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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...

 کاهش جمعیت
 در سراشیبی آسیب زا

و  سالمندی  به  ورود  سراشیبی  در  ایران  اکنون 
پیرشدن جمعیت قرار گرفته است. به نظر می رسد 
کسی هم متوجه این خطر بزرگ نیست. در چند 
سال اخیر، بارها این موضوع تذکر و حتی هشدار 

داده شده است؛ اما کو گوش شنوا؟ 
مردم که هرکدام صدها گرفتاری دارند و سخت متوجه 
موضوع خواهند شد. آنهایی هم که مسئولیت دارند 
و باید با فرهنگ سازی  و آسان کردن امور مردم در 
این باره و فراهم کردن زمینه ها قدم بردارند - همچنان 
زندگی  کمتر،  »فرزند  شعار  دور  سال های  در  که 
بهتر« تبلیغ می شد - و بهتر و باشتاب تر و عمیق تر 
جمعیت  حداقلی  افزایش  ضرورت  و  اهمیت  به 
بپردازند، انگار خوابند یا خود را به خوابی عمیق 

زده اند!...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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 وزیر نفت از مجلس
گرفت کارت زرد 

 گزارشی از بی توجهی 
و بی اهمیتی به ورزش دانش آموزی

90 درصد ایرانی ها کم تحرکند

سهم تولید از هدفمندی یارانه ها

تقریبا هیچ!
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 سخنگوی شرکت ملی پاالیش
و پخش فرآورده های نفتی:

 گرانی بنزین 
کذب محض است
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 گزارش اختصاصی کیمیای وطن
  از افزایش ورود مواد مخدر به ایران

 تا کاهش سن اعتیاد

 سن اعتیاد زنان 
به 26 سال رسید
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مدرس دانشگاه در گفت وگو با کیمیای وطن:

در زندگی زناشویی
حریم شخصی را رعایت کنید
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ورود یک میلیون 
دانش آموخته به بازار کار
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 حمایت از قشرهای نیازمند
در بودجه 9۷

|صفحه 11

دبیر کل سازمان ملل متحد:

ایران به توافق هسته ای 
کامال پایبند است

 علوی در سمینار تروریسم 
افراط گرایی و امنیت منطقه ای: 

جریان های تروریستی را 
نباید پایان یافته تلقی کرد

صفحه 2

کیست مرا یاری کند
سازمان ملل هشدار داد: 975 هزار نفر در یمن به وبا مبتال شده اند  و 8 میلیون و 400 هزار نفر در آستانه قحطی قرار دارند

|صفحه 9

بهترین بازیکنان نیم فصل اول لیگ برتر به انتخاب کیمیای وطن

11 ستاره لیگ
لیگ برتر فوتبال کشور امسال به جز حساسیت های 
همیشگی از یک نظر دیگر هم برای بازیکنان از اهمیت 
لیگ  تفاوت  دلیل  مهم ترین  است.  برخوردار  ویژه ای 
امسال با لیگ های سال های گذشته، پیش رو بودن 
جام جهانی است و به همین دلیل هم بازیکنان شاغل 
حاضر  مسابقات  در  دوچندان  انگیزه ای  با  لیگ  در 

می شوند؛ به این امید که درنهایت نامشان در لیست 
مسافران سفر به جام جهانی روسیه باشد و بتوانند 
در بزرگ ترین و مهم ترین رقابت فوتبال در سطح ملی 
توانایی های خود را به جهانیان نشان دهند؛ به همین 
دلیل بازیکنان جوان زیادی امسال توانستند با تالش، 

خود را به عنوان پدیده های جدید...

))آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ((

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظر دارد اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1396/09/22 می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 1396/09/28 

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز یکشنبه تاریخ 1396/10/10 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8:30 روز دوشنبه تاریخ 1396/10/11

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه 
اداری امیر کبیر، شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان و تلفن: 0311570

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-27313131
دفتر ثبت نام در تهران 88969737 و 85193768 -021 و دفتر ثبت نام در اصفهان: 5-03132645870 )داخلی 3299(

هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
موضوع مناقصه: احداث و تجهیز ایستگاه پمپاژ مخزن بتنی، خرید و اجرای خط انتقال آب شهرک صنعتی آران و بیدگل )شماره 200961281000018 در سامانه 

ستاد(
مبلغ برآورد اولیه: 5.644.478.480 ریال و براساس فهارس بهای سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح عمرانی/جاری(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 282/300/000 ریال 
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: حداقل رتبه 5 و به باال در رشته آب

مدت اجرا: 8 ماه 
موضوع مناقصه: تهیه مصالح اجرای حدود 4.5 کیلومتر شبکه گذاری داخلی پلی اتیلن گاز شهرک صنعتی تودشک )شماره 200961281000019 در سامانه ستاد( 

مبلغ برآورد اولیه: 5/972/199/880 ریال و به صورت فهرست سفید )اعتبار طرح غیر عمرانی( 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 299.000.000 ریال 

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: حداقل رتبه 5 و به باال در رشته تاسیسات و تجهیزات 
مدت اجرا: 10 ماه 

موضوع مناقصه: اجرای جدول و آسفالت بخشی از خیابانهای ناحیه صنعتی دهسرخ )شماره 200961281000020 در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اولیه: 5.928.924.237 ریال و براساس فهارس بهای سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح غیرعمرانی( 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 296.500.000 ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: حداقل رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند

مدت اجرا: 6 ماه
موضوع مناقصه: اجرای ورودی و خروجی شهرک صنعتی سپهر آباد شهرضا )شماره 200961281000021 در سامانه ستاد(

مبلغ برآورد اولیه: 2.884.129.631 ریال و براساس فهارس بهای سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح غیرعمرانی( 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 144.300.000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: حداقل رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند
مدت اجرا: 9 ماه

موضوع مناقصه: محوطه سازی سایت خدماتی و فاز تکادو و سیل بند شهرک صنعتی اشترجان )شماره 200961281000022 در سامانه ستاد( 
مبلغ برآورد اولیه: 13.925.081.913 ریال و براساس فهارس بهای سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح غیرعمرانی( 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 696.300.000 ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: حداقل رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند

مدت اجرا: 9 ماه

نوبت اول



یادداشت
مکرون در مقابل ایران!

نفیسه اله دادی
کارشناس ارشد علوم سیاسی

N.A.Dadi@eskimia.ir

حــدود یــک ســال پیــش، هیچ کــس فکــر نمی کــرد 
امانوئــل مکــرون در مقــام رئیس جمهــوری فرانســه، 
در  غــرب  دیپلماســی  اول  چهــره  بــه  بتوانــد 
ــز  ــه عامــل دیگــری نی ــدل شــود. البت ــه ب خاورمیان
ــش  ــگاه نق ــن جای ــه ای ــرون ب ــت یافتن مک در دس

داشــته اســت. 
ــوری مکــرون  در ماه هــای نخســتین ریاســت جمه
ــه و  ــال مناقش ــه دنی ــدان ب ــید چن ــر می رس ــه نظ ب
ــا  ــورد وی ب ــرد در برخ ــن رویک ــد. ای ــری نباش درگی
برجــام و حمایت هایــش آشــکارتر شــد؛ امــا دیــری 
نپاییــد کــه رنــگ باخــت و مکــرون نیــز اســیر 

ــد.  ــپ ش ــه  ترام ــت های ناپخت سیاس
ــت  ــل حمای ــه در عم ــر و ن ــا در ظاه ــه اروپ اتحادی
ــن  ــود ای ــا وج ــد. ب ــام کردن ــام اع ــود را از برج خ
ــاز  ــرون آغ ــه برجــام را از مک ــری علی ــکا یارگی آمری
ــرار  ــران دارد و ق ــا ای ــترده  ب ــه گس ــه رابط ــرد ک ک
ــه  ــه اســت ک ــد. این گون ــران ســفر کن ــه ای اســت ب
می بینیــم مکــرون در مذاکــره  خــود بــا ترامــپ 
ــا موشــک های  اعــام کــرد ایــران بایــد در ارتبــاط ب
دفاعــی خــود مذاکــره کنــد. نه تنهــا مکــرون، بلکــه 
ترامــپ نیــز، پیــام ایــران را دربــاره مذاکــره در 
ــت  ــی دریاف ــه خوب ــی ب ــک های دفاع ــه موش زمین
کردنــد؛ امــا بــاز هــم آب در  هــاون می کوبنــد؛ 
ــره  ــل مذاک ــران قاب ــی ای ــک های دفاع ــرا موش زی
نیســت و ایــن امــر منطقــی اســت؛ از ایــن رو کــه 
ــه  ــاز ب ــاع از خــود نی ــرای دف ــی ب ــت- ملت ــر دول ه

ــزار دارد. اب
از ســوی دیگــر مکــرون در ماجــرای اســتعفای 
ــر  ــاز هــم ب ــا ترامــپ ب ــی ب ــری در رایزن ســعد حری
ــد  ــر می رس ــه نظ ــرد. ب ــد ک ــران تأکی ــا ای ــه ب مقابل
ــت.  ــته اس ــپ گذاش ــای ترام ــای پ ــا ج ــرون پ مک
ــل  ــپ مقاب ــت های ترام ــه سیاس ــت نتیج ــد گف بای
ــه بیشــتر تحلیلگــران اظهــار  ایــران همان  طــور ک

ــت.  ــوده اس ــی نب ــزوای سیاس ــز ان ــد، ج کردن
ــت  ــورش در حمای ــع کش ــر موض ــا  ب ــرون باره مک
ــران و  ــن ای ــادی بی ــته ای 2015 می ــق هس از تواف
ــن  ــت: در عی ــرد و گف ــد ک ــی تأکی ــای جهان قدرت ه
حــال ایــن مســئله بــرای ما مهــم اســت کــه در برابر 
ایــران محکــم بایســتیم، در قبــال فعالیت هــای 

منطقــه ای و برنامــه موشــک بالســتیکش. 
شــاید یکــی از دالیــل پیــروی مکــرون از اقدامــات 
ثــروت  بــه  دســتیابی  زمینــه  ایــن  در  ترامــپ 

بــادآورده کشــوری مثــل عربســتان باشــد.

کوتاه از سیاست
 زلزله کرمان شماری مصدوم 

بر جای گذاشت
از  پــس  گفــت:  اورژانــس کشــور  ســخنگوی 
زمین لــرزه ۶.2 ریشــتری در محــدوده هجــدک 
کرمــان، نیرو هــای اورژانــس بــه محــل حادثــه 

اعــزام شــدند. 
وی افــزود: بررســی های الزم در مناطــق انجــام 
افــراد  وضعیــت  خوشــبختانه  و  اســت  شــده 

مصــدوم وخیــم نیســت. 
ــداد  ــازمان ام ــخنگوی س ــوی، س ــی مرتض مصطف
ــتای  ــت: در روس ــز گف ــر، نی ــال احم ــات ه و نج
گــزک دیــوار 20 خانــه تخریــب شــده و در روســتای 
ــی  ــی تاریخ ــای قدیم ــک بن ــای ی ــن دیواره هرج
ــه  ــروج از خان ــگام خ ــن هن ــد و دو ت ــب ش تخری

ــدند. ــروح ش مج

روس ها برای ایران واگن می سازند
ــاخت ۶  ــرارداد س ــت: ق ــازی گف ــر راه و شهرس وزی
هــزار و ۸00 دســتگاه واگــن بــاری بــا روس هــا 
ــاخته  ــران س ــم آن، در ای ــش اعظ ــه بخ ــم ک داری

می شــود. 
عبــاس آخونــدی بــا بیــان اینکــه امســال 5 مرکــز 
اســتان را در کشــور بــه شــبکه حمــل و نقــل ریلــی 
وصــل می کنیــم، اظهــار داشــت: خوشــبختانه ایــن 
ــه همــه  ــا ۹0 درصــد پیشــرفت داشــته اند ک طرح ه
آنهــا، امســال بــه بهره بــرداری می رســند و زیــر بــار 

می رونــد. 
وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه امســال 51۶ 
کیلومتــر ریــل جدیــد افتتــاح می شــود، افــزود: بــا 
توجــه بــه کارهایــی کــه ســال گذشــته تمــام شــد، 
امــا بــه بهره بــرداری نرســید، امســال ۹1۹ کیلومتــر 

ــود. ــرداری می ش ــد بهره ب ــن جدی راه آه

دبیر کل سازمان ملل متحد:
 ایران به توافق هسته ای کامال 

پایبند است
آنتونیــو گوتــرش، دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد، در 
گزارشــی کــه بــه شــورای امنیــت ارائــه شــده و یــک 
ــرس« رســیده  ــس پ ــت »فران ــه رؤی نســخه از آن ب
اســت، از پایبنــدی کامــل ایــران بــه توافــق هســته ای 

ســال 2015 خبــر داد. 
وی در ایــن گــزارش کــه قــرار اســت 1۸ دســامبر )2۷ 
آذر( در شــورای امنیــت بــه بحــث و بررســی گذاشــته 
شــود، تأکیــد می کنــد کــه ایــن توافــق بهتریــن ابــزار 
بــرای حصــول اطمینــان از ماهیــت صرفــا صلح آمیــز 

برنامــه هســته ای ایران اســت.
ــد ترامــپ،  گوتــرش همچنیــن از اقــدام اخیــر دونال
ــدی  ــردن پایبن ــکا، در تأییدنک ــوری آمری رئیس جمه
ایــران بــه تعهداتــش انتقــاد کــرد و گفــت: متأســفانه 
ایــن تصمیــم  هالــه ای از ابهــام پیرامــون آینــده 
آمریــکا،  ایــران،  میــان  به دســت آمده  توافــق 
روســیه، چیــن، فرانســه، انگلســتان و آلمــان، ایجــاد 

ــرده اســت.  ک
بــا ایــن حــال، دبیــر کل ســازمان ملــل اطمینــان داد 
کــه آمریــکا تــا زمــان حــال بــه ایــن توافــق پایبنــد 

بــوده اســت.
گفتنــی اســت ترامــپ بــا طفره رفتــن از تأییــد برجام، 
تــوپ را بــه زمیــن کنگــره انداخــت تــا اعضــای 
آن دربــاره بازگردانــدن تحریم هــای ضــد ایرانــی 
ــده  ــد آین ــه می توان ــد؛  اقدامــی ک ــری کنن تصمیم گی

ــدازد. ــره بین ــه مخاط ــش ب ــش از پی ــام را بی برج

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

 کاهش جمعیت
در سراشیبی آسیب زا

متأســفانه گام مؤثــر و ملموســی بــرای پیشــرفت امــر 
ــده  ــته نش ــت برداش ــش جمعی ــدآوری و افزای فرزن

اســت. 
10 درصــد  بــه  نزدیــک  آمــار موجــود،  براســاس 
جمعیــت کشــور را ســالمندان تشــکیل می دهنــد 
کــه بــا کاهــش ناگهانــی رشــد جمعیــت در 20 ســال 
گذشــته تــا ســال 1430، بیــش از 40 درصــد جمعیــت 
ــن  ــه تخمی ــد ک ــاب می آین ــه حس ــالمند ب ــور س کش
ــهروندان  ــر از ش ــون نف ــا 30 میلی ــود 25 ت زده می ش

