روانــی،  عقده هــای 
نامطلــوب تربیتــی و وضعیــت ویران اخاقــی جوامع 
بشــری، عواملــی هســتند کــه باعــث ایجــاد حــرص 
بــه دنیــا در افــراد می شــود. در واقعــه عاشــورا، 
گوشــش  از  را  شــخصی گوشــواره های کودکــی 
ــه غنیمــت  می کشــید و می گفــت اگــر مــن آن را ب
ــی  ــد؛ گاه ــن کار را انجــام می ده ــری ای ــرم، دیگ نب
اشــخاص چنیــن تفکــرات منحطــی پیــدا می کننــد.

ــای  ــی فض ــر، گاه ــرف دیگ ــرد: از ط ــه ک وی اضاف
ــد  ــراد می بینن ــه اف ــه ای می شــود ک ــه گون ــه ب جامع
اگــر وارد بعضــی از مســائل نشــوند، از دیگــران جــا 
ــد  ــرار می گیرن ــان ق ــت اطرافی ــورد مذم ــده و م مان
و بــرای تظاهــر و ریــا و نشــان دادن اینکــه از 
ــد، مرتکــب  ــده انجــام بعضــی از کارهــا برمی آین عه
دنیاطلبــی می شــوند؛ البتــه دســتیابی بــه امکانــات 
و مقامــات و فرصت هــای بیشــتر، جاذبه هایــی 

ــاند. ــود می کش ــمت خ ــه س ــراد را ب ــه اف دارد ک

گردشگری

راهروهای سرپوشیده بنای تاریخی 
سی وسه پل حفاظت می شود

فریــدون الهیــاری دربــاره ویژگی هــای مهــم بــرای طرحی 
کــه در زمینــه نرده کشــی سی وســه پــل تصویــب خواهــد 
شــد، اظهــار داشــت: قرارگرفتــن ایــن نرده هــا در بخــش 
ــی،  ــای خال ــا فض ــاس ب ــکل مم ــه ش ــه ب ــی دهان انتهای
توســط کارشناســان میــراث فرهگــی رد شــد؛ زیــرا از نظــر 
بصــری بــه زیبایــی ایــن پــل تاریخــی آســیب می رســاند.

وی بــا بیــان اینکــه نرده هــا در صــورت نصــب هــم از نظــر 
ــی  ــای تاریخ ــا بن ــد ب ــم وزن بای ــال و ه ــس و متری جن
سی وســه پــل هماهنگــی داشــته و الحاقــی باشــد، 
افــزود: اگــر در ۲۰۰ دهانــه طبقــه فوقانــی سی وســه 
پــل نرده هایــی بــه شــکل طــرح آزمایشــی قبلــی نصــب 
ــگری  ــد گردش ــی در دی ــم انداز و زیبای ــر چش ــود از نظ ش

ــود. ــل ایســتاده، دارای اشــکال خواهــد ب ــن پ ــه پایی ک
ــان  ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــراث  فرهنگ ــر کل می مدی
ــد  ــی خواه ــه نوع ــا ب ــن نرده ه ــب ای ــکان نص ــه م اینک
بــود کــه از نمــای بیرونــی پــل قابــل مشــاهده نخواهــد 
ــن اســت کــه تاالرهــای  ــد کــرد: ســعی مــا ای ــود، تاکی ب
سرپوشــیده و اتاقک هــای طبقــه فوقانــی سی وســه پــل 

ــن طــرح محافظــت شــود. ــز در ای نی
وی ادامــه داد: متاســفانه اقدامــات غیرفرهنگــی برخــی 
ــا  ــش ی ــردن آت ــن ک ــد روش ــگران مانن ــدود گردش از مع
ــای  ــن دهانه ه ــل در ای ــواره پ ــر دی ــادگاری ب ــتن ی نوش
ــای تاریخــی را در  ــن بن ــل، ای ــد سی وســه پ ــرو مانن راه

ــد. ــرار می ده ــیب ق ــرض آس مع
الهیــاری بــا بیــان اینکــه میــدان انقــاب کــه پــل 
ــاط  ــن نق ــع شــده، از پرترددتری ــل در آن واق سی وســه پ
ــن ترتیــب سی وســه  ــراز داشــت: بدی ــان اســت، اب اصفه
پــل نیــز یکــی از محل هــای پررفت وآمــد شــهری و 
ــه  ــی ک ــه نوع ــت؛ ب ــردد  اس ــای ت ــن محوره اصلی تری
ــل  ــن پ ــه از ای ــکل روزان ــه ش ــر ب ــزار نف ــا ۵۰ ه گاه ۴۰ ت
عبــور می کننــد یــا در آن اتــراق چنــد دقیقــه ای دارنــد کــه 
ــود. ــی می ش ــل تاریخ ــن پ ــه ای ــیب هایی ب ــب آس موج

وی افــزود: در دو ســمت سی وســه پــل، ۳۰۰ متــر 
راهــروی سرپوشــیده وجــود دارد و بــر ایــن اســاس 
ــرای  ــی ب ــیر، محل ــن مس ــی ای ــه تمام ــدارد ک ــی ن لزوم

ــد. ــاده باش ــران پی ــور عاب ــا حض ــور ی عب
ــان  ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــراث  فرهنگ ــر کل می مدی
اینکــه در طرح هــای بررسی شــده دهانه هایــی بــرای 
ــده رود توســط گردشــگرن وجــود دارد،  مشــاهده آب زاین
ــدارد،  ــردد در تمــام بخش هــا وجــود ن ــه ت امــا لزومــی ب
ــه در  ــن اســت ک ــا ای ــن اســاس ســعی م ــر ای ــت: ب گف
طــرح نرده کشــی عــاوه بــر جلوگیــری از ســقوط عابــران، 
ــه ای تنظیــم  ــه گون حضــور گردشــگران در ایــن بخــش ب
راهروهــای سرپوشــیده  و فرهنگ ســازی شــود کــه 
نیــز مــورد حفاظــت قــرار گیــرد و آســیبی بــه آن هــا وارد 

نشــود. 

گروه گردشگریعاطفه بازفتی
A.Bazofti@eskimia.ir

امــروزه یکــی از نوشــیدنی های محبــوب در جهــان، 
چــای اســت. فرهنــگ نوشــیدن چــای و پیــش از 
ــا  ــران قهوه خانه ه ــا در ای ــد ت ــث ش ــوه، باع آن قه

تأســیس شــوند. 
قهوه خانه هــا بــه مــرور زمــان عــاوه بــر اینکــه 
و  خســتگی  رفــع  بــرای  بودنــد  مکان هایــی 
ــرای  ــدند ب ــی ش ــوه، محیط ــای و قه ــیدن چ نوش
تبــادل اطاعــات و باخبــر شــدن از اوضــاع و احــوال 
یکدیگــر و دنیــای پیرامــون؛ بــه عبــارت دیگــر 
قهوه خانه هــا در گذشــته بیشــتر نهادهایــی بــا 
کارکردهــای اجتماعــی، فرهنگــی و حتــی سیاســی 
ــروری  ــس از م ــه پ ــد. در ادام ــمار می رفتن ــه ش ب
گــذرا بــر تاریخچــه قهوه خانه هــا در ایــران، بــه 
ــی  ــای مشــهور و قدیم ــی از چایخانه ه ــی یک معرف

می پردازیــم. اصفهــان 
 اولین قهـوه خانه ها

ــردم  ــاز م ــاس نی ــر اس ــته ب ــای گذش قهوه خانه ه
آن جامعــه پدیــد آمدنــد؛ زیــرا محیطــی صمیمــی 
را بــرای اجتمــاع مــردم فراهــم می آوردنــد تــا 
ــی و  ــه نقال ــوه ب ــا قه ــای ی ــیدن چ ــن نوش در حی
شــاهنامه خوانی گــوش بســپارند و از حــال یکدیگــر 
ــوند. در  ــر ش ــراف باخب ــتاهای اط ــهرها و روس و ش
ابتــدا نوشــیدن قهــوه در ایــران عمومیــت نداشــت 
ــال  ــان و رج ــاهان، درباری ــوص ش ــتر مخص و بیش
سیاســی و مملکتــی بــود؛ امــا قهوه خانه هــا در 
ــد  ــکل گرفتن ــی ش ــورت عموم ــه ص ــه ب دوره صفوی

ــه اوج خــود  ــه نقط ــاس اول ب ــان شــاه عب و در زم
قهوه خانه هــای  اولیــن  شــده  گفتــه  رســیدند. 
ایــران، در شــهر قزویــن و در زمــان شــاه تهماســب 
پدیــد آمــد و در زمــان شــاه عبــاس توســعه 

ــد. ــتری یافتن بیش
 قهوه خانه ها در سفرنامه ها 

بــه  جهانگــردان  ســفرنامه ها،  از  بســیاری  در 
کرده انــد.  اشــاره  چایخانه هــا  و  قهوه خانه هــا 
»ویلســن« نوشــته اســت: »در شــهر اصفهــان حتی 
اســتفاده  قهوه خانه هــا  بــرای  هــم  داالن هــا  از 
ــا،  ــا، پل ه ــار روده ــتر در کن ــا بیش ــد و آن ه می ش
ــن  ــراهای بی ــی کاروانس ــا و گاه ــمه ها، قلعه ه چش

راهــی ســاخته می شــدند.« 
»روزگاران«  کتــاب  در  زرین کــوب  دکتــر 
می نویســد: »در بیشــتر شــهرهای بــزرگ و پررونــق 
ــام  ــر ع ــا و معاب ــا، میدان ه ــه در بازاره عصــر صفوی
ــران  ــوه در ای ــتعمال قه ــود. اس ــر ب ــه دای قهوه خان
از دوره صفویــه آغــاز شــد و در طــول ایــن دوره 
محبوبیــت زیــادی پیــدا کــرد. بهتریــن نــوع قهــوه، 
قهــوه »مــوکا« یــا »مــکا« بــود کــه تجــار انگلیســی 

ــد.« ــران آوردن ــه ای ــاس ب ــاه عب ــان ش در زم
 چای، نوشیدنی محبوب

ــار از  ــن ب ــای، اولی ــیدن چ ــه نوش ــادت ب ــرا ع ظاه
ســرزمین چیــن بــه دیگــر تمدن هــا انتقــال یافتــه 
و برخــی مورخــان معتقدنــد اولیــن متنــی کــه در آن 
مفهــوم »چــای« دیــده می شــود، مربــوط بــه ســال 
۳۲۵ م اســت؛ حتــی گفتــه شــده از حــدود ســال 
۴۰۰ م متونــی بــه دســت آمــده کــه نشــان می دهــد 

ــناخته  ــی ش ــاه داروی ــک گی ــوان ی ــه عن ــای ب چ
کشــورهای  اولیــن  از  یکــی  اســت.  می شــده 
منطقــه خاورمیانــه کــه کشــت چــای را آغــاز کــرد، 
ایــران بــود و در اواخــر قــرن 19، چایــکاری در ایــران 
ــان پیــش از  ــل شــد. ایرانی ــه یــک صنعــت تبدی ب
ــای  ــه از خت ــیدند ک ــی« می نوش ــای »ختای آن چ
ــا  ــا ب ــه ایرانی ه ــی ذائق ــد. وقت ــن وارد می ش چی
چــای آشــنا شــد، کم کــم ایــن نوشــیدنی محبــوب 

توانســت جــای نوشــیدن قهــوه را بگیــرد.
 چایخــانه چاه حاج میرزا

ــدان  ــای می ــا و حجره ه ــا، کوچه ه ــِس داالن ه از پ
نقــش جهــان کــه قلــب تپنــده اصفهــان بــه شــمار 
مــی رود، می تــوان بــه بســیاری حکایــات از تمــدن 

و فرهنــگ گذشــته اصفهــان پــی بــرد. 
ابتــدای بــازار آهنگرهــا، در کوچــه چــاه حاج میــرزا، 
دارد  قــرار  »آزادگان«  چایخانــه  یــا  قهوه خانــه 
ــی نیســت؛ بلکــه  ــه معمول کــه فقــط یــک چایخان
صفویــه  دوره  قهوه خانــه  قدیمی تریــن  لقــب 
را در اصفهــان دارد کــه در گذشــته بــا نام هــای 
»چایخانــه چــاه حاج میــرزا« یــا »توتــی« شــناخته 
می شــد و در ســال 1۳8۵ بــه عنــوان یکــی از آثــار 

ــت رســیده اســت. ــه ثب ــران ب ــی ای مل
 اهمیت چایخانه چاه حاج میرزا

چایخانــه حاج میــرزا را »بــرادران خواجــه« اداره 
می کننــد و علــت محبوبیــت، شــهرت و اهمیــت آن 
را بایــد در اشــیای عتیقــه و بســیار زیبایــی دانســت 
ــا ذوق و ســلیقه بســیار از ســال  کــه صاحبانــش ب
1۳۲۰ تاکنــون گــردآوری کرده انــد؛ اشــیایی کــه 

ــاهنامه خوانی و  ــی، ش ــای تعزیه خوان ــادگار روزه ی
ــه  ــراد ب ــی از اف ــه شــده خیل ــا گفت ــی اســت ی نقال
مناســبت های مختلــف مثــل محــرم، وســایلی 
فانــــوس،  کاه خــود،  شمشــیر،  نیــزه،  مثــل 
ــه  ــی و... ب ــنگ های قیمت ــور، س ــای مینیات تابلوه

ایــن قهوه خانــه اهــدا کرده انــد.
ــای  ــیدن چ ــگام نوش ــه هن ــه، آنچ ــن چایخان در ای
دلچســب روبــه روی شــما نشســته، تاریخی  اســت 

ــده.  ــت روزگاران سپری ش ــعت و قدم ــه وس ب
در بیــن اشــیای قیمتــِی موجــود در ایــن چایخانــه 
دیــده می شــود؛ حتــی کتاب هــا،  همــه چیــز 
ــخ  ــه تاری ــر ب ــه اگ ــی ک ــنامه ها و عکس های شناس
ــر   ــال عم ــد س ــش از ص ــد، بی ــت کنی ــا دق آن ه

ــد.  دارن
در و دیــوار چایخانــه چــاه حاج میــرزا بــا کشــکول ها 
ــه ظاهــرا  ــی آراســته شــده ک و تبرهــا و تبرزین های
نقــاالن و دراویــش  درگذشــته پــس از اجــرای 

ــد. ــدا می کردن ــه اه ــه چای خان ــا را ب ــه، آن ه برنام
 وجه تسمیه چایخانه چاه حاج میرزا

ــرزا  برخــی مورخــان نوشــته اند قصــه چــاه حاج می
ــین  ــرزا حس ــام »می ــه ن ــخصی ب ــه ش ــوط ب مرب
نامــی« اســت کــه در مــکان کنونــی ایــن چایخانــه، 
اســتراحت  بــرای  محلــی  آن  کنــار  در  و  چــاه 
مســافران بنــا می کنــد. در ابتــدا بــه آن محــل 
مــردم  زیــرا  می گفته انــد؛  »خســته خانه« 
ــه آنجــا  ــع خســتگی و نوشــیدن چــای ب ــرای رف ب

. نــد ه ا مد می آ
از  بیــش  حاج میــرزا،  چــاه  ســنتی  چایخانــه 
ــگاه  ــا فروش ــوزه ی ــک م ــه ی ــبیه ب ــوه خانه ش قهــ
عتیقه فروشــــی اســت؛ جایــی اســت کــه می تــوان 
بــدون مــرز و دیــوار، رودرروی تاریــخ نشســت، آن 
را بــه تماشــا نشســت و بــا آرامــش چایــی نوشــید 
کــه طعــم آن آمیــزه ای از فرهنــگ، تمــدن، تاریــخ 

ــات اســت. و نب

نوشیدن چـای با طعم تاریخ

آیــت هللا العظمــی مــکارم شــیرازی بــا 
و  ممــدوح  دنیــای  ویژگی هــای  تبییــن 
ــات،  ــر روای ــه تعبی ــرد: ب ــد ک ــوم تأکی مذم
هســتند  کســانی  افــراد  بدبخت تریــن 
ــران  ــای دیگ ــه دنی ــود را ب ــرت خ ــه آخ ک
می فروشــند و چنیــن کســانی پیــرو مکتــب 

ــتند. ــعد هس ــن س اب
آیــت هللا العظمــی ناصر مــکارم شــیرازی در 
ابتــدای درس خــارج فقــه خــود بــا اشــاره 
بــه ســخنان امــام علــی)ع( بــا بیــان اینکــه 
ــردی  ــت: ف ــت، گف ــه اس ــا، تجارت خان دنی
ــرد؛ در  ــت ک ــا را مذم ــرت دنی ــزد حض در ن
ــود و  ــا ب ــه دنی ــودش فریفت ــه خ ــی ک حال

درواقــع داشــت مقدس مآبــی می کــرد 
کــه امــام فرمودنــد دنیــا، متجــر اولیــاء هللا 
و مصــای مائکــةهللا و نمــازگاه فرشــتگان 
ــد،  ــدار باش ــه بی ــی ک ــرای کس ــت و ب اس

چیــز بــدی نیســت.
وی افــزود: مــا ســرمایه عمــر و نیــرو 
ــرمایه،  ــن س ــا ای ــم ب ــم و می خواهی داری
ــه  ــت ک ــی اس ــل کس ــم و عاق ــارت کنی تج
عمــر را بدهــد و چیــز بهتــری بگیــرد؛ 
ــرام و  ــال ح ــد و م ــر بده ــر عم ــه اگ وگرن
ــرب  ــدی و ق ــد، ســرای اب حــال جمــع کن
ــد داد. ــت خواه ــت را از دس ــی و بهش اله
ایــن مرجــع تقلیــد تصریــح کــرد: کســانی 

کــه مکتــب ابــن ســعد دارنــد و دنیــا را نقد 
و آخــرت را نســیه می داننــد، حاضرنــد عمر 
خــود را فنــای بــه دســت آوردن دنیــا کننــد 
کــه آن هــم معلــوم نیســت بــه آن برســند.
ایــن مفســر قــرآن اظهــار کــرد: فــرد پــول 
ــی  ــام تقلب ــروش اق ــق ف ــی از طری حرام
حتــی داروهــای تقلبــی کــه بــا جــان 
دســت  بــه  دارد،  کار  و  ســر  انســان ها 
ــع  ــه درواق ــرد ک ــا رشــوه می گی ــی آورد ی م
ــاور  ــه آخــرت ایمــان و ب چنیــن افــرادی ب

ــد. ندارن
ایــن مرجــع تقلیــد بیــان کــرد: از ایــن 
هســتند کــه  کســانی  بدتــر  اشــخاص 

دیگــران  دنیــای  بــه  را  خــود  آخــرت 
ــینه  ــد س ــم یزی ــای پرچ ــند و پ می فروش
ــات خشــک و ارادت هــای  ــد؛ تعصب می زنن
ــی  ــال برخ ــه دنب ــادن کورکوران ــط و افت غل
فــرد  تــا  می شــود  ســبب  اشــخاص، 
دیگــران  دنیــای  بــه  را  خــود  آخــرت 
ــه  ــر از هم ــر پیامب ــه تعبی ــه ب ــد ک بفروش
بیشــتر ایــن افــراد در آخــرت پشــیمان 

خواهنــد شــد.
آیــت هللا مــکارم عنــوان کــرد: نقــد واقعــی 
قیامــت اســت و دنیــا، نســیه؛ بدبخــت 
کســی اســت کــه نقــد حقیقــی را بــه نســیه 

واقعــی بفروشــد. 

مفسر قرآن کریم:

آخرت فروشان به دنیای دیگران، پیرو مکتب ابن سعد هستند

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
نظریــه  ماحظــه  حضــور:  علــت  نــوع 
کارشــناس و اظهــار هــر مطلبــی نفیــا یــا اثباتــا 
ظــرف مــدت: 7 روز بــا توجــه بــه علــت حضور 
ــره  ــم ق ــم مری ــه ، خان ــن اباغی ــدرج در ای من
بابائــی ابــاغ مــی گــردد ظــرف مهلــت مقــرر 
ــررات  ــق  مق ــر اینصــورت  مطاب ــدام، در غی اق

ــد شــد.  ــم خواه اتخــاذ تصمی
ــر شــعبه دوم دادگاه عمومــی شهرســتان  دفت

برخــوار
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

۵/۳7/9۰۴/م الــف بــه تاریــخ 96/۰9/۰1

اجرائیه
شماره اجرائیه: 961۰۴۲679۳۰۰۰۲۴

شماره پرونده: 96۰9986796۳۰۰۰86 
تاریــخ    96۰۰86 : بایگانــی شــعبه  شــماره 
محکــوم  مشــخصات  تنظیــم:96/۰8/۲1  
رضوانیــان  محمــد  نــام   1 ردیــف  لــه 
فرزند:حســین   نشــانی :اصفهــان –خ ســجاد 
ــه  ــروی بیمارســتان حجتی –خ سپهســاالر روب
علیــه  محکــوم  مشــخصات     ۲9 پــاک 
ــانی:  ــد     نش ــده ون ــری عب ــی ظاه :پنجعل
نماینــده  مشــخصات  المــکان   مجهــول 
 / لــه  محکــوم  قانونــی  مقــام  قائــم  یــا 
ــام  محکــوم علیــه  محمــد رضــا یوســفیان  ن
ــان  ــان خیاب ــانی :«اصفه ــه  نش ــل ال پدر:فض
ــه رو ی بیمارســتان  قائــم مقــام فرهانــی روب
حجتیــه موسســه حقوقــی رضوانیــان –وکیــل 
ــه: بموجــب در  ــان  محکــوم ب محمــد رضوانی
ــه شــماره  خواســت اجــرای حکــم مربوطــه ب
دادنامــه  961۰۰96796۳۰1۳۴7وشــماره 
96۰9976796۳۰۰771محکــوم  مربوطــه 
علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 
خواســته  اصــل  بابــت  1۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریــال 
بابــت  ۳/8۴۰/۰۰۰ریــال  مبلــغ  وپرداخــت 
مبلــغ  وپرداخــت  دادرســی  هزینه هــای 
ــی  ــر آگه ــه نش ــت هزین ــال باب 1۲۰/۰۰۰هزارری
ــه  ــق تعرف ــل طب ــه وکی وپرداخــت حــق الوکال
قانونــی وپرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه 
از تاریــخ سررســید چــک 1۳79/۰۴/1۰بــه 
وصــول  ۳۲1۳۲۵تاتاریــخ  چــک  شــماره 
وپرداخــت نیــم عشــر حــق االجــرا گردیــد .   .   
محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ 
اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع 
اجــرا گــذارد ) مــاده۳۴ قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی( .۲- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
بــه بدهــد . ۳- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا 
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفا محک ــم و اس حک
باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
ــی روز  ــرف س ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی مف
کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار 
و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، 
بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه 
ــا  ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ــدی ک نق

و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا 
ــق  ــخصات دقی ــراه مش ــه هم ــی دارد ب خارج
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی حســابهای مذک
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر دیگــر در  ــوع تغیی ــاالت و هــر ن ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه 
ــی  ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک در خواس
اجــرای  نحــوه  قانــون  مــواد 8و۳  شــود) 
محکومیــت مالــی 1۳9۴(  .۴- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
۳۴ قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
۲۰ ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی 1۳9۴( ۵- انتق ــت مال محکومی
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب ادای دی
ــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب  ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــه یــا هــردو  نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب
قانــون   ۲1 مــاده   ( شــود.  مــی  مجــازات 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1۳9۴(. 6- 
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
ــع  ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب من
ــوم  ــط محک ــل توس ــی کفی ــا معرف ــه ی وثیق
علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده ۳ قانــون 

ــی 1۳9۴( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
م الــف ۲7۲7۴ دفتــر شــعبه ۳۳ مجتمــع 
ــان  ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره دو  ش ش

اجرائیه
شماره اجرائیه: 961۰۴۲679۴8۰۰۰۳۰

شماره پرونده: 9۵۰998679۴8۰۰۲8۵ 
شــماره بایگانــی شــعبه : 9۵۰۲8۵ تاریــخ  
محکــوم  مشــخصات    ۲۴/۰8/96 تنظیــم: 
فرزنــد  شــیرازی     حیــدر  :اکبرپــور  لــه 
ــاد ک هــادی  :احمــد  نشــانی:اصفهان –خ جه
زاده  پ 1۳۵   مشــخصات محکــوم علیــه 
مجهــول  نشــانی:  شــریعتی      :خســرو 
ــت  ــب در خواس ــه :بموج ــوم ب ــکان  محک الم
شــماره  بــه  مربوطــه  حکــم  اجــرای 
دادنامــه  961۰۰9679۴8۰۰11۵وشــماره 
مربوطــه 96۰997679۴8۰۰771محکــوم علیــه 
اســت ب هپرداخــت ۰۰۰/۰۰۰/ 7۲ریــال بابــت 
اجــور معوقــه و پرداخــت مبلــغ ۳.۰۲۰.۰۰۰ریال 
ــت  ــی اس ــادره غیاب ــه ی رای ص ــت هزین رباب
ــخ  ــت از تاری ــف اس ــه مکل ــوم علی . .   محک
ــرا  ــاد آن ــرف ده روز مف ــه : 1- ظ ــاغ اجرائی اب
بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده۳۴ قانــون اجــرای 
ــرای پرداخــت  ــی ب ــی( .۲- ترتیب احــکام مدن
محکــوم بــه بدهــد . ۳- مالــی معرفــی کنــد 

کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از 
ــه  ــادر ب ــود را ق ــه خ ــد. چنانچ ــر باش آن میس
اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف 
ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد 
ــول و  ــوال منق ــه ام ــت هم ــدار و قیم ــا مق ی
غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد 
بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی 
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی حســابهای مذک
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر دیگــر در  ــوع تغیی ــاالت و هــر ن ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه 
ــی  ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک در خواس
اجــرای  نحــوه  قانــون  مــواد 8و۳  شــود) 
محکومیــت مالــی 1۳9۴(  .۴- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
۳۴ قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
۲۰ ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی 1۳9۴( ۵- انتق ــت مال محکومی
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب ادای دی
ــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب  ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــه یــا هــردو  نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب
قانــون   ۲1 مــاده   ( شــود.  مــی  مجــازات 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1۳9۴(. 6- 
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
ــع  ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب من
ــوم  ــط محک ــل توس ــی کفی ــا معرف ــه ی وثیق
علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده ۳ قانــون 

ــی 1۳9۴( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
م الــف ۲7۳1۰ مســئول دفتــر شــعبه شــورای 
حــل اختــاف شــعبه 18حقوقــی شــورای حــل 
اختــاف اصفهــان )مجتمــع شــماره یــک 

ــی  ــدا علیخان (-ن

آگهی مزایده اموال منقول
ــان  ــعبه ۳ اصفه ــی ش ــکام حقوق ــرای اح اج
ــده ای در خصــوص  ــر دارد جلســه مزای در نظ
پرونــده اجرایــی کاســه 96۰76۰ج/ ۳ لــه 
حســین بنــان و غیــره بــا وکالــت آقــای 
ــه محمــد بخشــی  ــد رضــا امامــی و علی حمی
ــاعت  ــخ 96/9/۲7 س ــر در تاری ــد غضنف فرزن
احــکام  اجــرای  محــل  در  صبــح   9:۳۰
دادگســتری اصفهــان طبقــه زیــر زمیــن اتــاق 
1۵ جهــت فــروش امــوال توقیفــی کــه توســط 
ــرح  ــه ش ــتری ب ــمی دادگس ــی رس کارشناس
ــه وی مصــون از  ــی شــده و نظری ــل ارزیاب ذی

تعرضــی طرفیــن واقــع گردیــده برگــزار نمایــد.
طالبیــن خریــد میتواننــد ظــرف ۵ روز قبــل از 
ــان هشــت  ــه نشــانی خیاب ــده. ب جلســه مزای
ــمی،  ــه قاس ــاهزید( کوچ ــرقی )ش ــت ش بهش
ــوال  ــظ ام ــزد حاف ــاک ۳9 ن ــد، پ ــوی امی ک
حســین بنــان مراجعــه و از امــوال بازدیــد و بــا 
همــراه داشــتن 1۰ درصــد بهــا بــه صــورت نقــد 
یــا چــک تضمیــن شــده بانــک ملــی در وجــه 
ــده  ــه مزای ــی در جلس ــکام حقوق ــرای اح اج
ــن  ــده باالتری ــنهاد دهن ــد. پیش ــرکت نماین ش
ــود. تســلیم  ــد ب ــده خواه ــده مزای ــت برن قیم
مالــی پــس از پرداخــت تمــام بهــای آن 
صــورت خواهــد گرفــت و هزینه هــای اجرایــی 
بــر عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد. . لیســت 
ــه  ــت ب ــا بازگش ــده احترام ــورد مزای ــوال م ام
ــه ۳۰/ ۵/  ــماره 1۳۳۵9 / 1 مورخ ــه ش اباغی
ــه شــماره  ــر نام ــه پیوســت تصوی ــون ب 96 کان
96۰76۰ / ج ۳ شــعبه ســوم اجــرای احــکام 
ــدد  ــی مج ــر ارزیاب ــی ب ــان مبن ــی اصفه مدن
اســاس  بــر  موتورســیکلت  یدکــی  لــوازم 
در  مجــددا  اینجانــب  قبلــی  صورتجلســه 
ــات  ــداری قطع ــل نگه ــان مح ــت خواه معی
ــس از بررســی مجــدد  ــه پ موتورســیکلت رفت
 1۳ شــامل  کارتن هــا  در  موجــود  قطعــات 
حلقــه الســتیک، زیــن موتورســیکلت، یکعــدد 
بــاک موتورســیکلت، ۲ عــدد چــراغ خطــر 
ــر موتورســیکلت 1۰  عقــب، 6۰ عــدد کمــک فن
ــوئیج ۳۴  ــدد س ــه 1۰ ع ــک دو طرف ــدد ج ع
عــدد واشــر نیــروی محرکــه صــد دســت انــواع 
وایــر و آلمیچــر ۵ عــدد کارتــون واشــر گلــو و 
کمــک و غیــره 7 دســت هنــدل 9 عــدد المیــر 
۲8 عــدد فنــر کمــک 1۲ دســت واســطه آینــه، 
ــدد  ــه ۲ ع ــک کیس ــچ ی ــام پی ــواع و اقس ان
ــی  ــور همگ ــل موت ــابه درب بغ ــدوق نوش صن
از رده خــارج میباشــند. باتوجــه بــه از رده 
خــارج شــدن موتورســیکلت یاماهــا و عنایــت 
ــا  ــه یاماه ــوط ب ــات مرب ــن قطع ــه ای ــه اینک ب
بــازار بصــورت  بــوده و قابــل اســتفاده در 
اســقاطی  بصــورت  باشــد،  نمــی  مســتمر 
همــان مبلــغ پانــزده میلیــون 1۵/۰۰۰/۰۰۰ ریــال 
)یــک میلیــون و پانصــد هــزار تومــان( بــرآورد 

ــردد./ ــت میگ قیم
م الــف ۲6۲6۵ مدیــر و دادورز اجــرای احــکام  

حقوقــی اصفهــان حســن منصــوری 

احضار 
در پرونــده کاســه 96۰۴17 شــعبه پنجــم 
انقــاب  و  عمومــی  دادســرای  بازپرســی 
اصفهــان آقــای محمــد احمــدی شــکایتی 
ــد   ــه فرزن ــی  درچ ــین پناه ــای افش ــه آق علی
ابراهیــم دایــر بــر ایــراد صدمــه بدنــی عمــدی 
بــا قــداره  مطــرح نمــوده  کــه جهــت رســیدگی 
ــه  ــر ب ــده نظ ــاع گردی ــعبه  ارج ــن ش ــه ای ب
ــد  ــی باش ــکان م ــول الم ــم مجه ــه مته اینک
ــری  ــی کیف ــن دادرس ــاده 17۴ آئی ــب م حس

ــر  ــد کثی ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
االنتشــار محلــی آگهــی مــی شــود  تــا متهــم 
از تاریــخ نشــر آگهــی  ظــرف مــدت یکمــاه بــه 
ــا ضمــن اعــام  شــعبه  مربوطــه  مراجعــه  ت
نشــانی  کامــل خــود  جهــت پاســخگویی بــه 
اتهــام وارده و دفــاع از خــود حاضــر گــردد 
ــم  ــرا  تصمی ــور  دادس ــدم حض ــورت ع در ص

ــود .  ــد نم ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
م الــف ۲6۲۳۵دفتــر شــعبه پنجــم  دادســرای 

عمومــی و انقــاب اصفهان 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 961۰۴۲6796۳۰۰۰۴۴

شماره پرونده: 9۵۰9986796۳۰۰898 
شــماره بایگانــی شــعبه : 9۵۰898 تاریــخ  
محکــوم  مشــخصات    96/۰8/۲7: تنظیــم 
ــین       ــد :حس ــاد ی زاد فرزن ــدی فره ــه :مه ل
ــیر  ــوی مش ــف- ک ــان –خ هات ــانی :اصفه نش
ــن ســپاهان –  ــع ســما نگی یخچــال – مجتم
طبقــه اول واحــد اول    مشــخصات محکــوم 
علیــه :خیــرهللا انصــاری طــادی نــام پــدر :امام 
قلــی     نشــانی: مجهــول المــکان  محکوم به: 
بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه 
961۰۰96796۳۰1۴۳۵وشــماره  شــماره  بــه 
96۰99767996۳۰۰۳۰9محکــوم  دادنامــه 
علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 
خواســته  اصــل  بابــت  1۰9/6۲۰/۰۰۰ریــال 
۳/7۵۵/۰۰۰بابــت  مبلــغ  وپرداخــت 
پرداخــت خســارت  داد رســی  هزینه هــای 
سررســید  ازتاتاریــخ  تادیــه  تاخیــر 
1۳9۳/۰7/۲۰و  9۳۳6۲۴۴مــورخ  چکهــا 
1۳9۳/1۰/1۵و  9۳6۲۴7مــورخ 
ــورخ 1۳9۳/11/1۵و9۳6۲۴9مورخ  9۳6۲۴8م
ــخ وصــول توســط اجــرای  1۳9۳/1۲/1۵تاتاری
ــرا  ــق االج ــر ح ــم عش ــت نی ــکام و پرداخ اح
گردیــد.   .   محکــوم علیــه مکلــف اســت 
از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز 
ــاده۳۴  ــذارد ) م ــرا گ ــع اج ــرا بموق ــاد آن مف
ــی  ــی( .۲- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . ۳- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد 
ــه امــوال خــود را شــامل  ظــرف ســی روز کلی
تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقول 
و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد 
بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی 
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی حســابهای مذک
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر دیگــر در  ــوع تغیی ــاالت و هــر ن ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 

اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه 
ــی  ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک در خواس
اجــرای  نحــوه  قانــون  مــواد 8و۳  شــود) 
محکومیــت مالــی 1۳9۴(  .۴- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
۳۴ قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
۲۰ ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی 1۳9۴( ۵- انتق ــت مال محکومی
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب ادای دی
ــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب  ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــه یــا هــردو  نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب
قانــون   ۲1 مــاده   ( شــود.  مــی  مجــازات 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1۳9۴(. 6- 
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
ــع  ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب من
ــوم  ــط محک ــل توس ــی کفی ــا معرف ــه ی وثیق
علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده ۳ قانــون 

ــی 1۳9۴( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
ــی  ــعبه ۳۳حقوق ــس ش ــف ۲7۳۰۳ رئی م ال
شــورای حــل اختــاف اصفهــان )مجتمــع  

ــرم ( ــع ح ــهدای مداف ش

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
نظریــه  ماحظــه  حضــور:  علــت  نــوع 
کارشــناس و اظهــار هــر مطلبــی نفیــا یــا 
اثباتــا ظــرف مــدت: 7 روز بــا توجــه بــه 
علــت حضــور منــدرج در ایــن اباغیــه ، آقــای 
ــاغ  ــه اب ــد ســیف ال ــرز فرودســتان فرزن فریب
مــی گــردد ظــرف مهلــت مقــرر اقــدام، در غیــر 
اینصــورت  مطابــق مقــررات اتخاذتصمیــم 
دادگاه  دوم  شــعبه  دفتــر  شــد.  خواهــد 

عمومــی شهرســتان برخــوار
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

۵/۳7/9۰۵/م الــف بــه تاریــخ 96/۰9/۰1

اجرائیه
شماره اجرائیه: 961۰۴۲۰۳۵۰۵۰۰۳۳8
شماره پرونده: 9۵۰998۰۳۵۰۵۰1۰6۳ 

تاریــخ    9۵1۲1۳ : بایگانــی شــعبه  شــماره 
تنظیــم:1۳96/۰8/1۴  مشــخصات محکــوم 
لــه :علــی جمشــیدی خیــر آبــادی  نــام پــدر 
ــار محــال  ــی      نشــانی: اســتان چه :قربانعل
وبختیــاری –شهرســتان شــهرکرد –شــهر فــرخ 
شــهر –خ پاســداران پ ۲۰کوچــه 8-تلفــن 
همــراه ۰91۳7۳۴۰8۰۳   مشــخصات محکــوم 
ــه :1-ســیمین دخــت رســولی جــزی ۲-  علی
معصومــه آقائــی زفــره ۳-سوســن دخــت 
ــکان   ــول الم رســولی جــزی     نشــانی: مجه
محکــوم بــه: بموجــب دادنامــه غیابــی شــماره 
96۰997۰۳۵۰۵۰۰6۲۰محکــوم علیهــم محکــوم 

انــد حضــور در دفتــر خانــه اســناد رســمی 
وانتقــال 18۰ســهم مشــاع از ۴۳۴۰ســهم 
پــاک  ششــدانگ  1۵7۰۰ســهم  از  مشــاع 
وپرداخــت  اصفهــان   16 ۴۰۵/1911بخــش 
حــق  در  دادرســی  هزینــه  1۴18۵۰۰ریــال 
ــی  ــر اجرای ــم عش ــت نی ــه وپرداخ ــوم ل محک
در حــق صنــدوق دولــت رعایــت تبصــره ۲ 
ــوم  ــت .  .   محک ــاده ۳۰6 ق اد م الزامیس م
ــاغ اجرائیــه  علیــه مکلــف اســت از تاریــخ اب
ــرا  ــع اج ــرا بموق ــاد آن ــرف ده روز مف : 1- ظ
گــذارد ) مــاده۳۴ قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی( .۲- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
بــه بدهــد . ۳- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا 
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفا محک ــم و اس حک
باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
ــی روز  ــرف س ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی مف
کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار 
و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول 
، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان 
وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا 
و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا 
ــق  ــخصات دقی ــراه مش ــه هم ــی دارد ب خارج
ــه  ــی کــه او ب ــه اموال حســابهای مذکــور و کلی
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر دیگــر در  ــوع تغیی نقــل و انتقــاالت و هــر ن
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه 
ــی  ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک در خواس
قانــون نحــوه اجــرای  شــود) مــواد 8و۳ 
محکومیــت مالــی 1۳9۴(  .۴- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) 
مــاده ۳۴ قانــون اجــرای احــکام مدنــی 
و مــاده ۲۰ ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی 1۳9۴( ۵- انتقــال 
ــزه  ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب م
ــده  ــه نحــوی کــه باقیمان فــرار از ادای دیــن ب
ــد  ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ــوال ب ام
ــا  موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش ی
جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا 
هــردو مجــازات مــی شــود. ) مــاده ۲1 قانــون 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1۳9۴(. 
ــت  ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ــه ص 6- چنانچ
ــه  ــوم علی ــود آزادی محک ــه ش ــی روز ارائ س
ــه  ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب ــدان من از زن
ــل توســط  ــی کفی ــا معرف ــه ی ــع وثیق ــا تودی ی
محکــوم علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 
ــی ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح  ۳ قان

)1۳9۴
م الــف ۲7۳1۴ مدیــر دفتــر دادگا ه حقوقــی 
شــعبه ۵ دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتا 

ن اصفهــان –یوســف محمــدی 
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آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
نظریــه  مالحظــه  حضــور:  علــت  نــوع 
کارشــناس و اظهــار هــر مطلبــی نفیــا یــا اثباتــا 
ظــرف مــدت: 7 روز بــا توجــه بــه علــت حضــور 
منــدرج در ایــن ابالغیــه ، آقــای امیــر مومنــی 
فرزنــد جــواد  ابــالغ مــی گــردد ظــرف مهلــت 
اینصــورت  مطابــق  اقــدام، در غیــر  مقــرر 

ــد.  ــد ش ــم خواه ــررات تصمی مق
ــتان  ــی شهرس ــعبه دوم دادگاه عموم ــر ش دفت

برخــوار
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

5/37/903/م الــف بــه تاریــخ 96/09/01

آگهی مزایده نوبت اول 
ــی  واحــد اجــرای احــکام شــعبه ســوم حقوق
دادگاه عمومــی حقوقــی کاشــان ، بــا توجــه بــه 
اجرائیــه صــادره لــه حمیدرضــا قائمــی کاشــانی 
 333/000/000 مبلــغ  احســان محــق  علیــه 
ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 6/920/000 
ریــال هزینــه دادرســی و مبلــغ پرداخــت ریــال 
ــه از زمــان صــدور  بابــت خســارت تاخیــر تادی
ــاس  ــر اس ــم ب ــرای حک ــان اج ــا زم ــک ت چ
شــاخص بهــای کاال و خدمــات اعالمــی از 
ــم  ــت نی ــال باب ــغ 5% ری ــزی و مبل ــک مرک بان
عشــر دولتــی مقــداری از امــوال محکــوم علیــه 
ــاع از %71428  ــگ مش ــامل : 27428% دان ش
دانــگ از 5 دانــگ از ششــدانگ عرصــه و 
ــی از 11  ــماره 711 فرع ــی ش ــالک ثبت ــان پ اعی
ــس از  ــف پ ــان   توقی ــش دو کاش ــی بخ اصل
جــری تشــریفات قانونــی و اینکــه کارشــناس 
رســمی / منتخــب دادگســتری پــس از بازدیــد 
ــوده  ــی نم ــه ارزیاب ــدام ب ــل اق ــرح ذی ــه ش ب
در تاریــخ 1396/9/25 از ســاعت 10 لغایــت 
ــح واحــد اجــرای احــکام شــعبه ســوم  11 صب
حقوقــی بــه مزایــده مــی گــذارد بــه هــر کســی 
و کســانی کــه از مبلــغ کارشناســی شــده ذیــل 
ــنهاد  ــت را پیش ــن قیم ــروع واالتری ــر ش الذک
ــد.  ــد ش ــه خواه ــه او فروخت ــوال ب ــد ام نمای
ــدار مــی بایســت  ده درصــد از ارزش کل  خری
ــا  ــدو م ــع نمای ــس تودی ــی المجل ــوال را ف ام
بقــی را ظــرف مهلتــی کــه از ســوی مســئولین 
و متصدیــان اجــرای احــکام تعییــن و حداکثــر 
آن از یــک مــاه تجــاوز نمــی کنــد مــی بایســت 
ــت  ــدار در مهل ــه خری ــد چنانچ ــت نمای پرداخ
مقــرر تعییــن شــده نســبت بــه پرداخــت 
مابقــی بهــا اقــدام ننمایــد ســپرده او پــس از 
ــه نفــع دولــت ضبــط  ــده  ب ــه مزای کســر هزین
ــانیکه  ــد. کس ــد گردی ــد خواه ــده تمدی و مزای
ــد  ــد نماین ــه و بازدی ــوال را مالحظ ــد ام مایلن
ــده  ــت مزای ــه وق ــده ب ــد 5 روز مان ــی توانن م
بــه دایــره اجــرای شــعبه ســوم حقوقــی 
ــر  ــد. نظ ــه نماین ــان مراجع ــتری کاش دادگس
کارشــناس : نشــانی ملــک : بلــوار مــادر ،کوچه 
اســتادان ، انتهــای کوچــه شــهید علــی اصغــر 
ــار ،  ــه نوبه ــداد کوچ ــک ، در امت ــوری نی منص
ســومین منــزل ســمت راســت در کوچــه بــن 
بســت ، پــالک اســمی 115 ششــدانگ پــالک 
ثبتــی 11/711 دارای عرصــه بــه مســاحت 247 
ــه  ــه و در دو طبق ــاب خان ــورت یکب ــر و بص مت
ــن و  ــقف از آه ــازه س ــه س ــده ک ــداث ش اح
آجــر و اعیانــی همکــف مســکونی در حــال 
بهــره بــرداری بمتــراژ 150/75 متــر )بام،عایــق 
رطوبتــی ایــزوگام ، در پذیرایــی کــف موزائیــک، 
پاییــن دیــوار ســنگ کاری و  از  1/15 متــر 
ــفیدکاری  ــقف س ــوار سفیدکاری،س ــی دی مابق
بــا کمــی ابــزار زنــی بــا گــچ ، آشــپزخانه 
غیــر openکــه کــف ســرامیک، دیــوار تــا 
ــفیدکاری  ــقف س ــیکاری س ــقف کاش ــر س زی
ــه  ــا ب ــاور آن جمع ــاق مج ــته و اط ( و خرپش
ــه در  ــف ک ــراژ همک ــر ، از مت ــراژ 28/12 مت مت
ــر از  ــزان 18/82 مت ــه می ــده ب ــر ش ــاال  ذک ب
ــی  ــگ مســکونی و اعیان ــه صــورت پارکین آن ب
ــک دارای  ــر و مل ــراژ 67 مت ــه مت ــن ب زیرزمی
چــاه  )آب،بــرق،گاز(  شــهری  امتیــازات 
ــهم  ــی س ــازی دارد.مابق ــاط س ــی و حی جذب
االرث احتمالــی احســان محــق از مرحومــه 
مهــری تقــوی نــژاد بــه میــزان : %27428 
دانــگ مشــاع از 71428% دانــگ از شــش 
ــی شــماره  ــالک ثبت ــان پ ــگ عرصــه و اعی دان
711 فرعــی از 11 اصلــی بخــش دو کاشــان 
ارزیابــی ریــال   178/285/714 مبلــغ   بــه 

 می گردد.
حقوقــی  ســوم  شــعبه  احــکام  اجــرای   

1655 م/الــف  کاشــان  دادگســتری 

آگهی مزایده نوبت اول 
ــی  ــی دادگاه عموم واحــد اجــرای احــکام مدن
کاشــان بــا توجــه بــه اجراییــه صــادره از شــعبه 
اکــرم شمســایی مطلــق  علیــه  اول شــورا 
بابــت  ریــال   145/000/000 مبلــغ  کاشــانی 
ــت  ــال باب ــغ 500/000 ری ــته و مبل ــل خواس اص
ــال  ــت ری ــغ پرداخ ــی و مبل ــه کارشناس هزین
ــه از زمــان صــدور  بابــت خســارت تاخیــر تادی

ــاس  ــر اس ــم ب ــرای حک ــان اج ــا زم ــک ت چ
شــاخص بهــای کاال و خدمــات اعالمــی از 
بانــک مرکــزی و مبلــغ 10/000/000 ریــال بابــت 
نیــم عشــر دولتــی مقــداری از امــوال محکــوم 
علیــه شــامل: بــا توجــه بــه نظریــه کارشــناس 
ارزیابــی ششــدانگ عرصــه و اعیانــی یــک 
بــاب خانــه بــاغ بــه شــماره پــالک ثبتــی 5099 
ــه500  ــک 145811 صفح ــت مل ــماره ثب ،1 و ش
ــی  ــوزه ثبت ــش 4 ح ــالک 858 بخ ــر ام دفت
کاشــان بمالکیــت خانــم اکــرم شمســایی 
ــه  ــان حرم.کوچ ــد. خیاب ــع در راون ــق واق مطل
ــه  ــر .کوچ ــد باق ــام محم ــجد ام ــروی مس روب
ــذر و  ــب گ ــه جن ــمس زاده. کوچ ــین ش حس
ــلیمانی  ــت س ــن بس ــی .ب ــهید کرمان ــوی ش ک
اولیــن بــن بســت ســمت چــپ . دارای عرصــه 
بــه مســاحت 1074/5 متــر مربــع ،اعیانــی 
ــه  ــکونت ب ــل س ــف قاب ــم ک ــه ه ــک طبق در ی
مســاحت حــدود 152 مترمربع،ســقف تیــر 
آهــن حــدود بیســت ســال ســاخت،نمای 
سیســتم  ســرامیک،دارای  ســنگ،کف 
خنــک کننــده کولــر آبــی و گازی،سیســتم 
ــزی،درب  ــره فل ــاری،درب وپنج ــش بخ گرمای
هــای داخلــی چوبی،کابینــت فلــزی ،دارای 
ســه اتــاق خواب،قســمتی از دیــوار حیــاط 
ســیمان ســفید ،دارای آیفــون تصویــری،دارای 
ابعــاد 5*3*1  بــه  آب  ذخیــره  حوضچــه 
ــا  ــاری ب ــر،دارای ســرویس بهداشــتی و انب مت
ــیمان  ــه س ــک و بدن ــی و موزایی ــقف نبش س
ــدود 9  ــاحت ح ــاط بمس ــع در حی ــفید واق س
ــر و  ــا تی ــگ ســقف ب ــع دارای پارکین ــر مرب مت
ــه مســاحت حــدود 23 متــر مربــع و  بلــوک ب
دارای تمامــی امتیــازات میباشــد. ارزش عادلــه 
ــب  ــر اینجان ــوق از نظ ــالک ف روز ششــدانگ پ
بــه مبلــغ دویســت و نــود و پنــج میلیــون 
تومــان ارزیابــی مــی گــردد. 2/950/000/000 
ریــال مــی باشــد. توقیــف پــس از جــری 
تشــریفات قانونــی و اینکــه کارشــناس رســمی 
/ منتخــب دادگســتری پــس از بازدیــد بــه 
شــرح ذیــل اقــدام بــه ارزیابــی نمــوده در 
لغایــت   12 ســاعت  از   1396/9/21 تاریــخ 
ــی و  ــر کس ــه ه ــذارد ب ــی گ ــده م ــه مزای 13 ب
ــل  ــغ کارشناســی شــده ذی ــه از مبل کســانی ک
ــنهاد  ــت را پیش ــن قیم ــروع واالتری ــر ش الذک
ــد.  ــد ش ــه خواه ــه او فروخت ــوال ب ــد ام نمای
ــدار مــی بایســت  ده درصــد از ارزش کل  خری
ــا  ــدو م ــع نمای ــس تودی ــی المجل ــوال را ف ام
بقــی را ظــرف مهلتــی کــه از ســوی مســئولین 
و متصدیــان اجــرای احــکام تعییــن و حداکثــر 
آن از یــک مــاه تجــاوز نمــی کنــد مــی بایســت 
ــت  ــدار در مهل ــه خری ــد چنانچ ــت نمای پرداخ
مقــرر تعییــن شــده نســبت بــه پرداخــت 
مابقــی بهــا اقــدام ننمایــد ســپرده او پــس از 
ــه نفــع دولــت ضبــط  ــده  ب ــه مزای کســر هزین
ــانیکه  ــد. کس ــد گردی ــد خواه ــده تمدی و مزای
ــد  ــد نماین ــه و بازدی ــوال را مالحظ ــد ام مایلن
ــده  ــت مزای ــه وق ــده ب ــد 5 روز مان ــی توانن م
ــه دایــره اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری  ب
در  مزایــده  نمایند.ضمنــا  مراجعــه  کاشــان 
ــل  ــورای ح ــی ش ــکام مدن ــرای اح ــره اج دای
اختــالف دادگســتری کاشــان برگــزار میشــود.

ــالف  ــر اجــرای احــکام شــورای حــل اخت مدی
ــف 1657 ــی م/ال ــین خندان کاشان،حس

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9400902
 139404002004000378/1  : پرونــده  شــماره 

شــماره بایگانــی پرونــده : 9400902/2
 139605102004002632  : ابالغیــه  شــماره 
تاریــخ صــدور : 1396/8/9 بدینوســیله بــه 
بــه  اصفهــان  شــرکت شــهرکهای صنعتــی 
ــه  ــن مجموع ــان 22 بهم ــان خیاب آدرس اصفه
اداری امیرکبیــر کــه در اســناد ذیــل فاقــد 
آدرس بــوده و برابــر گــزارش مأمــور اجــرا 
ابــالغ واقعــی میســر نگردیــده ابــالغ مــی 
ــر اســناد 87/07/21-135894  ــه براب ــردد ک گ
و 151215-91/12/26 دفتــر یــک اصفهــان و 
اصفهــان   72 دفتــر   88/06/24-  146949
اصفهــان  صــادرات  بانــک  و  شــما  بیــن 
ــل و  ــت اص ــال باب ــغ 2/975/994/000 ری مبل
3/179/829 ریــال ذمــه روزانــه ) از تاریــخ 
ــال  ــه 000/000 /5 ری ــق الوکال 94/02/28( و ح
بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت 
ــه  ــدور اجرائی ــت ص ــتانکار درخواس ــه بس وج
ــه  ــی اجرائی ــریفات قانون ــس از تش ــوده پ نم
صــادر و بکالســه فــوق در ایــن اجــراء مطــرح 
ــه  ــن نام ــاده 18 آئی ــق م ــذا طب ــد ل ــی باش م
اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بشــما ابــالغ مــی 
گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ 
ــک  ــط ی ــت فق ــوب اس ــه محس ــالغ اجرائی اب
نوبــت در روزنامــه ...... چــاپ اصفهــان درج و 
منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت 
بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ودر غیــر ایــن 
صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات 
ــی موضــوع قطعــه زمیــن تخصیصــی از  اجرائ
ــع  ــی سروشــبادران واق اراضــی شــهرک صنعت
در ناحیــه صنعتــی سروشــبادران بــه مســاحت 
شــماره  قــرارداد  موضــوع  مترمربــع   2700
86/12/13طبــق  مــورخ  ج  5548-82-د- 
خواهــد تعقیــب  شــما  علیــه   مقــررات 

 شد
.م الــف 26875 - اداره اجــرای اســناد رســمی 

– اصفهان 

آگهی ابالغ اجراییه کالسه 
139604002126000237/1

قمصــر  پــور  احمــد  بــه  بدینوســیله 
پرونــده کالســه   بدهــکار  شــکرهللا  فرزنــد 
139604002126000237/1 و شــماره بایگانــی 
9600257 کــه برابــر گــزارش مامــور پســت 

شــناخته نگردیــده ایــد ابــالغ مــی گــردد 
 -1396/06/26 شــماره  چــک  برابــر  کــه 
1048/530775 بیــن شــما و بانــک پاســارگاد 
ــر  ــه ب ــکار میباشــید ک ــغ 780/000/000 بده مبل
اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت 
صــدور اجراییــه نمــوده پــس از تشــریفات 
قانونــی اجراییــه صــادر و بــه کالســه  فــوق در 
ــاده  ــق م ــذا طب ــن اجــرا مطــرح میباشــد ل ای
18 آییــن نامــه اجرایــی مفــاد اســناد رســمی 
بــه شــما ابــالغ میگــردد از تاریــخ انتشــار ایــن 
ــوب  ــه محس ــالغ اجرایی ــخ اب ــه تاری ــی ک آگه
ــت در روزنامــه چــاپ و  اســت فقــط یــک نوب
ــدت ده روز  ــرف م ــردد ظ ــر میگ درج و منتش
نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در 
ــدون انتشــار آگهــی دیگــری  غیــر اینصــورت ب
ــه شــما  ــررات علی ــق مق ــی طب ــات اجرای عملی

ــد.  ــب خواه تعقی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان

م/الف1668

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نظــر بــه اینکــه خواهــان صــادق رحمانــی 
بــه  دادخواســتی  غالمعلــی  فرزنــد 
شــماره  چــک  وجــه  مطالبــه  خواســته 
بــه  سررســید96/01/05   1597/930104/53
طرفیتمحمــد  بــه  ریــال   70/000/000 مبلــغ 
وزیــری بــه مجتمــع شــوراهای حــل اختــالف 
کاشــان  تقدیــم کــه پــس از ارجــاع بــه شــعبه 
اول حقوقــی شــورای حــل اختــالف بــه کالســه 
12/96 ثبــت و بــرای تاریــخ 96/10/04 ســاعت 
ــده و از  ــن گردی ــیدگی تعیی ــت رس 16/30 وق
آنجــا کــه خوانــده فــوق الذکــر مجهــول المــکان 
ــون آئیــن  ــز مــاده 73 قان ــه تجوی ــذا ب ــوده ل ب
ــالب در  ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه دادرس
ــی  ــالغ م ــرده اب ــه نامب ــب ب ــی مرات ــور مدن ام
گــردد کــه در وقــت مقــرر در جلســه دادرســی 
ــا  ــد ت ــرده میتوان ــا نامب ــوند . ضمن ــر ش حاض
قبــل از جلســه رســیدگی جهــت دریافــت 
ــه  ــم آن ب ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان نس
ــن  ــار ای ــد .انتش ــه نماین ــورا مراجع ــر ش دفت
ــالغ محســوب شــده و در  ــه اب ــه منزل آگهــی ب
صــورت عــدم حضــور شــورا تصمیــم مقتضــی 

ــود. ــد نم ــاذ خواه اتخ
حــل  شــورای  اول  شــعبه  دفتــر  مســئول 

1684 م/الــف  کاشــان  اختــالف 

آگهی مزایده نوبت دوم 
ــی  ــی دادگاه عموم واحــد اجــرای احــکام مدن
کاشــان بــا توجــه بــه اجراییــه صــادره از 
شــعبه هشــتم علیــه محمدرضــا فــرزام مبلــغ 
130/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته و 
ــر  ــت خســارت تاخی ــال باب ــغ پرداخــت ری مبل
تادیــه از زمــان صــدور چــک تــا زمــان اجــرای 
و  بهــای کاال  اســاس شــاخص  بــر  حکــم 
ــغ  ــزی و مبل ــک مرک ــی از بان ــات اعالم خدم
6/500/000 ریــال بابــت نیــم عشــر دولتــی 
ــا  ــه شــامل: ب ــوال محکــوم علی ــداری از ام مق
توجــه بــه نظــر کارشــناس در خصــوص ملــک 
ــدان شــورا،ابتدای شــورا  ــع در کاشــان ،می واق
ــده  ــد و بررســی بعمــل آم ــه بازدی ــا توجــه ب ب
ــه  ــع عرص ــد دارای 77/15مترمرب ــل بازدی مح
ــا  ــه ب ــد ک ــی باش ــی م ــع اعیان و 240 مترمرب
ــح و دیوارهــای آجــری، ســفالی ســقف  مصال
تیرچــه، نمــای خــارج آجرنما،مصالــح داخلــی 
ــای  ــی فلزی،دربه ــای خارج ــی دربه گچ،کاش
و  ســرویس کامــل  دارای  چوبــی  داخلــی 
باشــد  مــی  و گاز  بــرق  و  آب  مشــترکات 
متعلقــات ارزش عرصــه و اعیــان ششــدانگ از 
پــالک ثبتــی شــماره ملــک 464-13 بخــش 
ــماره  ــه ش ــت ب ــند مالکی ــان دارای س دو کاش
چاپــی 83562  و شــماره  ملــک 13-464 
شــماره ثبــت 28687 دفتــر 207 بخــش 2 
ــت  ــم مالکی ــرزام ه ــد ف ــک احم ــان مال کاش
ریــال   8/000/000/000 بــر  بالــغ  ششــدانگ 

ــردد.  ــی میگ ــارد ارزیاب ــت میلی هش
توقیــف پــس از جــری تشــریفات قانونــی 
منتخــب   / رســمی  کارشــناس  اینکــه  و 
شــرح  بــه  بازدیــد  از  پــس  دادگســتری 
ذیــل اقــدام بــه ارزیابــی نمــوده در تاریــخ 
96/09/16 از ســاعت 11 لغایــت 12 بــه مزایــده 
ــه از  ــانی ک ــی و کس ــر کس ــه ه ــذارد ب ــی گ م
ــروع  ــر ش ــل الذک ــده ذی ــی ش ــغ کارشناس مبل
واالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد امــوال بــه 
او فروختــه خواهــد شــد. خریــدار مــی بایســت  
ده درصــد از ارزش کل امــوال را فــی المجلــس 
تودیــع نمایــدو مــا بقــی را ظــرف مهلتــی کــه از 
ســوی مســئولین و متصدیــان اجــرای احــکام 
تعییــن و حداکثــر آن از یــک مــاه تجــاوز نمــی 
ــه  ــد چنانچ ــت نمای ــت پرداخ ــی بایس ــد م کن
خریــدار در مهلــت مقــرر تعییــن شــده نســبت 
ننمایــد  اقــدام  بهــا  مابقــی  پرداخــت  بــه 
ــه  ــده  ب ــه مزای ســپرده او پــس از کســر هزین
ــد  ــد خواه ــده تمدی ــط و مزای ــت ضب ــع دول نف
ــه  ــوال را مالحظ ــد ام ــانیکه مایلن ــد. کس گردی
و بازدیــد نماینــد مــی تواننــد 5 روز مانــده 
ــکام  ــرای اح ــره اج ــه دای ــده ب ــت مزای ــه وق ب
ــد. ــه نماین ــی دادگســتری کاشــان مراجع مدن

ضمنــا مزایــده در دایــره اجــرای احــکام مدنــی 
ــان  ــتری کاش ــالف دادگس ــل اخت ــورای ح ش

ــود. ــزار میش برگ
ــالف  ــر اجــرای احــکام شــورای حــل اخت مدی

ــف 1659 ــی م/ال ــین خندان کاشان،حس

آگهی مزایده نوبت دوم 
ــی  ــی دادگاه عموم واحــد اجــرای احــکام مدن
کاشــان بــا توجــه بــه اجراییــه صــادره از شــعبه 
مبلــغ  زارع صــدری  علیــه مجیــد  هشــتم 
90/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 