ــرد!  ــر بگی را درب
ــال های 1355  ــه س ــت در فاصل ــریع جمعی ــد س رش
تــا 13۶5 و ســقوط ناگهانــی آن در ســال های پایانــی 
دهــه ۷0 و تــداوم آن حتــی بــا شــتاب بیشــتر در دهــه 
۸0 و ۹0، ترکیــب جمعیــت کشــور را بــا وضعیتــی 
مواجــه کــرده اســت کــه اگــر هرچــه ســریع تر ترمیــم 
را  بی شــماری  و  حل نشــدنی  مشــکات  نشــود، 
فــراروی مــردم، دولتمــردان و آینــده ایــران قــرار 

می دهــد. 
اگــر برخــی تــا دیــروز تشــویق بــه رشــد جمعیــت را بنا 
بــر بعضــی دالیــل، سیاســی ارزیابــی می کردنــد، حــاال 
خــود معترفنــد بــا تداوم وضــع موجــود، آثــار و عواقب 
ــده،  ــر نش ــا دی ــت و ت ــه اس ــار جامع ــومی در انتظ ش

بایــد بــه فکــر چــاره بــود. 
کاهــش جمعیــت حتــی می توانــد امنیــت را بــا 
ــش  ــانه های کاه ــع نش ــد. درواق ــه کن ــش مواج چال
ســریع رشــد جمعیــت از در و دیــوار شــهر هویداســت! 
ــه  ــت ب ــلوغ و پرجمعی ــای ش ــا خانواده ه ــن روزه ای
خاطــرات پیوســتند و تک فرزنــدی مــد روز شــده 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــدت افزای ــه ش ــن ازدواج ب و س
جوانــان ایــن مــرز و بــوم در حــال حاضــر در مقایســه 
بــا گذشــته بــا تأخیــری حــدودا 10 ســاله ازدواج 

می کننــد.
امــا اگــر نــگاه دقیــق و عمیقــی داشــته باشــیم 
پیامدهــای کاهــش رشــد جمعیــت بیــش از آن 
وضــع  تــداوم  بــا  می شــود؛  تصــور  اســت کــه 
ــرار  ــدی ق ــیب ج ــرز آس ــران در م ــه ای ــی جامع کنون
ــت نیافتنی  ــی دس ــادی آرزوی ــد اقتص ــرد، رش می گی
می شــود و بــه دنبــال آن ســطح زندگی هــا کــه 
در چهــار دهــه گذشــته به خوبــی رشــد داشــته، 
ــویی  ــد؛ از س ــش می یاب ــود کاه ــاور موج ــاف ب برخ
ــه  ــت ب ــای هدای ــه ج ــور ب ــرمایه های کش ــر س ناگزی
ــرف  ــد ص ــی، بای ــادی و رفاه ــاخت های اقتص زیرس
ــای  ــی و خانه ه ــز درمان ــتان ها، مراک ــعه بیمارس توس
ســالمندان شــود و در بخش هــای حیاتــی مثــل 
حوزه هــای دفاعــی و امنیتــی بــه دلیــل کمبــود نیــرو، 

می شــود.  آســیب پذیر  کشــور 
میــزان جانشــینی در جهــان بیــش از 2 درصــد اســت؛ 
یعنــی هــر زن و شــوهر بــه عنــوان افــراد جامعــه بایــد 
دســت کم دو فرزنــد داشــته باشــند کــه جــای آنهــا را 
بگیرنــد تــا کشــور بــا رشــد منفــی مواجــه نشــود؛ ایــن 
ــرای آن  ــد ب ــم بای ــا ه ــه م ــداد اســت ک ــن تع کمتری

ــم. ــی کنی چاره اندیش
حــاال اگــر مرگ ومیرهــای طبیعــی و غیرطبیعــی 
همیــن  دهیــم،  قــرار  توجــه  مــورد  بخواهیــم  را 
ــود. وقتــی کشــور  کمتریــن نیــز پاســخگو نخواهــد ب
ــوان کار و  ــالمندان ت ــون س ــود، چ ــالی ش وارد پیرس
هزینه هــای  تأمیــن  ندارنــد،  اقتصــادی  فعالیــت 
کشــور و جبــران ازکارافتادگــی ســالخورده ها بــر دوش 
جمعیــت فعــال کشــور می افتــد و ایــن حقیقــت 
ــادی،  ــه اقتص ــروی کار، بنی ــه نی ــی ب ــار دوچندان فش

مناســبات کار و رفــاه اجتماعــی وارد مــی آورد. 
ــکاری،  ــادی، بی ــکات اقتص ــه مش ــت ک ــن حقیق ای
تمایــل بــه زندگی هــای لوکــس و برخــورداری از 
ــه ازدواج را  ــل ب ــی، می ــروع زندگ ــان ش ــاه در هم رف
ــی  ــت، کتمان کردن ــش داده اس ــان کاه ــن جوان در بی
نیســت؛ ضمــن اینکــه نــوع نگــرش جوانــان بــه 
زندگــی بــا نســل های پیشــین متفــاوت شــده اســت؛ 
ــه  ــار توجــه ب ــان امــروز در کن ــه برخــی زن ــرای نمون ب
مســئله فرزنــدآوری، بــه فکــر آســایش مــادی خــود 
ــه  ــات ب ــای تحصی ــه ارتق ــل ب ــتند و تمای ــز هس نی
منظــور اشــتغال و کســب اســتقال اقتصــادی در 
ــوع  ــر ســبک زندگــی و ن ــن راستاســت. در تغیی همی
بســیار  ماهــواره،   به ویــژه  رســانه ها،  نگرش هــا، 
لعابــی  و  پررنــگ  نقــش داشــته اند؛ شــبکه های 
کــه تأثیــر عمیقــی بــر فکــر و ذهــن مخاطبــان 
ــای  ــبخت را خانواده ه ــای خوش ــتند، خانواده ه گذاش
ــون  ــد، کان ــی کردن ــد معرف ــد و تک فرزن ــدون فرزن ب
ــؤال  ــر س ــد، ازدواج را زی ــدف گرفتن ــا را ه خانواده ه
بردنــد و روابــط خــارج از عــرف را ترویــج کردنــد؛ 
ــد  ــه پیام ــاق در جامع ــار ط ــام آور آم ــش سرس افزای

همین هاســت. 
در چنیــن شــرایطی معمــوال در کشــورهای دنیــا 
ــب  ــرای ترغی ــویقی را ب ــت های تش ــا سیاس دولت ه
زوج هــا بــه بچه دارشــدن اتخــاذ می کننــد و بــه 
ــا  ــد؛ ام ــه آن می پردازن ــی ب ــف مل ــک تکلی ــوان ی عن
ــن  ــا در ای ــم کاری دولت ه ــفانه ک ــا متأس ــور م در کش

ــت. ــهود اس ــا مش ــه کام رابط
ــکل  ــن مش ــا ای ــه ب ــتیم ک ــوری نیس ــا کش ــا تنه م
موجــه شــده ایم، بلکــه کشــورهای گوناگونــی بــا 
مشــکل کاهــش رشــد جمعیــت و پیــری دســت بــه 
ــن تشــویقی مناســب  ــا وضــع قوانی ــا ب ــد؛ ام گریبانن
ــه نســل جــوان،  توانســته اند ضمــن تحرک بخشــی ب
زمینــه افزایــش زاد و ولــد و متعادل کــردن جمعیــت 

ــد.  ــم آورن ــود را فراه خ
مجلــس و دولــت بایــد بیشــتر متوجــه ایــن موضــوع 
ــت های  ــاذ سیاس ــا اتخ ــده ب ــر نش ــا دی ــند و ت باش
ــه الزم و اطمینان بخــش  مشــوق و فراهــم آوردن زمین
ــا دســت کم دو  ــان در امــکان اداره زندگــی ب ــه جوان ب

ــد.  ــی بردارن ــای اساس ــد قدم ه فرزن
آری. به عمل کار برآید به... .

تجربــه ثابــت کــرده بــا حــرف و شــعار دردی درمــان 
نمی شــود.

نفیسه اله دادی
کارشناس ارشد علوم سیاسی

N.A.Dadi@eskimia.ir

علــوی،  محمــود  ســید  حجت االســام 
تروریســم،  ســمینار  در  اطاعــات،  وزیــر 
ــرب  ــه ای در غ ــت منطق ــی و امنی افراط  گرای
آســیا کــه در مرکــز آمــوزش و پژوهش هــای 
وزارت امــور خارجــه برگــزار شــد، گفــت: 
کار امنیتــی چــه در بخــش نرم افــزاری و 
وظیفــه  ســخت افزاری،  بخــش   در  چــه 
دســتگاه های اجرایــی و امنیتــی اســت؛ 
ولــی مطالعــه آن مختــص بــه مــا نیســت؛ 
بلکــه همــه دســتگاه ها بایــد در این بــاره 

همراهــی و هم اندیشــی کننــد. 
ادامـه سـخنان ایشـان به قــرار زیـر اسـت:

وی بــا بیــان اینکــه انگیــزه احیــای خافــت 
ــه  ــف از جمل ــای مختل ــه حرکت ه ــر ب منج
ســوق دادن آرمانگرایــان بــه حرکت هــای 
در  خاطرنشــان کــرد:  شــد،  تروریســتی 
ــورهای  ــغال کش ــاهد اش ــته، ش ــرن گذش ق
ــا  ــطین ت ــغال فلس ــم؛ از اش ــلمان بودی مس

ــامی  ــورهای اس ــتعمار کش ــتان. اس افغانس
توســط قدرت هــای غربــی در قــرن بیســتم، 
افراط گرایــی  شــکل گیری  بســترهای  از 
ــر  ــی و الجزای ــه در لیب ــد. آنچ ــی ش مذهب
ــار نهضت هــای  ــود کــه در کن ــن ب رخ داد، ای
ــی  ــد و افراط ــای تن ــش، جریان ه آزادی بخ
ــای  ــه حرکت ه ــه ب ــد ک ــکل گرفتن ــم ش ه

ــد. ــتی روی آوردن تروریس
آنکــه  از  پــس  افــزود:  اطاعــات  وزیــر 
ــد  ــورها از بن ــش کش ــای آزادی بخ نهضت ه
ــیدند،  ــه رس ــه نتیج ــتعمار ب ــتبداد و اس اس
یــا در بافــت در جامعــه حــل می شــوند 
ــد دستاوردهایشــان  ــا آنکــه اگــر فکــر کنن ی
بــه یغمــا رفته انــد، بــه ســمت و ســوی 

می رونــد. افراطــی  و  تنــد  حرکت هــای 
علــوی بــا بیــان اینکــه تروریســم بسترســاز 
ابــراز  می شــود،  اســتکبار  سیاســت های 
داشــت: اســتکبار از پیدایــش تروریســم 

می کنــد.  اســتقبال 
شــرایط امــروز تروریســم در اســام موجــب 

شــده تــا مگســک اســلحه بــه ســمت 
ســینه های مســلمانان بــرود و توجهــات 
بــه جــای فلســطین بــه ســمت خــود 

مســلمانان بــرود. 
مگــر ترامــپ نگفــت قــدس بایــد 20 ســال 
اســرائیل  پایتخــت  عنــوان  بــه  پیــش 
شــناخته می شــد. چــه چیــزی بســتر ایــن 
ــب  ــزی موج ــه چی ــرد؟ چ ــم ک کار را فراه
ــن کار  ــع ای ــش مان ــال پی ــا 20 س ــد ت ش

ــود؟ ش
وی اضافــه کــرد: 20 ســال پیــش تروریســم 
را در جهــان اســام نداشــتیم و اجمــاع 
در  اســرائیل  بــودن  اول   خطــر  دربــاره 
ــن  ــی ای ــت؛ ول ــود داش ــام وج ــان اس جه
هرچنــد  نــدارد؛  وجــود  امــروز  شــرایط 
کــه جریان هــای تروریســتی ضربه هــای 
بســیاری خــورده و ســرخورده شــده اند و 
همیــن موجــب حرکت هــای جنون آمیــز 

ــت. ــده اس ش
وزیــر اطاعــات بــا بیــان اینکــه تحقیــر 
ملت هــا از عوامــل منجــر بــه پیدایــش 
تروریســم اســت، عنــوان کــرد: تحقیــر 
مســلمان در اروپــا و امریــکا و شــهروند 
ــت  ــده اس ــب ش ــدن موج دوم محسوب ش
تــا عقــده حقــارت پیــدا کننــد و همیــن 

موجــب گرایــش مســلمانان آن منطقــه 
ــژادی  ــای ن ــه تروریســم شــود. عصبیت ه ب
ــه  ــراد ب ــا اف ــود ت ــب می ش ــی موج و مذهب
ســمت عقانیــت نرونــد؛ بلکــه بــه ســمت و 

ــد. ــم برون ــوی تروریس س

علــوی یــادآور شــد: مــا مذاکــره ای بــا 
ســرویس اطاعاتــی آلمــان داشــتیم. یــک 
ــود دارد.  ــورگ وج ــامی در  هامب ــز اس مرک
برویــد ببینیــد چــرا در ایــن مرکــز کــه عمــر 
۷0 ســاله دارد، یــک تروریســت پــرورش 
نیافتــه اســت، ولــی در مراکــز اســامی 
تحــت نظــر عربســتان تروریســت پــرورش 

بــد.   می یا

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه امــروز جریان هــای 
ضرباتــی  داعــش،  ماننــد  تروریســتی 
اساســی خورده انــد، بیــان کــرد: امــروز 
ــن را  ــود دارد؛ زمی ــت و وج ــش حاکمی داع
از دســت داده انــد، ولــی اســلحه را از دســت 
نداده انــد و بــه دنبــال تملــک زمیــن در 
افغانســتان، پاکســتان و آســیای میانــه 
ــت  ــده خاف ــق، ای ــن طری ــا از ای ــتند ت هس
اســامی را بــه قــول خودشــان احیــا کننــد؛ 
ــد  ــتی را نبای ــای تروریس ــن جریان ه بنابرای
ــت  ــد حاکمی ــرد، هرچن ــی ک ــه تلق پایان یافت

ــت. ــه اس ــان یافت آن پای
وزیــر اطاعــات بــا بیــان اینکــه آنچــه 
موجــب تروریســم شــده اســتعمار، اشــغال 
ــرد:  ــح ک ــر مســلمانان اســت، تصری و تحقی
ایدئولــوژی وهابیت منشــأ تروریســم اســت. 
ــزه  ــر را تئوری ایــن وهابیــت اســت کــه تکفی
کــرد و خــون دیگــر مســلمانان را مبــاح 
شــمرد و همیــن مســئله موجــب شــد 
تــا وهابیــت بــه تدریــج بــه ایدئولــوژی 
و  شــود  تبدیــل  تروریســتی  گروه هــای 
حتــی اخوانی هایــی کــه درصــدد مبــارزه 
ــدند،  ــم ش ــا تروریس ــارزه ب ــلحانه و مب مس
وهابیــت را بــه عنــوان ایدئولــوژی خــود 

ــد. ــاب کردن انتخ

علوی در سمینار تروریسم، افراط گرایی و امنیت منطقه ای: 

 جریان های تروریستی را 
نباید پایان یافته تلقی کرد

ادامه از صفحه اول

امیــر ســرتیپ امیــر حاتمــی، وزیــر دفــاع جمهــوری اســامی 
ــاع  ــر دف ــی«، وزی ــن جانیکل ــا »نورالدی ــو ب ــران، در گفت وگ ای
ترکیــه، بــا ابــراز خرســندی از روابــط دو کشــور در تعامــل 
مشــترک نســبت  بــه ماهیــت تحــوالت منطقــه گفــت: برخــی 
ــته  ــال گذش ــد س ــی در چن ــه ای و بین الملل ــای منطق قدرت ه
ــه  ــه ب ــد ک ــر بودن ــه از یکدیگ ــران و ترکی ــی جداســازی ای در پ
لطــف الهــی و در ســایه اراده رهبــران دو کشــور، نقشــه شــوم 

ــه شکســت انجامیــد. آنهــا ب
ــکا  ــور آمری ــدام رئیس جمه ــه اق ــاره ب ــا اش ــی ب ــر حاتم امی
ــم غاصــب  ــوان پایتخــت رژی ــه عن ــر اعــام قــدس ب ــی ب مبن
صهیونیســتی بیــان داشــت: ایــن اقــدام بــه دنبــال درماندگــی 
ــان در  ــی آن ــوریه و ناکام ــراق و س ــکا در ع ــت آمری و شکس
اعــام اســتقال کردســتان عــراق و افتضــاح آنهــا در اســتعفای 

ــه  ــورت گرفت ــان ص ــت لبن ــی دول ــت وزیر قانون ــاری نخس اجب
اســت.