ــه  ــر تادی ــال بابــت خســارت تاخی پرداخــت ری
از زمــان صــدور چــک تــا زمــان اجــرای حکــم 
ــات  ــای کاال و خدم ــاخص به ــاس ش ــر اس ب
ــال  ــغ--- ری ــزی و مبل ــک مرک ــی از بان اعالم
ــوال  ــداری از ام ــی مق ــر دولت ــم عش ــت نی باب
ــالک  ــه پ ــه ب ــا توج ــامل: ب ــه ش ــوم علی محک
ــی از 53  ــماره 41 فرع ــه ش ــی ب ــی توقیف ثبت
اصلــی بخــش 2 کاشــان بــه میــزان بیســت و 
ــزار و هشــت ســهم  ــج ســهم مشــاع از یکه پن
ــا زارع  ــه حمیدرض ــق ب ــان متعل ــه و اعی عرص
ــا توجــه بــه نظــر کارشــناس پــالک  صــدری ب
ثبتــی مزبــور بــه اســتثنا ثمــن اعیانی و شــماره 
ثبــت ملــک88656 صفحــه 23 دفتــر امــالک 
ــرده واقــع  ــه مالکیــت نامب ــاد ب 519 یحیــی آب
در ابتــدای ورودی یحیــی آبــاد روبــروی زمیــن 
ــدود 3  ــاحت ح ــه مس ــل ب ــب پ ــن جن راه آه
جریــب و فاقــد هرگونــه ســازه احداثــی و 
ــد .  ــی باش ــازی م ــی و امتی ــه اعیان ــر گون ه
ــب  ــر اینجان ــوق از نظ ــوارد ف ــه م ــت ب ــا عنای ب
ــه مبلــغ ده میلیــون و هفتصــد هــزار تومــان  ب

ــردد . ــی گ ــی م ــال( ارزیاب )107/000/00 ری
توقیــف پــس از جــری تشــریفات قانونــی 
منتخــب   / رســمی  کارشــناس  اینکــه  و 
ــل  ــه شــرح ذی ــد ب ــس از بازدی دادگســتری پ
اقــدام بــه ارزیابــی نمــوده در تاریــخ 96/09/22 
از ســاعت 12 لغایــت 13 بــه مزایــده مــی 
ــغ  ــه از مبل ــه هــر کســی و کســانی ک ــذارد ب گ
شــروع  الذکــر  ذیــل  شــده  کارشناســی 
واالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد امــوال بــه 
او فروختــه خواهــد شــد. خریــدار مــی بایســت  
ده درصــد از ارزش کل امــوال را فــی المجلــس 
تودیــع نمایــد و مــا بقــی را ظــرف مهلتــی که از 
ســوی مســئولین و متصدیــان اجــرای احــکام 
تعییــن و حداکثــر آن از یــک مــاه تجــاوز نمــی 
ــه  ــد چنانچ ــت نمای ــت پرداخ ــی بایس ــد م کن
خریــدار در مهلــت مقــرر تعییــن شــده نســبت 
ننمایــد  اقــدام  بهــا  مابقــی  پرداخــت  بــه 
ــه  ــده  ب ــه مزای ســپرده او پــس از کســر هزین
ــد  ــد خواه ــده تمدی ــط و مزای ــت ضب ــع دول نف
ــه  ــوال را مالحظ ــد ام ــانیکه مایلن ــد. کس گردی
و بازدیــد نماینــد مــی تواننــد 5 روز مانــده 
ــکام  ــرای اح ــره اج ــه دای ــده ب ــت مزای ــه وق ب
ــد. ــه نماین ــی دادگســتری کاشــان مراجع مدن
ضمنــا مزایــده در دایــره اجــرای احــکام مدنــی 
ــان  ــتری کاش ــالف دادگس ــل اخت ــورای ح ش

ــود. ــزار میش برگ
ــالف  ــر اجــرای احــکام شــورای حــل اخت مدی

ــف 1659 ــی م/ال ــین خندان کاشان،حس

آگهی حصر وراثت
خانــم زهــرا جعفــرزاده کاشــی بــه شناســنامه 
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 48387 ب ش
کالســه 932/96 از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــه  ــش ب ــخ ک ــین ی ــادروان حس ــه ش داده ک
ــخ 67/06/5   شــماره شناســنامه 1546 در تاری
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــی خــود ب ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــه  ــد حســین ب ــه 1( فاطمــه یــخ کــش فرزن ب
ــد  ــش فرزن ــخ ک ــرا ی ش ش 42104 ،2( زه
حســین بــه ش ش 49883 ،3( عبــاس یــخ 
کــش فرزنــد حســین بــه ش ش 42103 ، 
ــه ش  ــین ب ــد حس ــش فرزن ــخ ک ــر ی 4(اصغ
ش8632 ،فرزنــدان. 5( مهــری مرادآبــادی 
ــر. ــه ش ش 213 همس ــینعلی ب ــد حس فرزن

مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک 
مرتبــه آگهــی مینمایــد تــا هرکســی اعتراضــی 
ــزد  ــه ن ــه از متوفی/متوفی ــا وصیتنام دارد و ی
ــک  ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری او باش
مــاه بــه شــورا تقدیــم داردو اال گواهــی صــادر 

ــد. ــد ش خواه
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 

ــف 1670 ــور م/ال ــین پ ــان،فاطمه حس کاش

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه  شناســنامه  ــادی  ب ــم آب ــر ابراهی ــای امی آق
شــماره 724 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
1028/96  از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
ــماره  ــه ش ــری ب ــم مباش ــادروان اعظ ــه ش ک
شناســنامه 779 در تاریــخ 96/08/12 اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
بــه1( الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــد اصغــر بــه ش  ــادی فرزن فاطمــه ابراهیــم اب
ــادی  ــم آب ــر ابراهی ش 1250401690 ، 2( ناص
فرزنــد اصغــر بــه ش ش 10722،فرزنــدان. 
ــد  ــی فرزن ــرد کاش ــی منف ــر جوالی ، 3( جواه
حســن بــه ش ش 108 ، مــادر ،4( حســینعلی 
ــه ش ش 1060،  ــد اســماعیل ب مباشــری فرزن
پــدر ،5(اصغــر ابراهیــم ابــادی فرزنــد محمــد 
بــه ش ش 957 ،همســر ،6( عاطفــه ابراهیــم 
ابــادی فرزنــد اصغــر بــه ش ش 1250505518 
، 7( امیــر ابراهیــم آبــادی فرزنــد اصغــر به ش 
ش 724،فرزندان.اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنمامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر  نخســتین آگهــی یــک 
مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

خواهــد شــد . 
 قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 
کاشــان ، فاطمــه حســین پــور م/الــف 1690 

دادنامه
ــمیه  ــم س ــان خان ــوی خواه ــوص دع در خص
ــت  ــا وکال ــد ب ــد احم ــی فرزن ــدری قزاآن حی
ســیدمحمد علــی فاضــل بــه طرفیــت خوانــده 

آقــای علــی امیــری ماربینــی فرزنــد رضــا بــه 
ــت  ــه عل ــالق ب ــر ط ــم ب ــدور حک ــته ص خواس
اعتیــاد و تــرک زندگــی مشــترک ومحکومیــت 
ــن  ــا ای قطعــی زوج و ایجــاد عســر و حــرج ب
توضیــح کــه خواهــان خواســته را مــورد حکــم 
ــروط 7  ــف زوج از ش ــاظ تخل ــه لح ــالق ب ط
ــرک  ــر( و 8 )ت ــاد مض ــه اعتی ــالء زوج ب )ابت
زندگــی مشــترک بــدون عــذر موجــه(و 9 
ارتــکاب  اثــر  در  زوج  )محکومیــت قطعــی 
جرم(اصــالح نمــوده اســت دادگاه بــا بررســی 
پرونــده شــرح  محتویــات  و  اوراق  جمیــع 
دادخواســت خواهــان هــا و ضمائــم آن از 
ــماره  ــه ش ــند نکاحی ــدق س ــی مص ــه کپ جمل
5344 تنظیمــی در دفتــر رســمی ثبــت ازدواج 
شــماره 5 حــوزه ثبــت کاشــان رابطــه زوجیــت 
دائــم بیــن طرفیــن دعــوی بــه موجــب عقــد 
ــه  ــه ب ــا توج ــته و ب ــرز دانس ــم مح ــکاح دائ ن
اصــرار زوجــه بــر طــالق و ســوابق متعــدد 
ــده )زوج( حســب اســتعالمات  ــری خوان کیف
بعمــل آمــده مضبــوط در پرونــده مــن جملــه 
 941532 کالســه  بــه  اســتنادی  پرونــده 
ــت  ــن محکومی ــری متضم ــم کیف اجــرای حک
ــری و 74  ــس تعزی ــال حب ــه س ــه س زوج ب
ــروقه و  ــوال مس ــن ام ــالق و رد عی ــه ش ضرب
ــه هفــت مــاه حبــس و  ــا اعمــال تخفیــف ب ب
74 ضربــه شــالق و رد عیــن مــال مســروقه و 
مباشــرت در ســرقت پنجــاه هــزار تومــان وجــه 
نقــد از خــودروی خانــم عابــدی و نیــز پرونــده 
کالســه 9357911 اجــرای احــکام کیفــری 
ــه  ــه پرداخــت دی متضمــن محکومیــت زوج ب
در حــق شــاکی خصوصــی آقــای حســن زرکار 
ولــی قهــری ابوالفضــل زرکار و اظهــارات شــهود 
و تحقیقــات مرجــع انتظامــی کــه مویــد ادعای 
ــترک از  ــی مش ــرک زندگ ــوص ت وی در خص
ســوی زوج مــی باشــد و بــا عنایــت بــه عــدم 
حضــور زوج در هیچیــک از جلســات رســیدگی 
ــه موجــه دادگاه  ــه الیحــه و دفاعی و عــدم ارائ
ــرط 8 و 9  ــق ش ــم تحق ــت ک ــل و دس حداق
ــاس  ــر اس ــکاح را ب ــد ن ــن عق ــرایط ضم از ش
ــه  ــا مالحظ ــذا ب ــد ل ــی دان ــرز م ــر مح ظواه
نظــر قاضــی محتــرم مشــاور دادگاه بــا اســتناد 
 37 ،  26 ،  27 ،  28 ،  29 ، مــواد 34  بــه 
ــوب 1391 و  ــواده  مص ــت خان ــون حمای از قان
مــواد 1119 ، 1129 و 1130 و تبصــره مــاده 1134 
ــعی و  ــه س ــه اینک ــر ب ــی و نظ ــون مدن از قان
تــالش دادگاه و داوران در اصــالح ذات البیــن 
و ادامــه و اســتمرار رابطــه زوجیــت موثــر واقــع 
نشــده اســت ، دادگاه حکــم بــه احــراز شــرایط 
اعمــال وکالــت در طــالق صــادر و اعــالم مــی 
ــه  ــت دادنام ــس از قطعی ــه پ ــا زوج ــد ت نمای
ــر رســمی  ــه یکــی از دفات ــی ب در فرجــه  قانون
طــالق مراجعــه  و بــا انتخــاب نــوع طــالق ، کــه 
در مــا نحــن فیــه بــه علــت بــذل کل مهریــه از 
نــوع خلــع مــی باشــد خــود را مطلقــه نمایــد 
. در ضمــن دادگاه تحقــق شــرط 7 از ســند 
ــه  ــد ب ــی دان ــق نم ــرز و محق ــه را مح نکاحی
ــت  ــون حمای ــاده 33 قان ــوم م ــتناد مفه اس
ــرای  ــور ب ــم مذک ــار حک ــدت اعتب ــواده م خان
ــر رســمی طــالق شــش مــاه  ــه دفت تســلیم ب
پــس از تاریــخ ابــالغ رای قطعــی مــی باشــد 
ــه زوج از  ــاده 3 چنانچ ــره م ــب تبص و بموج
ــر  ــاع ورزد ســر دفت ــه امتن حضــور در دفترخان
نماینــده در اجــرای صیغــه طــالق مــی باشــد ، 
رعایــت شــرایط صحــت اجــرای صیغــه طــالق 
ــه  ــود و ب ــده مجــری صیغــه خواهــد ب ــه عه ب
اســتناد مــاده 31 قانــون مذکــور ارائــه گواهــی 
ــن  ــی در خصــوص وجــود جنی پزشــکی قانون
یــا عــدم آن بــرای ثبــت طــالق الزامــی اســت 
ضمنــا در خصــوص حقــوق مالــی زوجــه 
بدیــن ترتیــب تعییــن تکلیــف مــی گــردد کــه 
ــودش  ــزد خ ــه ن ــوده جهیزی ــالم نم ــه اع زوج
ادعایــی  ایــن خصــوص  و در  باشــد  مــی 
المثــل  اجــرت  و  نفقــات  زوجــه   ، نــدارد 
ــذل مــی  ــه زوج ب ــام زندگــی مشــترک را ب ای
نمایــد ونیــز اعــالم نمــوده در خصــوص نفقــه 
ــاله  ــل 12 س ــام ابوالفض ــترک بن ــد مش فرزن
جداگانــه اقــدام مــی نمایــد و درایــن پرونــده 
حضانــت  خصــوص  در  و  نــدارد  ادعایــی 
ــه  ــر ب ــل نظ ــام ابوالفض ــترک بن ــد مش فرزن
اینکــه تــا ســن 7 ســالگی مــادر اولویــت 
جهــت نگهــداری از فرزنــد مشــترک دارد و 
ــذا  ــان رســیده اســت فل ــه پای ــت ب ــن اولوی ای
حضانــت فرزنــد بــا پــدر و حــق مالقــات مــادر 
ــت  ــک نوب ــه ای ی ــترک هفت ــد مش ــا فرزن ب
ــه  ــت جمع ــح لغای ــاعت 8 صب ــنبه س چهارش
ــری  ــن کالنت ــد و نزدیکتری ــی باش ــر م 6 عص
بــه محــل اقامــت فرزندمشــترک بعنــوان 
ــن  ــترک معی ــد مش ــل فرزن ــکان رد و تحوی م
ــدوا ظــرف  ــی ب ــردد . رای صــادره غیاب مــی گ
ــی  ــل واخواه ــالغ قاب ــخ اب ــت روز از تاری بیس
در همیــن شــعبه و بــا انقضــای مهلــت مزبــور 
قابــل تجدیدنظــر خواهــی در محاکــم محتــرم 

ــد . ــی باش ــان م ــتان اصفه ــر اس تجدیدنظ
خانــواده.  محاکــم  البــدل  علــی  دادرس 

1672 م/الــف  آبــادی  علــی  علیرضــا 

دادنامه
ــام آقــای حمــزه زارع علمــی  در خصــوص اته
ــرک نفقــه موضــوع  ــر ت ــر ب ــرزاد دائ ــد پی فرزن
شــکایت همســرش خانــم راضیــه بیگــی 
علمــی بــا وکالــت خانم مهشــید ویســی دادگاه 
ــه  ــده از جمل ــوع اوراق پرون ــه مجم ــا ب توجه
شــکایت شــاکی، و مــدارک ابــرازی ،اظهــارات 
گواهــان ،تحقیقــات مرجــع انتظامــی و عــدم 
دسترســی بــه وی در دادســرا و عــدم حضــور 
ــی  ــر آگه ــف نش ــا وص ــی ب ــه دادرس در جلس
ــابی  ــزه انتس ــه ب ــه دفاعی ــه الیح ــدم ارائ و ع
ــون  ــاده 53 قان ــتناد م ــته باس ــرز دانس را مح

حمایــت خانــواده مصــوب 1391 نامبــرده را 
بــه تحمــل یکســال حبــس تعزیــری محکــوم 
و  غیابــی محســوب  رای صــادره  مینمایــد 
ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ ابــالغ قابــل 
واخواهــی در ایــن دادگاه و ســپس ظــرف 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 

ــت. ــان اس ــتان اصفه ــر اس تجدیدنظ
رئیــس شــعبه 106 دادگاه کیفــری دو کاشــان.

سیداحمدحســینی مقــدم م/الف 1673

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای مهــرداد حاتــم پــور جــزی  دادخواســتی 
ــین  ــت حس ــه طرفی ــه ب ــته مطالب ــه خواس ب
ــلیم  ــن دادگاه تس ــه ای ــلی ب ــان دیوش کریمی
کــه بــه کالســه 96/599 ثبــت و بــرای تاریــخ 
96/10/13 ســاعت 05:00 عصــر وقت رســیدگی 
تعییــن شــده اســت نظــر بــه اینکــه خوانــدگان 
ــذا حســب مــاده  مجهــول المــکان میباشــد ل
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب 
ــر  ــای کثی ــه ه ــی از روزنام ــت در یک ــک نوب ی
ــده  ــود و از خوان ــر میش ــع و نش ــار طب االنتش
ــت  ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــور دع مذک
دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
ــرر  ــت مق ــه و در وق ــر دادگاه مراجع ــه دفت ب

ــت رســیدگی حاضــر شــود.  ــز جه ــوق نی ف
ــک  ــماره ی ــع ش ــم مجتم ــعبه پنج ــر ش دفت

شهرســتان  برخــوار
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

5/37/907/م الــف بــه تاریــخ 96/09/01

آگهی فقدان سند مالکیت
ــی  ــای زهران ــر قاســم آق ــه اصغ ــه اینک نظــر ب
بــا تســلیم یــک بــرگ استشــهاد شــهود 
 1396/08/03 مــورخ   74285  : شــماره 
دفترخانــه 25 اصفهــان، مدعــی مفقــود شــدن 
ــزان ششــدانگ پــالک  ــه می ســند مالکیــت ب
شــماره: 803 فرعــی از 6 اصلــی واقــع در 
ــت  ــل ثب ــه در ذی ــان ک ــت اصفه بخــش 14 ثب
33357 صفحــه 528 دفتــر 304 امــالک 
تحــت شــماره چاپــی 262033 صادر و تســلیم 
گردیــده و بــه موجــب رای شــماره 79 مــورخ 
1372/07/20 از طــرف هیئــت اول ثبت اســناد 
ــه  ــان ب ــرب اســتان اصفه ــه غ ــالک منطق وام
نامبــرده انتقــال یافتــه درضمــن بموجب ســند 
رهنــی شــماره87563 مــورخ 1393/01/16 
ــهر  ــماره 25 ش ــمی ش ــناد رس ــه اس دفترخان
اصفهــان اســتان اصفهــان در رهــن بانــک 
مســکن درقبــال مبلــغ 299639321 ریــال 
قــرار دارد و اظهــار داشــته کــه ســند مالکیــت 
مرقــوم دور اثــر جابجایــی مفقــود گردیــده 
و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی 
ــت  ــذا دفترچــه ســند مالکی ــوده اســت . ل نم
ــذا  ــت. ل ــاقط اس ــار س ــه اعتب ــور از درج مذک
ــی  ــک اصالح ــره ی ــتناد تبص ــه اس ــب ب مراق
ــت در  ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120 آیی ــل م ذی
یــک نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی 
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک 
ــزد خــود  ــت ن ــا وجــود ســند مالکی ــوم ی مرق
ــن آگهــی ظــرف  ــخ انتشــار ای میباشــد از تاری
ــن  ــا ضم ــود را کتب ــراض خ ــدت ده روز اعت م
ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه 
بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا 
مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت 
ــده ســند مســترد گــردد بدیهــی  ــه کنن ــه ارائ ب
اســت اگــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی 
ــند  ــل س ــراض اص ــورت اعت ــا در ص ــید ی نرس
ارائــه نشــود  یــا ســند معاملــه  مالکیــت 
اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی 
طبــق مقــررات خواهــد شــد .م الــف 27298 
علیرضــا حیــدری  ریئــس ثبــت اســناد و 

ــان  ــرب اصفه ــه غ ــالک  منطق ام

آگهی حذف ثمنیه اعیانی پالک 
22/593 بخش 14 ثبت اصفهان

سرکار خانم سلطان میر معصومی کرمی
 نظــر بــه اینکــه خانــم منیــره نصــر اصفهانــی 
تقاضــای حــذف ثمنیــه اعیانــی از پــالک 
 22/98 پــالک  از  شــده  مجــزی   22/593
ــوده  ــان را نم ــت اصفه ــع در بخــش 14 ثب واق
ــون  ــه کان ــی ب ــت ارزیاب ــب جه ــت و مرات اس
ارســال  دادگســتری  رســمی  کارشناســان 
ــماره  ــه ش ــی نام ــور ط ــون مذک ــده و کان گردی
منضــم   96/07/29 مورخــه   112/17064/03
ــر  ــد ه ــک را فاق ــه مل ــی مربوط ــه کارشناس ب
گونــه ثمنیــه اعیانــی اعــالم نمــوده اســت 
ــاده 105  ــک م ــره ی ــق تبص ــب مطاب ــذا مرات ل
ــناد و  ــت اس ــون ثب ــه قان ــن نام ــی آیی اصالح
ــی  ــه جنابعال ــردد و ب ــی گ ــی م ــالک آگه ام
اعــالم مــی گــردد چنانچــه بــه عملیــات ثبتــی 
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــد ظ ــراض داری اعت
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مراجــع صالحــه 
ــن  ــه ای ــوی را ب ــرح دع ــی ط ــه و گواه مراجع
اداره ارائــه نمایــد. بدیهــی اســت کــه پــس از 
ســپری شــدن مــدت مذکــور عملیــات ثبتــی 
صــدور ســند بــا حــذف ثمنیــه اعیانــی ادامــه 

ــت.  ــد یاف خواه
م الــف27213 علیرضــا حیــدری  ریئــس 
ثبــت اســناد و امــالک  منطقــه غــرب اصفهــان 

دادنامه
کالســه پرونــده :950944شــماره دادنامــه 
رســیدگی  تاریــخ    9609776794500624:
ــعبه  ــده :ش ــیدگی کنن ــع رس :96/5/25 مرج
15شــورای حــل اختــالف اصفهــان   خواهــان : 
محمــد اخــوان حدیــدی بــه نشــانی :اصفهان-

ــالی  ــی ط ــال فروش ــی ط ــوار طالقان ــه بل درچ
رضــا  وکیــل خواهــان :فاطمــه بهمنــی زیــاری  
بــه نشــانی :اصفهــان –خ شــمس آبــادی 

ــده  ــه 2 واحــد 205 خوان ســاختمان آلماءطبق
:علــی عمــادی  بــه نشــانی :مجهــول المــکان  
ــخ 96/5/7شــعبه  ــه تاری ــه ب خواســته :مطالب
15شــورای حــل اختــالف اصفهــان بــا مالحظــه 
اوراق پرونــده کالســه 950944بــا اســتعانت از 
خداونــد متعــال بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه 
صــدور رای مــی نمایــد . »رای قاضــی شــورا«  
در خصــوص دعــوی محمــد اخــوان حدیــدی 
بــا وکالــت فاطمــه بهمنــی زیــاری بــه طرفیــت 
ــغ  ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ــادی ب ــی عم عل
/80/000/000 ریــال موضــوع 4 فقــره چــک بــه 
ــخ 92/5/1و627734  ــماره 627733بتاری ش
96/7/1و627735بتاریــخ  بتاریــخ 
92/9/1و627736بتاریــخ 92/11/1بــه انضمــام 
مطلــق خســارات قانونــی بــا عنایــت بــه 
محتویــات پرونــده وبقــای اصــول مســتندات 
در یــد خواهــان وگواهــی عــدم پرداخــت 
ظهــور  کــه  علیــه  محــال  بانــک  توســط 
خوانــده  ذمــه  واشــتغال  اســتقراردین  بــر 
واســتحقاق خواهــان  در مطالبــه وجــه چــک 
علیرغــم  خوانــده  هاینکــه  ب  ونظــر  دارد 
ابــالغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور 
نیافتــه وهیچگونــه دلیــل موجــه ومــدرک 
ــوی مطروحــه  ــی در خصــوص دع ــر قانون موث
ــه  ــراز واقام ــش اب ــه خوی ــت ذم ــی بربرائ مبن
رامحــرز  خواهــان  دعــوی  ،شــورا  ننمــوده 
ــواد  ــه م ــتندا ب ــخیص داده ومس ــت وتش وثاب
ــی  ــن دادرس ــون آئی 198-515-519-522قان
مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه 
پرداخــت مبلــغ /80/000/000ریــال بابــت اصــل 
خــو اســته ومبلــغ 2/410/000ریــال بابــت 
هزینــه هــای دادرســی وخســارات تاخیــر 
هــای  )چــک  سررســید  ازتاریــخ  تادیــه 
موصوف(تــا زمــان وصــول بــر اســاس آخریــن 
شــاخص بانــک مرکــزی وحــق الوکالــه وکیــل 
طبــق تعرفــه در حــق خواهــان صــادر واعــالم 
ــی محســوب  ــر صــادره غیاب ــد .رای مــی نمکای
وظــرف مــدت 20روز ازتاریــخ ابــالغ قابــل 
واخواهــی در همیــن شــعبه وپــس از انقضــای 
ــد  ــل تجدی ــرف 20 روز قاب ــور ،ظ ــت مذک مهل
ــی  ــی حقوق ــم عموم ــی در محاک ــر خواه نظ

ــد . ــی باش ــان م اصفه
26871/م الــف  قاضــی شــعبه 15شــورای 

ــالف  ــل اخت ح

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9610426794100029

شماره پرونده: 9609986794100237 
شــماره بایگانــی شــعبه : 960237 تاریــخ  
ــه  ــوم ل ــخصات محک ــم:08/21 /96 مش تنظی
ــی       ــا ن فــر فرزند:رمضانعل ــام :مهــدی اطمین ن
نشــانی: اصفهــان –میــدان امــام علــی پ52   
محمــود  علیه:ســید  محکــوم  مشــخصات 

ــکان  ــول الم ــانی: مجه ــی     نش طباطبائ
ــرای  ــت اج ــب در خواس ــه: بموج ــوم ب محک
 9610096794100876 شــماره  بــه  حکــم 
مربوطــه  دادنامــه  وشــماره 
بــه  اســت  9609976794101972محکــوم 
ــل  ــت اص ــال باب ــغ 10900000ری ــت مبل پرداخ
خواســته ومبلــغ 1266250ریــال بابــت هزینــه 
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ 120000ری ــی ومبل دادرس
نشــر آگهــی وخســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
سررســید چــک 950544مــورخ )13951028( 
لغایــت اجــرای حکــم در حــق خواهــان ونیــم 
ــکام  ــرای اح ــق اج ــرا در ح ــق االج ــر ح عش
ــخ  ــف اســت از تاری ــه مکل .   .   محکــوم علی
ــرا  ــاد آن ــرف ده روز مف ــه : 1- ظ ــالغ اجرائی اب
بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای 
ــرای پرداخــت  ــی ب ــی( .2- ترتیب احــکام مدن
ــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد  محکــوم ب
ــه از آن  کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم ب
میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه 
اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف 
ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد 
ــول و  ــوال منق ــه ام ــت هم ــدار و قیم ــا مق ی
غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد 
بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی 
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی حســابهای مذک
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــاالت و هــر ن ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه 
ــی  ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک در خواس
اجــرای  نحــوه  قانــون  8و3  مــواد  شــود) 
محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی 1394( 5- انتق ــت مال محکومی
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب ادای دی
ــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب  ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــا هــردو  ــه ی نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب
قانــون   21 مــاده   ( شــود.  مــی  مجــازات 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- 
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
ــع  ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب من
ــوم  ــط محک ــل توس ــی کفی ــا معرف ــه ی وثیق
علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون 

ــی 1394( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
م الــف 27288 مســئول دفتــر شــعبه شــورای 
11حقوقــی شــورای  اختــالف شــعبه  حــل 
 حــل اختــالف اصفهــان )مجتمــع شــهدای

 مدافع حرم (

امروز پنجشنبه 02 آذر ماه 1396 - سال سوم - شماره 582 روزنامه

 اعالم مفقودی 
اینجانــب  التحصیلــی  فــارغ  مــدرک 
ســجاد خوشنویســان فرزندعلــی اکبــر  بــه 
شــماره شناســنامه 1210017849 صــادره از 
گلپایــگان  در مقطــع کارشناســی ناپیوســته  
ــد  صــادره از واحــد  رشــته ســاخت و تولی
ــماره 1031  ــا ش ــگان  ب ــگاهی  گلپای دانش
اعتبــار  وفاقــد  اســت  مفقــود گردیــده 
میباشــد از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل 
مــدرک رابــه دانشــگاه  آزاد اســالمی واحــد 
گلپایــکان  بــه نشــانی گلپایــگان کیلــو متــر 
3 ارگ گوگــد بــه ســعیدآباد ارســال نمایــد



9 توپ و تور
 دومین میزبانی ذوب آهن 

در نقش  جهان
ــف  ــه از حری ــن مرتب ــرای دومی ــده ب ذوب آهــن شــنبه آین
ــی  ــان پذیرای ــری خــود در ورزشــگاه نقــش  جه ــگ برت لی

خواهــد کــرد.
ــا، عملیــات جایگزینــی چمــن ورزشــگاه  ــه گــزارش ایمن ب
فوالدشــهر اوایــل مهرمــاه شــروع شــد. طبــق اعــام 
ــود فقــط  اولیــه باشــگاه ذوب آهــن، ایــن عملیــات قــرار ب
ــاره  ــگاه درب ــه باش ــده اولی ــر وع ــد. اگ ــول بکش ــاه ط ۲ م
ــاره فوالدشــهر درســت  ــن دوب ــان دردســترس قرارگرفت زم
از آب درمی آمــد، احتمــال داشــت کــه تیــم اصفهانــی 
بتوانــد هفتــه آینــده در اســتادیوم اختصاصــی خــود 
ــش  ــاه پی ــک م ــا باشــگاه ی ــد؛ ام ــی کن ــف پذیرای از حری
دعوت نامــه ای بــرای شــرکت در مناقصــه چمــن ورزشــگاه 
فوالدشــهر منتشــر کــرد کــه حاکــی از آن بــود کــه عملیــات 
 ترمیــم چمــن بــه ایــن زودی بــه پایــان نمی رســد. جالــب 
ــه ای  ــروز در اطاعی ــح دی ــه صب ــگ ک ــازمان لی ــه س آنک
رســمی ورزشــگاه نقــش جهــان را محــل برگــزاری دیــدار 
تیم هــای ذوب آهــن و فــوالد از هفتــه ســیزدهم لیــگ برتــر 
اعــام کــرده بــود، ســاعاتی بعــد بــه مــوازات اعــام اســامی 
ــان  ــهر را میزب ــتادیوم فوالدش ــیزدهم، اس ــه س داوران هفت
ــن  ــن، ذوب آه ــود ای ــا وج ــرد! ب ــی ک ــن مســابقه معرف ای
ــش  ــگاه نق ــه در ورزش ــن مرتب ــرای دومی ــده ب ــه آین هفت
ــد  ــی خواه ــود پذیرای ــری خ ــگ برت ــف لی ــان از حری  جه
کــرد. اولیــن میزبانــی ذوب آهــن در این اســتادیوم بیشــتر 
از یــک مــاه پیــش اتفــاق افتــاد و طــی آن تیــم اصفهانــی 
شکســت ســنگینی را برابــر پــارس جنوبــی متحمــل شــد.

گرشاسبی رسما سرپرست 
پرسپولیس اعالم شد

ــا حضــور  ــره پرســپولیس ب ــاده هیئت مدی جلســه فوق الع
4 عضــو برگــزار شــد و در پایان جلســه سرپرســتی باشــگاه 

بــه حمیدرضــا گرشاســبی رســید.
ــمت خــود  ــه پیــش از ِس ــه دو هفت ــر طاهــری ک  علی اکب
ــت روز  ــود، درنهای ــرده ب ــتعفا ک ــگاه اس ــت باش در مدیری
سه شــنبه بــا ایــن اســتعفا از ســوی وزارت ورزش موافقــت 
ــه صــورت  ــره ب ــا جلســه روز چهارشــنبه هیئت مدی شــد ت

اضطــراری برگــزار شــود.

 محرومیت یک ماهه 
مسعود شجاعی

ــان و  ــوس یون ــم پانیونی ــان تی ــجاعی، کاپیت ــعود ش مس
یکــی از هم تیمی هــای او، بــه دلیــل اعتــراض بــه شــرایط 
ــا محرومیــت یــک ماهــه مواجــه  ــی ایــن باشــگاه ب مال
ــن فصــل حضــورش  ــه دومی شــد. مســعود شــجاعی ک
در پانیونیــوس را می گذرانــد، طــی ۱۱ مســابقه اخیــر 
ــوده و در  ــت در ترکیــب ب ــه طــور ثاب ــان ب ســوپرلیگ یون
چهــار مســابقه گذشــته، بازوبنــد کاپیتانــی را روی بــازوی 
ــوری  ــر او ط ــای اخی ــرایط هفته ه ــا ش ــته؛ ام ــود داش خ
ــه  ــل فاصل ــدای فص ــان ابت ــای درخش ــه از روزه ــده ک ش

ــه اســت. گرفت

کوتاه اخبار 

 سرنوشت جودوکار جدایی طلب 
چه خواهد بود؟

پــس از گذشــت چنــد روز از پایــان گرندپــری هلنــد، هنوز 
خبــری از یکــی از ملی پوشــان ایــران در دســت نیســت. 
بــه گــزارش »ورزش ســه«، همیــن چنــد مــاه پیــش بــود 
ــی محمــد رشــنونژاد در مســابقات  ــر نایب قهرمان کــه خب
قهرمانــی آســیا، اهالــی جــودو را بــه ظهــور یــک پدیــده 
جدیــد امیــدوار کــرد. او کــه همــراه بــا ســایر اعضــای تیــم 
ملــی بــه آخریــن مرحلــه گرندپــری ســال ۲۰۱۷ در هلنــد 
ــود  ــی از خ ــرد خوب ــت عملک ــود، نتوانس ــده ب ــزام ش اع

نشــان دهــد. 
بــا وجــود بازگشــت اعضــای تیــم بــه تهــران، ایــن 
جــودوکار جــوان در هلنــد ناپدیــد شــده و رودکــی، مدیــر 
ــدن او  ــدا کــردن و بازگردان ــرای پی ــز ب ــی، نی تیم هــای مل
ــی  ــا رودک ــت. محمدرض ــده اس ــد مان ــران در هلن ــه ته ب
هنــوز نتوانســته اثــری از رشــنونژاد پیــدا کنــد و بــه نظــر 
می رســد بــا ایــن وضعیــت، او هــم در یکــی، دو روز 
ــد  ــردد. محم ــران بازمی گ ــه ته ــی ب ــت خال ــده دس آین
رشــنونژاد پیــش از ایــن حتــی گایــه ای هــم از وضعیــت 
ــی از  ــرای جدای ــزه اش ب ــا انگی ــود و اص ــرده ب ــود نک خ

ــت. ــخص نیس ــی مش ــم مل اردوی تی

ادامه دردسرهای سفارت آمریکا 
برای وزنه برداران

اعــزام تیــم ملــی وزنه بــرداری بــه دلیــل تعطیلــی 
ســفارت آمریــکا در دوبــی تــا روز یکشــنبه هفتــه آینــده، 

ــد.  ــراه ش ــی هم ــا تغییرات ب
ــرداری؛  ــیون وزنه ب ــی فدراس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
پــس از صــدور ویــزای بیشــتر اعضــای تیــم ملــی 
وزنه بــرداری بزرگســاالن از جملــه کیانــوش رســتمی 
موســوی  ایــوب  کیلوگــرم،   85 دســته  ملی پــوش 
ملی پــوش دســته 94 کیلوگــرم، علیرضــا ســلیمانی 
و علــی  هاشــمی وزنه بــرداران دســته ۱۰5 کیلوگــرم، 
دســته  در  ســلیمی  بهــداد  و  علی حســینی  ســعید 
ــر  ــرمربی( و اصغ ــد )س ــن بیرانون ــرم، محس ۱۰5+ کیلوگ
ــرادر کیانــوش  ابراهیمــی )مربــی(، کــوروش رســتمی )ب
ــی  ــژاد )عضــو شــورای عال ــوان مربــی( و کاظمی ن ــه عن ب
ــی  ــابقات جهان ــور در مس ــرای حض ــیون( ب ــی فدراس فن
ــور در  ــن کش ــفارت ای ــی س ــل تعطیل ــه دلی ــکا، ب آمری
ــده  ــه آین ــا یکشــنبه هفت ــزا ت ــکان صــدور وی ــارات، ام ام

ــدارد.  ــود ن وج
بــر ایــن اســاس، اعــزام تیــم بــا تغییراتــی مواجــه شــد. 
ــداد  ــی، بام ــم مل ــای تی ــام اعض ــی، تم ــرایط کنون ــا ش ب
ــد  ــرک خواهن ــم ت ــد آناهی ــه مقص ــران را ب ــنبه ته سه ش
ــه  ــاه ب ــروه اول 5 آذرم ــود گ ــرار ب ــن ق ــرد. پیــش از ای ک
آمریــکا ســفر کننــد، امــا بــا توجــه بــه صادرنشــدن ویزای 
ــا تغییراتــی مواجــه شــده اســت. ــردار برنامــه ب دو وزنه ب
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کرانچــار و تیمــش روز جمعــه آزمــون ســختی 
ــال  ــم فوتب ــت. تی ــد داش ــش رو خواهن را پی
ناامیدکننــده  شــروعی  از  پــس  ســپاهان 
در لیــگ برتــر بــا دو بــرد خــوب در هفتــه 
ســیزدهم لیــگ برتــر، میهمــان صنعــت نفــت 

ــود. ــد ب ــادان خواه آب
 صنعت نفت آبادان

صنعــت نفــت آبــادان بــا ۱۱ بــازی و ۱4 امتیــاز 
ــا  در رده نهــم جــدول جــای دارد و ســپاهان ب
۱۲ بــازی و ۱4 امتیــاز بــه لطــف تفاضــل بهتــر، 
ــتم  ــم در رده هش ــن تی ــر از ای ــه باالت ــک پل ی

جــدول جــا گرفتــه اســت. 
آغــاز  خــوب  را  لیــگ  نفتی هــا  صنعــت 
کردنــد؛ امــا طبــق معمــول ایــن ســال ها 
هنــوز بــه میانــه فصــل نرســیده، بــا مشــکات 

درون تیمــی مواجــه شــدند. 
ایــران  از پایه هــای فوتبــال  آبــادان، یکــی 
ــال  ــه فوتب ــماری را ب ــان بی ش ــت و بازیکن اس
ــت  ــت نف ــت. صنع ــرده اس ــی ک ــران معرف ای
یکــی از تیم هــای ریشــه دار فوتبــال ایــران 
قطعــا محبوب تریــن تیــم فوتبــال اســتان 
دوآتشــه  هــواداران  اســت.  خوزســتان 
ــواداران  ــورترین ه ــران، از پرش ــای ای برزیلی ه
ــه  ــه ای ک ــه گون ــتند؛ ب ــران هس ــال در ای فوتب

ــیاری از  ــوس بس ــادان، کاب ــگاه آب ــّو ورزش ج
ــخ  ــت تل ــا حقیق ــت؛ ام ــال اس ــای فوتب تیم ه
اینجاســت کــه ایــن جــّو گاهــی گریبــان خــود 
تیــم را هــم می گیــرد؛ بــه گونــه ای کــه بعضــی 
ــرای  ــف ب ــم حری ــات، اوضــاع بیــش از تی اوق
بازیکنــان صنعــت نفــت ســخت می شــود؛ 
ــال  ــن معضــل فوتب ــن موضــوع بزرگ تری همی
ــم  ــوده و همــواره تی ــن ســال ها ب ــادان در ای آب
آبادانــی - چــه در بیــرون و چــه در داخــل 
زمیــن - بــا مشــکات حاشــیه ای روبــه رو 

ــت.  ــوده اس ب

ــج  در ابتــدای ایــن فصــل، صنعــت نفــت نتای
خوبــی را بــه دســت آورد؛ امــا مشــکات 
غیرفوتبالــی باعــث شــد ایــن تیــم بســیار زود 

ــد.  ــقوط کن ــا س ــه میانه ه ــدول ب ــاالی ج از ب
ــدار  ــد و صنعــت نفــت در دی مشــکات کمالون
ــه  ــز ب ــل گســترش فــوالد تبری ــن تیــم مقاب ای
ــات  ــس از اتفاق ــد پ ــید. کمالون ــود رس اوج خ
ــمت  ــکان از ِس ــل پی ــدار مقاب ــدار در دی آن دی
خــود اســتعفا داد؛ اســتعفایی کــه هنــوز معلوم 
نیســت بــه کجــا رســیده اســت؛ زیرا مســئوالن 
صنعــت نفــت آن را انــکار می کننــد و کمالونــد 
ــد  ــه خواه ــاره اینک ــتی درب ــواب درس ــم ج ه
ــا وجــود  ــا خواهــد رفــت، نمی دهــد. ب ــد ی مان
ایــن مشــکات، سرنوشــت نیمکــت ایــن تیــم 
در  هالــه ای از ابهــام قــرار دارد و معلــوم نیســت 
در بــازی بــا ســپاهان، چــه کســی روی نیمکت 

مربیگــری خواهــد نشســت.
 سپاهان اصفهان

در آن ســو ســپاهانی ها پــس از مشــکات 
فــراوان ســرانجام بــا دو بــرد بــه روزهــای اوج 
ــادی  ــد زی ــا ح ــتند ت ــتند و توانس ــود برگش خ
ــن  ــود ای ــا وج ــد. ب ــار بگذارن ــکات را کن مش
ــا صــدر باعــث شــده  فاصلــه زیــاد ســپاهان ب
ایــن تیــم فعــا شانســی بــرای قهرمانــی 
نداشــته باشــد و در بهتریــن حالــت بــرای 
ــه  ــار البت ــد. کرانچ ــاش کن ــهمیه ت ــب س کس
امیــدوار اســت بــا بازگشــت مهدی شــریفی در 
ــد  ــم بتوان ــدن تی ــر ش ــل و هماهنگ ت نیم فص
ــل  ــف نیم فص ــج ضعی ــل دوم، نتای در نیم فص

اول را جبــران کنــد و ســپاهان را بــار دیگــر در 
ــد.  ــگ کن ــی لی ــی راه ــک مدع ــت ی قام

این گونــه بــه نظــر می رســد کــه ســپاهان 
آزمــون مهمــی را در دیــدار مقابــل صنعــت 
پیــش رو خواهــد داشــت و پیــروزی در ایــن 
دیــدار بــه معنــی بازگشــت دوبــاره ســپاهان بــه 

ــود.  ــد ب ــان خواه ــع مدعی جم
ــه  ــادی ب ــد زی ــدار امی ــن دی ســپاهانی ها در ای
درخشــش دوبــاره ساســان انصــاری دارنــد کــه 
ــه  ــش ب ــا پای ــس از مدت ه ــته پ ــه گذش هفت
ــان  ــاره ساس ــی دوب ــد. آمادگ ــاز ش ــی ب گل زن
ــی  ــر خوب ــر خــط دفاعــی خب و اســتحکام بهت
بــرای طرفــداران طایی پوشــان اســت. هرچنــد 
کــه ســپاهان نیــز ماننــد صنعــت از مشــکات 
ــش  ــال بی ــرد و امس ــج می ب ــکوها رن روی س
ــان و حضــور  ــه از ورزشــگاه نقــش جه از اینک
ــرر  ــار ض ــد دچ ــرده باش ــود ب ــاگران س تماش

شــده اســت. 
جالــب اینجاســت کــه یکــی از بهتریــن نتایــج 
ــه  ــورد ک ــم خ ــی رق ــپاهان در حال ــی س خانگ
ــاگران  ــات تماش ــل تخلف ــه دلی ــم ب ــن تی ای
مجبــور بــه انجــام بــازی بــدون تماشــاگر بود و 
همیــن اتفــاق هــم باعــث شــد طایی پوشــان 

ــا ســه گل، تراکتــور را درهــم بکوبنــد. ب
ــم در مشــکل روی ســکوها  ــر دو تی تشــابه ه
ــا  نشــان دهنده ایــن موضــوع اســت کــه مــا ب
ــم و  ــه داری ــوز فاصل ــه ای هن ــاگران حرف تماش
تماشــاگران مــا در مواقــع حســاس بــه جــای 
حمایــت رو بــه رفتارهــای احساســی می آورنــد 
ــان  ــم محبوبش ــه تی ــان ب ــت خودش ــا دس و ب
ــب جــای  ــن آســیب عجی ــد. ای ــه می زنن لطم
ــص  ــاق مخت ــن اتف ــرا ای ــی دارد؛ زی کارشناس
ایــن دو تیــم نیســت و در بیشــتر باشــگاه های 

ــدار شــایع اســت. پرطرف

نگاهی به دیدار صنعت نفت – سپاهان

جدال با سکو

تیــم ملــی فوتســال بانــوان ایــران کــه قهرمانــی آســیا را 
در کارنامــه دارد، ایــن بــار در ایــران و در ســالن پیامبــر 
ــاب  ــا بازت ــت؛ ام ــی ایتالیاس ــم مل ــان تی ــم، میزب اعظ
خبــری و تماشــای دیــدار ملی پوشــان بــرای بانــوان در  

هالــه ای از ابهــام قــرار دارد. 
بــه گــزارش ایســنا، تیــم ملــی فوتســال بانــوان ایــران 
و جــذاب ســال ۲۰۱5،  زیبــا  بازی هــای  ارائــه  بــا 
توانســت قهرمــان آســیا شــود و ایــن قهرمانــی در حالی 
بــه دســت آمــد کــه مــردم عاقه منــد نتوانســتند بــازی 
ــاهد  ــانه ش ــق رس ــی از طری ــود را حت ــان خ ملی پوش

باشــند. 
تیــم ملــی فوتســال بانــوان ایــران بازی هــای دوســتانه ای 
را در ایــران مقابــل روســیه برگــزار کــرده؛ در حالــی کــه 
هیــچ خبرنــگار و عــکاس خانــم ایرانــی اجــازه حضــور 

ــازی  ــان ب در ســالن مســابقه را نداشــته  و پــس از پای
ــت  ــه دس ــی ب ــانه های روس ــازی از رس ــای ب عکس ه
ــه  ــت ب ــار نوب ــی رســیده اســت. ایــن ب ــان ایران مخاطب
ــرار  ــیا ق ــان آس ــیده و قهرمان ــا رس ــی ایتالی ــم مل تی
ــد؛ امــا  اســت مقابــل تیــم اروپایــی ایتالیــا قــرار گیرن
ــری  ــه خب ــاگر و جامع ــوان تماش ــور بان ــم حض ــاز ه ب
ــی  ــن در حال ــت. ای ــخص نیس ــالن مش ــی در س ایران
ــود  ــام می ش ــنبه انج ــروز پنجش ــازی ام ــه ب ــت ک اس
ــات گســترده ای  ــل تبلیغ ــاه قب ــد م و وزارت ورزش چن
و  فوتبــال  ورزشــگاه های  در  بانــوان  حضــور  بــرای 
تماشــای مســابقات مــردان داشــت؛ امــا حتــی فعــا 
ــابقات  ــد مس ــوان می توانن ــه بان ــت ک ــخص نیس مش
تیــم ملــی فوتســال بانــوان ایــران را هــم تماشــا کننــد 

یــا خیــر.

شــیدا تخشــا، بازیکــن ســابق تیــم فوتبــال بانــوان 
آینده ســازان، پیراهــن ایــن تیــم را بــه حــراج 

ــت. گذاش
تئاتــر  اختتامیــه  در  ســه«  »ورزش  بــه گــزارش 
ــوع  ــا موض ــه ب ــاب« ک ــوم مهت ــم های معص »چش
کــودکان کار برگــزار شــد، شــیدا تخشــا، بازیکــن تیم 
فوتبــال بانــوان ذوب آهــن و کاپیتــان ســال گذشــته 
ــن  ــان ای ــمند در پای ــی ارزش ــا حرکت ــازان ب آینده س
برنامــه، پیراهــن فصــل گذشــته خــود را بــه حــراج 
گذاشــت کــه توســط صادقی، رئیــس بهزیســتی کل 
ــه  ــان ب ــون توم ــغ 5 میلی ــه مبل ــان، ب اســتان اصفه

ــد.  ــداری ش ــودکان کار خری ــع ک نف
ــان  ــا حضــور مســئوالن اســتان آقای ــن مراســم ب ای
ــر  ــتان، مهدویان ف ــتی اس ــس بهزیس ــی رئی صادق

مدیــر کل امــور اجتماعــی شــهرداری اصفهــان، 
ــتان و  ــتیک اس ــت ژیمناس ــس هیئ ــان رئی کریمی
مدیــر ورزشــگاه نقــش جهــان، دهقــان عضــو هیئت 
ــس  ــی رئی ــر کریم ــان، دکت ــگاه اصفه ــی دانش علم
مرکــز ملــی پژوهش هــای جوانــان، قشــاقی از 
ورزش  ارشــد  مدیــران  از  الچیانــی  وکا،  کانــون 
اســتان، حمامــی از مســئوالن هیئــت ژیمناســتیک، 
اعتباریــان رئیــس روابــط عمومــی ناحیــه ۶ اصفهان 
و ورزشــکار گرانقــدر خانــم شــیدا تخشــا عضــو تیــم 
ملــی فوتبــال بانــوان و ذوب آهــن اصفهــان و آقایــان 
ــان  ــا دهق ــی زاده، رض ــان زک ــاری، ایم ــان انص ساس
ــی  ــای رمضان ــپاهان و آق ــم س ــی از تی ــه نمایندگ ب
مســئول روابــط عمومــی تیــم ســپاهان برگــزار                                                                          

شــد.

ورزش

دادنامه
دادنامــه  شــماره  کاســه:95۰۷۷5/95 
9۶/۶/۲۶مرجــع  :9۶۰99۷۶۷9۷۱۰۰۶۷9بتاریــخ 
رســیدگی :شــعبه 4۱ شــورای حــل اختــاف  
تعاونــی  :شــرکت  خواهــان  اصفهــان   
اعتبارحســنات )درحــال تصفیــه (بــا وکالــت 
ــان  ــانی :اصفه ــه نش ــعودی ب ــحر مس ــم س خان
ــاراه  خ شــیخ صــدوق شــمالی –حــد فاصــل چه
ــه  ــرو طبق ــع س ــیخ مفیدمجتم ــراه ش وکا و س
۲- واحــد )۷( خوانــده :آقــای امیــر ســعید 
ــول  ــانی مجه ــه نش ــین  ب ــد حس ــان فرزن اباذری
المــکان  خواســته:مطالبه وجــه یــک فقــره چــک 
بــه شــماره 4۱3۶۱۱9۷۰بتاریــخ 95/8/5بمبلــغ 
۱34/۰۰۰/۰۰۰ریــال عهــده بانــک صادرات شــعبه ی 
خانــه اصفهــان   گردشــکار :پــس از ازجــاع پرونــده 
بــه اینشــعبه و ثبــت آن بــه کاســه فــوق و طــی 
تشــریفات قانونــی و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا 
و قاضــی شــورا اعــام و بشــرح آتــی مبــادرت بــه 
ــد:رای قاضــی شــورا      در  ــی نمای صــدور رای م
خصــوص دعــوی شــرکت تعاونــی اعتبار حســنات 
ــت   ــه طرفی ــعودی ب ــم سحرمس ــت خان ــا وکال ب
امیــر ســعید اباذریــان بــه خواســته مطالبــه وجــه 
چــک بــه شــماره 4۱3۶۱۱9۷۰بتاریــخ 95/8/5بــه 
مبلــغ ۱34/۰۰۰/۰۰۰ریــال بــه انضمــام مطلــق 
خســارات قانونــی و تاخیــر تادیــه تقدیمــی از 
ــن  ــتقرار دی ــر اس ــت ب ــه دالل ــان ک ــه خواه ناحی
ــته  ــده داش ــده خوان ــر عه ــته ب ــزان خواس ــه می ب
وبقاءاصــول مســتندات مذکــور دریــد مدعــی 
خوانــده  ذمــه  واشــتغال  بربقاءدیــن  داللــت 
واســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد لــذا 
ــوی  ــال  دع ــی درقب ــاع موجه ــده دف ــون خوان چ
ــت   ــی بربرائ ــته ودلیل ــول نداش ــه ومحم مطروح
ــه  ــه نکــرده اســت .مســتندا ب ــده وارائ ذمــه خوان
مــاده ۱98و5۱5و5۱9و5۲۲قانــون آییــن دادرســی 
مــد نــی دعــوی مطروحــه را وارد وثابــت دانســته 
ــت  ــه پرداخ ــده وب ــت خوان ــر محکومی ــم ب وحک
مبلــغ ۱34/۰۰۰/۰۰۰ریــال بابــت وجــه چــک مــورد 
بابــت  رومبلغ---/43/5۰۰/۰۰۰ریــال  دعــوی 
هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریخ 
سررســید چــک )95/8/5(تازمــان اجــرای حکــم 
ــزی  ــک مرک ــاخص بان ــن ش ــاس آخری ــر اس ب
ــه  جمهــوری اســامی و نشــر آگهــی وحــق الوکال
وکیــل طبــق تعرفــه در حــق خواهــان صــادر 
واعــام مینمایــد .رای صــادره غیابــی وبیســت روز 
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه 
وبیســت روز دیگــر پــس از آن قابــل تجدیــد نظــر 
خواهــی در محاکــم عمومــی حقوقــی شهرســتان 

ــد  ــی باش ــان  م اصفه
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــف   قاض .۲۶8۶۰/ال

ــان ــی اصفه ــوزه قضای ــعبه 4۱ح ش
 

دادنامه
دادنامــه  شــماره   ۱۲9-9۶: پرونــده  کاســه 
ــخ 9۶/۶/4 مرجــع رســیدگی :شــعبه  :۲98بتاری
49شــورای حــل اختــاف اصفهــان  خواهــان 

:هتــل بیــن المللــی پارســیان کوثــر اصفهــان  ســی 
ــه راوش   ــل :نفیس ــت  وکی ــوار مل ــل –بل ــی پ وس
نیــک  اداری  نیکبخــت  مجتمــع  :خ  بنشــانی 
بخــت طبقــه 5 واحــد ۲۲۰خوانــده :صبــا جمالــی  
نشــانی :مجهــول المــکان  خواســته  مطالبــه 
ــره چــک  ــت ســه فق ــال باب ــغ /۱۶/4۱۱/۰۰۰ری مبل
ــکار  ــی گردش ــی قانون ــه دادرس ــام هزین ــه انضم ب
ــه  ــذ نظری ــده واخ ــات پرون ــه محتوی ــت ب :باعنای
ــام  ــن اع ــورا ضم ــرم ش ــای محت ــورتی اعض مش
ــال  ــد متع ــتعانت از خداون ــیدگی بااس ــم رس خت
ــد :  ــی نمای ــدور رای م ــادرت بص ــی مب ــرح آت بش
»رای قاضــی شــورا«       درخصــوص داد خواســت 
ــت  ــا وکال ــر ب ــیان کوث ــی پارس ــن الملل ــل بی هت
ــی  ــا جمال ــت صب ــه طرفی ــه راوش ب ــم نفیس خان
ــال وجــه  ــغ /۱۶/4۱۱/۰۰۰ری ــه مبل بخواســته مطالب
یــک فقــره چــک بــه شــماره 44۶9۱9عهــده بانــک 
ــر  ــی وتاخی ــارات دادرس ــام خس ــه انضم ــار ب انص
تادیــه باتوجــه بــه دادخواســت تقدیمــی وماحظــه 
اصــول مســتندات دعــوی واینکــه خوانــده بــا 
ــه  ــی در جلس ــار کاف ــت وانتظ ــی وق ــاغ قانون اب
شــورا حاضــر نشــده ودر قبــال دعــوی و مســتندات 
ابــرازی خواهــان ایــراد وتکذیبــی بــه عمل نیــاورده 
و مســتندات ابــرازی نیــز اشــتغال ذمــه ی خوانــده 
ــذا  ــی ه ــد عل ــی کن ــت م ــان را حکای ــه خواه ب
ــه اســتناد مــواد  ــت دانســتن دعــوی ب ضمــن ثاب
۱98،5۱9،5۲۲قانــون آئیــن دادرســی مدنــی ومواد 
3۱5،3۱۰قانــون تجــارت حکــم بــه محکویــت 
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ شــانزده میلیــون  
وچهارصــد ویــازده هزارریــال بــه عنــوان اصــل 
ــوان  ــه عن ــال ب خواســته وپرداخــت /۱/4۲۰/۰۰۰ری
خســارت دادرســی بــه پرداخــت خســارات تاخیــر 
ــول  ــان وص ــت زم ــید لغای ــخ سررس ــه از تاری تادی
ــزی  ــک مرک ــاخص بان ــرخ ش ــق ن ــال آن طب ایص
وحــق الوکالــه وکیــل در حــق خواهــان صــادر 
ــرف  ــی و ظ ــادره غیاب ــردد. رای ص ــی گ ــام م واع
ــن  ــی در ای ــل  واخواه ــاغ  قاب ــس از اب ۲۰ روزپ
ــی  ــت واخواه ــس از مهل ــود وپ ــد ب ــعبه خواه ش
ظــرف بیســت روز تجدیــد نظــر خواهــی در محاکم 

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
ــل  ــورای ح ــعبه 49ش ــی ش ــف/۲۶۲۶۲ قاض م ال

ــاف  اخت

دادنامه
شــماره   9۶۰98۰358۰۰۰۲۱4  : پرونــده  شــماره 
کاســه  پرونــدہ   9۶۰۶5۲  : شــعبه  بایگانــی 
دو شــهر  داد گاہ کیفــری    9۶۰98۰358۰۰۰۲۱4
ــی ســابق( - مجتمــع شــهید  ــان )۱۱۰ جزای اصفه
ــای  ــاکی: آق ــماره ش ــی ش ــم نهای ــتی تصمی بهش
علــی رضــا عباســی فرزنــد ابوالفضــل بــه نشــانی 
ســاوه ۶ کیلومتــری احمــد ابــاد متهم:آقــای غــام 
نبــی جعفــری فرزنــد ناشــناس بــه نشــانی زنــدان 
مرکــزی اتهــام: تحصیــل مــال از طریــق نامشــروع 
یــا ســوء اســتفاده و تقلــب از امتیــازات گردشــکار: 
ــم  ــده خت ــات پرون دادگاه پــس از بررســی محتوی
ــدور رای  ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــیدگی بش رس

مینمایــد. رای دادگاه در خصــوص اتهــام آقــای 
غــام نبــی جعفــری دائــر بــر تحصیــل مــال 
ــب  ــال حس ــزان ۶۶٬4۰۲.۰۰۰ ری ــه می ــروع ب نامش
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــا عباس ــای علیرض ــکایت آق ش
محتویــات پرونــده شــکایت شــاکی کیفرخواســت 
ــاع از  ــت دف ــم جه ــور مته ــدم حض ــادره و ع ص
ــی  ــر آگه ــق نش ــاغ از طری ــم اب ــی رغ ــود عل خ
بــزه انتســابی محــرز مســتندا بــه مــاده ۲ قانــون 
ــاس و  ــاء اخت ــن ارتش ــازات مرتکبی ــدید مج تش
ــس  ــال حب ــل دوس ــه تحم ــم ب ــرداری مته کاهب
رد مــال بــه مبلــغ  ۶۶/4۰۲/۰۰۰ ریــال در حــق 
ــدی در  ــزای نق ــزان ج ــن می ــه همی ــباکی و ب ش
ــردد رای  ــی گ ــوم م ــت محک ــدوق دول ــق صن ح
ــل واخواهــی در  ــی وظــرف ۲۰ روزقاب صــادره غیاب
همیــن شــعبه ســپس قابــل تجدیدنظــر خواهــی 

ــد.  ــی باش ــتان م ــر اس ــعب تجدیدنظ در ش
م الــف۲۶83۰ رئیــس شــعبه ۱۱۰ دادگاه کیفــری 

دو شــهر اصفهــان - زاهــدی فــر

دادنامه 
شماره دادنامه : 9۶۰99۷۰353۶۰۱۲۶4

 : پرونــده  شــماره   9۶/۷/۲۲  : تنظیــم  تاریــخ 
 : شــعبه  بایگانــی  9۶۰998۰358۶۰۰۰۱۷شــماره 
 9۶۰998۰358۶۰۰۰۱۷ کاســه  9۶۰5۶3پرونــده 
اصفهــان  شــهر  دو  دادگاه کیفــری   ۱۱۰ شــعبه 
ــتی  ــهید بهش ــع ش ــابق( - مجتم ــی س )۱۱۰ جزای
9۶۰  99۷۰353۶۰ شــماره  ۱۲۶4  تصمیمنهــای 

ســید  فرزنــد  سکینه هاشــمی  شــاکی:خانم 
ــهرداری  ــه ش ــان - قلک ــانی رهن ــه نش ــی ب حاج
- ک بــاغ حاجــی - پ 5آقــای علــی محمــد 
ــال از  ــل م ــام: تحصی ــانی اته ــه نش ــتانی ب پاکس
ــی  ــا بررس ــکار: دادگاه ب ــروع گردش ــق المش طری
ــرح  ــام و بش ــیدگی را اع ــم رس ــده خت اوراق پرون
زیــر مبــادرت بصــدور رأی مــی نمایــد. در خصوص 
ــر  ــر ب ــتانی دائ ــد پاکس ــی محم ــای عل ــام آق اته
تحصیــل مــال نامشــروع حســب شــکایت خانــم 
ــه مبلــغ هشــتاد میلیــون ریــال  سکینه هاشــمی ب
بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده، شــکایت شــاکیه، 
کیفرخواســت صــادره و عــدم حضــور متهــم جهــت 
دفــاع از خــود علــی رغــم ابــاغ قانونــی از طریــق 
ــرای  ــرز و در اج ــابی مح ــزه انتس ــی ب ــر اگه نش
مــاده ۲ قانــون مرتکبیــن ارتشــاء، اختــاس و 
ــه تحمــل دو ســال حبــس  ــم ب ــرداری مته کاهب
محکــوم مــی گــردد . رای صــادره غیابــی و ظــرف 
ــن  ــی در همی ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ۲۰ روز پ
ــی در  ــر خواه ــل تجدیدنظ ــپس قاب ــعبه و س ش