وی در همیــن زمینــه اضافــه کــرد: تصمیــم آمریــکا در انتقــال 
ســفارت ایــن کشــور بــه قــدس شــریف نیــز، یــک سیاســت 
غیرمســئوالنه اســت و تقویــت رویکــرد اشــغالگری رژیــم 
صهیونیســتی را در پــی دارد و معتقدیــم ایــن اقــدام ناشــی از 
احســاس شــکاف و اختــاف میــان امــت اســامی و مصالحــه 
بعضــی کشــورهای عربــی بــا اســرائیل صــورت گرفتــه اســت.

ــاع  ــر دف ــی«، وزی ــن جانیکل ــو »نورالدی ــن گفت وگ ــه ای در ادام
ترکیــه، تصمیــم ترامــپ را در اعــام قــدس بــه عنــوان پایتخــت 
ــداد  ــزرگ قلم ــی ب ــتباه و خطای ــدس، اش ــغالگر ق ــم اش رژی
ــان  ــلمانی در جه ــچ مس ــم را هی ــن تصمی ــت: ای ــرد و گف ک

نمی پذیــرد.

نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــا مــاده ای در طــرح 
اصــاح قانــون انتخابــات شــوراها موافقــت کردنــد کــه 
ــع  ــا مجم ــان ی ــد آن از ســوی شــورای نگهب در صــورت تأیی
تشــخیص مصلحــت نظــام، ســپنتا نیکنــام به شــورای شــهر 

یــزد بازمی گــردد. 
ــرح  ــات ط ــی جزئی ــان بررس ــس در جری ــدگان مجل نماین
اصــاح قانــون انتخابــات شــوراها در جلســه علنــی مجلــس 
ــه تصویــب رســاندند کــه براســاس  مــاده 4 ایــن طــرح را ب
ــات  ــم انتخاب ــزاری دوره پنج ــان برگ ــون از زم ــن قان آن ای

ــت. ــتا الزم االجراس ــهر و روس ــامی ش ــوراهای اس ش
در مــاده 1 ایــن طــرح، نماینــدگان مصــوب کــرده بودنــد کــه 
اقلیت هــای دینــی شناخته شــده در قانــون اساســی امــکان 

نامــزدی را در انتخابــات شــوراها دارنــد. 

پیــش از تصویــب ایــن مــاده، قاضی پــور، نماینــده مجلــس، 
ــون  ــی قان ــو از قانون نویس ــن نح ــا ای ــت: ب ــری گف در تذک
ــه ایــن  ــه ماســبق می شــود؛ در حالــی کــه نبایــد ب عطــف ب

ــود. ــذاری ش ــکل قانون گ ش
ــاره  ــز در این ب ــتیان، نی ــده زرتش ــاری، نماین ــفندیار اختی اس
ــه در  ــده و آنچ ــذف ش ــی ح ــات حق ــن انتخاب ــت: در ای گف
ــد  ــت و بای ــته اس ــود داش ــدا وج ــده، از ابت ــون آم ــن قان ای
ــن  ــش از ای ــال شــود. پی ــم اعم در شــورای شــهر پنجــم ه
ــه عضویــت اقلیت هــای دینــی  شــورای نگهبــان ایــرادی را ب
ــود و در  ــرده ب ــتا وارد ک ــهر و روس ــامی ش ــوراهای اس در ش
ــت اداری، عضویــت ایــن  ــوان عدال ــا رأی دی حــال حاضــر ب
ــق  ــورا تعلی ــن ش ــزد در ای ــهر ی ــورای ش ــتی ش ــو زرتش عض

شــده اســت.

 گفت وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و ترکیه
 درباره تحوالت قدس

 مصوبه مجلس برای بازگشت سپنتا نیکنام
 به شورای شهر یزد

سیاسـت2

،،
 امــروز داعــش، حاکمیــت و وجــود 
دارد؛ زمین را از دســت داده اند، ولی 
اســلحه را از دســت نداده انــد و بــه 
دنبــال تملــک زمیــن در افغانســتان، 

پاکســتان و آســیای میانــه هســتند
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امیــر خجســته، رئیــس هیئــت تحقیــق و تفحــص از بنیاد شــهید، 
ــص از  ــق و تفح ــت تحقی ــن وضعی ــاره آخری درب
ــه  ــده ب ــن پرون ــت: ای ــهید گف ــاد ش ــده بنی پرون
ــت ارجــاع داده  ــان دول شــعبه ۷ دادســرای کارکن
ــای  ــا آق ــم ب ــس ده ــا در مجل ــت. م ــده اس ش
الریجانــی صحبــت کردیــم. مــن 30 هــزار ســند به 
ایشــان نشــان داده ام و بعــد پیــش آقــای آملــی 

الریجانــی رفتیــم کــه درنهایــت بــه آقــای دولت آبــادی، دادســتان 
ــد و تعــدادی دســتگیر شــدند. تهــران، دســتوراتی دادن

نماینــده مــردم همــدان در مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: 
ایــن تفحــص در حــال عملی شــدن اســت و مــن چــه در مجلــس 
باشــم چــه نباشــم، ایــن موضــوع را پیگیــری می کنــم تــا حقــوق 
خانــواده شــهدا و ایثارگــران احیــا شــود. اینهــا خیلــی بی انصــاف 
هســتند کــه امــوال یتیــم و صغیــر را کــه جــزو خانــواده شــهدا و 

ــد. ــه ســرقت می کنن ــازان هســتند، این گون جانب
ــه  ــود ک ــی ب ــق و تفحص ــن تحقی ــن بهتری ــرد: ای ــح ک وی تصری
ــم  ــک قل ــط در ی ــواب داد. فق ــت و ج ــورت گرف ــس ص  در مجل
500 میلیــارد تومــان از صرافــی بانــک دی اختــاس و بــه دوبــی 
ــغ  ــن مبل ــا ای ــم ت ــتادگی کردی ــا ایس ــا م ــود؛ ام ــده ب ــل ش منتق
ــق و تفحــص توانســته  ــدام تحقی ــون ک برگشــت داده شــد. تاکن

ــد؟ ــال بازگردان ــه بیت الم ــی را ب پول
ــدر  ــار بن ــفید، کن ــل س ــه داد: هت ــته ادام خجس
را  آن  مــا  امــا  بــود؛  رفتــه  دســت  از  انزلــی 
بازگرداندیــم. ایــن هتــل االن 200 میلیــارد تومــان 

دارد.  ارزش 
وام هــای  افــزود:  شــوراها  عضــو کمیســیون 
 کانــی کــه از ایــن مجموعــه صــادر شــده، از رقــم 
100 میلیــارد تــا 300 میلیــارد بــوده اســت. 31 نفــر مفســد 
اقتصــادی در بانک هــای دیگــر هــم دســت بــرده بودنــد و  وثایــق 
ــوم  ــز داشــتند و اصــا معل مشــکوک الوصول و وصول نشــدنی نی

ــر. ــا خی ــردد ی ــا برگ ــن پول ه ــت ای نیس
ــد.  ــاس کردن ــد و اخت ــا آمدن ــا آنه ــی جاه ــت: خیل ــته گف خجس
افــرادی کــه بانــک دی را غــارت کردنــد، در بانــک ســرمایه  
ــت  ــا دس ــام بانک ه ــر در تم ــن 31 نف ــد. ای ــاس کردن ــم اخت ه
ســرمایه  بانــک  در  اختــاس  مبالــغ  از  یکــی   انداخته انــد. 
ــی  ــرکت، زمین ــک ش ــم ی ــه اس ــه ب ــوده ک ــان ب ــارد توم 1100 میلی
ــه، سندســازی  ــوان وثیق ــه عن ــود را ب ــارد ب ــه ارزش آن 100 میلی ک
ــغ  ــن مبل ــد. ای ــان وام گرفتن ــارد توم ــد و روی آن 1100 میلی کردن
دیگــر وصــول نمی شــود. ایــن 31 نفــر بایــد هرچــه زودتــر تعییــن 

تکلیــف شــود.

میــراث  فراکســیون  نایب رئیــس  الشــکی،  احمــدی  قاســم 
فرهنگــی و گردشــگری مجلــس، دربــاره افزایــش 
ــه ۹۷  ــه بودج ــور در الیح ــروج از کش ــوارض خ ع
گفــت: متأســفانه عــوارض خــروج از کشــور 3 
برابــر شــده اســت؛ در حالــی کــه بســیاری از مــردم 
بــرای تفریــح بــه خــارج از کشــور نمی رونــد؛ 
ــرای درمــان، تحصیــل  ممکــن اســت سفرشــان ب

و ... باشــد؛ از ایــن رو اگــر یــک دفعــه چنیــن فشــاری بــه مــردم 
ــد.  ــیب بزن ــروج آس ــث ورود و خ ــه بح ــد ب ــود، می توان وارد ش

نایب رئیــس فراکســیون میــراث فرهنگــی و گردشــگری مجلــس 
ــه  ــد، عاقان ــدازه رش ــن ان ــد ای ــر می رس ــه نظ ــرد: ب ــح ک تصری
ــن  ــال ای ــه دنب ــا ب ــام دنی ــه تم ــرایطی ک ــم در ش ــت؛ آن ه نیس
ــش  ــا افزای ــم ب ــا بخواهی ــد، م ــد را حــذف کنن ــه روادی هســتند ک

ــیم. ــته باش ــخت گیری داش ــی س ــوارض نوع ع
وی بــا بیــان اینکــه »الیحــه بودجــه ۹۷ تفــاوت چندانــی بــا بودجه 
۹۶ نــدارد«، گفــت: آنچــه در الیحــه بودجــه ۹۷ بســیار محســوس 
ــه  ــه در الیح ــرای نمون ــت؛ ب ــن ردیف هاس ــوه قرارگرفت ــت، نح اس
ــت  ــود داش ــدول 1۷ ای وج ــی ج ــث فرهنگ ــه ۹۶ در مباح بودج
ــن جــدول حــذف شــده و  ــود؛ امســال ای ــده ب ــی پراکن ــه خیل ک
بــه طــور منظــم در زیرمجموعــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

ــوان دریافــت  ــه دقــت می ت ــن کار ب ــا ای ــه اســت کــه ب قــرار گرفت
اعتبــارات در کجــا هزینــه شــده اســت.

ایــن نماینــده مجلــس خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه 
بــه اینکــه بایــد شــفافیت در بودجــه وجــود داشــته 
باشــد، محدودترشــدن ردیف هــا می توانــد کنتــرل 
بــر اجــرای قانــون را بیشــتر کنــد و نظارت هــا 

ــود.  ــد ب ــر خواه راحت ت
ــزار  ــته، 34۷ ه ــال گذش ــت در س ــی دول ــع عموم ــزود: مناب وی اف
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه 3۶۸ ه ــال ب ــوده و امس ــان ب ــارد توم میلی
افزایــش پیــدا کــرده اســت؛ در هــر حــال بایــد منتظــر ماند تــا ببینیم 

ــد. ــی می افت ــه اتفاق ــق الیحــه بودجــه ۹۷ چ در کمیســیون تلفی
ــان  ــن بی ــس همچنی ــوس در مجل ــهر و چال ــردم نوش ــده م نماین
کــرد: دربــاره اعتبــارات مربــوط بــه اشــتغال زایی نیــز خوشــبختانه 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــدود 5۷ ه ــده؛ ح ــته ش ــی گذاش ــم خوب رق
ــغ  ــود ایــن مبل ــد امیــدوار ب ــی اســت؛ بای اســت کــه حرکــت خوب

ــد. تحقــق یاب
احمــدی الشــکی اظهــار کــرد: ســهم صنــدوق توســعه ملــی از منابع 
حاصــل از صــادرات نفــت و میعانــات گازی نیــز 32 درصــد در نظــر 
ــته  ــد داش ــد رش ــال 2.۹۶ درص ــه س ــبت ب ــه نس ــده ک ــه ش گرفت
ــد. ــاق بیفت ــد اتف ــه بای ــه آینده نگــری اســت ک اســت. این هــا هم

نایب رئیس فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری مجلس:

افزایش عوارض خروج از کشور عاقالنه نیست
امیر خجسته عنوان کرد: 

غارتگران بانک دی، شرکای اختالس بانک سرمایه

هماهنگ کننــده ســازمان ملــل در امــور 
ــخنگوی  ــاون س ــن و مع ــتانه یم بشردوس
رســمی دبیــر کل ایــن ســازمان تأکیــد 
جــان  بیمــاری،  و  قحطــی  کردنــد: 
میلیون هــا یمنــی را تهدیــد می کنــد و ایــن 
ــای  ــره بندرگاه ه ــل محاص ــه دلی ــئله ب مس
ــن کشــور از ســوی عربســتان ســعودی  ای

ــت. اس
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل 
از فــارس، »جیمــی مــک گولدریــک«، 
هماهنگ کننــده ســازمان ملــل در امــور 
بشردوســتانه یمــن، اعــام کــرد: محاصــره 
کاهــش  ســبب  بندرگاه هــا  مســتمر 

ســوخت، غــذا و دارو شــده اســت.