ــد.  ــی باش ــتان م ــر اس ــعبات تجدیدنظ ش
م الــف ۲۶83۱ رئیــس شــعبه ۱۱۰ دادگاه کیفــری 

۲ اصفهان-رســول زاهــدی فــر 

دادنامه
شماره دادنامه : 9۶۰99۷۰353۶۰۱۲۶۲

 : پرونــده  شــماره   9۶/۷/۲۲  : تنظیــم  تاریــخ 
9۶۰998۰358۷۰۰۲۱5 شــماره بایگانــی شــعبه : 
ــه 9۶۰998۰358۷۰۰۲۱5  ــده کاس 5۷3 9۶۰ پرون

اصفهــان  شــهر  دو  دادگاه کیفــری   ۱۱۰ شــعبه 
ــتی  ــهید بهش ــع ش ــابق( - مجتم ــی س )۱۱۰ جزای
ــماره  ۱۲۶۲ 99۷۰353۶۰ 9۶۰  ــای ش ــم نه تصمی
ــا  ــد فضــل هللا ب شــاکی:آقای فریــدون رادان فرزن
وکالــت آقــای عــزت الــه الماســی فرزنــد حســن 
ــان خ  ــان - اصفه ــان - اصفه ــانی اصفه ــه نش ب
مولــوی کــوی فرزنــدی بــن بســت طالــب علــم پ 
3۱ متهم:آقــای رضــا گشــنیزجانی فرزنــد مصطفی 
بــه نشــانی اصفهان-اصفهــان اتهــام: ضــرب و 
جــرح عمــدی بــا چاقــو گردشــکار: دادگاه بــا 
ــده ختــم رســیدگی را اعــام و  بررســی اوراق پرون
بشــرح زیــر مبــادرت بصــدور رأی مــی نمایــد. رأی 
دادگاه در خصــوص اتهــام آقیــا رضــا گشــنیز خانــی 
ــو نســبت  ــا چاق ــدی ب ــر ضــرو جــرح عم ــر ب دائ
ــا وکالــت  ــه شــاکی آقــای  محمــد رضــا رادان ب ب
آقــای عــزت الــه الماســی بــا توجــه بــه محتویــات 
پرونــده ، شــکایت شــاکی ، کیفرخواســت صــادره 
و عــدم حضــور متهــم جهــت دفــاع از خــود 
ــی  ــر آگه ــق نش ــی از طری ــاغ قانون ــم اب ــی رغ عل
ــواد 448- ــرای م ــرز و در اج ــابی مح ــزه انتس ب
488-۷۰9-۷۱4-558 قانــون مجــازات اســامی 
مصــوب 9۲ و مــاده ۶۱4 قانــون مجــازات اســامی 
مصــوب ۷5 متهــم را بــه تحمــل یکســال حبــس 
بــه اتهــام جــرح بــا چاقــو و پرداخــت ســه درصــد 
ــک و  ــه ران و ی ــی متاالحم ــت دو بریدگ ــه جه دی
نیــم دینــار جهــت یــک فقــره کبــودی ران در حــق 
ــی  شــاکی محکــوم مــی گــردد. رأی صــادره غیاب
و ظــرف ۲۰ روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در 
همیــن شــعبه و ســپس قابــل تجدیدنظــر خواهی 
در شــعب تجدیدنظــر اســتان اصفهــان مــی باشــد. 
م الــف ۲۶83۲ رئیــس شــعبه ۱۱۰ دادگاه کیفــری 

۲ اصفهــان رســول زاهــدی فــر

دادنامه
 9۶۰99۷۰354۱۰۱۲۶5  : دادنامــه  شــماره 
 : پرونــده  9۶/8/۱شــماره   : تنظیــم  تاریــخ 
95۰998۰3۶۲۷۰۱4۶۷ شــماره بایگانــی شــعبه 
9۶۰۷83  پرونــده کاســه ۲۷۰۱4۶۷ 95۰998۰3۶ 
اصفهــان  دادگاه کیفــری دو شــهر  شــعبه ۱۱5 
ــی ســابق( - مجتمــع شــهید بهشــتی  )۱۱5 جزای
تصمیــم نهایــی  شــماره 9۶۰99۷۰354۱۰۱۲۶5  
ــه  ــر ب ــد اکب ــی فرزن ــدی بیات ــای مه ــاکی: آق ش
نشــانی اصفهان-اصفهــان خ نــواب صفــوی ک 

۱۱۰ ۷پ 
متهمیــن : آقــای داود غریبونــد فرزنــد رضــا 
بــه نشــانی اصفهــان - اصفهــان خ عبدالــرزاق 
ــای  ــکوفه پ ۲۱ ۲. آق ــن ش ــام ب ــیخ االس ک ش
ــه نشــانی  ــد رضــا ب ــی فرزن ــدی ناصــر اصفهان مه
ــهر  ــان - ش ــتان اصفه ــان - شهرس ــتان اصفه اس
اصفهــان - خ آتشــگاه اتهــام: معاونــت در ســرقت 
مقــرون بــه آزار گردشــکار: دادگاه پــس از بررســی 
محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام و 
ــد.  ــدور رای مینمای ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی بش
رای دادگاه در خصوصــی اتهــام آقایــان ۱- مهــدی 
ــی  ــاله ، ابران ــا 3۲ س ــد رض ــی فرزن ــر اصفهان نص

۲- داوود غریبونــد فرزنــد یحیــی )متــواری ( هــر 
دو دائــر بــر مشــارکت. در ســرقت مقــرون بــه آزار 
ــی و  ــدی بیات ــای مه ــه آق ــکایت اولی ــوع ش موض
ــه  ــر ب ــی دادگاه نظ ــز هللا آقای ــای عزی شــکایت آق
دســتگیری آقــای مهــدی نصــر حســین ســرقت 
ــن  ــی تلف ــف گوش ــی و کش ــای آقای ــازه آق از مغ
ــی در تصــرف متهــم  همــراه و کاپشــن آقــای بیان
ــد و  نصــر اصفهانــی و عــدم حضــور متهــم غریبون
عــدم دفــاع موثــر و متــواری شــدن پــس از اطــاع 
از قصــد مامــوران در بازجویــی از وی بزهــکاری 
ــواد  ــه م ــتندا ب ــذا مس ــته له ــرز دانس ــان را مح آن
۱34 و ۱۲5 قانــون مجــازات ۱39۲ و ۶5۲ از قانــون 
ــردگان را محکــوم  ــک از نامب مجــازات ۱3۷5 هری
بــه تحمــل دو فقــره ده ســال حبــس و دو فقــره 
ــال  ــا رد م ــری و متضامن ــاق تعزی ــه ش ۷4 ضرب
ــی  ــای آقای ــان ( در حــق آق ــغ ۱5۰ هــزار توم )مبل
محکــوم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف 
۲۰ روز از تاریــخ ابــاغ واقعــی قابــل واخواهــی در 
ــای  ــن مجازاته ــًا از بی ــت ضمن ــعبه اس ــن ش همی
ــره مجــازات ( الزم  ــک فق ــًا مجازات)ی ــوق صرف ف
ــل  ــر قاب ــا غی ــی ی ــورت تقلیل ــت و در ص االجراس
اجــرا شــدن مجــازات اشــد مجــازات اشــد بعــدی 
اجــرا مــی شــود رای فــوق پــس از گذشــت زمــان 
واخواهــی ظــرف ۲۰ روز قابــل اعتراضــی در مرجــع 

ــرم تجدیدنظــر اســتان اســت . محت
دادگاه  رئیــس شــعبه ۱۱5  الــف ۲۶83۷   م   

کیفــری دوشــهر اصفهــان - ایــرج ربیعــی

«آگهی مزایده اموال غیرمنقو ل»
اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه ۶ اصفهــان در 
نظــر دارد جلســه مزایــده ای در خصــوص پرونــده 
اجرایــی کاســه 9۶585ج /۶ لــه رامیــن رضایــی و 
علیــه مســعود کرمانــی مبنــی بــر مطالبــه در تاریخ 
ــرای  ــل اج ــح در مح ــاعت 8/3۰ صب 9۶/9/۲9 س
احــکام دادگســتری اصفهــان طبقــه زیرزمیــن 
اتــاق ۱5 جهــت فــروش شــش دانــگ ملکــی بــا 
ــه  ــی ک ــه کارشناس ــدرج در نظری ــخصات من مش
ذیــا درج شــده اســت ملکــی آقــای محکــوم علیه 
و اکنــون در تصــرف مالکانــه / مالــک مــی باشــد 
توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه شــرح 
ذیــل ارزیابــی شــده نظریــه وی مصــون از تعــرض 
ــن  ــد. طالبی ــزار نمای ــده برگ ــع گردی ــن واق طرفی
ــه  ــل از جلس ــرف 5 روز قب ــد ظ ــی توانن ــد م خری
مزایــده بــه نشــانی فــوق مراجعــه و از ملــک بازدید 
و بــا همــراه داشــتن ۱۰ درصــد بهــا بــه صــورت نقــد 
ــه  ــی در وج ــک مل ــده بان ــن ش ــک تضمی ــا چ ی
اجــرای احــکام حقوقــی درجلســه مزایــده شــرکت 
نماینــد. پیشــنهاد دهنــده باالتریــن قیمــت برنــده 
مزایــده خواهــد بــود تســلیم ملــک مــورد مزایــده 
پــس از پرداخــت تمــام بهــای آن صــورت خواهــد 
ــوم  ــده محک ــر عه ــی ب ــای اجرای ــت. هزینه ه گرف
ــده  ــورد مزای ــک م ــی باشــد. اوصــاف مل ــه م علی
ــام و دورد  ــدا و س ــتایش خ ــد و س ــس از حم پ
ــاغ  ــه اب ــف ب ــد )ص( عط ــد و آل محم ــر محم ب
ــی 9۶۰585،  ــماره بایگان ــه ش ــده ب ــوع پرون موض

ــه رامیــن علیــه آقــای مســعود کرمانــی حبیــب  ل
آبــادب جهــت ارزیابــی کارگاه شــماره ۱9 از بلــوک 
۷ واقــع در خیابــان امــا خمینــی - عطاالملــک - 
خیابــان نــوآوران، اینجانــب کارشــناس منتخــب در 
ــد و ضمــن  ــرم از محــل بازدی ــل محت معیــت وکی
ــل  ــه شــرح ذب ــدام ب ــی ماحصــل اق ــه محل معابن

حضورتــان تقدیــم مــی گــردد.
الف( وضعیت ثبتی

محــل مــورد ترافــع فاقــد پــاک ثبتــی مــی باشــد. 
متــراژ عرصــه و اعیانــی و بالکــن برابــر 8۱ مترمربع 

است.
ــی  ــورت کارگاه م ــه ص ــی ب ــت فیزیک ب( وضعی
ــه فعالیتــی در آن صــورت  باشــد. اکنــون هیچگون
نمــی گیــرد. نــوع اســکلت مصالــح بنایــی، ســقف 
تیرچــه و بلــوک، فــرش کــف ســیمان لیســه ایــی، 
نمــای داخلــی پاســتر ســیمان پرداختــی، نمــای 
خارجــی آجــر نمــای 5/5 ســانتی، درب کارگاه 
ــی  ــرق و گاز م ــعابات آب، ب ــزی، دارای - .انش فل

باشــد
ــب  ــه مرات ــت ب ــا عنای ــناس ب ــر کارش ــار نظ اظه
ــار نظــر مــی گــردد  ــن اظه معروضــه و ســایر قرائ
ــر و قیمــت  ــه عوامــل موث ــن کلی ــا در نظــر گرفت ب
روز بــازار ارزش شــش دانــگ گارگاه عرصــه و 
اعیانــی برابــر ۲4۰۰۰۰۰۰۰۰ معــادل دویســت و چهــل 
میلیــون تومــان بــرآورده و اعــام نظــر مــی گــردد. 
م الــف ۲۶۲8۰  مدیــرو دادورز اجــرای احــکام 

ــوری ــن منص ــان- حس ــی اصفه حقوق

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای حجــت عباســیان  دادخواســتی به خواســته 
مطالبــه بــه طرفیــت مهــدی کریمــی پــور بــه ایــن 
ــت و  ــه 9۶/4۷۷ ثب ــه کاس ــه ب ــلیم ک دادگاه تس
بــرای تاریــخ 9۶/۰9/۱۲ ســاعت ۰3:۰۰ عصــر وقــت 
ــه  ــه اینک ــر ب ــت نظ ــده اس ــن ش ــیدگی تعیی رس
خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــد لــذا حســب 
ــب  ــی مرات ــن دادرســی مدن ــون آئی ــاده ۷3 قان م
یــک نوبــت در یکــی از روزنامه هــای کثیــر االنتشــار 
طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده مذکــور دعــوت 
بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و 
 در وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر

 شود. 
یــک  شــماره  مجتمــع  چهــارم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار شهرســتان  
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

5/3۷/9۰۶/م الــف بــه تاریــخ 9۶/۰9/۰۱

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9۶۱۰44۲۶۷94۱۰۰۰۱3
شماره پرونده: 9۶۰998۶۷94۱۰۰4۰8 

ــم:  ــخ  تنظی ــی شــعبه:9۶۰4۰9 تاری شــماره بایگان
لــه :عبــاس  9۶/۰8/۰9  مشــخصات محکــوم 
ــد :ابوالقاســم      نشــانی :اســتان  ــت  فرزن رضای
اصفهــان –شــهر اصفهــان –جــی –امــام زاده 
پــاک ۲۲۷-   ۱ مهــر  بســت  اطشــاران –بــن 

کــد پســتی 8۱59۶۷59۱9   مشــخصات 
ــدر  ــام پ ــی ن ــب ش ــم غری ــه :کری ــوم علی محک

:علــی     نشــانی: مجهــول المــکان  محکــوم بــه: 
بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه 
دادنامــه  9۶۱۰۰9۶۷94۱۰۰8۲۶وشــماره  شــماره 
علیــه  9۶۰99۷۶۷94۱۰۱85۰محکــوم  مربوطــه 
محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 5۰۰۰۰۰۰ریــال 
بابــت اصــل خواســته ومبلــغ ۱۱۰۲5۰۰ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی ومبلــغ ۱۲۰۰۰۰ریــال هزینــه نشــر 
ــم  ــخ تقدی ــه از تاری ــر تادی ــی وخســارت تاخی آگه
تاریــخ  لغایــت   )۱39۶/۰4/۱۰( دادخواســت  
وصــول در حــق خواهــان ونیــم عشــر حــق االجــرا 
در حــق اجــرای احــکام . .   محکــوم علیــه مکلــف 
اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه : ۱- ظــرف ده 
ــاده34  ــذارد ) م ــرا گ ــع اج ــرا بموق ــاد آن روز مف
قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .۲- ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن 
ــه اجــرای  میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر ب
مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه 
امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت 
ــور  ــه ط ــول ، ب ــر منق ــول و غی ــوال منق ــه ام هم
ــه  ــدی ک ــزان وجــوه نق ــر می مشــروح مشــتمل ب
ــی  ــات مال ــا و موسس ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ــه ه ب
ــراه  ــه هم ــی دارد ب ــا خارج ــی ی ــاری ایران و اعتب
مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه 
اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث 
دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز 
فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر 
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک در ام
ــت  ــه دادخواس ــه ضمیم ــار ب ــوای اعس ــرح دع ط
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 
ــود)  ــی ش ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک خواس
مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
ــه از  ــوم علی ــی ۱394(  .4- خــودداری محک مال
ــرار از  ــور ف ــه منظ ــوال ب ــورت ام ــل ص ــام کام اع
ــت  ــری در جــه هف ــس تعزی ــم ، حب اجــرای حک
را در پــی دارد. ) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی و مــاده ۲۰ ق.م.ا و مــاده ۱۶ قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی ۱394( 5- انتقــال 
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از 
ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای 
ــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات  پرداخــت دی
تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل 
نصــف محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی شــود. 
) مــاده ۲۱ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی ۱394(. ۶- چنانچــه صــورت امــوال پــس 
از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم 
علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یا 
تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم 
ــون  ــاده 3 قان ــره ۱ م ــود.) تبص ــد ب ــه خواه علی

ــی ۱394( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
م الــف ۲۷3۱۲ مســئول دفتــر شــورای حــل 
اختــاف شــعبه ۱۱حقوقــی شــورای حــل اختاف 

اصفهــان )مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم (

،،
خــوب  را  لیــگ  نفتی هــا  صنعــت 
معمــول  طبــق  امــا  کردنــد؛  آغــاز 
ایــن ســال ها هنــوز بــه میانــه فصــل 
نرســیده، بــا مشــکالت درون تیمــی 

شــدند مواجــه 
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پیشهناد فیلم

عصر یخبندان

کارگردان: مصطفی کیایی
نویسنده: مصطفی کیایی

بازیگــران: بهــرام رادان، فرهــاد اصالنــی، آنــا نعمتــی، ســحر 
دولتشــاهی، ژالــه صامتــی، مینــا ســاداتی، محســن کیایی، 

بابــک بهشــاد، مهتــاب کرامتی
 خالصه داستان فیلم

در »عصــر یخبنــدان«، خارپشــت ها تصمیــم گرفتنــد رنــج 
خارهــای یکدیگــر را تحمــل کننــد، امــا کنــار هــم باشــند و 
بــه هــم گرمــا بدهنــد؛ خارپشــت ها تنهــا جاندارانــی بودنــد 

کــه در »عصــر یخبنــدان« زنــده ماندنــد.
ــاخته  ــن س ــدان«، چهارمی ــر یخبن ــینمایی »عص ــم س فیل
مصطفــی کیایــی اســت. فیلــم »عصــر یخبنــدان«، فیلمــی 
اجتماعــی و پربازیگــر بــا 8 نقــش اصلــی، در همــان حــال 
ــه  و هــوای کارهــای قبلــی مصطفــی کیایــی اســت؛ امــا ب
ــیرینی  ــاوت و ش ــن متف ــم لح ــه، فیل ــای قص ــل فض دلی

ــری دارد. کمت
 فیلمنامــه »عصــر یخبنــدان« بســیار حرفــه ای و پیچیــده 
ــای  ــاز از جابه جایی ه ــت فیلمس ــری درس ــت و بهره گی اس
ــه  ــم ک ــی از فیل ــه بخش های ــاره ب ــت دوب ــی و بازگش زمان
ــه کششــی  ــه فیلمنام ــده شــده اند، ب ــر دی ــه ای دیگ از زاوی
ــیوه های  ــال از ش ــن ح ــیده و در عی ــش بخش رضایت بخ
فیلم هــا  از  این گونــه  بــرای  فیلمنامه نویســی  مرســوم 
فاصلــه گرفتــه اســت. از دیگــر نــکات مثبــت و قابــل ذکــر 
ــاره  فیلمنامــه اثــر، طنــز نهفتــه ای ســت کــه در دل آن  درب
ــگی  ــای همیش ــی از مؤلفه ه ــرا یک ــده و ظاه ــه ش نهادین
ــژه«  ــط وی ــه در »خ ــت ک ــی اس ــی کیای ــای مصطف کاره
ــم  ــی، فیل ــه عبارت ــد. ب ــده می ش ــز دی ــه« نی و »ضدگلول
قربانــی مضمــون تلــخ و ســیاه داســتانش نمی شــود؛ 
بلکــه چــه در ترســیم کاراکترهــا و چــه در بطــن داســتان 
ــه کار را از  ــود ک ــده می ش ــز دی ــی از طن ــای کم رنگ مایه ه

ــد. ــات می ده ــق نج ــیاهی مطل س

حرف و نقل

 جایــزه یــک عمــر دســتاورد هنــری، یازدهمیــن دوره 
ــاد  ــه زنده ی ــی ب ــزه ســینمای آسیاپاســیفیک در حال جای
عبــاس کیارســتمی اهــدا می شــود کــه ایــن جایــزه 
ایــن کارگــردان  بین المللــی  جایــزه  هفتادوهفتمیــن 
و  اســت  ایــران  ســینمای  بین المللــی  سرشــناس 
 مصــادف بــا هفتادوهفتمیــن ســال تولــد او اهــدا خواهــد 

شد.
 خســرو معصومــی، کارگــردان ســینما، دربــاره آخریــن 
وضعیــت فیلــم ســینمایی »کار کثیــف« گفــت: در حــال 
ــام  ــر انج ــن اث ــذاری ای ــل صداگ ــن مراح ــر آخری حاض
می شــود؛ ضمــن اینکــه مراحــل تصحیــح رنــگ هــم در 

اســتودیو روشــنا در حــال انجــام اســت.
 حمیــد پــورآذری، سرپرســت گــروه تئاتــر »پاپتی هــا« 
کــه پیــش از ایــن قصــد داشــت فــاز دوم پــروژه تئاتــری 
ــاره  ــد، درب ــرا کن ــاری اج ــال ج ــی« را در س »متروکه خوان
فعالیــت خــود گفــت: در حــال حاضــر  جدیدتریــن 
»متروکه خوانــی« را کنــار گذاشــته ایم و بــا حــدود ۲۵ 
بازیگــر کــه بخشــی از آن هــا از بازیگــران »متروکه خوانــی« 

ــک پرفورمنــس هســتیم. ــن ی هســتند، مشــغول تمری
ــی  ــال پیاپ ــن س ــرای نهمی ــن ب ــم ک ــنواره فیل  جش
رویــداد  ایــن  فیلم هــای  از  برگزیــده  مجموعــه ای 
ســینمایی را تحــت عنــوان »هفتــه فیلــم کــن« در شــهر 

بوینــوس آیــرس بــه نمایــش می گــذارد.
 فیلــم ســینمایی »الال کــن« بــه کارگردانی و نویســندگی 
مصطفــی قربان پــور و تهیه کنندگــی حســن کالمــی، ۱۰ روز 

اســت در تهــران کلیــد خــورده اســت.
 خواهــرزاده جــالل آل احمــد بــا انتقــاد از رونــد کنــد 
ــوز  ــت: هن ــیمین گف ــالل و س ــوزه ج ــازی خانه م آماده س

ــدارد. ــود ن ــرای آن وج ــنی ب ــم انداز روش چش
ــت  ــس از هش ــته پ ــال گذش ــه س ــار ک ــا عص  علیرض
ســال ســکوت، بــار دیگــر بــه عرصــه اجــرای زنــده 
ــتدارانش  ــه دوس ــب توج ــتقبال جال ــا اس ــت و ب بازگش
ــا انــرژی ای کــه ســال گذشــته  روبــه رو شــد، می گویــد: ب
از اســتقبال عالقه منــدان هنــر از کنســرتم گرفتــم، تصمیــم 
 دارم کنســرت خــود را در تاریــخ ۱۱ دی مــاه در تهــران 
و ســالن میــالد نمایشــگاه بین المللــی روی صحنــه     

ــرم. بب
ــه  ــرایی«  ک ــز »همس ــه طن ــام در مجموع ــراره رخ  ش
ــازی  ــود، ب ــد ش ــیما تولی ــه س ــبکه س ــت در ش ــرار اس ق
ــی  ــه تهیه کنندگ ــز »همســرایی«  ب ــه طن ــد. مجموع می کن
محمدرضــا وکیلــی طباطبایــی و کارگردانــی حســین 

تبریــزی ســاخته می شــود.
ــه  ــن برنام ــم برلی ــنواره فیل ــتمین جش  شصت وهش
ــار  ــی وایم ــینما در دوره تاریخ ــه س ــود را ب ــار خ ــرور آث م

)پیــش از ظهــور نازی هــا( اختصــاص داد.
 فیلــم جدیــد کوئنتیــن تارانتینــو از جملــه ۱۱ فیلمــی 
ــی  ــون دالر مشــوق مالیات ــش از ۶۲ میلی ــه از بی اســت ک

ــد. ــتفاده می کن اس
 فیلــم کوتــاه »حیــوان« بــه کارگردانــی بهمــن و 
ــم  ــن فیل ــن دوره جشــنواره انجم ــرام آرک در هفدهمی به

رقابــت می کنــد. Whistler کانــادا 
ــی  ــه کارگردان ــی« ب ــده چین ــش »رانن ــتر نمای  پوس

ــد. ــی ش ــیف رونمای ــزاد س پری

کوتاه اخبار 
با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

اصفهان
تماشاخانه  »ارغوان« در شهرضا 

افتتاح شد
تماشــاخانه  »ارغــوان« شــهرضا بــا حضــور مدیــر کل 

فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اصفهــان افتتــاح شــد. 
تماشــاخانه  »ارغــوان«، اولیــن تماشــاخانه  جنــوب اســتان 
تماشــاخانه های خصوصــی  اولیــن  و جــزو  اصفهــان 
ــی  ــق تمام ــه طب ــی رود ک ــمار م ــه ش ــان ب ــتان اصفه اس
اســتانداردهای تعریف شــده - چــه از لحــاظ ایمنــی 
ســاختمان و چــه از لحــاظ تخصصــی - بــا هزینــه ای بالــغ 
ــل  ــی تکمی ــورت خصوص ــه ص ــان ب ــون توم ــر ۲۰۰ میلی ب

ــت.  ــده اس ش
ــگ و  ــر اداره کل فرهن ــر نظ ــن تماشــاخانه زی ــت ای فعالی
ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان و اداره فرهنــگ و ارشــاد 

اســالمی شهرســتان شــهرضا انجــام می شــود.

»مراقبت های ویژه« در تاالر هنر
ــد  ــندگی محم ــه نویس ــژه« ب ــای وی ــش »مراقبت ه نمای
رحمانیــان بــا کارگردانــی مهــدی جوانمــردی تــا ۹ آذرمــاه 

ــی رود.  ــه م ــان روی صحن ــر اصفه ــاالر هن در ت
مهــدی جوانمــردی، کارگــردان ایــن نمایــش، دربــاره  
فضــای  ویــژه،  مراقبت هــای  می گویــد:  آن  جزئیــات 
جنــگ و پشــت جبهه هــای جنــگ را روایــت می کنــد کــه 
ــاره آن صحبــت شــده اســت. ایــن نمایــش در  کمتــر درب
ــژه  ــای وی داخــل فضــای بیمارســتان و بخــش مراقبت ه
ــه  ــه را روی صحن ــر از جامع ــتان دو قش ــذرد و داس می گ

روایــت می کنــد.
 گفتنــی اســت بازیگرانــی چــون متیــن برخــوردار، فاطمــه 
نمایــش  ایــن  در  حســینی و محمــد عیســی احمدی 
ــورژی  ــد و فهیمــه ســیاحیان درامات ــای نقــش می کنن ایف

ــده داشــته اســت.  ــر عه آن را ب
ــا حمایــت  ــرای دیــدن ایــن نمایــش کــه ب ــدان ب عالقه من
کافه تئاتــر اصفهــان و تــاالر هنــر روی صحنــه مــی رود، تــا 
۹ آذرمــاه فرصــت دارنــد هــر شــب )بــه جــز ۵ آذر( رأس 

ســاعت ۱8:۰۰ بــه تــاالر هنــر اصفهــان مراجعــه کننــد.

»لیان« به یاری زلزله زدگان می آید
گــروه موســیقی »لیــان«، جدیدتریــن کنســرت خــود را بــا 
تلفیــق موســیقی بوشــهر بــا یکــی دیگــر از مناطــق ایــران 

ــرد.  ــه می ب ــه روی صحن ب
محســن شــریفیان، سرپرســت گــروه »لیــان«، بــا اشــاره 
ــیقی  ــروه موس ــن گ ــرت ای ــن کنس ــخ جدیدتری ــه تاری ب
ــان ۱۰ و ۱۱  ــروه لی ــرت گ ــت: کنس ــران گف ــهری در ته بوش
دی مــاه در تــاالر وحــدت برگــزار خواهــد شــد؛ مــا هماننــد 
برنامه هــای قبلــی بــه برگــزاری اجرایــی پرانــرژی و قــوی 
تاکیــد داریــم و ایــن بــار هــم تلفیــق موســیقی بوشــهر بــا 
یکــی دیگــر از مناطــق ایــران را در برنامــه خواهیــم داشــت؛ 
ــزاری  ــرت در روز برگ ــورپرایزهای کنس ــن س ــود ای ــا وج ب
ایــن  از عوایــد  برنامــه مشــخص می شــود. بخشــی 
ــد  ــاص خواه ــاه اختص ــه زدگان کرمانش ــه زلزل ــرت ب کنس

یافــت.

ــی  ــه کارگردان ــر« ب ــی »8۷ مت ــه تلویزیون ــرداری مجموع تصویرب
ــه دارد.  ــان ادام ــران همچن ــاری در ته ــوش عی کیان

ــته  ــه روز گذش ــک، در س ــبکه ی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرای ضبــط ســکانس های مختلــف خارجــی و خیابانــی  گــروه ب
ــد کــه در ایــن  ــان ۱۵ خــرداد مشــغول فیلمبــرداری بودن در خیاب
ــن  ــل دوربی ــی مقاب ــان آصف ســکانس ها رضــا مســعودی و عرف
رفتنــد. بــا پایــان کار در ایــن لوکیشــن، گــروه تولیــد مجموعــه از 
ــان  ــه لوکیشــن اصلــی ســریال کــه منزلــی در خیاب روز اول آذر ب

نیلوفــر تهــران اســت، رفتنــد. 
مجموعــه تلویزیونــی »8۷ متــر«، داســتان دو خانــواده بــه نــام 
ــد  ــال خری ــه دنب ــه ب ــد ک ــت می کن ــی را روای ــی و خلیل پورَدَوران

ــد. ــق می کنن ــی را خل ــردار، ماجراهای ــک کالهب ــه ای از ی خان
فریبــا کامــران، حســین  رجبــی،  مهــران  دهکــردی،  علــی 
ســلیمانی، شــهین تســلیمی، فریــده ســپاه منصور، محمــد 

بحرانــی، ســعید پیردوســت، دیبــا زاهــدی، ملیــکا نصیــری، غــزل 
شــجاعی، رضــا مســعودی، عرفــان آصفــی، الهــه خادمــی و نیمــا 

ــتند. ــر« هس ــریال »8۷ مت ــران س ــوری زاده، از بازیگ ن
عوامــل تولیــد ایــن ســریال عبارت انــد از: تهیه کننــده، نویســنده و 
کارگــردان: کیانــوش عیــاری، برنامه ریــز و دســتیار اول کارگــردان: 
شــبنم عرفی نــژاد، دســتیار دوم کارگــردان: رضــا مســعودی، مدیــر 
ــفی،  ــهیال کاش ــه: س ــی صحن ــی، منش ــن آقاکریم ــد: حس تولی
مدیــر فیلمبــرداری: داریــوش عیــاری، فیلمبــردار: بابــک ابرغانــی، 
ــار  ــد گل افش ــم: محم ــراح گری ــازی، ط ــیامک نی ــردار: س صداب
ــراح  ــینی، ط ــا حس ــاس: مهس ــراح لب ــژاد، ط ــن عرفی ن و نازنی

صحنــه: ســعید رحیمــی، مدیــر تــدارکات: رضــا صــادق.
مجموعــه تلویزیونــی »8۷ متــر«، کاری از گــروه فیلــم و ســریال 
ــه ای در  ــمت ۴۵ دقیق ــه در ۴۰ قس ــت ک ــک سیماس ــبکه ی ش

ــد اســت. دســت تولی

فیلــم کوتــاه »مــادر«، برگزیــده یکــی از دوره هــای 
ــنبه      ــنات، در روز پنجش ــم حس ــنواره فیل ــین جش پیش
۲ آذرمــاه بــا حضــــور کارگـــردان نقــد و بررســی                  

. د می شــو
علــی ثقفــی، کارگــردان فیلــم کوتــاه »مــادر«، پنجشــنبه 
۲ آذرمــاه رأس ســاعت ۱۶ در ســالن کنفرانــس کتابخانه 
ــان  ــد کاشی فروش ــا مجی ــراه ب ــان، هم ــزی اصفه مرک
ــوان  ــه عن ــروی ب ــدون خس ــد و فری ــوان منتق ــه عن ب

ــیند. ــش می نش ــی فیلم ــه بررس ــناس ب کارش
علــی ثقفــی دربــاره »مــادر« می گویــد: »فیلــم در 
ــک  ــذرد؛ ماجــرای ی ــه قدیمــی می گ ــک خان فضــای ی
خانــواده ســه نفــره اســت کــه به تازگــی بــه ایــن منــزل 
قدیمــی اسباب کشــی کرده انــد؛ امــا بــا پیرزنــی در 
خانــه مواجــه می شــوند کــه گویــی صاحبخانــه پیشــین 

اســت و هنــوز آنجــا را تــرک نکــرده اســت.
مــرد کــه نمی دانــد پیــرزن در خانــه چــه می کنــد، 
ــی  ــه خال ــر خان ــه اگ ــد ک ــراض می کن ــر او اعت ــه پس ب
ــدازد؛  ــرون می ان ــس را بی ــز و همه ک ــود، او همه چی نش
ــه  ــه هیچ وج ــرش ب ــادر پی ــه م ــد ک ــر می گوی ــا پس ام
ــرور  ــه م ــه ب ــرد صاحبخان ــد. م ــرون نمی آی ــه بی از خان
ــار کســی  ــی در انتظ ــرزن گوی ــه پی متوجــه می شــود ک
ــه  ــت از خان ــرار نیس ــدن او ق ــا آم ــده و ت ــه مان در خان

ــرود... .« ب
بــه  دیــن  ادای  در  مادرانــه  روایتــی  فیلــم  ایــن 
ــز  ــادران عزی ــژه م ــهدا و به وی ــم ش ــای معظ خانواده ه

شهداســت.
ایــن جلســه تــا ســاعت ۱۹ ادامــه دارد و حضــور بــرای 

عمــوم رایــگان و آزاد اســت.

فرهنگ و هنر10

فاطمه زینلیان
کیمیای وطن

F.Zinalian@eskimia.ir

ــر  ــاه محــرم و صف ــام رســیدن م ــه اتم ــا ب ب
و شــروع مــاه ربیــع االول، فرصــت مناســبی 
آغــاز ســریال های  بــرای  پیــش می آیــد 
بــا موضــوع طنــز، و شــبکه های  جدیــد 
مختلــف ســیما هرکــدام بــه  نوبــه خــود 
ــبانه  ــبتی و ش ــای مناس ــریال ها و فیلم ه س

آمــاده می کننــد. را 
ــریالی  ــس س ــون، آنون ــب ها تلویزی ــن ش ای
ــود  ــری اول خ ــه در س ــد ک ــش می کن را پخ
جذاب تریــن  و  پرمخاطب تریــن  از  یکــی 
ســریال های طنــز بــه شــمار می رفــت و 
ــدن  ــت دی ــای ثاب ــیاری را پ ــاگران بس تماش

ــود. ــرده ب ــریال ک ــن س ای
ســریالی طنــز بــا رویکــرد اجتماعــی، کاری از 
ســروش صحــت، نویســنده، بازیگــر و البتــه 
کارگــردان خــوش ذوق اصفهانــی کــه کاری در 
خــور توجــه اســت و ثمــره مدت هــا نشســتن 
ــن  ــگارش ای ــی و ن ــه مل ــرروزه در کتابخان ه

ــا دوســتان. ســریال و هم اندیشــی ب

ایــن هنرمنــد خــوش ذوق در ســریال های 
پیشــین خــود نیــز ماننــد »شــمعدانی« 
و »ســاختمان پزشــکان«، مهارتــش را در 
کارگردانــی و نویســندگی در حــوزه طنــز اثبات 

ــت. ــرده اس ک
»لیسانســه ها« کــه  ســریال  اول  ســری 
در ســال ۹۵ از شــبکه 3 ســیما پخــش 
شــد، داســتان زندگــی 3 جــوان تقریبــا 
»حبیــب«  نام هــای  بــه  هم سن وســال 
)هوتــن شــکیبا(، »مازیــار« )امیــر کاظمــی( 
ــود  ــتمی( ب ــین رس ــعود« )امیرحس و »مس
کــه هرکــدام بــه  نوبــه خــود درگیــر مشــکالت 
ــا  ــش ب ــی و در چال ــخصی و گاه اجتماع ش

ــد. ــا بودن آن ه
»مســعود« بــرای ازدواج آمــاده می شــد و بــا 
وجــود مشــکالت خانوادگــی و حتی نداشــتن 
پــول و شــغل مناســب، جراحــی زیبایــی کرده 
بــود و بــرای مراســم عروســی بــه کار و محــل 
ــا  ــود ت ــاز داشــت؛ او در تــالش ب ســکونت نی
ــا  ــود ت ــر خ ــدر همس ــخت گیری های پ از س

حــدی بکاهــد.

ــاد و  ــرطان، اعتی ــاری س ــر بیم ــار درگی مازی
جدایــی عاطفــی پــدر و مــادر، بیــکاری و 

ــود. ــرت ب ــرای مهاج ــالش ب ت
و حبیــب، شــاید جذاب تریــن شــخصیت 
ــه  ــه ب ــود ک ــه ب ــردی از قشــر مرف ســریال، ف
ــر  ــه نظ ــی مناســب تر ب ــت مال ــل موقعی دلی
ــه  ــا ب ــری دارد؛ ام ــکالت کمت ــید مش می رس
ــاط  ــراری ارتب ــی در برق ــل نداشــتن توانای دلی
احساســات  نشــان دادن  و  دیگــران  بــا 
واقعــی اش نتوانســته بــود ازدواج کنــد و ایــن 
امــر )ازدواج( بــه دغدغــه هــرروزه اش تبدیــل 

ــود.  شــده ب
ــود  در ایــن ســری از ســریال ســعی شــده ب
ــان  ــراوان جوان ــکالت ف ــه مش ــی ب ــا نگاه ب
دوبــاره و شــاید چندبــاره بــه مســئوالن کشــور 
بــرای حل وفصــل مســائل و معضــالت آنــان 
تلنگــری زده  شــود؛ شــوخی بــا پلیــس، 
طنزهایــی در موقعیــت مناســب، بــازی روان 
بازیگــران، فیلمنامــه خــوب و کارگردانــی 
یکدســت ســروش صحــت از نقــاط جــذاب و 

ــن ســریال اســت.  ــگ ای ــه پررن البت

مشــکل ازدواج، مســئله مهــم و دشــواری 
ــان امــروز  اســت کــه بــرای بســیاری از جوان
کشــورمان قابــل درک اســت؛ امــا اینکــه 
ــد،  ــه حــل آن پرداخته ان چقــدر دولتمــردان ب
ــن ســریال  ــه تلویحــا در ای ســوالی اســت ک
ــا مایــه ای از طنــز موضــوع  مطــرح شــده و ب

ــود. ــیده می ش ــاره کش ــی دوب ــه چالش ب
ــی  ــه نوع ــاید ب ــه ها«، ش ــریال »لیسانس س
باشــد؛  آپارتمانــی هــم  یــادآور طنزهــای 
ــای شــیرین«،  ــد »دنی ــی مانن طنزهــای خوب
ــریال های  ــبز«؛ س ــه س ــران« و »خان »همس
جــذاب و پربیننــده دهــه هفتــاد کــه بــا وجود 
ــت چــون  ــرداری در یــک لوکیشــن ثاب فیلمب
ــریال را  ــتیاق س ــا اش ــاگر ب ــان، تماش آپارتم
ایــن دســت ســریال ها  دنبــال می کــرد. 
و  کارگردانــان  دیــد  از  مدت هاســت  کــه 
تهیه کننــدگان دور و ناپیــدا بــوده، ایــن بــار بــه 
نوعــی و بــا کار ســروش صحــت احیا شــده و 

ــه خــوب درخشــیده اســت. الحــق ک
انجــام دادن کارهایــی بــا پخــش شــبانه، 
ــی  ــد یــک فیلمنامــه خــوب و کارگردان نیازمن
دقیــق اســت؛ چــه بســا اگــر فیلمنامــه خــوب 
نوشــته و کار نشــود، فیلم تماشــاگر خــود را از 
دســت بدهــد و حتــی بــا پایانــی جمع شــده 
و اصطالحــا ســرهم بندی شــده بــه انتهــا 
برســد؛ مشــکلی کــه بــه وضــوح در بســیاری 
پخش شــده  حــال  بــه  تــا  کارهــای  از 
ــا ســروش صحــت در کارهــای  ــم؛ ام دیده ای
ــه را  ــه فیلمنام ــان داد ک ــود، نش ــین خ پیش
ــل  ــق تکمی ــه طــرز درســت و دقی ــا ب ــا انته ت
کــرده و یــک پایــان منطقــی بــرای آن در نظر 
گرفتــه اســت و ایــن جذابیــت را تــا بــه جایی 
حفــظ کــرده کــه تماشــاگر را مشــتاق دیــدن 
ســری دوم ســریال هایی ماننــد »پزشــکان« 
ســاخت؛ کاری کــه البتــه هرگــز ســاخته نشــد 

ــت. ــو رف ــد جل ــه پیش تولی ــا مرحل و ت
نکتــه شــایان تأمــل دیگــر در بــاب ایــن 
کارگــردان خوشــفکر، اســتفاده جــذاب از 
موقعیــت پلیــس در جامعــه امــروز ماســت؛ 
ــا پلیــس را  در همــه ســریال های گذشــته م
در جایــگاه امنیــت اجتماعــی خــود دیده ایــم 
و کمتــر شــوخی در چنیــن کارهایــی بــا 

نیــروی انتظامــی دیــده می شــود.
ــا ارگان هــای  وجــود شــوخی های مناســب ب
این چنینــی می توانــد بــه برقرارکــردن ارتبــاط 
دوســتانه مــردم بــا آن ارگان هــا )بــه عنــوان 
مثــال نیــروی انتظامــی( کمــک کنــد و عــالوه 
ــریال،  ــتر س ــه بیش ــردن هرچ ــذاب ک ــر ج ب
موجــود  نادرســت  تابوی هــای  از  بخشــی 

پلیــس  از  بــودن  دور  یعنــی  جامعــه،  در 
خــوب  ســریال  در  بشــکند؛ کاری کــه  را 
ــا  ــا شــوخی ب ــده شــد و ب »گســل« هــم دی
ــا  ــار، گوی ــن ب ــرای اولی ــی ب ــات سیاس مقام
ــده  ــروع ش ــذاب ش ــوب و ج ــد خ ــن رون ای
ــر  ــالوه ب ــا ع ــه کاره ــن این گون اســت؛ بنابرای
حفــظ جذابیت هــای بصــری بــرای تماشــاگر 
عــام و نواختــن زنــگ هشــدار بــرای مدیــران 
در جامعــه،  موجــود  حــوزه مشــکالت  در 
می توانــد در درازمــدت فرهنگ ســازی های 
خوبــی را هــم داشــته باشــد؛ کاری کــه 
مــردم  ســخت گیرانه  ســلیقه  بــه  هــم 
ــم  ــد و ه ــوش بیای ــی خ ــه ایران خوش قریح

ــد. ــته باش ــی داش ــه آموزش جنب
آنونس هــای پخش شــده شــبانه از ســری 
ــه دوم  ــه مجموع ــد ک ــان می ده ــد نش جدی
ــه  ــت؛ البت ــریال اس ــی س ــد قبل ــه رون ادام
ــا حضــور بازیگــران جدیــدی کــه بــه گــروه  ب
پیوســته اند؛ ماننــد آتنــه فقیه نصیــری کــه در 
ســریال »شــمعدانی« هــم حضــور موفقــی را 
ــن روزهــا پــس  ــود و ای ــه داده ب از خــود ارائ
ــع  ــه جم ــهرزاد« ب ــریال »ش ــازی در س از ب
بازیگــران »لیسانســه ها« پیوســته اســت تــا 
ــا حضــور او ســنگین تر  ــز ســریال ب ــه طن وزن

شــود.

ــز  ــن طن ــا ای ــه آی ــد ک ــت و دی ــد نشس بای
پربیننــده کــه قــرار اســت از شــنبه ۴ آذرماه از 
شــبکه ســوم پخــش شــود، خواهــد توانســت 
برخــالف ســریال های رســیده بــه ســری 
دوم ماننــد »شــهرزاد« و »قلــب یخــی« - کــه 
بــا افــت شــدید در فیلمنامــه و بازیگــری 
ــد و  ــق باش ــان موف ــد - همچن ــه بودن مواج
تماشــاگر خــود را شــاد و خنــدان نگــه دارد؟ 
ــازی  ــه طن ــت ک ــد داش ــوان امی ــا می ت و آی
دیگــر  بــار  اصفهانی هــا  شــوخ طبعی  و 
ــای  ــا انته ــون و ت ــای تلویزی ــاچی را پ تماش

ــه دارد؟ ــد نگ ــل عالقه من ــن فص ای

،،
در ایــن ســری از ســریال ســعی شــده 
بــود بــا نگاهــی بــه مشــکالت فــراوان 
جوانــان دوبــاره و شــاید چندبــاره بــه 
مســئوالن کشــور بــرای حل وفصــل 
مسائل و معضالت آنان تلنگری زده  

شــود

 وقتی طنازی اصفهانی ها 
تماشاگر را پای تلویزیون می نشاند

تئاتر

 غیبت 15 روزه نوید محمدزاده 
در »الیور توئیست«

ــی از اول  نمایــش پربازیگــر و پرســروصدای »الیــور توئیســت« در حال
آذرمــاه اجــرا شــد کــه هنرمنــد دیگــری بــه  جــای نویــد محمــدزاده، روی 
صحنــه رفــت؛ مســئله ای که گروهــی از مخاطبــان را غافلگیر و ناخرســند 
کــرد. از وقتــی خبرهــای مربــوط بــه اجــرای نمایشــی موزیــکال بــا نــام 
»الیــور توئیســت« بــه کارگردانــی حســین پارســایی منتشــر شــد، بیــش 
از هرچیــز حضــور چهره هایــی ماننــد مهنــاز افشــار و نویــد محمــدزاده در 
کانــون توجــه قــرار گرفــت و نــام محمــدزاده بــه عنــوان بازیگــر اصلــی 
ــری  ــر تئات ــورش در ه ــیده و حض ــوش درخش ــم خ ــینما ه ــه در س ک
ــد،  ــن می کن ــروش را تضمی ــش ف ــر و پاقرص ــداران پ ــطه  طرف ــه واس ب

بیشــترین بــار تبلیغــی نمایــش را بــه دوش کشــید. 
جــدا از بحث هــا و خبرهایــی کــه در رســانه ها دربــاره  ایــن نمایــش کــه 
کارگــردان آن عــالوه بــر کارگردانــی تئاتــر، مدیــر کلــی شــبکه نمایــش 
خانگی ســازمان ســینمایی و دبیری شــورای سیاســتگذاری تماشــاخانه  
ایرانشــهر را نیــز بــر عهــده دارد، منتشــر شــد، آنچــه ممکــن اســت برخی 
تماشــاگران ایــن نمایــش را کــه بلیــت هــم پیش خریــد کرده انــد در ۱۵ 
شــب ابتدایــی اجــرا غافلگیــر کنــد، بــازی ســعید چنگیزیــان بــه جــای 
نویــد محمــدزاده اســت؛ زیــرا بــا وجــود اشــاره  کم رنــگ بــه حضــور دو 
بازیگــر )محمــدزاده و چنگیزیــان( در نقــش »بیــل ســایکس« در یکــی 
ــه از  ــروژه ک ــن پ ــار ای ــر اخب ــش، در دیگ ــن نمای ــای ای ــن خبره از اولی
ســوی روابــط عمومــی نمایــش موزیــکال »الیــور توئیســت« در اختیــار 
رســانه ها قــرار می گرفــت، بــه نبــود محمــدزاده در ۱۵ شــب اول اجــرای 
نمایــش تقریبــا هیــچ اشــاره ای نشــده اســت. بــا ایــن حــال، گویــا گروه 
ــا در شــب های اول کــه محمــدزاده حضــور  اجرایــی قــرار گذاشــته اند ت

نــدارد، از حضــور خبرنــگاران نیــز ممانعــت کننــد.

تلویزیون

پخش »سایه بان« از 4 آذر
ــان  ــی جوان ــا خــط محــوری جوانمــردی و همدل ــه ب ســریال »ســایه بان« ک
و گرجســتان  تهــران  در  مختلفــی  لوکیشــن های  در  و  گرفتــه  شــکل 
ــیما  ــبکه دو س ــن ش ــه روی آنت ــاه ب ــارم آذرم ــده، از چه ــرداری ش تصویرب

ــی رود.  م
ــرادران  ــی ب ــه کارگردان ــایه بان« ب ــد »س ــه جدی ــنا، مجموع ــزارش ایس ــه گ ب
ــارم آذرمــاه پخــش خــود را از شــبکه دو ســیما  محمــودی از روز شــنبه، چه
آغــاز می کنــد. داســتان ســریال »ســایه بان« بــه تهیه کنندگــی بــرادران 
ــای  ــا و امیده ــط، بیم ه ــر، رواب ــر کارگ ــی قش ــر زندگ ــه ب ــا تکی ــودی ب محم
ــبی دارد، از  ــش هرش ــه پخ ــریال ک ــن س ــت. ای ــده اس ــی ش ــا طراح آن ه

شنبه شــب ســاعت ۲۱ و 3۰ از شــبکه دو ســیما پخــش می شــود. 
محســن چاوشــی ترانــه تیتــراژ ســریال »ســایه بان« را بــا شــعری از حســین 
ــاری،  ــا غف ــدوی، محمدرض ــتی مه ــارخ، هس ــن ت ــت. امی ــده اس ــا خوان صف
ــی،  ــانه کمال ــا، افس ــا جاویدنی ــی زادگان، رؤی ــد ول ــرزاده، محم ــی پی مجتب
حســام محمــودی، ســینا مهــراد، افشــین اخالقــی، زهــرا بهروزمنــش، علیرضا 
ثانی فــر، ســجاد دیرمینــا، پیمــان مقدمــی، علــی غالمــی، پریــوش نظریــه، 
رؤیــا تیموریــان، بهــزاد فراهانــی و علــی اوســیوند، محمــد عمرانــی، کامــران 
ــایه بان«  ــریال »س ــه در س ــتند ک ــی هس ــار از بازیگران ــا افش ــی و آناهیت تفت

ــد.  ــش می کنن ــای نق ایف
در خالصــه داســتان ایــن ســریال آمــده: ســایه بان، قصــه  زندگــی امــروز مــا 
ــا  ــده اند و ت ــزرگ ش ــین ب ــه ای کارگرنش ــه در منطق ــق ک ــت؛ دو رفی و شماس
پــای جــان تــالش می کننــد کــه چــراغ خانه هایشــان را روشــن نگــه دارنــد. 
ســایر عوامــل ســریال عبارت انــد از: ســعید دولتخانــی و جمشــید محمــودی 
ــر  ــه(، امی ــرح قص ــودی )ط ــد محم ــودی و نوی ــید محم ــنده(، جمش )نویس
موســوی )مدیــر تصویربــرداری(، ســعید بجنــوردی )مدیــر صدابــرداری(، نیما 
جعفــری جوزانــی )تدویــن(، حســین قورچیــان )طراحــی و ترکیــب صــدا(.

موسیقی

همکاری خواننده شیعه و سنی برای هفته وحدت
ــه همراهــی  خواننــده موســیقی انقالبــی از رونمایــی یــک قطعــه مشــترک ب
خواننــده مطــرح ســوریه ای همزمــان بــا فرارســیدن هفتــه وحــدت و روزهــای 

والدت حضــرت رســول اکــرم)ص( خبــر داد.
محســن توســلی، خواننــده موســیقی انقالبــی، در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر 
ــه  ــه مناســبت هفت ــه ای را ب ــم داشــتیم قطع ــدی پیــش تصمی ــت: از چن گف
ــن  ــه خوشــبختانه ای ــم ک ــد کنی ــالد حضــرت رســول)ص( تولی وحــدت و می
اتفــاق افتــاد و موفــق شــدیم طــی روزهــای گذشــته ضبــط ایــن قطعــه را بــه 

اتمــام برســانیم.
ــوری  ــفارت جمه ــت س ــا حمای ــه ب ــیقایی ک ــر موس ــن اث ــه داد: ای وی ادام
ــه در آن  ــت ک ــاری اس ــه آث ــده، از جمل ــد ش ــوریه تولی ــی در س ــالمی ایران اس
ــرای  ــده ســنی ب ــار یــک خوانن ــده شــیعه در کن ــار یــک خوانن ــرای اولیــن ب ب

ــد. ــد کرده ان ــترک تولی ــدف مش ــا ه ــدت، کاری را ب ــه وح هفت
ــن  ــا مضامی ــی را ب ــار مختلف ــته آث ــای گذش ــی ماه ه ــه ط ــده ک ــن خوانن ای
متفــاوت حماســی و انقالبــی منتشــر کــرده، در معرفــی جزئیــات ایــن قطعــه 
جدیــد عنــوان کــرد: قاســم صرافــان شــاعر قطعــه فارســی، مرتضــی حیــدری 
آل کثیــر شــاعر بخــش عربــی، امیــد رهبــران تنظیم کننــده، حامــد ســلیمان 
داوود خواننــده ســوریه ای بــه عنــوان خواننــده بخــش عربــی و بنــده بــه عنوان 
خواننــده بخــش فارســی در ایــن قطعــه، گــروه اجرایــی را تشــکیل می دهیــم.

ــه  ــن قطع ــه ای ــای انجام گرفت ــق برنامه ریزی ه ــت: طب ــان گف ــلی در پای توس
همزمــان بــا فرارســیدن هفتــه وحــدت در ســالن اجــالس ســران تهــران بــه 

ــود. ــی می ش ــمی رونمای ــورت رس ص
ــد ۲۰ خــرداد ۱3۶۰ اســت و موســیقی   گفتنــی اســت محســن توســلی متول
را از ســن ۹ ســالگی بــا نوازندگــی ســنتور شــروع کــرده اســت. او از ســال 8۰ 
زیــر نظــر اســتاد پناهــی دوره هــای مختلــف صداســازی، ســولفژ و آواز را طــی 

کــرده اســت.
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نقد و بررسی فیلم کوتاه »مادر« در کتابخانه مرکزیسریال کیانوش عیاری به خانه اصلی رفت



11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
 احداث ۴۰ مهدکودک 

در مناطق زلزله زده کرمانشاه
ســخن گوی ســتاد مدیریــت بحــران ســازمان بهزیســتی، 
ــه زده کرمانشــاه  ــودک در مناطــق زلزل ــب ۳۰ مهدک از تخری
خبــر داد و گفــت: طــی ۱۰ روز آینــده ۴۰ مهــد در ایــن 

ــود.  ــداث می ش ــه اح منطق
ــر، در  ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــت وگ ــدی میرشــاه ولد در گف مه
خصــوص آخریــن اقدامــات انجام شــده بــرای زلزلــه زدگان 
ــای  ــور تیم ه ــس از حض ــت: پ ــار داش ــور، اظه ــرب کش غ
اورژانــس اجتماعــی و محــب، ارائــه خدمات روان شــناختی 
و مشــاوره بــه آســیب دیدگان زلزلــه کرمانشــاه آغــاز 
ــات را در  ــن خدم ــدت، ای ــن م ــی ای ــتیم ط ــد و توانس  ش
آســیب دیدگان  بــه  اســتان  شــهر   ۸ و  روســتا   ۲۲۰ 
ــه  ــرادی ک ــورد اف ــایی ۲۸۰۰ م ــم. وی از شناس ــه کنی ارائ
دچــار مشــکل شــده بودنــد، خبــر داد و گفــت: در اثــر زلزلــه 
ــا حضــور  بــرای ایــن تعــداد مشــکالتی ایجــاد شــد کــه ب
شــد.  ارائــه  الزم  مشــاوره های  مــددکاری،  تیم هــای 
ــت بحــران ســازمان بهزیســتی  ســخن گوی ســتاد مدیری
 تأکیــد کــرد: در بحــث توانبخشــی، خدمــات فیزیوتراپــی، 
 کار درمانــی و گفتــار درمانــی بــه آســیب دیدگان زلزلــه 
 ارائــه شــد، بــه طــوری کــه ۱۱۸ مــورِد قطــع نخــاع و 
قطــع عضــو شناســایی شــدند و همچنیــن ۱۰۰ زن نیــز در 

ــوار شــده اند.  ــه، سرپرســت خان ــر زلزل اث
میرشــاه ولد بــا اشــاره بــه اینکــه ۳۰ مهــد در اســتان در اثــر 
زلزلــه بــه طــور کامــل تخریــب شــده اســت، تصریــح کــرد: 
۱۶ مهــد شــهری و ۱۴ روســتا ـ مهــد،  تخریــب شــد کــه 
بــه دنبــال آن  توانســتیم در ۲ کانکــس در شــهر ســر پــل 

ذهــاب مهــد ایجــاد کنیــم.

 آمار ۲۳.۶ درصدی 
اختالالت روان پزشکی در کشور

مدیــرکل دفتــر ســالمت روانــی، اجتماعــی و اعتیــاد وزارت 
 بهداشــت شــیوع اختــالالت روان پزشــکی در کشــور را 
۲۳.۶ درصــد اعــالم کــرد. بــه گــزارش ایســنا، دکتــر حاجبی 
ــهری و  ــالمت ش ــع س ــز جام ــد از مراک ــیه بازدی در حاش
ــار  ــاد، اظه ــاد در خرم آب ــرک اعتی ــی ت ــای تخصص پایگاه ه
ــز  ــتی و مراک ــای بهداش ــه در حوزه ه ــدی ک ــرد: در بازدی ک
جامــع ســالمت دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان صــورت 
ــیدیم  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی و واکاوی ب ــا بررس ــت، ب گرف
ــبختانه  ــتان خوش ــکی لرس ــوم پزش ــگاه عل ــه در دانش ک
آموزش هــای روان شناســی بســیار مطلوبــی بــرای نیروهــا 
اعمــال شــده اســت. وی خاطرنشــان کــرد: طــی بررســی 
ــه  ــی ب ــه همگ ــن نتیجــه رســیدیم ک ــه ای ــه داشــتیم ب ک
ــد، یعنــی در  وظایــف خــود درســت و دقیــق عمــل کرده ان
ســطح دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان، مــا امروز شــاهد 
خدمــات بــا کیفیتــی هســتیم. وی بیــان کــرد: کارشناســان 
ــا  ــه فراینده ــی ارائ ــکان در تالق ــالمت و پزش ــب س مراق
در حــوزه ســالمت روان بایــد بــه دقــت آموزش هــای 
متناســب بــا نیــاز را داشــته باشــند. حاجبــی گفــت: شــیوع 
اختــالالت روان پزشــکی در کشــور ۲۳.۶ در صــد اســت کــه 
ــردگی و ۱۵.۶  ــالل افس ــد اخت ــزان ۱۲.۷ درص ــن می از ای

ــی اســت. ــالالت اضطراب درصــد اخت

گزارش

 مرهم »نرگس« 
روی زخم های غرب ایران

ــراه  ــار هم ــی این ب ــر اصفهان ــوی خی ــی، بان ــس کلباس نرگ
ــه زده کرمانشــاه  ــه مــردم زلزل ــا ســیل خدمــت رســانی ب ب
ــان خــودش  ــان هم وطن ــار در می ــا این ب ــدان آمــد ت ــه می ب
جریــان زندگــی را از زیــر آوارهــای ناامیــدی بیــرون بکشــد. 
امــروز ایــن دختــر ایرانــی علی رغــم گذرانــدن دوران ســخت 
ــه طــی دو  ــام مشــقت هایی ک ــدان در هندوســتان و تم زن
ــه  ــر ب ــار دیگ ــد، ب ــل ش ــی اش متحم ــر در زندگ ــال اخی س
ســرمایه اجتماعــی ایــران اعتمــاد کــرده و ســاعاتی پــس 
از وقــوع زلزلــه در غــرب کشــور  راهــی مناطــق حادثه دیــده 
شــد و بــا راه انــدازی کمپینــی، مــردم انســان دوســت ایــران 
ــاه  ــده کرمانش ــان ش ــان بی خانم ــه مردم ــک ب ــه کم را ب
ــینان را  ــز روستانش ــار نی ــس این ب ــت. نرگ ــده اس فراخوان
جامعــه هــدف خــود قــرار داده و در آغــاز ورود بــه منطقــه 
ــاس  ــام عب ــتای »ام ــه روس ــش ب ــم همراه ــا تی ــراه ب هم
الیــا« کــه در زلزلــه اخیــر بــه صــورت صــد در صــد تخریــب 
شــده ســفر کــرده و بــا اعــالم نیــاز بــه کمک هــای مــادی 
ــالم  ــا اع ــیب دیدگان ب ــرای آس ــرپناهی ب ــاد س ــرای ایج ب
شــماره حســابی موفــق بــه جمــع آوری مبلــغ قابــل توجهی 
ــی  ــس کلباس ــت. نرگ ــده اس ــی ش ــان کوتاه ــدت زم در م
می گویــد: در حــال حاضــر در کرمانشــاه هــوا خیلــی ســرد 
ــاد،  ــاق می افت ــن اتف ــتان ای ــل تابس ــر در فص ــت و اگ اس
ــه از  ــم. وی ک ــاه بودی ــری در کرمانش ــرایط بهت ــاهد ش ش
ــه  ــخن ب ــه زده س ــق زلزل ــش روزه اش در مناط ــور ش حض
میــان مــی آورد، اضافــه می کنــد: مــن در کنــار مــردم 
کرمانشــاه شــرایط را تجربــه کــرده ام و بایــد هــر چــه زودتــر 
بــرای شــهروندان ایــن اســتان ســرپناه دائمــی راه انــدازی 
ــران ســخن  ــه مــردم ای ــه از عشــقش ب ــد. کلباســی ک کنن
ــردم  ــران م ــا در ای ــد: م ــه می ده ــی آورد، ادام ــان م ــه می ب
فــوق العــاده ای داریــم، حاضــرم بــرای خدمــت رســانی بــه 
مــردم کشــورم و همــه نیازمنــدان جهــان تــا پــای جــان کار 
کنــم حتــی اگــر در بدتریــن شــرایط نیــز قــرار بگیــرم. ایــن 
ــدود  ــع آوری ح ــه جم ــن ب ــی،  همچنی ــر ایران ــوی خی بان
۸۰۰ میلیــون تومــان کمک هــای نقــدی مــردم ایــران بــرای 
کمــک بــه حادثه دیــدگان زلزلــه کرمانشــاه اشــاره می کنــد 
ــد  ــدی دادن ــران کمــک نق ــردم ای ــا م ــه تنه ــد: ن و می افزای
بلکــه روزانــه هــزاران کامیــون خــوراک و پوشــاک بــه 
ــن حجــم امدادرســانی  ــه ای کرمانشــاه ارســال می شــود ک
در همــه دنیــا بــی نظیــر اســت. بــا بررســی شــرایط 
 موجــود در نگاهــی بــه عملکــرد مــردم در امدادرســانی بــه
 حادثــه دیــدگان زلزلــه غــرب کشــور می تــوان گفــت: 
ــردم  ــوص م ــتباه در خص ــای اش ــی از باوره ــم برخ علی رغ
ایــران مبنــی بــر اینکــه مشــکالت اقتصــادی حــس انســان 
دوســتانه مــردم ایــن دیــار را تضعیــف کــرده مــردم ایــران 
همچنــان در هــر حادثــه ای عشــق بــه هــم نــوع را در تاریــخ 
بــه ثبــت رســانده و همــواره در صــف اول یــاری رســانی بــه 

هــم نوعانشــان قــرار دارنــد.