ــر  ــئله ب ــن مس ــت: ای ــک گف ــک گولدری م
تعــداد ســاکنان ضعیــف و ناتــوان خواهــد 

ــد کمــک هســتند. ــه نیازمن ــزود ک اف
ایــن مســئول ســازمان ملــل تصریــح کــرد: 
ــه توانایــی مــا  زندگــی میلیون هــا یمنــی ب
در فراهم کــردن کمک هــای پزشــکی، آب 

ســالم و مــواد غذایــی بســتگی دارد.
وی تأکیــد کــرد: در میــان ســاکنان یمــن، 
۸ میلیــون و 400 هــزار نفــر در آســتانه 

ــد. ــرار دارن ــی ق قحط

برآوردهــای ســازمان ملــل نشــان می دهــد 
درگیــری افــراد متخاصــم در یمــن ســبب 
ایجــاد بدتریــن بحــران انســانی در جهــان 

شــده اســت.
ائتــاف عربــی بــه رهبــری عربســتان 
مــاه  از  را  یمــن  بندرگاه هــای  ســعودی 

گذشــته محاصــره کــرده اســت.
ــاریای  ــی، کمیس ــت جهان ــازمان بهداش س
عالــی آوارگان و یونیســف چنــد روز پیــش 
بــا انتشــار بیانیــه ای از ائتــاف عربــی 

خواســتند کــه فــوری و بــه صــورت کامــل 
محاصــره تحمیلــی علیــه یمــن را لغــو 

ــد. کن
الجزیــره،  خبــری  شــبکه   بــه گــزارش 
5 ســازمان حقــوق بشــری نیــز از محاصــره 
بــه  یمــن توســط عربســتان ســعودی 
طرف هــای  از  و  انتقــاد کردنــد  شــدت 
ــه ســریع تر آتش بــس  ــر خواســتند ک درگی
ــن  ــش از ای ــن بی ــت یم ــرا »مل ــد؛ زی کنن
نمی تواننــد حمــات ]هوایــی[ را تحمــل 

ــد.« کنن
ســخنگوی  معــاون  حــق«،  »فرحــان 
رســمی دبیــر کل ســازمان ملــل، نیــز تأکید 
کــرد: طرف هــای درگیــر در یمــن بایــد 
ــتانه  ــای بشردوس ــاندن کمک ه ــد رس رون

ــد. ــان کنن را آس
ــزار  ــن ۹۷5 ه ــرد: در یم ــح ک ــق تصری ح

ــده اند. ــا ش ــا مبت ــاری وب ــه بیم ــر ب نف
در  کــه  مطبوعاتــی  کنفرانــس  در  وی 
نیویــورک برگــزار شــد نیــز، بــر لــزوم رفــع 
ــای ســرخ  ــای دری ــی بندره محدودیت های
و فــرودگاه »صنعــا« تأکیــد و خاطرنشــان 
کــرد: قحطــی و بیمــاری میلیون هــا یمنــی 

را تهدیــد می کنــد.

سازمان ملل هشدار داد: 
۸ میلیون یمنی در آستانه قحطی

فرانسه به برنامه هسته ای 
عربستان چشم دارد

ژان برنــارد لــوی، رئیــس شــرکت ئــی دی اف فرانســه، 
ــد کــرد: شــرکت دولتــی  ــرز تأکی ــا رویت ــه ب در مصاحب
ــتان  ــای عربس ــارکت در طرح ه ــد مش ــی دی اف قص ئ
ســعودی را بــرای ســاخت رآکتورهــای هســته ای بــرق 
دارد. عربســتان ســعودی کــه قصــد دارد وابســتگی بــه 
نفــت را کاهــش دهــد، ســاخت رآکتورهــای اتمــی را بــا 
ــا ســال 2032  ــرق ت ــگاوات ب ــد 1۷.۶ گی ــت تولی ظرفی
میــادی در دســت بررســی دارد. عربســتان ســعودی از 
شــرکت های بین المللــی خواســته اســت تــا اطاعــات 

مربــوط بــه ســاخت 2 رآکتــور اتمــی را ارســال کننــد.

اردوغان: آمریکا با تصمیم 
ترامپ، در اقدامات خونبار 

شریک شده است
اردوغــان گفــت: »آمریــکا بــا تصمیــم ترامــپ 
خونبــار  اقدامــات  در  قــدس،  زمینــه  در 
شــریک شــده اســت. بیانیــه ترامــپ بــه مــا 
ــوط  ــم مرب ــدس ه ــه ق ــدارد و ب ــی ن ارتباط

نمی شــود.« 
ــرائیل و  ــاد از اس ــا انتق ــر ب ــان پیش ت اردوغ
تروریســت خطاب کــردن ایــن دولــت تأکیــد 
کــرده بــود آنــکارا هرگــز اســرائیل را بــه عنوان 

ــرد. ــده نمی گی ــش نادی ــی کودک ک دولت

مانور هوایی چین اطراف تایوان
ســخنگوی نیــروی هوایــی چین اعــام کــرد: چندین 
جنگنــده، بمب افکــن و هواپیمــای شناســایی چینــی 
طبــق معمــول و برنامه ریزی شــده بــه گشــت زنی 
بــرای حفاظــت از حاکمیــت ملــی و تمامیــت ارضــی 

پرداختند. 
پیــش از ایــن یــک دیپلمــات چینــی تهدیــد کــرد کــه 
ــا کشــتی  ــد ی ــرای جدایــی تــاش کن ــوان ب اگــر تای
جنگــی آمریکایــی بــه آب هــای ایــن منطقــه بیایــد، 
وارد عمــل می شــود و حملــه ای علیــه تایــوان صــورت 
ــود کــه چیــن  ــرد و پــس از ایــن لفاظی هــا ب می گی

اقــدام بــه گشــت زنی در نزدیکــی تایــوان کــرد.

کرملین: دیگر به حضور گسترده 
نظامیان در سوریه نیازی نیست

ــام  ــن، اع ــخنگوی کرملی ــکوف، س ــری پس دمیت
کــرد: دیگــر بــه اســتقرار و حضــور گســترده 
نیرو هــای نظامــی روســیه در ســوریه نیــازی 

ــود.  ــد ب نخواه
رئیس جمهــور  پوتیــن،  والدیمیــر  گفــت:  وی 
روســیه، دســتور داده اســت تــا بخش چشــمگیری 
از یگان هــای نظامــی ارتــش روســیه عملیــات 
ــد  ــاز کنن ــوریه را آغ ــینی از س ــروج و عقب نش خ
ــان  ــف نظامی ــم وظای ــش اعظ ــرد بخ ــام ک و اع

ــت.  ــه اس ــان یافت ــوریه پای ــیه در س روس

درخواست وزیر خارجه انگلیس 
از امارات

بوریــس جانســون گفــت: در ســفرم بــه ابوظبــی و دیــدار 
بــا مســئوالن اماراتــی خواســتار لغــو محاصره یمــن و ورود 
ــر  ــن کشــور شــدم. وزی ــه ای ــای بشردوســتانه ب کمک ه
امــور خارجــه انگلیــس پــس از بازگشــت از ســفرش بــه 
منطقــه که شــامل کشــورهای عمــان، ایــران و امــارات بود، 
در مجلــس عــوام ایــن کشــور اعــام کــرد: دربــاره لــزوم 
صــدور مجــوزی بــرای ورود کمک هــای بشردوســتانه بــه 
ــای تجــاری در  ــرای فعالیت ه ــی ب یمــن و ایجــاد فضای
بنــدر الحدیــده کــه ۸0 درصــد از واردات غذایی یمــن از این 

بنــدر انجــام می شــود، بــه توافــق رســیدیم.

بین الملل



فناوری
جستجوی تصاویر،  بدون نیاز به مرورگر

PicFinder اپلیکیشــنی بــرای گوشــی های اندرویــد 
ــه  ــاز ب ــدون نی ــد ب ــه کمــک آن می توانی اســت کــه ب
گــوگل، بــه جســتجو و ذخیــره ی مســتقیم تصاویــر 

بپردازیــد. 
ســرویس جســتجوی گــوگل یکــی از کاربردی تریــن 
ابزارهــا در دنیــای آنالیــن اســت کــه بــه کمــک 
از اطالعــات  بــه آرشــیوی بی انتهــا  آن می تــوان 
دسترســی داشــت. در صورتــی کــه بــه بخــش 
باشــید،  زده  ســر  گــوگل  تصاویــر  جســتجوی 
ــره   ــی و ذخی ــه دسترس ــده اید ک ــه ش ــًا متوج حتم

اســت.  دومرحلــه ای  به صــورت  عکس هــا، 
 galaxy ــا جســتجوی کلمــه ی ــال شــما ب ــرای مث ب
ــف دســت  ــر مختل ــج کوچکــی از تصاوی ــه نتای s8 ب
ــره   ــا ذخی ــاهده ی ــرای مش ــرد و ب ــد ک ــدا خواهی پی
ســایز اصلــی هــر کــدام، نیــاز بــه انجــام دســتورات 
روی  کلیــک  از  عبارت انــد  داریــد کــه  یکســانی 
انتخــاب گزینــه   عکــس مــورد نظــر و ســپس 

View Image. بــه ایــن ترتیــب می توانیــد بــه ســایز 
اصلــی عکس هــا دسترســی داشــته باشــید. 

ــاوس و  ــک م ــا کم ــر ب ــاید در کامپیوت ــر ش ــن ام ای
ســاده تری  به صــورت  مرورگرهــا  افزونــه   حتــی 
امکان پذیــر باشــد، امــا اســتفاده از آن در گوشــی ها، 
ــا حــد بســیاری  ــه اســت کــه کار را ت بحثــی جداگان

پیچیــده می کنــد. 
اپلیکیشــن PicFinder کار را بــرای شــما بســیار 
کــه  به طــوری  اســت،  کــرده  قبــل  از  آســان تر 
ــوگل،  ــا از گ ــه  تنه ــر ن ــازی تصوی ــات ذخیره س عملی
ــه  ــر - ک ــتجوی دیگ ــور جس ــن موت ــه از چندی بلک
ــد  ــا ح ــتند - ت ــی هس ــل دسترس ــک قاب ــه تفکی ب

می شــود. آســان تر  بســیاری 
کافــی اســت بعــد از اولیــن اجــرا، ســوژه  مــورد نظــر 
خــود را در کادر مشخص شــده وارد کنیــد و بعــد 
ــرعت  ــواه، به س ــتجوی دلخ ــور جس ــاب موت از انتخ
ــود  ــج موج ــی از نتای ــتی و کوچک ــر بندانگش تصاوی

ــد.  مشــاهده کنی
حــال کافــی اســت روی هــر نتیجــه دلخــواه کلیــک 
ــی آن را  ــایز اصل ــتقیم س ــورت مس ــا به ص ــد ت  کنی
ــای  ــز گزینه ه ــی نی ــوار پایین ــد. در ن ــاهده کنی مش
مختلفــی وجــود دارد کــه می توانیــد بــا لمــس روی 
گزینــه ذخیــره، تصویــر مــد نظــر را بــا ســایز اصلــی 

در گوشــی خــود ذخیــره کنیــد.

مدل دو سیم کارته گلکسی اس 9، 
عرضه خواهد شد

ــی  ــیم کارت گلکس ــدل دو س ــد دارد از م ــونگ قص سامس
ــرکت در  ــن ش ــد. ای ــی کن ــالس رونمای اس 9 و اس 9 پ
نمایشــگاه MWC 2018 از پرچــم داران ســری  اس خــود، 

رونمایــی خواهــد کــرد. 
ــم داران  ــیم کارت پرچ ــخه دو س ــواًل نس ــونگ معم سامس
اندرویــد خــود را عرضــه می کنــد کــه البتــه تنهــا بــه برخــی 

ــی محــدود می شــوند.  ــای آســیایی و اروپای از بازاره
بعیــد بــه نظــر می رســد کــه گلکســی اس 9 از ایــن 
قاعــده جــدا باشــد. گفتــه می شــود کــه قیمــت نســخه دو 
ــا نســخه تــک ســیم کارت آن  ســیم کارته ایــن پرچــم دار ب

ــود.  یکســان خواهــد ب
گفتــه می شــود گلکســی اس 9 از رم ۴ و حافظــه داخلــی 

۶۴ گیگابایــت برخــوردار می شــود. 
ــه  ــا رم ۶ و حافظ ــااًل ب ــز احتم ــالس نی ــی اس 9 پ گلکس

ــد. ــد ش ــه خواه ــت عرض ــازی ۵12 گیگابای ذخیره س

اخبار اقتصادی

 سخن گوی شرکت ملی پاالیش
و پخش فرآورده های نفتی گفت:

گرانی بنزین، کذب محض است
پخــش  و  پاالیــش  ملــی  شــرکت  ســخن گوی 
فرآورده هــای نفتــی بــا اشــاره بــه برخــی اخبــار در مــورد 
افزایــش قیمــت بنزیــن، گفــت: هــر قیمــت جدیــدی که 
ــت.  ــض اس ــذب مح ــود، ک ــالم می ش ــن اع ــرای بنزی ب
زیبــا اســماعیلی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان 
ــم  ــی تقدی ــه تازگ ــال 1397 ب ــه س ــه بودج ــه الیح اینک
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــده اس ــالمی ش ــورای اس ــس ش مجل
مجلــس هنــوز الیحــه بودجــه را بررســی نکــرده و هنــوز 
نمی تــوان نظــر قطعــی در مــورد چگونگــی اجــرای ایــن 

ــرد.  ــه ک الیحــه ارائ
مــورد  در  قیمت گــذاری  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
ــش  ــش و پخ ــی پاالی ــرکت مل ــار ش ــن در اختی بنزی
ــس  ــح داد: مجل ــت،  توضی ــی نیس ــای نفت فرآورده ه
بنزیــن  قیمــت  افزایــش  مــورد  در  بایــد  دولــت  و 
 تصمیــم بگیرنــد و هــر تصمیمــی کــه مجلــس و دولــت 
پخــش  و  پاالیــش  ملــی  شــرکت  کننــد  أخــذ 

کــرد.  خواهــد  اجــرا  نفتــی  فرآورده هــای 
پخــش  و  پاالیــش  ملــی  شــرکت  ســخن گوی 
اعــالم برخــی  بــه  بــا اشــاره  نفتــی  فرآورده هــای 
قیمت هــا در بــازه زمانــی مشــخص بــرای بنزیــن، گفــت: 
افزایــش قیمــت بنزیــن نهایــی نشــده اســت و بنابرایــن 
ــت  ــش قیم ــرای افزای ــه ب ــی ک ــر زمان ــغ و ه ــر مبل ه
ــوز  ــرا هن ــود، زی ــب می ش ــده، تکذی ــالم ش ــن اع بنزی
 مجلــس شــورای اســالمی بــه الیحــه بودجــه رســیدگی

 نکرده است.