کوتاه اخبار 

اعالم جزئیات حادثه راه آهن زاگرس
مدیــرکل  مدیریــت بحــران لرســتان بــا اشــاره بــه جزئیــات 
حادثــه ریلــی در خــط آهــن زاگــرس در محــدوده اســتان 
خوزســتان ، گفــت: دو مجــروح ایــن حادثــه در بیمارســتان 

دورود بســتری هســتند. 
ــخنانی  ــر در س ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ ــا آریای رض
بــا اشــاره بــه وقــوع حادثــه بــرای »درزیــن« و سرنشــینان 
اندیمشــک، اســتحفاظی  حــوزه  آهــن  خــط  در   آن 

ــنگ و  ــه س ــک قطع ــزش ی ــل ری ــه دلی ــت: ب ــار داش  اظه
ــر از سرنشــینان  ــد نف ــن« چن ــک »درزی ــه ی برخــورد آن ب
آن دچــار جراحاتــی شــدند. وی بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل 
ــتان،   ــتحفاظی لرس ــوزه اس ــه ح ــه ب ــن منطق ــی ای نزدیک
مجروحــان ایــن حادثــه بــه بیمارســتان دورود منتقــل 
ــن  ــن درزی ــینان ای ــر از سرنش ــا دو نف ــت: تنه ــدند،  گف ش
در بیمارســتان دورود هســتند و مابقــی آن هــا مرخــص 
ــردد در خــط  ــد کــرد: در حــال حاضــر ت شــده اند. وی تأکی

ــت. ــرار اس ــتان برق ــوزه لرس ــرس و ح ــن زاگ آه

رعد و برق یک خانه را به آتش کشید
ــه روســتایی در بخــش  ــه یــک خان اصابــت رعــد و بــرق ب
ــوزی و  ــش س ــب آت ــک،  موج ــیری اندیمش ــوار گرمس ال
مــرگ یــک نفــر و مصــدوم شــدن یکــی دیگــر از ســاکنان 

ایــن خانــه شــد. 
پیمــان جهانگیــری،  فرمانــدار شهرســتان اندیمشــک گفت: 
ــک از  ــتای منجش ــب در روس ــنبه ش ــه سه ش ــن حادث ای
توابــع بخــش الــوار در ۴۵ کیلومتــری شــهر اندیمشــک رخ 
داده و در پــی آن پــدر خانــواده بــر اثــر اصابــت رعــد و بــرق 

جــان باخــت.

تصادف مرگ بار در محور شرق اصفهان
ــی  ــات ایمن ــانی و خدم ــش نش ــازمان آت ــخن گوی س س
ــی در محــور  ــت: در ســانحه رانندگ ــان گف شــهرداری اصفه
ــالش  ــم ت ــی رغ ــن عل ــمت نائی ــه س ــان ب ــرق اصفه ش
نیروهــای آتــش نشــانی بــرای نجــات دو سرنشــین 
خــودرو، هــر دو نفــر جــان خــود را بــه علــت شــدت 

جراحــات وارده از دســت دادنــد. 
محمــد شــریعتی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایمنــا،  گفــت: 
در ســاعت ۵۷: ۲۳ دقیقــه سه شــنبه شــب و بعــد از 
دقایقــی بارندگــی حادثــه ســانحه رانندگــی در محــور شــرق 
ــه وقــوع پیوســت کــه پــس  ــه ســمت نائیــن ب اصفهــان ب
ــتاد  ــه س ــامانه ۱۲۵ بالفاصل ــه س ــه ب ــن حادث ــالم ای از اع
ــراه  ــه هم ــتگاه ب ــی ۳ ایس ــای عملیات ــی اکیپ ه فرمانده
ــودروی  ــال و خ ــودروی جرثق ــه و دو خ ــزات مربوط تجهی

ــه اعــزام شــدند.  ــه محــل حادث نجــات ب
ــده و تخصصــی در  ــات پیچی وی ادامــه داد: در یــک عملی
ــالش ــاعت ت ــک س ــس از ی ــب پ ــوی نامناس ــرایط ج  ش

بــی وقفــه آتش نشــانان و بــرش قســمتی از کابیــن خوردو 
و بــا اســتفاده از  دو دســتگاه جرثقــال هــر دو سرنشــین از 
میــان آهــن پاره هــا بیــرون کشــیده شــدند کــه متاســفانه 
ــس  ــل اورژان ــای عوام ــر احی ــالوه ب ــین ع ــر دو سرنش ه
ــوت  ــت شــدت جراحــات وارده ف ــه عل حاضــر در محــل ب

شــدند.

کــه  اســت  زلزله خیــز  کشــورهای  ازجملــه  ایــران 
زمین لرزه هــای مرگبــاری چــون طبــس، منجیــل و بــم را بــه 
ــی و  ــارت جان ــه خس ــی ک ــت، زمین لرزه های ــده اس ــود دی خ
مالــی زیــادی برجــای گذاشــتند و هنــوز هــم نشــانه های آن 

ــت.  ــده اس ــاک نش ــهر پ ــره ش از چه
ــل  ــاخت و حم ــت س ــروه مدیری ــادنیا، مدیرگ ــدی روانش مه
ــا ایســنا  ــو ب ــات در گفت وگ ــوم و تحقیق ــل دانشــگاه عل و نق
بــا بیــان اینکــه در ۱۵ ســال گذشــته ۱۷ زلزلــه بیــش از 
ــر نشــان  ــن ام ــه ای ۵.۵ ریشــتر در کشــور رخ داده اســت ک
می دهــد بــه طــور میانگیــن در هــر ســال بیــش از یــک زلزلــه 
ــات انجــام شــده  ــرد: اقدام ــار ک ــد، اظه در کشــور رخ می ده
ــش  ــاظ دان ــه از لح ــد ک ــان می ده ــته نش ــال گذش در ۳۰ س
مهندســی ارتقــای خوبــی یافته ایــم. امــا مشــکلی کــه امــروزه 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــاختمان ها را تح ــاب آوری س ــود دارد و ت وج

داده، اجــرای ایــن قوانیــن و مقــررات اســت. متأســفانه 
ــاختمان ها  ــی س ــررات مل ــث مق ــود ۲۲ مبح ــم وج علی رغ
ــل  ــش قاب ــا بخ ــده ام ــام ش ــات انج ــات و ویرایش واصالح
توجهــی از مقــررات بــه خصــوص در حاشــیه شــهرها اجرایــی 

نمی شــود. 
ــن  ــف ای ــهرهای مختل ــران و در ش ــتان ته ــزود: در اس وی اف
باأخــذ  بعضــًا  بدمســکن ها  و  اســتان،  حاشیه نشــین ها 
ــه ای و  ــازنده حرف ــتن س ــدون داش ــاختمانی و ب ــه س پروان
متخصــص وعــدم نظــارت ســازمان نظــام مهندســی، ســاخت 
 و ســازها را انجــام می دهنــد کــه ایــن امــر مهم تریــن چالــش

ســاخت و ســازهای امــروز کشــور اســت و در نهایــت خروجی 
آن حــدود ۱۹ میلیــون بدمســکن،  اعــم از بافت های فرســوده، 
کــه  حاشیه نشــین هایی  و  غیررســمی  ســکونت گاه های 

مشــمول خدمــات مهندســی نمی شــوند، اســت.

یــک روان پزشــک ضمــن هشــدار نســبت بــه بــروز آســیب های 
جــدی جســمی و روحــی در امدادگــران در جریــان امدادرســانی 
بــه حــوادث، بــر لــزوم انجــام حمایت هــای روانــی و اجتماعــی 
از ایــن افــراد تأکیــد کــرد. دکتــر محمدباقــر صابــری زفرقنــدی 
گفــت: وقتــی حادثــه ای مثــل زلزلــه رخ می دهــد، افــراد 
در حــواث،  مــردم  عامــه  دیــد.  آســیب خواهنــد  زیــادی 
بیشــتر افــراد زخمــی و یــا فوت شــدگان را مد نظــر قــرار 
ــش  ــط بخ ــیب فق ــزان آس ــن می ــه ای ــی ک ــد،در حال می دهن
افــزود:  وی  اســت.  آســیب ها  عظیــم  کــوه  از  کوچکــی 
ــه و... ــا زلزل ــیل و ی ــل س ــی مث ــه حوادث ــیب دیدگان اولی آس

ــا  ــمی و ی ــیب جس ــار آس ــتقیمًا دچ ــه مس ــتند ک ــانی هس کس
ــرای  ــر ب ــدی و پایدارت ــیب های ج ــی آس ــده اند. ول ــی ش جان
بازمانــدگان باقــی خواهــد مانــد کــه در ماه هــای بعــد خــودش 
ــده  ــودکان بازمان ــان و ک ــواده، زن ــید. خان ــد کش ــه رخ خواه را ب

ــن  ــتند. ای ــوادث هس ــه ح ــان در هم ــان پنه ــوادث، قربانی  از ح
روان پزشــک ادامــه داد: در کنــار مــوارد مذکــور گــروه دیگــری نیز 
هســتند کــه بــه شــدت در معــرض خطــر و آســیب های جــدی 
جســمی و روانــی هســتند. ایــن گــروه امدادگرانــی هســتند کــه 
ــان  ــه هم نوع ــک ب ــدارک کم ــر در ت ــتگی ناپذی ــه و خس بی وقف
ــت  ــه اهمی ــه ب ــی و توج ــاس قدردان ــه پ ــد. ب ــود برآمده ان خ
ــاد  ــه و جه ــگ جبه ــی از فرهن ــه تأس ــزان و ب ــن عزی ــالش ای ت
ــام ایــن بزرگــواران را » امدادگــران بی امــداد« می گــذارم. وی  ن
ــای الزم  ــوان از مراقبت ه ــچ عن ــه هی ــران ب ــرد: امدادگ ــد ک تأکی
بــرای حفــظ ســالمتی جســمی و روان خودشــان دریــغ نکننــد. 
ــی،  ــراب، بی خواب ــل اضط ــت مث ــن عالم ــاهده کم تری ــا مش ب
ــد،  ــه دیده ان ــی ک ــای فجیع ــی صحنه ه ــرار ذهن ــراری و تک بی ق
ــک  ــا روان پزش ــناس و ی ــالمت روان، روان ش ــناس س ــا کارش ب

مشــاوره کننــد.
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غــول کنکــور،  کابــوس بســیاری از جوانــان متولد 
دهــه ۵۰ و ۶۰ بــود. غولــی کــه زندگــی بســیاری از 
ــرد. دانشــگاه در  ــر ک ــراد را دســت خوش تغیی اف
ــش را  ــه آرزوی ــه هم ــود ک ــی ب آن ســال ها رؤیای
داشــتند امــا کنکــور، ایــن رویــا را بــرای بســیاری 
از جوانــان متولــد آن ســال ها بــه کابــوس تبدیــل 
ــه آن  می کــرد. خیلی هــا راه نجــات را در رفتــن ب
ســوی مرزهــا دیدنــد و برخــی هــم مجبور شــدند 
قیــد درس را بزننــد و راهــی بــازار کار شــوند. 
ــد  ــی قی ــه حت ــرادی ک ــی اف ــد بعض ــه بودن البت
زندگــی را هــم بعــد از قبــول نشــدن،  زدنــد امــا 
ــان  ــا وجــود همــه ایــن اتفاقــات کنکــور هم چن ب
ــول  ــت غ ــر آن هیب ــد دیگ ــر چن ــت ه پاربرجاس

آســا و ترســناک گذشــته را نــدارد.
 حذف کنکور

سال هاســت دربــاره حــذف کنکــور صحبــت 
ــه زودی  می شــود و گفتــه می شــود کــه کنکــور ب
ــی  ــه زودی ک ــن ب ــا ای ــد ام ــد ش ــذف خواه ح
اتفــاق مــی افتــد را کســی نمی دانــد. مخالفــان و 
موافقــان کنکــور بــر ســر یــک موضــوع اتفــاق نظر 
ــه کنکــور مــالک  ــن اســت ک ــد و آن هــم ای دارن
درســتی بــرای اثبــات شایســتگی افــراد نیســت. 
تنهــا  زمانــی کوتــاه  در  پرســش های تســتی 
ــوی  ــات ق ــه حفظی ــت ک ــرادی اس ــب اف مناس

دارنــد و بقیــه کــه ممکــن از از توانایی هــای 
باشــند  برخــوردار  بهتــری  بســیار  عملــی 
بماننــد.  مجبورهســتند پشــت ســد کنکــور 

بــه طــور مثــال در رشــته های پزشــکی، مهندســی 
و هنــر توانایــی عملــی افــراد از توانایی هــای 
دیگــر بســیار مهم تــر اســت. یــک پزشــک بایــد 
بتوانــد در شــرایط حســاس توانایــی خــود را 
نشــان دهــد وگرنــه حفــظ کــردن نــام بیماری هــا 
و باکتری هــا تأثیــری در موفــق یــا ناموفــق بــودن 
پزشــکان نــدارد. در بســیاری از رشــته های دیگــر 
ــی افــراد اســت امــا  ــر توانایــی عمل ــز اصــل ب نی
متأســفانه همان گونــه کــه گفتیــم کنکــور بــه 
ــی  ــی عمل ــتگی و توانای ــر شایس ــوان ب ــچ عن هی

ــدارد. ــه ن افــراد تکی

بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی و تقاضــای بــاال برای 
ــگاه  ــه دانش ــردن ورود ب ــته ها آزاد ک ــی رش برخ
ــود  ــا وج ــت. ام ــن اس ــر ممک ــی غی ــر عمل از نظ
کنکــور هــم بــه ســبک و ســیاق فعلــی نــه تنهــا 
ــا  ــه تنه ــد بلک ــته ها نمی کن ــن رش ــه ای ــی ب کمک
راه را بــرای ســودجویی کاســبان کنکــور بــاز کــرده 

اســت. 
 در وضعیــت فعلــی به اعتقــاد کارشناســان راه های 
حــذف کنکــور  بــرای  مســئوالن  پیــش روی 

اســت. محــدود 
 افزایش ظرفیت دانشگاه

ــئوالن،  ــش روی مس ــای پی ــن راه ه ــی از اولی یک
ــا  ــا ب ــت. ام ــگاه ها اس ــت دانش ــش ظرفی افزای
توجــه بــه بــازار کار ایــن راه چنــدان منطقــی 

ــت.  نیس
کــه  پزشــکی  رشــته  در  مثــال  عنــوان  بــه 
اســت همیــن  فعلــی  پرطرفدارتریــن رشــته 
اکثــر  در  پزشــکان  ظرفیت هــای  هــم  حــاال 
باشــد  قــرار  اگــر  و  اســت  تکمیــل  شــهرها 
شــوند  کار  بــازار  راهــی  بیشــتری  پزشــکان 
ــباع  ــزرگ اش ــهرهای ب ــته در ش ــن رش ــازر ای  ب

خواهد شد. 
ایــن راه تنهــا در صورتــی موفــق خواهــد بــود کــه 
دانشــکده های پزشــکی بــه صــورت هدفمنــد در 
شــهرهایی کــه بــا کمبــود پزشــک مواجه هســتند 

ایجــاد شــود. 

نیروهــای بومــی ایــن شــهرها بــرای کار در همــان 
محــل تربیــت شــوند تــا حداقــل نیــاز ایــن 

ــع شــود. ــه پزشــک رف شــهرها ب
 آسان گیری در پذیرش و 

سخت گیری در فارغ التحصیلی
حــذف کنکــور  حل هــای  راه  از  دیگــر  یکــی 
در  ســخت گیری  و  پذیــرش  در  آســان گیری 
ــورهای  ــر کش ــت. در اکث ــی اس ــارغ التحصیل ف
دنیــا پذیــرش در دانشــگاه بــه آســانی پذیرش در 
دوره دبیرســتان اســت امــا از آن ســو تنهــا افــراد 
ــًا  ــه واقع ــد ک ــت کنن ــدرک را دریاف ــد م می توانن
شایســته باشــند و افــراد کــه توانایــی رشــته 
ــان ســال های  ــواًل در هم ــد معم مربوطــه را ندارن
ــه  ــوند و ب ــارج می ش ــته خ ــه آن رش اول از چرخ

ــد. ــود می رون ــی خ ــه و توانای ــمت عالق س
 تغییر کنکور

یکــی دیگــر از راه حل هــا تغییــر ســبک و ســیاق 
کنکــور بــه صــورت اساســی اســت. 

ــچ  ــه هی ــی ب ــور فعل ــم کنک ــه گفتی ــه ک همان گون
عنــوان مــالک مناســبی نیســت پــس بــه جــای 
ــوان  ــک روزه می ت ســؤاالت تســتی و امتحــان ی
بــر  دبیرســتان  و  راهنمایــی  دوره  از  را  افــراد 
اســاس توانایی هــا تقســیم بندی کــرد و فــرد 
ــرار داد و  ــت ق ــیر درس ــدا در مس ــان ابت را از هم
ــا  ــن توانایی ه ــه همی ــه ب ــا توج ــم ب ــا ه بعده
ــا  ــرد و ی ــت ک ــت هدای ــته درس ــمت رش ــه س ب
اینکــه کنکــور را بــه جــای یــک مرحلــه در 
چندیــن مرحلــه مختلــف برگــزار کــرد تــا الاقــل 
ــراد  ــف اف ــای مختل ــدی از توانایی ه ــور برآین  کنک
ــان  ــور هم چن ــت: کنک ــد گف ــت بای ــد.در نهای باش
ــور  ــل در کش ــدی تحصی ــالت ج ــی از معض یک
ماســت و بایــد هــر چــه زودتــر تصمیمــی جــدی 

ــن معضــل اتخــاذ شــود.  ــرای حــل ای ب
ــن  ــق انداخت ــه تعوی ــور و ب ــه کنک ــی ب بی توجه
حــل ایــن معضــل چیــزی جــز کاهــش کیفیــت 
ــت. ــد داش ــی نخواه ــگاه ها درپ ــی دانش خروج

کیمیای وطن بررسی کرد:

حذف کنکور از رویا تا واقعیت

،،
کنکــور  حــذف  دربــاره  سال هاســت 
صحبــت می شــود و گفتــه می شــود 
کــه کنکور بــه زودی حذف خواهد شــد 
امــا ایــن بــه زودی کــی اتفاق می افتــد را 

کســی نمی دانــد

ســارق حرفــه ای کــه بــرای پنهــان مانــدن راز ســرقتش، 
زن ۱۶ ســاله ای را بــه قتــل رســانده بــود در ادامــه 
هــم  همســرش  قتــل  اســرار  از  پــرده  بازجویی هــا 

برداشــت.
شــامگاه ۱۷ آبــان،  مأمــوران پلیــس شهرســتان مرنــد در 
آذربایجــان شــرقی در جریــان پیــدا شــدن جســد زنــی 
در نزدیکــی ســد شــهید کالنتــری ایــن شــهر قــرار گرفتند 
و راهــی آن  جــا شــدند. جســد غــرق در خــون ایــن زن 
ــی ها  ــود و بررس ــاده ب ــتایی افت ــاده ای روس ــار ج در کن
نشــان مــی داد کــه وی بــر اثــر اصابــت ضربــات آجــر بــه 

ســرش بــه قتــل رســیده اســت.
مأمــوران کــه در تــالش بــرای شناســایی هویــت مقتــول 
 بودنــد،  متوجــه شــدند کــه ۱۵ مهرمــاه، خانــواده

ــه و از  ــه اداره پلیــس رفت ــده ب ــام فری ــه ن ــی ب زن جوان
ــد.  ــر داده بودن ــان خب ــر ۱۶ ساله ش ــدن دخت ــد ش ناپدی
مشــخصات دختــر ناپدیــد شــده بــا مشــخصات مقتــول 
مطابقــت داشــت و کمــی بعــد مشــخص شــد کــه 

ــده نیســت.  ــی کســی جــز فری قربان
ــن زن  ــه ای ــی داد ک ــان م ــواده او نش ــات از خان تحقیق
ــدر  ــه پ ــده و در خان ــدا ش ــوهرش ج ــل از ش ــی قب مدت

ــا  ــرد ام ــی می ک ــادرش زندگ و م
ــی را  در  ــه کس ــاه بی آنک ۱۵ مهرم
جریــان بگــذارد خانــه را تــرک 
کــرده و از آن زمــان ناپدیــد شــده 

ــود. ب
بــه  ادامــه  در  کارآگاهــان 
ــه  ــد ک ــت یافتن ــرنخ هایی دس س
نشــان مــی داد فریــده پــس از 
فــرار از خانــه بــا مــرد جوانــی 
ــرد  ــن م ــت. ای ــته اس ــه داش رابط
دســتگیر شــد و در بازجویی هــا 
ــرد.  ــرح ک ــی را مط ــای عجیب ادع

ــم  ــه  باغ ــده در خان ــن و فری ــت: شــب گذشــته م او گف
بودیــم و یکــی از دوســتانم بــه نــام بهــرام هــم مهمــان 
مــا بــود. بعــد از خــوردن شــام، احســاس کــردم ســرم 

گیــج مــی رود و ناگهــان بیهــوش شــدم.
وقتــی به هــوش آمــدم نــه از فریــده خبــری بــود و نــه 
از دوســتم. آن جــا بــود کــه متوجــه شــدم همــه اثاثیــه 
بــاارزش خانــه ام و هــر چــه پول داشــته ام ســرقت شــده 
ــرام پــس از  ــم کــه به اســت. حــاال هــم حــدس می زن
اینکــه مــرا بیهــوش کــرده، فریــده را بــه قتــل رســانده و 

اموالــم را ســرقت کــرده اســت.
 در تعقیب قاتل

ــت  ــار حکای ــک ســرقت مرگب ــرد جــوان از ی ــارات م اظه
ــه  ــا چ ــرام ب ــه به ــود ک ــوم نب ــوز معل ــا هن ــت ام داش
انگیــزه ای زن جــوان را بــه قتــل رســانده و چــرا او 
را نیــز هماننــد دوســتش بیهــوش نکــرده بــود. در 
ــن مــرد صــادر و  ــن شــرایطی دســتور بازداشــت ای چنی
 مشــخصات او در اختیــار تمامــی تیم هــای گشــت پلیس

قــرار گرفــت. اموالــی کــه از خانــه  بــاغ ســرقت شــده بود، 
ــل  ــه حمل ونق ــود ک ــه ب ــرش و اثاثی ــول، تابلوف شــامل پ

ــال  ــن احتم ــود و ای ــر نب ــی امکان پذی ــه راحت ــا ب آن ه
وجــود داشــت کــه مــرد جنایــت کار قصــد فــروش آن هــا 
ــال، جســت وجوها وارد  ــن احتم ــا ای را داشــته باشــد. ب
مرحلــه ای تــازه شــد تــا اینکــه در نهایــت بهــرام هنــگام 

فــروش امــوال مســروقه شناســایی و دســتگیر شــد.
 اعتراف به ۲ جنایت

مــرد جــوان در بازجویی هــا بــه قتــل زن ۱۶ ســاله 
ــت  ــاغ )دوس ــب ب ــن و صاح ــت: م ــرد و گف ــراف ک اعت
ــم آشــنا شــده  ــا ه ــدان ب ــل در زن ــا قب ــده( مدت ه فری
ــدم و  ــد آم ــه مرن ــرج ب ــش از ک ــد روز پی ــم. چن بودی
ــم و  ــا دوســتم تمــاس گرفت ــی را نداشــتم ب چــون جای
بــه خانــه بــاغ او رفتــم. فریــده هــم آن جــا بــود و وقتــی 
ــم  ــی دوســتم خــوب اســت تصمی ــدم وضعیــت مال دی
ــذای  ــه در غ ــم. شــب حادث ــا ســرقت کن ــم از آنج  گرفت
آن هــا داروی بیهوشــی ریختــم. فریــده و دوســتم پــس 
ــع  ــه جم ــروع ب ــدند و ش ــوش ش ــام بیه ــوردن ش از خ

ــه کــردم. کــردن اثاثیــه داخــل خان
ــاز  همــان لحظــه متوجــه شــدم کــه چشــمان فریــده ب
ــن وی را  ــرای همی ــوش نشــده. ب ــاًل بیه اســت و او کام
ــد   ــا یــک تکــه آجــر چن ــاغ کشــاندم و ب ــه بیــرون از ب ب
ــه  ــرش زدم و او را ب ــه س ــه ب ضرب
قتــل رســاندم. ســپس جســدش 
را در کنــار جــاده ای رهــا کــردم و بــا 
ــم  ــوال دوســتم گریخت ســرقت ام
ــرا  ــوران م ــد مأم ــه روز بع ــا اینک ت

ــد. دســتگیر کردن
اســمعیل پور،  علــی  ســرهنگ 
پلیــس  اجتماعــی  معــاون 
آذربایجــان شــرقی،  گفــت: پــس 
از اعترافــات مــرد جنایــت کار راز 
قتــل زن ۱۶ ســاله فــاش شــد 
ــه  ــرد ادام ــن م ــات از ای و تحقیق
یافــت. از آن جــا کــه پلیــس می بایســت خانــواده قاتــل 
را شناســایی و از دســتگیری او مطلــع می کــرد، مأمــوران 
ــدا  ــرد ابت ــن م ــد. ای ــو از وی کردن ــه پرس وج ــروع ب ش
ــوران  ــی مأم ــا وقت ــت ام ــل اس ــه متأه ــد ک ــی ش مدع
شــماره و نشــانی همســرش را خواســتند، ایــن بــار 
ــری از او  ــد و خب ــالق گرفته ان ــم ط ــه از ه ــرد ک ــا ک  ادع

ندارد.
ــود و  ــض ب ــدو نقی ــل ض ــای قات ــه داد: حرف ه وی ادام
ــت  ــرش به دس ــانی از همس ــه نش ــرای اینک ــوران ب مأم
ــد  ــه دادن ــی از وی ادام ــات و بازجوی ــه تحقیق ــد ب بیاورن
ــه دومیــن قتــل  ــا اینکــه در نهایــت مــرد جنایــت کار ب ت

ــرد.  ــراف ک هــم اعت
ــه  ــرش را ب ــرج همس ــل و در ک ــی قب ــه مدت ــت ک او گف
ــه  ــده و ب ــد ش ــی مرن ــس از آن راه ــانده و پ ــل رس قت
خانــه بــاغ دوســتش رفتــه کــه هنــگام ســرقت از آن جــا 
دومیــن جنایــت را رقــم زده اســت. بــه گفتــه ســرهنگ 
اســمعیل پور، بــا اعتــراف ایــن مــرد بــه قتــل همســرش، 
پرونــده او بــا نیابــت قضایــی بــه اســتان البــرز فرســتاده 
شــد تــا در آن جــا دربــاره قتــل همســر وی تحقیق شــود.

اعترافات تکان  دهنده قاتل جنایت مرند

در شــرایطی کــه بیــش از ۵  مــاه از گــم شــدن پســر 
بچــه ۸ ســاله اهــل اسالمشــهر تهــران می گــذرد، 
ــتند.  ــالع هس ــت وی بی اط ــوز از وضعی ــواده او هن خان
بــه گــزارش مشــرق، ماجــرا از بازگشــت یــک خانــواده 
ــواده ای  ــد. خان ــاز ش ــمالی آغ ــهرهای ش ــی از ش از یک
ــد  ــرده بودن ــفر ک ــد س ــتان قص ــالت تابس ــه در تعطی ک
در راه بازگشــت و در یــک لحظــه فرزنــد خــود را از 

ــد. ــت دادن دس
پســر بچــه ای ۸ ســاله بــه نــام پارســا قنــدی در 
گوشــه ای از جــاده هــراز غیــب شــد. از آن زمــان، 
ــروی  ــا نی ــه ت ــر گرفت ــدادی از هالل احم ــای ام نیروه
انتظامــی همــه بــرای یافتــن وی کار خــود را آغــاز 

کردنــد.
از آن روز تاکنــون،  حــدود ۵ مــاه می گــذرد، امــا 
نشــانی از ایــن کــودک یافــت نشــده و بــا وجــود 
پیشــنهاد مژدگانــی نیــم میلیــاردی از ســوی پــدر بــرای 
یابنــده پارســا، امــا هنــوز نشــانی از وی نبــوده اســت.

محســن قنــدی، پــدر پارســا از روزهــای دشــواری 
می گویــد کــه فرزنــدش گــم شــده اســت. از روزهایــی 
کــه دیگــر نشــانی از خنــده بــه روی لبــان دختــر 
ــه  ــادر پارســا نیســت. گوشــه گوشــه خان بزرگــش و م
ــای  ــام دیواره ــود و تم ــده می ش ــا دی ــانی از پارس نش

ــت. ــده اس ــن ش ــای او مزی ــه عکس ه ــه ب خان
ــه  ــد: در روز حادث ــه می گوی ــه روز حادث ــا اشــاره ب وی ب
ــت از  ــیر بازگش ــرم در مس ــواده خواه ــراه خان ــه هم ب
یکــی از شــهرهای شــمالی بودیــم. بــرای اســتراحت در 
نقطــه ای از جــاده هــراز  توقــف کردیــم. در کنــار جایــی 
ــود و پارســا در حــال  ــه ب کــه حضــور داشــتیم، رودخان
ــل  ــه از او غاف ــد دقیق ــادرش چن ــود. م ــردن ب ــازی ک ب
شــد و پــس از آن متوجــه عــدم حضــور پارســا شــدیم.

قنــدی می افزایــد: پــس از مفقــود شــدن پارســا، 
دادیــم  اطــالع  پلیــس  نیروهــای  بــه  را  موضــوع 
بــه نیــز  خودمــان  آن هــا،  گشــت های  کنــار  در   و 

جست و جو ادامه دادیم.