 ورود یک میلیون فارغ التحصیل
 به بازار کار

محمــود بهمنــی، بــا بیــان اینکــه دولــت بایــد بــا تعریف 
مدل هــای جدیــد اقتصــادی، »اقتصــاد رقابتــی« را 
ــد، گفــت: در شــرایط  ــت ســاالری« کن جایگزیــن »دول

ــی اقتصــاد، اشــتغال زایی ســخت اســت.  فعل
مهــر،  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  بهمنــی  محمــود 
هدف گــذاری  اســاس  بــر  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
ــرای  ــاالنه ب ــد س ــت بای ــعه، دول ــم توس ــه شش  برنام
970 هــزار نفــر اشــتغال ایجــاد کنــد، گفــت: بــر 
ــی،  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــالم وزی ــاس اع اس
ــان کار  ــه متقاضی ــر ب ــزار نف ــون و 200 ه ســاالنه 1 میلی
ــدف  ــق ه ــرض تحق ــا ف ــن ب ــود، بنابرای ــه می ش  اضاف
ســاالنه  نفــر  هــزار   970 ســاالنه  اشــتغال زایی، 
 حــدود 300 هــزار نفــر بــه جمعیــت بیــکار کشــور 

اضافه می شود. 
رئیــس کل ســابق بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه 
ــان  ــا متقاضی ــروز ب ــغل، ام ــان ش ــکاران و متقاضی بی
ــزود:  ــاوت هســتند، اف شــغل در 10 ســال گذشــته متف
بــه دلیــل سیاســت های توســعه آمــوزش عالــی، امــروز 
بخــش عمــده ای از متقاضیــان کار در کشــور دارای 

ــتند.  ــی هس ــدارک تحصیل م
وی بــا هشــدار اینکــه طــی 3 ســال آینــده، یــک 
متقاضــی  دانشــگاهی  التحصیــل  فــارغ  میلیــون 
بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  بــود،  خواهنــد  شــغل 
دانشــگاهی،  التحصیــالن  فــارغ  از  حجــم  ایــن 
در  افــراد  ایــن  اشــتغال  جهــت  در  بایــد  دولــت 
برنامه ریــزی  اقتصــادی  مختلــف  بخش هــای 
 کنــد وی بــا انتقــاد از عــدم تناســب آموزش هــای 
ارائــه شــده در نظــام آمــوزش عالــی بــا نیــاز بــازار کار، 
ــا عرضــه و تقاضــا دیگــر  ــح کــرد: امــروزه در دنی تصری
قابــل پذیــرش نیســت، بلکــه در دنیــای تقاضــا و عرضه 
قــرار داریــم. بــه ایــن معنــا کــه بایــد ابتــدا نیــاز اقتصــاد 

کشــور شناســایی و بعــد نیــروی کار تربیــت شــود.

تعییــن ســهم 30 درصــدی بــرای بخــش 
یارانه هــا  هدفمندســازی  طــرح  از  تولیــد 
شــاید در همــان ابتــدای امــر بارقه هــای 
امیــد را در دل تولیدکننــدگان زنــده کــرد امــا 
ــه مــرور زمــان و پــس از عملیاتــی نشــدن  ب
ــر از  ــیاری دیگ ــد بس ــه همانن ــان داد ک نش
تصمیمــات مســئوالن وعــده و وعیــدی بیش 
ــن  ــا در ای ــت بدهی ه ــت و انباش ــوده اس نب
ــه فلــک کشــیده کــه  ــان ســر ب بخــش آنچن
امــروزه دیگــر دولــت توانــی بــرای پرداخــت 
ریالــی از آن نــدارد. بــه گــزارش ایســنا، 
ــتان  ــا در زمس ــردن یارانه ه ــون هدفمندک قان
ــت  ــوی دول ــه از س ــورت الیح ــه ص 1387 ب
ــه شــد و  نهــم جمهــوری اســالمی ایــران ارائ
پــس از مدت هــا کــش و قــوس، بــا اعمــال 
تغییراتــی بــه تصویــب مجلــس شــورای 
اســالمی رســید. این الیحــه قســمتی از طرح 
ــا  ــه در آذر 1388، ب ــود ک تحــول اقتصــادی ب
باالگرفتــن اختــالف بیــن مجلــس و دولــت 
در خصــوص نحــوه در اختیــار گرفتــن درآمــد 
ناشــی از آزادســازی قیمت هــا، ایــن مــاده بــه 
ــی  ــا بررس ــد و ب ــال ش ــان ارس ــورای نگهب ش
 آن توســط ایــن شــورا، منابــع مالــی بــه 
یارانه هــای  پــی حــذف  در  آمــده  وجــود 
دولــت  اختیــار  در  بایــد   اجنــاس، 
قــرار می گرفــت. مطابــق ایــن قانــون 1۶ 
ــه  ــم کاال و خدمــات مشــمول حــذف یاران قل
ــی می شــدند.  ــه قیمــت بین الملل و عرضــه ب
در مــدت پنــج ســال یارانــه، کاالهایــی چــون 
آب،  بــرق،  نفــت،  بنزیــن، گازوئیــل، گاز، 
ــج، روغــن و شــیر حــذف  گنــدم، شــکر، برن
ــه  ــای منطق ــا قیمــت بازاره ــا ب شــده و آن ه
خلیــج فــارس عرضــه می شــدند کــه دولــت 
از  تومــان  میلیــارد  هــزار   20 می توانســت 
داشــته  درآمــد  قیمــت،  افزایــش  بابــت 
ــد  ــن درآم ــی از ای ــن نیم ــن بی ــد. در ای باش
ــا تــورم بــه صــورت نقــدی  را بــرای مقابلــه ب
ــن  ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــع کن ــردم توزی ــن م  بی

30 درصــد از ایــن در آمدهــا بــه تولیدکننــدگان 
ــران  ــور جب ــه منظ ــت ب ــه دول ــد ب و 20 درص
خســارات ناشــی از افزایــش حامل هــای 

ســوخت تعلــق می گرفــت.
 مرحله دوم هدفمندی

طبــق الیحــه بودجــه ســال 1393 ارائه شــده 
بــه  ایــران  یازدهــم  دولــت  طــرف   از 
ــم  ــت تصمی ــس شــورای اســالمی، دول مجل
ــدی  ــرح هدفمن ــه دوم ط ــرای مرحل ــه اج ب
ــت.  ــال 1393 را داش ــدای س ــا از ابت یارانه ه

ــدگان  ــت نماین ــا مخالف ــن موضــوع ب ــا ای ام
مجلــس، روبــرو و بــا رأی گیــری انجام شــده 
دولــت  اســالمی،  شــورای  مجلــس  در 
ــدای  ــه از ابت ــن مرحل ــه اجــرای ای موظــف ب
تیــر 1392 شــد. نماینــدگان مجلــس، علــت 
ــزوم افزایــش  ــن الیحــه را ل ــا ای مخالفــت ب
انــرژی  حامل هــای  قیمــت  برابــری  دو 
)بنزیــن، گازوئیــل و گاز طبیعــی( از زمــان 
ــد  ــوان کردن ــه عن ــن مرحل شــروع اجــرای ای
ــازار  کــه موجــب ایجــاد شــوک قیمتــی در ب
در ابتــدای ســال 1393 می شــد، از ایــن   
رو الزم بــود ایــن افزایــش قیمت هــا بــا 
گذشــت مدتــی از شــروع ســال جدیــد 
آغــاز شــود کــه ایــن تغییــر برنامــه بــا 
ــد  ــرو ش ــران روب ــت ای ــت وق ــراض دول اعت
کــه درآمــد ۶32 هــزار میلیــارد ریالــی کــه از 

ــود  ــی کــرده ب ــه پیش بین ــن مرحل اجــرای ای
ــت  ــد و بهداش ــش تولی ــه بخ ــد آن را ب و بای
غیرقابــل  را  مــی داد  اختصــاص  کشــور 
قانــون  اجــرای  در  می دانســت.   تحقــق 
مصــوب  یارانه هــا  کــردن  هدفمنــد 
1388.10.23 و اصــالح بعــدی آن، دولــت 
مکلــف بــه اصــالح قیمــت حامل هــای انرژی 
از جملــه بنزیــن، نفــت، نفــت گاز، نفــت کوره، 
ــع و ســایر مشــتقات  ــت ســفید و گاز مای نف
بنــد  مرتــب  »هزینه هــای  احتســاب  بــا 
»الــف« مــاده یــک« تعییــن قیمــت فــروش 
هزینه هــای  کســر  از  پــس  داخلــی گاز  
انتقــال، مالیــات و عــوارض بنــد » »ب« 
مــاده یــک« تعییــن قیمــت فــروش داخلــی 
ــرق براســاس مجمــوع هزینه هــای تبدیــل  ب
ــه ســوخت  ــع و هزین ــال و توزی ــرژی، انتق ان
ــت  ــن قیم ــک« تعیی ــاده ی ــد »ج« م ... »بن
ــن،  ــای تأمی ــن هزینه ه ــر گرفت ــا در نظ آب ب
ــد.  ــاده 3( ش ــره 1 م ــع )تبص ــال و توزی انتق
ــه پرداخــت  ــت مجــاز ب از ســوی دیگــر، دول
ــوه  ــص وج ــد خال ــاه درص ــا پنج ــر ت حداکث
حاصــل از اجــرای قانــون بــرای یارانــه نقــدی 
و غیرنقــدی بــه خانوارهــا و...«،»مــاده 7« و 
نیــز مکلــف بــه پرداخــت 30 درصــد خالــص 
وجــوه حاصــل از اجــرای قانــون بــرای یارانــه 
تولیــد و... »مــاده 8« شــد، همچنیــن دولــت 
مجــاز بــه اســتفاده 20 درصــد خالــص وجــوه 
حاصــل از اجــرای ایــن قانــون بــرای اعتبارات 
ــرمایه ای  ــای س ــک دارایی ه ــه ای و تمل هزین
شــده اســت و شــرکت ملــی پاالیــش و 
پخــش فرآورده هــای نفتــی، توانیــر، شــرکت 
گاز و آبفــا، چهــار کانــون اصلــی تأمیــن کننــده 

یارانه هــا محســوب می شــوند.
 سهم تولید

تأمیــن و پرداخــت ســهم تولیــد و پروژه هــای 
عمرانــی بــه عنــوان یکــی از مؤلفه هــای 
ــا  ــدی یارانه ه ــاز و کار هدفمن ــی در س اساس
ــیار  ــت بس ــم اهمی ــا علی رغ ــد، ام ــاظ ش لح

ســالیان  طــول  در  امــر  ایــن  برجســته 
گذشــته، عمــده منابــع صــرف پرداخــت 
یارانــه نقــدی شــده و ســهم 30 درصــدی 
پروژه هــای  درصــدی   20 ســهم  و  تولیــد 
عمرانــی بــه نحــو شایســته ای پرداخــت نشــد 
ــوان  ــه عن ــان ب ــایی و نقص ــن نارس ــه از ای ک
یکــی از چالش هــای اساســی در موضــوع 

می شــود. یــاد  یارانه هــا  هدفمنــدی 
بــه طــور حتــم در صــورت تحقــق ایــن امــر، 
قطعــًا شــاهد توســعه عمــران و آبادانــی هــر 
چــه بیشــتری در کشــور بودیــم و یقینــًا ایــن 
ــان در شــرایط  ــکاری جوان ــوه از بی حجــم انب
ــرا  ــدا نمی کــرد، زی ــروز پی ــور و ب موجــود، ظه
یارانه هــا  منابــع  از  اختصــاص 30 درصــد 
ــه مراکــز تولیــدی، دســتاوردهای بســیاری  ب
 در پــی داشــت کــه یکــی از اصلی تریــن 
آن هــا بــه اشــتغال زایی هــر چــه بیشــتر 
معطــوف می شــد. عــدم پرداخــت ســهم 
تولیــد از هدفمندی یارانه هــا یکــی از مســائلی 
بــوده کــه بــه طــور مســتمر از زمــان آغــاز طرح 
هدفمنــدی توســط تولیدکننــدگان مــورد نقــد 

واقــع شــده اســت. 
ــود 30  ــرار ب ــه ق ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــا ب آن ه
ــه  ــا ب ــردن یارانه ه ــد ک ــهم هدفمن ــد س درص
ــن  ــا ای ــد، ام ــاص یاب ــدگان اختص تولیدکنن
ــهم  ــی از س ــد و ریال ــی نش ــئله عملیات مس
ــه پرداخــت نشــده  ــدی یاران ــد از هدفمن تولی
ــا  اســت حتــی خواســتار تهاتــر ایــن ســهم ب

دیــون تولیدکننــدگان بــه بانک هــا شــدند تــا 
ــدی  ــود وضعیــت واحدهــای تولی شــاهد بهب

ــند. باش
قائــم مقــام وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
بــا  ارتبــاط  در  و  ایســنا  بــا  گفت وگــو  در 
سرنوشــت تخصیــص ســهم 30 درصــدی 
می گویــد  یارانه هــا  هدفمنــدی  از  تولیــد 
کــه در ســال جــاری رئیــس جمهــوری و 
ــد  ــالمی تأکی ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــد  ــهم تولی ــت س ــق پرداخ ــر تحق ــژه ای ب وی
ایــن  و  دارنــد  یارانه هــا  هدفمنــدی  از 
 1397 ســال  بودجــه  الیحــه  در  مســئله 
دیــده شــده و قــرار اســت کــه رقــم 18 هــزار 
ــل از  ــع حاص ــل مناب ــی از مح ــارد تومان  میلی
صرفــه جویــی و هدفمنــدی یارانه هــا بــه 
ــالوه  ــد. ع ــاص یاب ــتغال اختص ــد و اش تولی
ــد و  ــه تولی ــه مقول ــم ک ــد بدانی ــن بای ــر ای ب
ــدی  ــوس و ج ــورت محس ــه ص ــتغال ب اش
مدنظــر   1397 ســال  بودجــه  الیحــه   در 
ــد و  ــر مان ــد منتظ ــال بای ــد. ح ــرار گرفته ان ق
ــار 18  ــص اعتب ــت تخصی ــا سرنوش ــد آی دی
هــزار میلیــارد تومانــی از محــل منابــع حاصل 
ــه  ــا ب ــدی یارانه ه ــی و هدفمن ــه جوی از صرف
ــا  ــد ی ــد ش ــق خواه ــتغال محق ــد و اش تولی
بــه سرنوشــت ســهم 30 درصــدی تولیــد 
از هدفمنــدی یارانه هــا طــی چنــد ســاله 
ســپری شــده از آغــاز ایــن طــرح دچــار 

می گــردد؟

 بــه اعتقــاد عضــو کانــون عالــی شــوراهای اســالمی کار، 
 راه حــل معضــل بیــکاری در مقابلــه بــا واردات قاچــاق، 
باال بــردن تــوان خریــد مــردم، گســترش فرهنــگ خریــد 
ــی  ــدگان داخل ــت از تولیدکنن ــی و حمای ــرف کاالی ایران و مص
ــه  ــا اشــاره ب ــا ایســنا، ب ــو ب ــی در گفت وگ ــی اصالن اســت. عل
طــرح اشــتغال فراگیــر در بودجــه ســال 97، گفــت: ایــن طــرح 
شــامل چنــد طــرح مجــزا نظیــر کارورزی فــارغ التحصیــالن و 
مهــارت آمــوزی اســت و دولــت امیــدوار اســت بــا اجــرای آن 
ــازار کار را ســاماندهی و معضــل اشــتغال  بخــش اعظمــی از ب

را حــل کنــد. 
اصالنــی افــزود: علــی رغــم اعــالم مســئوالن وزارت کار تاکنــون 
هیــچ گــزارش یــا آمــاری از میــزان اســتقبال کنندگان و تعــداد 
ــن  ــده و چنی ــه نش ــرح کارورزی ارائ ــا در ط ــق ثبت نام ه دقی
ــن  ــا ای ــاد م ــون اعتق ــد،  چ ــاق نمی افت ــم اتف ــأله ای ه مس

اســت کــه طــرح کارورزی در گذشــته شکســت خــورده اســت. 
ــاره  ــا اش ــالمی کار ب ــوراهای اس ــی ش ــون عال ــو کان ــن عض ای
ــا  ــت: ب ــور، گف ــتغال در کش ــوع اش ــودن موض ــده ب ــه پیچی ب
ــوزی و کارورزی اشــتغال ایجــاد نمی شــود، چــون  ــارت آم  مه
ــد  ــر کار می رون ــدی س ــه امی ــگاهی ب ــالن دانش فارغ التحصی
تــا ضمــن داشــتن شــغل، درآمــدی هــم داشــته باشــند، ولــی 
کــدام دانشــجوی تحصیل کــرده حاضــر اســت بــا رقــم انــدک 
تمــام وقــت در خدمــت کارفرمــا باشــد و تجربــه کســب کنــد. 
وی تأکیــد کــرد: اگــر دولــت بــه دنبــال حــل معضــل بیــکاری 
اســت، راهــش مقابلــه بــا قاچــاق کاال و تقویــت فرهنــگ خرید 
ــف  ــه ضعی ــر و طبق ــد کارگ ــدرت خری ــت. ق ــی اس کاالی ایران
ــه  ــداری و ب ــی خری ــد کاالی داخل ــا بتوان ــرود ت ــاال ب ــه ب جامع
ــکل  ــد و مش ــک کن ــا کم ــران کارخانه ه ــتغال کارگ ــظ اش حف

بدهــی و تأمیــن مــواد اولیــه تولیدکننــدگان را برطــرف کنــد.

بــه نظــر می رســد تبدیــل تکنولــوژی بــرای ارائــه 
ــات و  ــی مکالم ــراه، قطع ــن هم ــر تلف ــل های باالت نس
ــه  ــه همــراه داشــته و ب کاهــش کیفیــت ارتباطــات را ب
همیــن دلیــل وزیــر ارتباطــات پیشــنهاد رایــگان شــدن 
ــق  ــترکان مناط ــرای مش ــه را ب ــر 10 ثانی ــات زی مکالم

ــت.  ــرده اس ــرح ک ــکل دار مط مش
بــه کیفیــت  اشــاره  بــا  آذری جهرمــی  محمدجــواد 
ارتباطــات گفتــه اســت کــه بعضــی از شــهرها و مناطــق 
بــا ارائــه نســل 3 و ۴ تلفــن همــراه، بــه دلیــل تبدیــل 
ــات  ــی مکالم ــبکه، قطع ــودن ش ــل نب ــوژی و کام تکنول
کاهــش  ارتباطــات  کیفیــت  و  داشــته   افزایــش 

پیدا کرده است. 
البتــه او بخشــی از ایــن مشــکالت را مربــوط بــه 
ــهرداری ها در  ــکاری ش ــدم هم ــوژی و ع ــر تکنول تغیی

نصــب و راه انــدازی و در بعضــی مــوارد جمــع آوری 
همیــن  بــه  می دانــد.  همــراه  تلفــن  ســایت های 
در  ارتبــاط  شــدن  قطــع  مشــکل  دربــاره  دلیــل 
مطــرح شــده  پیشــنهاد  ایــن  تهــران،  از  مناطقــی 
کــه در ایــن مناطــق تــا حــل مشــکل، مکالمــات 
 زیــر 10 ثانیــه هزینــه ای بــرای مشــترکان نداشــته

باشد. 
و شــهرداری های  عــدم همــکاری شــورای شــهرها 
ــف،  کشــور، جمــع آوری ســایت ها توســط مراکــز مختل
ــت از  ــور نادرس ــل تص ــه دلی ــی ب ــای مردم ممانعت ه
تأثیــر امــواج، ســاخت مجتمع هــا و برج هــای جدیــد در 
شــهرها و دریافــت عوارض هــای محلــی از اپراتورهــا، از 
مشــکالتی اســت کــه اپرتورهای تلفــن همراه در توســعه 

ــد. ــه آن اشــاره می کنن ــت شــبکه ب ــای کیفی و ارتق

 ۲۵  ۱۳ درصد، رشد درآمدهای ۳۰ 
مالیاتی کشور

درصد، سهم محصوالت 
کشاورزی از صادرات غیرنفتی

 درصد، رشد تولید اتان
 در پارس جنوبی

درصــد   ۲۵ گذشــته  ســال  در  کشــور  مالیاتــی  درآمدهــای 
اســت. داشــته  افزایــش 

حــدود ۱۳ درصــد از صــادارت غیر نفتــی کشــور بــه صــادرات 
محصــوالت کشــاورزی اختصــاص دارد

ســال  در  جنوبــی  پــارس  گاز  پاالیشــگاه های  اتــان  تولیــد 
بــه ۳0 درصــد رشــد  بــه ســال 9۵ نزدیــک  جــاری نســبت 

اســت. داشــته 

3 قتصـــادامروز چهارشنبه 22 آذر ماه 1396 - سال سوم - شماره 596 روزنامه ا

۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح جدید 

۲,۶۷۰,۰۰۰ ریال 

  سکه یک گرمی

۱۳,۶۹۰,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح قدیم

 $ ۱,۲۴۴.۲

  اونس جهانی طال 

۶,۹۹۰,۰۰۰ ریال 

  نیم سکه بهار آزادی 

۱,۲۸۰,۶۱۰ ریال 

  گرم طال 

۵,۵۵۰,۰۰۰ ریال 

 اتحادیه طال   مثقال طال 
جواهر و سکه 

تهران

،،
در الیحــه بودجــه ســال ۱۳9۷ قــرار 
میلیــارد  هــزار   ۱۸ رقــم  کــه  اســت 
 تومانــی از محــل منابــع حاصــل از 
صرفه جویی و هدفمندی یارانه ها به 

تولید و اشتغال اختصاص یابد

ــرژی  ــرق و ان ــور ب ــرو در ام ــر نی ــاون وزی مع
ــاس  ــر اس ــرو ب ــه وزارت نی ــر اینک ــد ب ــا تأکی ب
قانــون، پیشــنهاد افزایــش قیمــت بــرق را 
منعکــس  دولــت  بــه  و  جمع بنــدی کــرده 
کــرده اســت، گفــت: ســازمان برنامــه و بودجــه 
قیمــت تمــام شــده بــرق بیــش از 90 تومــان را 
پذیرفــت. هوشــنگ فالحتیــان در گفت و گــو بــا 
فــارس در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا وزارت 
ــدی در خصــوص قیمــت  ــرو پیشــنهاد جدی نی
ــت:  ــت، گف ــرده اس ــه ک ــت ارائ ــه دول ــرق ب ب
آنچــه کــه مــا در خصــوص قیمــت جدیــد بــرق 
ــه در  ــوده ک ــی ب ــنیده ایم، مطالب ــت ش در دول
ســطح دولــت مطــرح شــده و ایــن مطالــب از 
پــل ارتباطــی مثــل ســازمان برنامــه و بودجــه 
اســت. وی افــزود: مطالــب و موضوعــات را 
وزارت نیــرو بــر اســاس قانــون بــرای کل کشــور 
ــت.  ــرده اس ــس ک ــدی و منعک ــده، جمع بن دی
ــد  ــی می کن ــور را بررس ــائل کش ــت کل مس دول
و آن هــا بایــد تصمیــم بگیرنــد کــه چــه کننــد. 
ــرژی در  ــرق و ان ــر نیــرو در امــور ب معــاون وزی
ــرای  ــه ایــن ســؤال کــه وزارت نیــرو ب پاســخ ب
ــنهاد  ــد را پیش ــزان رش ــه می ــرق چ ــت ب قیم
داده اســت، گفــت: متوســط فــروش بــرق 
ــدون  ــرق ب ۶7 تومــان و قیمــت تمــام شــده ب
محاســبه ســوخت در حــال حاضــر بیــش 

از 100 تومــان اســت، امــا بــه هــر حــال و 
ــدد  ــه ع ــه و بودج ــازمان برنام ــبختانه س خوش
ــرای قیمــت تمــام شــده  ــاالی 90 تومــان را ب ب
بــرق پذیرفتــه اســت کــه قابلیــت وجــودی دارد 
ــه  ــد ب ــه بیــن ایــن دو عــدد بای بنابرایــن فاصل

ــود. ــن ش ــران و تأمی ــه ای جب گون
بدهــی  نیــرو  وزارت  داد:  ادامــه  فالحتیــان 
قابــل توجهــی بــه تولیدکننــدگان بــرق دارد 
ــا  ــه بانک ه ــم ب ــدگان ه ــاًل، تولیدکنن ــه متقاب ک
ــن بخشــی از مســائل در  ــد بنابرای ــی دارن بده
قالــب مفــاد بودجــه 97 بــه گونــه ای و بــا ارائــه 
راهکارهایــی مشــخص شــده اســت کــه تهاتــر 
بدهی هــا انجــام شــود. وی در پاســخ بــه 
ایــن ســؤال کــه همیــن کــه ســازمان برنامــه و 
ــرق بیــش از 90  بودجــه قیمــت تمــام شــده ب
ــه  ــن زد ک ــوان تخمی ــه، می ت ــان را پذیرفت توم
بــه هــر حــال رشــد قیمــت بــرق چنــد درصــد 
خواهــد بــود و ایــن اتفــاق شــاید بــرای اولیــن 
بــار از ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه باشــد، 
ــه  ــت و ب ــخص اس ــام مش ــدد و ارق ــت: ع گف
ــه و بودجــه بررســی  هــر حــال ســازمان برنام
کــرده اســت و بــه ایــن جمع بنــدی رســیده اند 
ــه قیمــت فــروش  ــه هــر حــال فاصل ــد ب و بای
ــش  ــران و پوش ــرق جب ــده ب ــام ش ــرق و تم ب

ــود. داده ش

 پیشنهادات جدید افزایش قیمت برق
 به دولت

زمزم
شــرکت زمــزم در ســال 133۴ هجــری شمســی بــا تأســیس اولیــن شــرکت تولیــد نوشــابه گازدار بــه نام 
زمــزم تهــران، فعالیــت خــود را آغــاز نمــود. تــا قبــل از پیــروزی انقــالب اســالمی زمــزم محصــوالت خــود 
ــوده  ــت پرســنل مجــرب و کارآزم ــه هم ــالب ب ــس از انق را تحــت لیســانس شــرکت های خارجــی و پ

خویــش بــا نــام زمــزم تولیــدات خــود را بــه بــازار عرضــه نمــوده اســت. 
زمــزم در ســال های اخیــر گســترش قابــل توجهــی در فعالیت هــای خــود ایجــاد نمــوده اســت. ایــن در 
حالــی اســت کــه در ابتــدا فعالیــت خــود را بــا یــک خــط تولیــد آغــاز نمــود، ولــی هــم اکنــون 13 شــرکت 
ــر کشــورها تحــت لیســانس  ــد شــرکت خارجــی در دیگ ــن چن ــران و همچنی ــف ای در شــهرهای مختل
 زمــزم ایــران، محصــوالت مختلــف زمــزم را تولیــد می کننــد. از آنجــا کــه مدرنتریــن واحــد عصاره ســازی 
خاور میانــه متعلــق بــه زمــزم ایــران اســت، می توانــد نوشــیدنی بــا طعــم و مزه هــای متنــوع و مختلــف 

ــد نماید.  تولی
ــتریان  ــده مش ــال و آین ــی ح ــای منطق ــوص درک نیازمندی ه ــق در خص ــی و تحقی ــت و بررس دریاف
ــوع محصــول  ــه بیــش از 100 ن ــا ارائ ــا ب ــر آن داشــت ت ــات الزم، زمــزم را ب ــی و تحقیق ــق بازاریاب از طری
مختلــف، حضــوری چشــم گیــر در ســطح ملــی و بیــن المللــی داشــته و تولیداتــی بــا طعم هــا، اندازه هــا 
و بســته بندی هــای متفــاوت، خــود را بــه عنــوان الگویــی توانــا در صنعــت آشــامیدنی معرفــی نمایــد.

تولید ملی

سهم تولید از هدفمندی یارانه

تقریبا هیچ!

پیشنهاد وزیر برای رایگان شدن مکالمات زیر 10 ثانیهحل معضل بیکاری با افزایش قدرت خرید مردم

»آگهی مزایده«

متولی موقوفه - اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان به استناد ماده 11 آئین نامه اجرایی سازمان اوقاف و 
امور خیریه، تعداد 2 باب مغازه از رقبات موقوفه غیر متصرفی حاج محمدتقی )مسجد آقابزرگ( 
واقع در خیابان باب الحوائج)ع( و موقوفه درب فین واقع در خیابان امیر کبیر، جنب اداره اوقاف 
کاشان را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط به مدت یک سال شمسی به اجاره واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت اطالع بیشتر و دریافت اوراق مزایده تا وقت اداری روز ۴ دی ماه 9۶ به 
اداره اوقاف و امور خیریه مراجعه یا با شماره تلفن های 11-۵۵339910 داخلی 21 تماس حاصل 

فرمایند.