و  اشــاره می کنــد  وقــوع حادثــه  بــه ســاعت  وی 
می گویــد: ســاعت ۱۶ و ۴۵ دقیقــه روز ۱۱ تیــر مــاه 
ــه  ــی نیســت ک ــان جای ــود شــد و از آن زم پارســا مفق

ــیم. ــزده باش ــر ن ــا س ــن پارس ــرای یافت ب
پــدر پارســا در خصــوص پیشــنهاد مژدگانــی کــه مطــرح 
کــرده اســت،  می گویــد: بــرای یافتــن پارســا بــه هــر 
نــداد،  نتیجــه  دری زدم و زمانــی کــه تالش هایــم 
تصمیــم گرفتــم پیشــنهاد مژدگانــی را مطــرح کنــم. در 
فضــای مجــازی اعــالم کــردم کــه اگــر فــردی نشــانی 
ــان  ــون توم ــه او ۵۰۰ میلی ــد، ب ــن بده ــه م ــا ب از پارس

مژدگانــی می دهــم.
قنــدی می افزایــد: بعــد از ایــن کــه موضــوع مژدگانــی 
نیــم میلیــارد تومانــی مطــرح شــد بارهــا بــا مــن تماس 
گرفتــه شــد و هــر کســی اطالعاتــی را بــه مــن مــی داد، 

امــا ایــن اطالعــات هیــچ کــدام صحــت نداشــت.
وی بــا بیــان اینکــه » خانــه مــا بــه هیــچ وجــه 
وضعیــت مناســبی نــدارد« می گویــد: مــادر پارســا هــر 
روز ســر راه دوســتان مدرســه او حاضــر می شــود تــا از 
ــا  ــای داده شــده در کالس و مشــق های بچه ه درس ه
با خبــر شــود. او نگــران اســت کــه پارســا از ســایر 
بچه هــای کالس عقــب بیافتــد بــه همیــن خاطــر 

ــد. ــن می کن ــا را تمری ــای پارس ــودش درس ه خ
پــدر پارســا می افزایــد: مــادر پارســا هــر روز لباس هــای 
او را می شــوید و منتظــر اســت کــه پســرش بــاز گــردد. 
ــا نیســت  ــش م ــر پی ــه او دیگ ــم ک ــن بودی ــر مطمئ اگ
ــان تر  ــا آس ــرای م ــش ب ــرش نبودن ــک پذی ــدون ش ب
ــم،  ــت او نداری ــی از وضعی ــه اطالع ــون ک ــا اکن ــود، ام ب

ــت. ــاد اس ــیار زی ــان بس نگرانی هایم
وی بــا ارائــه درخواســتی از مســئوالن هالل احمــر و 
نیــروی انتظامــی می گویــد: درخواســت مــا ایــن اســت 
کــه نیروهــای هــالل احمــر و نیــروی انتظامــی همکاری 
ــا شــاید از  ــواده مــا داشــته باشــند ت ــا خان بیشــتری ب
ایــن طریــق خبــری از وضعیــت پارســا یافتــه و تکلیــف 

ــود. ــخص ش ــان مش زندگی م

کنش    وا

وزارت آموزش و پرورش   
با عنایت به منویات مقام معظم رهبری و دولت 

خدمتگزار، در راستای خدمت رسانی به دانش آموزان، 
 فرهنگیان و 

 هم وطنان شریف زلزله زده غرب کشور، با همت 
 دانش آموزان و جامعه  فرهنگیان شهر تهران امروز

 اول آذر ماه، تعداد ۳۰ کانکس درسی به استان کرمانشاه 
اعزام می شود.

رئیس انجمن علمی روان پزشکان ایران 

کمک های اولیه روانشناختی سبب افزایش تاب آوری 
افراد و جامعه آسیب دیده شده که این مداخالت منجر 

به افزایش خودکارآمدی و کاهش احساس قربانی 
بودن و وابستگی آسیب دیدگان می شود. در فقدان 
برنامه ریزی منظم و هماهنگ، فرسودگی نیروهای 

داوطلب، نابسامانی در ارائه خدمات و هدر رفتن منابع را 
شاهد خواهیم بود که در این راستا رویکرد انجمن علمی 
روان پزشکان ایران نسبت به مداخالت روانی اجتماعی در 

حوادث و بالیا مبتنی بر شواهد و راهنماهای مداخالتی 
معتبر ملی و بین المللی، به خصوص اسناد سازمان 

جهانی بهداشت، است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
کشور 

 ۷۰ درصد روستاییان کشور فاقد سند ملکی و ۲۵ درصد 
آن ها فاقد سند مسکونی هستند. با صدور مجوز رهبر 

معظم انقالب از قانون استفاده از تسهیالت ارزی صندوق 
توسعه ملی که مبلغی بالغ بر ۱.۵ میلیارد دالر و معادل 

ریالی آن ۶۰۰۰ میلیارد تومان و به همین میزان سه بانک 
و یک صندوق که در مجموع ۱۲ هزار میلیارد تومان است،  
دولت آیین نامه اجرایی مربوط به آن را تصویب و وظیفه 

اجرایی آن را مشخص کرد.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیستی کشور 

متادون در بازار آزاد و عطاری ها نیز دیده می شود. این 
نشان می دهد که شبکه های توزیع متادون غیر قانونی 
و غیر رسمی وجود دارند و به راحتی فعالیت می کنند 
و تحت عنوان درمان،  متادون را در اختیار مردم قرار 
می دهند، درحالی که وقتی متادون درست و زیر نظر 
 پزشک ارائه نشود، خود آسیب های شدیدی به دنبال 

خواهد داشت.

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید 
سازمان حفاظت محیط زیست 

باید همت جمعی از سوی مسئولین استان باشد تا از 
روش های پرخطر  برای صید پرندگان جلوگیری شود و 

متخلفان به مراجع قضایی معرفی شوند. شکار غیرمجاز 
پرندگان مهاجر فریدون  کنار به مسئله ای الینحل تبدیل 

شده است چون طی سال های گذشته علی رغم اقدامات 
سازمان حفاظت محیط زیست، این معضل همچنان به 

قوت خود باقی است.
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،،
ســارق حرفــه ای کــه بــرای پنهــان ماندن 
راز ســرقتش، زن ۱۶ ســاله ای را به قتل 
رســانده بــود در ادامــه بازجویی هــا پــرده 
از اســرار قتل همســرش هم برداشــت

5 ماه از گم شدن پارسا گذشت
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زهرا نصیریکیمیای وطن
Z.Nasiri@eskimia.ir

ــت  ــن نشســت تخصصــی سیاســت گذاری مدیری اولی
دیابــت اســتان اصفهــان بــه میزبانــی مدیریــت درمــان 
تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان و بــا حضــور 
ــه  ــط در زمین ــان مرتب ــوری و متخصص ــئوالن کش مس
ــز  ــک روز در مرک ــدت ی ــه م ــت ب ــگیری از دیاب پیش
ــزار شــد. ــان برگ آمــوزش و پژوهــش فردوســی اصفه
در ایــن نشســت تخصصــی، مدیــر درمــان تأمیــن 
اجتماعــی اســتان اصفهــان، بــه عنــوان میزبــان اصلــی 
ــار  ــش آم ــه افزای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــش ب ــن همای ای
دیابــت، مســئله ای اســت کــه بایــد مــورد توجــه همــه 
دســتگاه های مســئول قــرار گیــرد و تنهــا یــک ســازمان 
مســئول افزایــش ایــن آمــار نیســت، گفــت: چــرا بایــد 
تیــر اتهــام در همــه زمینه هــا بــه ســمت ســازمان های 
دیگــر  میــان  ایــن  در  و  شــود  پرتــاپ  بیمه گــر 

ــوند. ــناخته ش ــا ش ــه خط ــرا از هرگون ــازمان ها مب س
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اعتصام پــور  علــی  دکتــر 
از  پیشــگیری  برنامه هــای  زمینــه  در  خوشــبختانه 
ــت درمــان تأمیــن اجتماعــی اســتان  ــت در معاون دیاب
اصفهــان اقدامــات خوبــی در زمینــه پیشــگیری از 
دیابــت صــورت گرفتــه کــه می توانــد بــرای کشــور 
الگــوی اجرایــی باشــد، افــزود: در یــک طــرح ۴ســاله 
کــه در مدیریــت درمــان تأمیــن اجتماعــی اصفهــان بــه 
ــی  ــده دیابت ــزار پرون ــه ۵۳ ه ــک ب ــد، نزدی ــرا درآم اج

ــد. ــردآوری ش گ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تشــکیل ایــن تعــداد پرونــده با 
٢٠٠ ســاعت آمــوزش مــدون بــه پزشــکان رابــط دیابــت 
همــراه بــود، افــزود: همچنیــن از ایــن تعــداد پرونــده، 
20 هــزار پرونــده بــه صــورت الکترونیکــی ثبــت شــده 

اســت.

ــی  ــای بزرگ ــان کاره ــه داد: در اصفه ــور ادام اعتصام پ
بــرای پیشــگیری از دیابــت انجــام شــده. حائــز 
اهمیــت اســت کــه در کل اســتان، تیم هــای دیابتــی 

ــتند. ــده هس ــاران دارای پرون ــده و بیم ــکیل ش تش
ــا اعــام  ــان ب ــر درمــان تأمیــن اجتماعــی اصفه  مدی
اینکــه در بخــش هزینه هــای درمانــی غیرمســتقیم در 
ســال 92، ۳00 میلیــارد تومــان هزینــه شــد کــه ایــن 
ــید  ــان رس ــارد توم ــه 600 میلی ــال 9۴ ب ــدار در س مق
ــش  ــان افزای ــارد توم ــزار میلی ــه ه ــال 9۵ ب و در س
یافــت، افــزود: در ســال 96 پیش بینــی می شــود 
کــه هزینه هــای تأمیــن اجتماعــی در بخــش درمــان 
ــه هــزار و ۳00 میلیــارد تومــان برســد؛  غیرمســتقیم ب
ایــن مســئله در حالــی اســت کــه تمامــی ایــن 
هزینه هــا از جیــب کارگــران بســیاری از کارخانه هایــی 
ــن  ــود و در ای ــت می ش ــده اند، پرداخ ــل ش ــه تعطی ک
زمینــه نیازمنــد کمــک خیریه هــای درمانــی هســتیم. 
اعتصام پــور تاکیــد کــرد: در ســال 9۵ بــه نســبت 
ــادی در درمــان مســتقیم و  ســال 96، هزینه هــای زی
غیرمســتقیم انجــام شــده اســت؛ پــس در ایــن رابطــه 
نیازمنــد آن هســتیم کــه بیمــاران دیابتــی بــه سیســتم 

نظــام ارجاعــات معنــادار هدایــت شــوند.
ــاران  ــرادی بیم ــت انف ــه ویزی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دیابتــی منطقــی نیســت، گفــت: مــا نیازمنــد مدیریت 
ــش  ــات و پای ــام ارجاع ــد نظ ــتیم و بای ــت هس دیاب

ــود. ــام ش ــت انج ــزی درس ــا برنامه ری ــاران ب بیم
وی گفــت: در ســال 9۵، 8۴ هــزار نفــر در مطــب 
ــد. ــرار گرفتن ــت ق ــری دیاب ــت غربالگ ــکان تح پزش

 برای پیشگیری از دیابت، نیازمند طرحی 
جامع هستیم

در ادامــه ایــن نشســت، معــاون دفتــر مدیریــت 
بیماری هــای غیرواگیــر و مدیــر برنامــه کشــوری 

دیابــت وزارت بهداشــت گفــت: اصــاح شــیوه زندگــی، 
مهم تریــن گامــی اســت کــه می توانــد در جهــت  
پیشــگیری از دیابــت، به ویــژه دیابــت نــوع 2 کــه 

ــد. ــر باش ــه دارد، مؤث ــتری در جامع ــیوع بیش ش
را  دیابــت  مهــار  و  پیشــگیری  مهــدوی  علیرضــا 
مســتلزم همــکاری تمــام ســازمان ها و ارگان هــا 
عنــوان کــرد و افــزود: الگــوی اجرایــی طــرح پزشــک 
بیمــاری  از  پیشــگیری  بــرای  می توانــد  خانــواده 
ــاری  ــار بیم ــرای مه ــود. ب ــتفاده ش ــز اس ــت نی دیاب
دیابــت، نیــاز بــه یــک برنامــه خــوب اســت تــا ســایر 

بیماری هــا هــم کنتــرل شــود.
بهداشــت  وزارت  دیابــت  برنامــه کشــوری  مدیــر 
در ادامــه دربــاره تعهــدات بین المللــی جمهــوری 
اســامی ایــران در قالــب ســند ملــی پیشــگیری 
اهمیــت  غیرواگیــر،  بیماری هــای  کنتــرل  و 
ــوب  ــی و چارچ ــداف مل ــر، اه ــای غیرواگی بیماری ه
ــی  ــت، توضیحات ــه خدمــت در بیمــاری دیاب ــی ارائ مل

داد.
ــا اعــام اینکــه دانشــمندان و کارشناســانی کــه  وی ب
ــر  ــاری را ب ــن بیم ــگیری از ای ــرل و پیش ــه کنت وظیف
ــال  ــا س ــه ت ــد ک ــی می کنن ــد، پیش بین ــده دارن عه
20۵0 بیــش از ۴8 میلیــون نفــر تنهــا در ایــاالت 
متحــده بــه ایــن بیمــاری مبتــا خواهنــد شــد، گفــت: 
ــت   ــگیری از دیاب ــت پیش ــر جه ــای مؤث ــی از راه ه یک

ــت. ــره اس ــای روزم ــر در رفتار ه تغیی
 برای مهار بیماری دیابت، همکاری همه 

بخش ها الزم است
غیرواگیــر  بیماری هــای  دفتــر مدیریــت  معــاون 

و مدیــر برنامــه کشــوری دیابــت وزارت بهداشــت، 
وزن  کاهــش  را  دیابــت  از  پیشــگیری  اســاس 
و  دانســت  بخــش  صحــت  و  ســالم  خــوراک  و 
ــن  ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــت، ب ــه داد: دیاب ادام
ــده در ســامتی  ــر، مســئله عم ــای غیرواگی بیماری ه
مــردم بــه شــمار مــی رود کــه بــار ســنگینی را بــه نظــام 

ســامت تحمیــل می کنــد.
وی بــا اشــاره بــه فراهــم کــردن یــک مراقبــت 
ــار  ــی، مه ــاران دیابت ــرای بیم ــردی ب ــه و ف ادغام یافت
ایــن بیمــاری را نیازمنــد همکاری هــای درون بخشــی 
بــرای  اضافــه کــرد:  و  دانســت  بخشــی  بیــن  و 
پیشــگیری و کاهــش آســیب های ناشــی از بیمــاری 
ــکی  ــف پزش ــای مختل ــکاری تخصص ه ــت، هم دیاب
و تیــم بهداشــتی درمانی ماننــد پزشــک خانــواده، 
پرســتار، مراقبــان ســامت، کارشناســان تغذیــه و 
ــر  ــیار مؤث ــاران، بس ــه بیم ــوزش ب ــی و آم روان شناس

ــت. اس
 گران ترین ملزومات پزشکی در خدمت 

درمان بیماران دیابتی است
ــز  ــکی نی ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش   مع
ــی  ــود، زندگ ــش ب ــن همای ــخنران ای ــر س ــه دیگ ک
فســت فودها،  بی رویــه  مصــرف  شهرنشــینی، 
چاقــی و بی تحرکــی را از جملــه عوامــل مؤثــر در 
ــار  ــروز آم ــزود: ام ــرد و اف ــوان ک ــت عن ــیوع دیاب ش
ــده و  ــی ش ــتی بررس ــه بهداش ــور در زمین ــت کش دیاب
بــا کامل شــدن طــرح تحــول بهداشــت در مراکــز 
ــرح تحــول  ــت در ط ــه دول ــی ک بهداشــتی، هزینه های
بهداشــت بایــد صــرف می کــرد، بــه ســرانجام رســیده 

ــب  ــرمایه گذاری های جال ــده س ــال های آین ــا در س ت
ــیم.  ــته باش ــی را داش توجه

حیــدری اقدامــات پیشــگیرانه را عامــل موفقیــت 
کشــورهای مهارکننــده دیابــت دانســت و گفــت: ترمیم 
مســائل عروقــی و چشــمی و زخم هــای دیابــت 
مشــکل را حــل نمی کنــد. مــا بایــد بــه جــد در زمینــه 
پیشــگیری و اصــاح روش هــای زندگــی اقــدام کنیــم 
و در ایــن نشســت، جــای معاونــت آموزشــی دانشــگاه 
ــوزش  ــرای آم ــی ب ــر تمهیدات ــرا اگ ــت؛ زی ــی اس خال
ــت و اصــاح شــیوه های زندگــی  همــه رده هــای دیاب
انجــام شــود، می توانیــم بســیاری از هزینه هــا را 

ــم. کاهــش دهی
 اصفهان، مقصد اول طرح مراقبت و 

پیشگیری از دیابت
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر برنامــه 
کلیــه  در  دیابــت  بیمــاری  و کنتــرل  پیشــگیری 
ــر20 هــزار نفــر جمعیــت در  روســتاها و شــهرهای زی
حــال اجراســت، ادامــه داد: اجــرای فــاز دوم برنامــه 
ابتــدا در شــهرهای بــا جمعیــت بیــش از یــک میلیــون 
ــهرهای  ــد از آن در ش ــال های بع ــروع و در س ــر ش نف
بــا جمعیــت بیــن 20 هــزار نفــر تــا یــک میلیــون نفــر 

اجــرا شــد.
ایــن مقــام مســئول افــزود: بدیهــی اســت کــه پــس 
ــه شــهرهای  ــواده ب ــه پزشــک خان از گســترش برنام
ــا  ــن برنامــه ب ــر، ای ــا جمعیــت بیــش از 20هــزار نف ب
اســتفاده از پزشــک خانــواده در شــهرها ادامــه خواهــد 
ــن  ــس و بهتری ــن جن ــن و بهتری ــا گران تری ــت. م یاف
را در طــرح تحــول ســامت  ملزومــات پزشــکی 

می خریــم و در فــاز درمــان بــه بیمــاران دیابتــی 
خدمــات می دهیــم؛ بنابرایــن ایــن خدمــات در ســال 
ــامت  ــتم س ــرای سیس ــه ب ــان هزین ــا توم میلیارده
کشــور دربــر دارد. وی افــزود: اســتان اصفهــان، یکــی 
ــت و  ــرح مراقب ــه ط ــت ک ــتان هایی اس ــن اس از اولی

ــه اجــرا شــد. ــت در آن ب پیشــگیری از دیاب
 به ازای هر فرد دیابتی، 2/5 میلیون تومان 

هزینه می شود
ــه  ــز ک ــان نی ــتان اصفه ــامت اس ــه س ــر کل بیم مدی
ــود  ــانده ب ــی رس ــش تخصص ــن همای ــه ای ــود را ب خ
بــا اعــام اینکــه در اســتان اصفهــان داروهــای دیابــت 
جــزو ســه داروی اول و پرهزینــه اســت، گفــت: هزینه 
دارویــی کشــور 2 هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه 10 
ــوط می شــود. ــت مرب ــه هزینه هــای دیاب درصــد آن ب

حســین بانــک ادامــه داد: اکنــون در اســتان ۳1 هــزار 
ــد و  ــر از انســولین قلمــی اســتفاده می کنن و ۴79 نف
اداره کل بیمــه ســامت اســتان اصفهــان جهــت رفــاه 
حــال بیمــاران دیابتــی، مدت زمــان تجویــز نســخ 
توســط پزشــک عمومــی را از 6 مــاه بــه یکســال 
ــه  ــه ب ــی اســت ک ــن در حال ــش داده اســت؛ ای افزای
ــه  ــان هزین ــون توم ــی، 2/۵ میلی ــرد دیابت ــر ف ازای ه
ــه دارویــی ســازمان بیمــه  می شــود و 8 درصــد هزین

ــه انســولین قلمــی اســت. ــوط ب ســامت مرب
ــث  ــی در بح ــکل اصل ــه مش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
انســولین و بیمــاران دیابتــی آمــوزش و مصــرف 
ــع  ــه از مناب ــتفاده بهین ــت: اس ــان داش ــت، بی بجاس
می توانــد بــه مــا در ارائــه راهکارهــای مناســب کمــک 

ــد. کن
 2 درصد از نیروهای مسلح اصفهان 

دیابت دارند 
مدیــر کل بیمــه نیروهــای مســلح نیــز در ایــن 

بیمــاران  درصــد   ۵0 اینکــه  اعــام  بــا  نشســت 
صعب العــاج کــه در سیســتم نیروهــای مســلح ثبــت 
شــده اند، دیابــت دارنــد، گفــت: ۴ هــزار و ۵1۴ نفــر از 
بیمــاران مــا دیابتــی هســتند کــه ســنینی بیــن ۵0 تــا 

ــد. ــال دارن 60 س
اجــل لوییــان ادامــه داد: می تــوان گفــت کــه 2 درصــد 
ــا  ــت مبت ــه دیاب ــز ب ــان نی از نیروهــای مســلح اصفه
ــاران  ــه بیم ــوط ب ــخ مرب ــد کل نس ــتند و ۵ درص هس

دیابتــی اســت.
 تشکیل ستاد بحران دیابت در اصفهان 

ضروری است 
در ادامــه ایــن نشســت عضــو مؤسســه خیریــه دیابت 
ــه کار  ــوط ب ــاری را من ــن بیم ــان ای ــز درم ــان نی اصفه
تیمــی دانســت و آمــار مبتایــان بــه دیابــت را در ایران 
ــراد  ــد اف ــا 8 درص ــدود 7 ت ــی ح ــورت تخمین ــه ص ب
ــز در  ــان نی ــه داد: در اصفه ــرد و ادام ــوان ک ــغ عن بال
جمعیــت بــاالی ۳0 ســال، حــدود 12 درصــد دیابتــی و 
حــدود 12 درصــد نیــز افــراد در معــرض خطــر دیابــت 
ــا آموزش هــای درســت، بیمــاری  هســتند کــه بایــد ب

را کنتــرل و از آن پیشــگیری کنیــم.
وی در ادامــه ســخنان خــود بــر تشــکیل ســتاد 
بیشــتر  همــکاری  اصفهــان،  در  دیابــت  بحــران 
درمــان،  معاونــان  به ویــژه  دانشــگاه،  مســئوالن 
بهداشــتی، آموزشــی و پژوهشــی دربــاره موضــوع 
دیابــت، پیگیــری هماهنــگ خیریه هــای مرتبــط، 
نظــارت بــر فســت فودی ها، بوفه هــای مــدارس و 
پایگاه هــای دیابــت در  اغذیه فروشــی ها، ســاخت 
مناطــق 1۵گانــه شــهرداری ها، آمــوزش دیابــت در 
مــدارس و ... تاکیــد کــرد تــا درنهایــت بتــوان از ســیر 
ــه  ــری ب ــور جلوگی ــاری در کش ــن بیم ــده ای پیش رون

عمــل آورد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی اصفهان در همایش تخصصی سیاست گذاری مدیریت دیابت عنوان کرد:

طرح های اجرایی پیشگیری از دیابت در اصفهان، می تواند الگوی اجرایی برای کشور باشد  
اقدامات مؤثر مدیریت درمان تأمین اجتماعی اصفهان در زمینه پیشگیری از دیابت 

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان بــا 
تبریــک شکســت داعــش در ســوریه در مراســم افتتــاح 
نمایشــگاه »یــاد یــاران« بســیج کــه بــه مناســبت هفتــه 
بســیج بــا حضــور جانشــین ســپاه صاحب الزمــان 
ــا  ــوریه تنه ــش در س ــت: داع ــد، گف ــزار ش ــتان برگ اس
ــمن  ــه دش ــود؛ بلک ــراق نب ــوریه و ع ــردم س ــمن م دش
تمــام مســلمانان بــود و یکــی از دشــمنان مــردم ایــران 
ــمنان  ــی از دش ــش جمع ــرا داع ــد؛ زی ــوب می ش محس
اســام بــوده و بــا اهــداف اســتکباری و اســتعماری 
ــه  ــد ک ــود بودن ــوم خ ــرات ش ــه تفک ــیدن ب ــدد رس درص
دالوری هــای  و  شــجاعت  درایــت،  بــا  خوشــبختانه 
مدافعــان حرم، شــاهد شکســت آن در ســرزمین ســوریه 

ــتیم. هس
ــرکت  آب و  ــای ش ــی فعالیت ه ــم امین ــدس  هاش مهن
فاضــاب را فطرتــا جهــادی و بســیجی خوانــد و عنــوان 
ــی  ــاب از آنجای ــرکت آب و فاض ــای ش ــرد: فعالیت ه ک
کــه خدمت رســانی پایــدار اســت، در هــر شــرایطی فطرتــا 
جهــادی اســت؛ بــرای نمونــه پــس از اینکــه حادثــه زلزله 
در غــرب کشــور بــه وقــوع پیوســت، کارکنــان شــرکت آبفا 
از روزهــای اولیــه تاکنــون در منطقــه زلزلــه زده در قالــب 

ــا  ــدند و ت ــر ش ــی حاض ــتیبانی و عملیات ــای پش اکیپ ه
زمانــی کــه نیــاز باشــد، آن هــا در محــل حاضــر خواهنــد 

بــود.
از  یکــی  را  مــردم  بــه  مطلــوب  خدمت رســانی  وی 
ــرد:  ــام ک ــمرد و اع ــام برش ــای نظ ــن ارزش ه مهم تری
فعالیــت بســیج تنهــا منــوط بــه رویکــرد نظامــی نیســت؛ 
ــاش  ــردم ت ــه م ــه خدمت رســانی ب ــه در جبه ــن ک همی
و زمینه هــای رضایــت مــردم فراهــم شــود، جهــاد 
ــودن  ــد در راضــی ب ــت خداون محســوب می شــود. رضای
ــام معظــم  ــی اســت کــه مق ــن در حال مــردم اســت؛ ای
ــه  ــگام ب ــوب و بهن ــانی مطل ــر خدمت رس ــز ب ــری نی رهب

ــد. ــد دارن ــیار تأکی ــن بس ــردم ایران زمی م
مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
ــال  ــت: امس ــاران« گف ــاد ی ــگاه »ی ــزاری نمایش ــه برگ ب
ــر مردم ســاالری  ــا شــعار »بســیج، مظه ــه بســیج ب هفت
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ــاز ش ــت« آغ ــی اس دین
نمایشــگاه »یــاد یــاران« شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
ــا  ــاد گســترده تری برپ ــه ســال گذشــته در ابع نســبت ب
ــره  ــن نمایشــگاه تذک ــزاری ای ــم برگ ــرا معتقدی شــد؛ زی
ــار  ــا نث ــدا ب ــردان خ ــه م ــی اســت ک ــادآوری روزهای و ی

ــن  ــر همی ــد؛ ب ــاع کردن ــران دف ــام و ای ــان از اس جانش
اســاس تدابیــری لحــاظ شــد کــه بســیاری از قشــرهای 
ــگاه  ــوزان از نمایش ــژه دانش آم ــه، به وی ــف جامع مختل

ــد. ــدن کنن ــاران« دی ــاد ی »ی
ــان  ــدا، جانشــین ســپاه صاحب الزم ــه، ســردار ف در ادام
اســتان اصفهــان، گفــت: فعالیت هــای شــرکت آب و 
فاضــاب، نمونــه بــارز تاش هــای جهــادی اســت؛ زیــرا 
مجموعــه ای بــزرگ شــبانه روز در تــاش هســتند کــه آب 
ســالم و بهداشــتی در اختیــار مــردم قــرار گیــرد کــه ایــن 

ــادی محســوب می شــود. ــر، فعالیــت جه ام
ــن  ــه باالتری ــاور هســتند ک ــن ب ــر ای ــا ب ــزود: علم وی اف
ثــواب خدمــت بــه مــردم اســت؛ پــس قــدر ایــن را کــه 
خداونــد بــه شــما توفیــق داد تــا بــه مــردم خدمــت کنیــد 
بدانیــد و بایــد تــاش نماییــد کــه بــا خودکفایــی و قطــع 

وابســتگی بــه دیگــر کشــورها برســیم.
ســردار فــدا گفــت: مــا از لحــاظ فرهنگــی بســیار غنــی 
ــا  ــد ب ــم و بای ــورایی داری ــگ عاش ــرا فرهن ــتیم؛ زی هس
ــیاری  ــم، در بس ــورها ه ــر کش ــوم دیگ ــازی عل تجاری س
ــی برســیم  ــه خودکفای ــوژی ب ــژه تکنول ــا، به وی از زمینه ه
ــران اســامی باشــیم. ــا قــدرت، حافــظ نظــام و ای ــا ب ت

ــان  ــتان اصفه ــای اس ــتاوردهای آبف ــن دس جدیدتری
بیست وســومین  در  اطاعــات  فنــاوری  عرصــه  در 
ــرات  ــیون اداری و مخاب ــر، اتوماس ــگاه کامپیوت نمایش

ــد. ــش درآم ــه نمای ب
ــی و خصوصــی  ــن نمایشــگاه، 100 شــرکت دولت در ای
از اســتان های اصفهــان، تهــران، یــزد و خراســان 
رضــوی، تولیــدات و دســتاوردهای خــود را در فضایــی 
بــه وســعت هفــت هــزار متــر مربــع  در معــرض دیــد 

گذاشــته اند. عاقه منــدان 
شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان نیــز بــا 
ــع  ــر مرب ــاحت 2۴ مت ــه مس ــه ای ب ــاص غرف اختص
فعالیت هــای خــود را در قالــب ســامانه خدمــات 
ــداد و  ــامانه ام ــترکان )1۵22(، س ــوری مش غیرحض
حــوادث )122(، ســامانه قرائــت از راه دور کنتورهــای 
آب و ســامانه تعییــن موقعیــت مکانی )جــی آی اس( 

ــش گذاشــته اســت. ــه نمای ب
در نخســتین روز ایــن نمایشــگاه، آقایــان سیســتانی 
معــاون توســعه، برنامه ریــزی و منابــع انســانی و 
علــوی مدیــر کل دفتــر فنــاوری اســتانداری اصفهان از 

ــد. ــد کردن ــان بازدی ــای اســتان اصفه ــه آبف غرف
اضافــه می شــود بیست وســومین نمایشــگاه کامپیوتــر، 
ــارم  ــا چه ــرات همــه روزه ت اتوماســیون اداری و مخاب
آذرمــاه جــاری از ســاعت 1۵ تــا 21 در محــل دائمــی 
در  اصفهــان  اســتان  بین المللــی  نمایشــگاه های 
کنــار پــل تاریخـــی شهرســـتان پذیـــرای عاقه منــدان  

اســت.

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان در مراسم افتتاح نمایشگاه »یاد یاران« عنوان کرد: 

 خدمت رسانی پایدار به مردم 
امری فطرتا جهادی است

 عرضه دستاوردهای آبفای استان اصفهان 
در بیست وسومین نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری
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