اجاره پایه ساالنه 
)ریال(

اجاره پایه ماهیانه 
)ریال( مساحت  موقوفه موارد مزایده  ردیف

58.200.000 ریال 4.850.000 ریال 50 متر مربع  حاج محمدتقی  یک باب مغازه )همکف( 1

276.000.000 ریال 23.000.000 ریال 88 متر مربع درب فین یک باب مغازه )زیرزمین(  2

م الف 118183

۴,۰۰۷,۰۰۰ ریال 

ربع سکه بهار آزادی  



هشتبهشت
 وضعیت شرق اصفهان 

اسف بار است
 فرمانــدار اصفهــان گفــت: 20 هــزار میلیــارد تومــان در کشــور 
ــه  ــاغ شــده اســت ک ــب و اب ــر تصوی ــرای اشــتغال فراگی ب
ســهم اســتان اصفهــان هــزار و 600 میلیــارد تومــان اســت و 

رقــم جالــب توجهــی اســت.
احمــد رضوانــی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــور و اســتان 
اصفهــان بــا چنــد مشــکل اعتیــاد، خشکســالی، مشــکات 
زیســت محیطی و آلودگــی هــوا و در رأس همــه ایــن 
مشــکات نبــود اشــتغال، و بیــکاری مواجــه اســت، افــزود: 
در شهرســتان اصفهــان، به ویــژه شــرق اصفهــان با مشــکات 
ــی  ــارش  نارضایت ــود آب و ب ــتیم؛ نب ــه هس ــده ای مواج عدی

ــت. ــته اس ــال داش ــه دنب ــاورزان را ب کش
ایجــاد  و  قــارچ  ماهــی،  پــرورش  بــه  داد:  ادامــه  وی 
ــد توجــه شــود؛  ــی بای ــی و نیمه صنعت ــای صنعت دامداری ه
چــرا کــه کشــاورزی های ســنتی دیگــر اجراشــدنی نیســت. 
وضعیــت شــرق اصفهــان، اســف بار بــوده و الزم اســت همــه 

ــد. ــاش کنن ــکات ت ــع مش ــرای رف ــتگاه ها ب دس

 نماز باران در اصفهان 
اقامه می شود

نمــاز طلــب بــاران صبــح روز جمعــه 24 آذرمــاه در ســاعت 
ابوالحســن مهــدوی  آیــت هللا ســید  امامــت  بــه   9:30
 نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس خبــرگان رهبــری 
ــت موســی بن جعفر)ع(  ــب بن ــر حضــرت زین در حــرم مطه
اصفهــان اقامــه و در ابتــدای ایــن مراســم زیــارت آل یــس 

ــود.  ــده می ش خوان
از عمــوم مــردم شــهیدپرور اصفهــان بــرای شــرکت در ایــن 

ــود.  ــوت می ش ــاز دع نم

ساخت سرویس دهنده بزرگ پردازشی 
در ابعاد ریزرایانه   

  مدیــر عامــل یــک شــرکت دانش بنیــان در اصفهــان گفــت: 
محققــان ایــن شــرکت در یــک فرآینــد علمــی و تحقیقاتــی 
موفــق شــدند یــک ســرویس دهنده بــزرگ پردازشــی را در 

ــد. ابعــاد ریزرایانه هــا، طراحــی و بومی ســازی کنن
آریــان ســتوده مهر افــزود: کاســتر در علــوم رایانــه بــه 
معنــای خوشــه و کارکــردن چنــد سیســتم بــه عنــوان یــک 
سیســتم واحــد اســت کــه ایــن محصــول قابلیــت دارد بــا 
ــه  ــر ارائ ــه کارب ــا ب ــز را یکج ــگا هرت ــود 4۸0 گی ــی خ کوچک
کنــد. ایــن گــروه در مــدت یکســال بــا هزینــه 30 میلیــون 

ــد. ــازی کردن ــول را تجاری س ــن محص ــان ای توم
ــه  ــرژی ب ــم ان ــرف ک ــر و مص ــدازه کوچک ت ــزود: ان وی اف
ــک سیســتم پردازشــی شــناخته  ــی ی ــای اصل ــوان مزای عن

شــده اســت.

 هفت هزار نیروی عملیاتی در 
طرح زمستانه پلیس و راهداری   

 فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان گفــت: در طــرح 
زمســتانه پلیــس، 500 نیــروی عملیاتــی پلیــس راهــور ایــن 
اســتان در قالــب 150 گــروه بــه همــراه هفــت هــزار نیــروی 
ــس، آتش نشــانی،  ــر، اورژان ــال احم ــت ه ــدادی جمعی ام
شــهرداری ها و دهیاری هــا، از 21 آذر تــا 20 اســفندماه در 
جاده هــای برفگیــر ایــن اســتان بــه مســافران خدمات رســانی 

می کننــد.

ســردار مهــدی معصوم بیگــی افــزود: تجهیــزات کنتــرل 
ــال  ــا فع ــن در جاده ه ــا 950 دوربی الکترونیکــی ترافیکــی ب
ــن  ــش ای ــر پوش ــاعته زی ــر 24 س ــه برفگی ــده و 9 گردن ش
ــاده ای  ــات ج ــه امســال، تلف ــرح اســت. در هشــت ماه ط
هفــت درصــد کاهــش داشــته اســت و درمجمــوع 451 نفــر 
ــروح  ــم مج ــر ه ــزار نف ــته و 4 ه ــاده ای کش ــوادث ج در ح

شــده اند.
ــر راهــداری اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان  مدی
ــداری در  ــروی راه ــتانه، 750 نی ــرح زمس ــت: در ط ــز گف نی
ــر راه  ــزار و 500 کیلومت ــداری در 11 ه ــروه راه ــب 102 گ قال

ــان مســتقر شــدند. اســتان اصفه
فــرزاد دادخــواه افــزود: همچنیــن در ایــن طــرح، راهــداران 
بــه  200 دســتگاه تجهیــزات زمســتانی و 570  مجهــز 
ــا و  ــداری در راهدارخانه ه ــین آالت راه ــواع ماش ــتگاه ان دس
75 گردنــه برفــی ایــن اســتان بــه مســافران خدمت رســانی 

ــه دارد. ــن ادام ــا 15 فروردی ــرح ت ــن ط ــد. ای می کنن

 تجلیل از پژوهشگران برتر 
در اصفهان 

و  پژوهــش  نمایشــگاه  ســیزدهمین  از  روز  آخریــن  در 
فنــاوری اســتان، از 1۸ پژوهشــگر و 6 طــرح دانش آمــوزی 

ــد. ــی ش ــر قدردان ــجویی برت و دانش
 مدیــر کل دفتــر برنامه ریــزی نوســازی و تحــول اداری 
اســتانداری اصفهــان گفــت: معیــار و انتخــاب پژوهشــگران 
بــوده کــه  علــوم  وزارت  براســاس شــاخص های  برتــر 
ــدن  ــی، تجاری ش ــاالت بین الملل ــاپ مق ــداد چ ــامل تع ش

ایده هــای برتــر و تحقیقــات کاربــردی اســت.
ــای  ــدی پژوهش ه ــش 20درص ــری از افزای ــر ذاک علی اصغ
بخــش خصوصــی در نمایشــگاه امســال خبــر داد و گفــت: 
بــا اســتقرار میــز مذاکــره بــا بخــش خصوصــی درصددیــم 
طرح هــا  ایــن  تجاری ســازی  بــرای  را  الزم  بســتر های 

فراهــم کنیــم.
ایــن نمایشــگاه از 1۸ تــا 20 آذرمــاه در محــل دائمــی 

بــود. برپــا  اصفهــان  بین المللــی  نمایشــگاه های 

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir  

در حــال حاضــر خطــری جــدی  کــه همــه 
خانواده هــا را تهدیــد می کنــد، مــواد مخــدر 
اســت. بــه گفتــه کارشناســان علــوم اجتماعــی 
ــاد در جامعــه  ــرای پیشــگیری از شــیوع اعتی ب
پلیــس  از  قبــل  پیشــگیری  ایســتگاه های 
بهتریــن وســیله هســتند کــه می تواننــد در ایــن 

زمینــه مشکل گشــا باشــند. 
ایــن  نشــان دهنده  علمــی  پژوهش هــای 
اســت کــه بــرای موفقیــت در پیشــگیری اولیــه 
از اعتیــاد بایــد بــر کــودکان و نوجوانــان تمرکــز 
و راه هــای افزایــش مهارت هــای والدیــن و 
ارتبــاط مناســب بیــن والدیــن و فرزنــدان 
آموزش هــای  بــا  وســیعی  مقیــاس  در  را 

مهارت محــور کنتــرل کــرد.
شــاید مهم تریــن دلیلــی کــه گرایــش بــه 
حمــل و توزیــع ایــن مــواد را فزونــی بخشــیده، 
ــواد مخــدر  ــروش م ــاد حاصــل از ف ــد زی درآم
ــی  ــه جابه جای ــک ب ــراد را تحری ــه اف ــت ک اس
بیــن  و  جامعــه   ســطح  در  آن  فــروش  و 
قشــرهای مختلــف می کنــد. جدیدتریــن آمــار 
ــر  ــون نف ــد 255 میلی ــان می ده ــی نش جهان
ــوع  ــه 700 ن ــد ک ــود دارن ــان وج ــاد در جه معت

ــد. ــرف می کنن ــم زا را مص ــدر توه ــواد مخ م
 سیگار و قلیان، دروازه ورودی

مواد مخدر  
ــناس  ــدی، کارش ــر المه ــعید منتظ ــردار س س
اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی کشــور، اعــام  
ــاد  کــرد: در حــال حاضــر میانگیــن ســن اعتی
در مــردان  بــه 24 ســال و زنــان  بــه 26 ســال 
رســیده اســت؛ ایــن در حالــی اســت که شــروع 
انحــراف بــه مــواد مخــدر بــه ســن 15 ســالگی 
رســیده اســت. متاســفانه دروازه ورودی مــواد 
مخــدر، ســیگار و قلیــان اســت و ایــن آمارهــا 
همگــی زنــگ خطــری جــدی بــرای جامعــه و 

نســل جدیــد بــه شــمار مــی رود.
افغان هــا کــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
ــدر  ــواد مخ ــی م ــاری از جابه جای ــود سرش س
عایدشــان می شــود، در ســال میــادی جدیــد 
ــر کشــت  ــه زی 60 درصــد زمین هــای خــود را ب
ــن  ــاک در ای ــد و کشــت تری ــواد برده ان ــن م ای
ــت.  ــیده اس ــار رس ــزار هکت ــه 321 ه ــور ب کش
پیش بینــی می شــود تولیــد ایــن مــاده مخــدر 
در ایــن کشــور در ســال جــاری، بــه 9 میلیــون 
ــاری  ــاخص آم ــن ش ــد. ای ــاک برس ــو تری کیل
ــه در ســال 97-96،  ــن اســت ک ــده ای بیان کنن
ــری  ــا رشــد فزاینده ت ــواد مخــدر ب ــار ورود م آم
ــل  ــه دلی ــران ب ــرا ای ــود؛ زی ــد ب ــراه خواه هم
هم مرزبــودن بــا افغانســتان از گلوگاه هــای 
مهــم جابه جایــی ایــن مــاده مخــدر بــه شــمار 

ــی رود.   م
کــرده  اعــام  پلیــس  کــه  همان گونــه 
درصــد،   13 امســال  ماهــه   9 در  اســت 
هــزار  مــواد مخــدر )کشــف 525  کشــف 
ســال  بــه  نســبت  مخــدر(  مــواد  کیلــو 
پلیــس  اســت.  داشــته  افزایــش  گذشــته 
ــول  ــدر را در ط ــواد مخ ــفیات م ــترین کش  بیش
10 ســال گذشــته در ایــن ماه هــا از مبــادی 
ورودی شــرق کشــور و هرمــزگان تجربــه کــرده 

اســت.
 اعتیاد در اصفهان در سنین کم

ــان  ــه اصفه ــده ب ــدر واردش ــواد مخ ــتر م بیش
تریــاک بــوده اســت. از هــر یــک کیلــو تریــاک 
ــن،  ــو مرفی ــک کیل ــر ی ــن و از ه ــو مرفی  10 کیل
10 کیلــو هروئیــن تولیــد می شــود. بنابرایــن از 
هــر یــک کیلــو تریــاک، 100 کیلــو هروئیــن بــه 
دســت می آیــد کــه ایــن مــواد همگــی ســمی 
ــق  ــی تزری ــان ایران ــون جوان ــه خ ــتند و ب هس

می شــوند.
معــاون پیشــگیری بهزیســتی اســتان اصفهــان 
دربــاره افزایــش اعتیــاد در ســن کــم در اســتان 

اصفهــان بــه خبرنــگار کیمیــای وطــن گفــت: در 
آمــاری کــه در شیوع شناســی ســال 94 انجــام 
و در ســال 95 منتشــر شــد، رتبــه اســتان 
ــن  ــت و ای ــیده اس ــه 23 رس ــان از 19 ب اصفه

مســئله بــه دلیــل رشــد اعتیــاد اســت.
ــدود  ــه ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــی ناج  مجتب
12 هــزار معتــاد در 6 مــاه نخســت ســال جاری 
در مراکــز تــرک اعتیــاد اصفهــان تحــت درمــان 
قــرار گرفتنــد، افــزود: بــرآورد آمــاری مراجعــان 
بــرای درمــان اعتیــاد، حــدود 20 درصــد اســت. 
اگــر آمــار معتــادان 100 هــزار نفــر باشــد، بایــد 
آمــار ســالیانه مراجعــان بــرای درمــان، 20 هــزار 
ــار  ــه آم ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ــر باش نف
ارائه شــده توســط دانشــگاه علــوم پزشــکی 
بــرای درمــان 40 هــزار نفــر در ســال اســت کــه 
ــه  ــراد ب ــه اف ــرار مراجع ــود، نشــان دهنده تک خ

مراکــز درمانــی تــرک اعتیــاد اســت. 
 تریاک در صدر مصرف

معــاون ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر در 
این بــاره گفــت: در بررســی های جدیــد 2 میلیــون 
و ۸0۸ هــزار نفــر، مصرف کننــدگان مســتمر 

مــواد مخــدر در کشــور اعــام شــده اند.
شــایع ترین  داد:  توضیــح  افشــار  پرویــز 
مصــرف مــواد مربــوط بــه تریــاک و مشــتقات 
ــیره  ــاک و ش ــن تری ــت. همچنی ــوده اس آن ب
بیشــترین حــد مصــرف  بــا 66.۸ درصــد 
مــواد مخــدر را در کشــور دارد. حشــیش و 
و  ماری جوانــا  علــف،  شــامل  آن  ترکیبــات 
ــی  ــواد مصرف ــن م ــد، دومی ــا 11.9 درص گل ب
اســت و هروئیــن و کــراک بــا 10.6 درصــد 
ــرار دارد؛  ــدر ق ــواد مخ ــرف م ــوم مص در رده س
ــه مصــرف شیشــه از  ــی اســت ک ــن در حال ای
 26 درصــد بــه ۸.1 درصــد کاهــش داشــته

 است. 
 نگرانی از شیوع اعتیاد در 

دانش آموزان   
اســتاندار اصفهــان نیــز بــا اظهــار نگرانــی 
دانش آمــوزان  در  اعتیــاد  آمــار  افزایــش  از 
اعتیــاد  ارائه شــده،  آمــار  براســاس  گفــت: 
ــواد مخــدر  ــه م ــوزان و دانشــجویان ب دانش آم
و به ویــژه شــیوع آن در بیــن دختــران افزایــش 
ــاری  ــن ناهنج ــت؛ ای ــته اس ــمگیری داش چش

مراقبــت بیــش از پیــش را می طلبــد.
ــرف  ــن مص ــش س ــزاده کاه ــن مهرعلی محس

مــواد مخــدر را نشــانه  مطلوبــی ندانســت و 
کار فرهنگــی و ارشــادی را بــرای پیشــگیری از 

ــرد. ــوان ک ــر عن ــن ام ــاد ضروری تری اعتی
ــاد  ــش اعتی ــزان افزای ــه می ــان اینک ــا بی وی ب
بیشــتر  آقایــان  از  اســتان  در  بانــوان  در 
اســت، افــزود: امــروز آمــار ورود زنــان بــه 
ــته  ــال گذش ــه 10 س ــبت ب ــاد نس ــه اعتی چرخ
افزایــش دوبرابــری داشــته و ایــن امــر در 
ــهود  ــی مش ــه خوب ــت ب ــای پرجمعی خانواده ه
ــه  ــوع در زمین ــان درمجم ــتان اصفه ــت. اس اس
میــزان مصــرف مــواد مخــدر، رتبــه 23 کشــور 
ــی نســبت  ــی نیســت، ول ــگاه خوب را دارد؛ جای
در  بهتــری  وضعیــت  اســتان ها  دیگــر  بــه 
اســتان مشــاهده می شــود. همچنیــن در 9 
ماهــه ســال 96، کشــفیات مــواد مخــدر بــا 23 
درصــد کاهــش نســبت بــه مدت مشــابه ســال 

ــت.  ــیده اس ــن رس ــه 23 ت ــته ب گذش
 تن فروشی زنان برای خرید مواد 

مخدر
آمارهــای دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه 
ــای  ــاره پیامد ه ــان درب ــدر اصفه ــواد مخ ــا م ب
نگران کننــده  آن قــدر  اعتیــاد،  اجتماعــی 
ــه نهاد هــای اجتماعــی و  ــرای هم ــه ب اســت ک
مدنــی تلنگــری خواهــد بــود تــا در ایــن زمینــه 

ــند. ــب بیندیش ــری مناس تدبی
ــا کیمیــای  مصطفــی  هــادی زاده در گفت وگــو ب
وطــن خبــر از تن فروشــی زنــان بــرای تأمیــن 
ــت:  ــان داد و گف ــود در اصفه ــدر خ ــواد مخ م
بایــد بــاور داشــته باشــیم کــه در حــال حاضــر 
در اصفهــان زنــان و دخترانــی هســتند کــه بــه 
ــه  ــان هزین ــی دو هــزار توم ــن حت منظــور تأمی
خریــد مــواد مخدرشــان اقــدام بــه تن فروشــی 

می کننــد.
ــرده  ــرهای تحصیل ک ــن قش ــاد در بی وی اعتی
ــش  ــه افزای ــز رو ب ــه را نی ــص جامع و متخص
بیــن  در  اعتیــاد  افــزود:  و  کــرد  عنــوان 
و  اســت  افزایــش  بــه  رو  دانشــجویان 
ــه  ــه، ب ــن زمین خوابگاه هــای دانشــجویی در ای
یکــی از دغدغه هــای اصلــی مــا تبدیــل شــده 

ــت. اس
ــه اینکــه کاهــش ســن اعتیــاد،  ــا اشــاره ب وی ب
ــاد و افزایــش  ــه اعتی ــان ب افزایــش گرایــش زن
از  شــاغل  افــراد  در  اعتیــاد  بــه  گرایــش 
شــاخص های بــارز رونــد گرایــش بــه اعتیــاد در 

یــک دهــه اخیــر اســت، ادامــه داد: براســاس 
از  درصــد   64 به دســت آمده،  گزارش هــای 
ــتند؛  ــاغل هس ــان ش ــتان اصفه ــادان اس معت
ــد توجــه داشــت کــه 21 درصــد از کارگــران  بای
ــوان  ــد و می ت ــاد دارن ــدی اعتی ــای تولی واحده
ــاد در اســتان  ــزان افزایــش اعتی گفــت کــه می
از میــزان رشــد جمعیــت پیشــی گرفتــه اســت.

هــادی زاده بــا تأکیــد بــر اینکــه بــه طــور 
ــط  ــی مرتب ــک زندان ــه ی ــر دقیق متوســط در ه
ــور وارد  ــای کش ــه زندان ه ــدر ب ــواد مخ ــا م ب
ــر  ــی، 54 نف ــر 100 زندان ــت: از ه ــود، گف می ش
بــا محکومیــت مســتقیم مــواد مخــدر وارد 
داشــت کــه  توجــه  می شــوند.باید  زنــدان 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــادان 30 ه ــالیانه معت س
ــد و  ــه می کنن ــواد مخــدر هزین ــد م ــرای خری ب
ــادی  ــار چرخــه اقتصــادی زی ایــن میــزان اعتب

ــت. ــاخته اس ــم س ــان فراه ــرای قاچاقچی ب
 باالتر از خبر...

بایــد اذعــان کــرد کــه ارتبــاط مســتقیمی میــان 
رابطــه بــا همســاالن مصرف کننــده مــواد و 
ــود دارد؛  ــی، وج ــواد در دوره نوجوان ــرف م مص
ــا  ــه هرچــه رابطــه نوجــوان ب ــا ک ــن معن ــه ای ب
همســاالن مصرف کننــده بیشــتر باشــد، میــزان 

ــود.   ــتر می ش ــواد در او بیش ــرف م مص
براســاس پژوهش هــا، بیــش از 60 درصــد، 
اســتمرار  و  شــروع  در  نوجــوان  همســاالن 
اعتیــاد نقــش اصلــی را دارنــد؛ در ایــن زمینــه 
ــاختن  ــازی و غنی س ــون بهس ــی چ راهکارهای
اوقــات فراغــت و محیــط زندگــی، قابلیــت 
اعتیــادآور،  مــواد  بــه  دسترســی  کاهــش 
ــرف  ــاره مص ــا درب ــررات و معیاره ــت مق تقوی
ســیگار، الــکل و مــواد مخــدر، ایجــاد پیام هــا 
ــواد  ــه م ــی گســترده علی ــای اجتماع و هنجاره
برنامه هــای  موفــق  اجــرای  نیــز  و  مخــدر 
ــس  ــاالن پ ــودکان و خردس ــرای ک ــی ب تفریح
ــای  ــاعات روز و روزه ــول س ــه و در ط از مدرس
تعطیــل، می توانــد در کاهــش گرایــش بــه 

ــد.  ــته باش ــی داش ــش اساس ــاد نق اعتی
کارشناســان انتظامــی نیــز معتقدنــد در مصرف 
ــی  ــش مهم ــواد مخــدر، مصــرف ســیگار نق م
ــا  ــن ســیگاری ها ی ــه در بی ــه ای ک ــه گون دارد؛ ب
ــکل، خطــر شــیوع مصــرف  ــدگان ال مصرف کنن
حشــیش و ســایر مــواد مخدر بســیار بیشــتر از 

افــراد دیگــر اســت.

گروه اصفهان پریسا خاکبازان
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افســانه ای  شــهرهای  از  یکــی  عنــوان  بــه  اصفهــان  از 
ــود  ــت خ ــدت خدم ــت: در م ــرد و گف ــاد ک ــرق زمین ی مش
ــوردار از  ــی برخ ــهر تاریخ ــن ش ــه ای ــه ب ــران، 20 مرتب در ای

کــرده ام. ســفر  ویژگی هــای شــگفت انگیز 
تگویــن هونــگ بــا تأکیــد بــر ســفر هیئــت گردشــگری ویتنام 
بــه اســتان اصفهــان افــزود: در ایــن ســفر، 35 نفــر از مدیران 
دفاتــر خدمــات مســافرتی و راهنمایــان گردشــگری و فعــاالن 
ــن  ــف ای ــای مختل ــا ویژگی ه ــام ب ــور ویتن ــانه های کش رس
اســتان پهنــاور تاریخــی آشــنا شــدند تــا گردشــگران ویتنامــی 

را تشــویق بــه ســفر بــه ایــران و اصفهــان کننــد.
وی بــر تنــوع محصــوالت هنــری و فرهنگــی اصفهــان ویــژه 
ــب  ــت مناس ــوع و کیفی ــت: تن ــرد و گف ــاره ک ــگران اش گردش
ــگری  ــاالن گردش ــت فع ــتی، رضای ــع دس ــوالت صنای محص

ــال داشــته اســت.  ــه دنب ــام را ب ویتن
ــن  ــز در ای ــان نی ــتان اصفه ــی اس ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
ــع  ــگاه صنای ــن پای ــان، دومی ــزود: در اســتان اصفه ــدار اف دی
ــی  ــر تاریخ ــزار اث ــش از 223 ه ــون بی ــان، اکن ــتی جه دس

ــت. ــده اس ــایی ش شناس
فریــدون هللا یــاری افــزود: بــا وجــود جاذبه هــای غنــی 
ــترش  ــا گس ــود ب ــاش می ش ــی ت ــوع اقلیم ــی و تن فرهنگ
گردشــگری در اصفهــان، شــرایط مناســبی بــرای پذیرایــی از 

ــود. ــم ش ــی فراه ــگران خارج گردش

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

 نماینــده کمیســاریای عالــی پناهنــدگان ســازمان 
ــگام  ــگ و هن ــان جن ــت: در زم ــد گف ــل متح مل
ورود آوارگان افغانســتانی بــه ایــران، تنها 6 درصد 
ــایه  ــه در س ــی ک ــد؛ در حال ــواد بودن ــان باس آن
ــد  ــش از 60 درص ــون بی ــران اکن ــای ای تاش ه
مهاجــران افغانســتانی مقیــم ایــران باســواد 

هســتند.
رئیــس  بــا  دیــدار  در  داناپــاال  ســیوانکا 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان، بــر دســتیابی بــه 
فعالیت هــای  در  همــکاری  مشــترک  نقــاط 
و  کــرد  تأکیــد  کارآفرینــی  و  بشردوســتانه 

چشــمه  »هــزار  پــروژه گردشــگری  افــزود: 
ســمیرم اصفهــان«، تجربــه موفقــی از ایــن نــوع 

اســت.  مشــترک  همکاری هــای 
افــراد  قـــراردادن  پوشـــش  تحــت  از  وی 
آرشــاک،  مجموعــه  در  خارجــی  آســیب پذیر 
تولــد  را  انسان دوســتانه  فعالیت هــای  ایــن 
یــک پــروژه جامعه نگــر  و حمایتــی بــا همــکاری 
مشــترک بخــش خصوصــی، اداره اتبــاع خارجــی 
اســتانداری و کمیســاریای عالــی پناهنــدگان 

ــرد. ــام ک اع
وی هم فکــری بــا نماینــدگان بخــش خصوصــی 
اصفهــان را بــرای کمیســاریای عالــی پناهنــدگان 
ســازمان ملــل، الگویــی بین المللــی در تعامــل بــا 

بخــش خصوصــی دانســت و ایــن همکاری هــا را 
نخســتین تجربــه بــرای همکاری هــای مشــترک 

بــا بخــش خصوصــی ایــران برشــمرد.
 مهارت آموزی به پناهندگان و مهاجران 
ــن  ــز در ای ــان نی ــی اصفه ــاق بازرگان ــس ات رئی
دیــدار، بــا اشــاره بــه اینکــه تاش هــا بــه 
گونــه ای اســت کــه اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
ــناخته  ــان ش ــی جه ــر بازرگان ــاق برت ــزو 4 ات ج
ــن  ــده در ای ــای پیاده ش ــت: ایده ه ــود، گف می ش
اتــاق، می توانــد زیربنــای همــکاری و تبــادل 
ــوراهای  ــی و ش ــاریای عال ــن کمیس ــارب بی تج

ــرد. ــرار گی ــوان ق ــان و بان ــی جوان عال
ــرادی  ــزود: اف ــهل آبادی اف ــاب س ــید عبدالوه س

کــه در ایــران بــه عنــوان پناهنــدگان و مهاجــران 
ــه  ــه نوعــی ب افغانســتانی شــناخته می شــوند، ب
ــی  ــای تخصص ــدند و مهارت ه ــگاه وارد ش دانش
و فنــی را بــه خوبــی فراگرفتنــد؛ در حالــی کــه در 
کشــور خودشــان کمتــر زمینــه فنــی و تخصــص 

وجــود داشــت.
وی افــزود: ســازمان ملــل متحــد بایــد جامعــه 
جهانــی را از تاش هــای ایــران بــرای ارتقــای 
ــه ای  ــی و حرف ــای فن ــواد و مهارت ه ــطح س س
پناهنــدگان افغانســتانی مقیــم ایــران آگاه کنــد.

 احداث سه مدرسه و دو مرکز 
بهداشتی برای مهاجران

در ادامــه، مدیــر کل امــور اتبــاع و مهاجــران 

اســتانداری اصفهــان گفــت: در اســتان اصفهــان 
ــاع  ــر از مهاجــران و اتب ــزار نف ــه 170 ه ــک ب نزدی
خارجــی ســکونت دارنــد. عمــده اتبــاع خارجــی 
اســتان، افغانســتانی و حــدود 1200 نفــر نیــز 
بیــش  همچنیــن  هســتند.  عــراق  کشــور  از 
ــه  ــان دفترچ ــی در اصفه ــه خارج ــزار تبع از٢ ه
ــات  ــد از خدم ــد و می توانن ــامت دارن ــه س بیم
ــد  ــی بهره من ــی در مراکــز دولت بهداشــتی و درمان

ــوند. ش
ــران  ــوزه مهاج ــزود: در ح ــلیمانی اف ــدی س مه
قانونــی خدمــات آموزشــی، بهداشــتی و حمایتی 
مختلــف بــا کمــک ســازمان های بین المللــی 
ــر دوش  ــا ب ــده هزینه ه ــود و عم ــام می ش انج
دولــت ایــران اســت. همچنیــن بــه کمــک ایــن 
ــومین  ــز س ــال تجهی ــی در ح ــاریای عال کمیس
ــران  ــرای مهاج ــتی ب ــز بهداش ــه و دو مرک مدرس
ــتیم. ــان هس ــتان اصفه ــی در اس ــاع خارج و اتب

ــش  ــه پرس ــت ب ــر نف ــخ های وزی ــس پاس ــدگان مجل نماین
ــه،  ــهر و میم ــده شاهین ش ــی، نماین ــینعلی حاجی دلیگان حس
ــرای  ــه ب ــس از آنک ــه پ ــژن زنگن ــتند و بی ــده ندانس را قانع کنن
ــتین  ــت، نخس ــرار گرف ــس ق ــون مجل ــت تریب ــار پش دومین ب
کارت زرد خــود را در دولــت دوازدهــم از مجلــس دهــم دریافت 

کــرد.
طــرح   اجــرای  چرایــی  دربــاره  حاجی دلیگانــی  پرســش 
برندینــگ برخــاف اختیــارات قانونــی بــود. وی پــس از 
اظهــارات وزیــر نفــت از پاســخ های وزیــر قانــع نشــد و 

پرســش را بــه رأی مجلــس گذاشــت.
نماینــدگان مجلــس نیــز بــا 106 رأی موافــق، ۸0 رأی مخالــف 
ــده حاضــر، پاســخ های  ــع از مجمــوع 211 نماین و 6 رأی ممتن
وزیــر نفــت را قانع کننــده ندانســتند و وزیــر نفــت دولــت 

ــرد. ــت ک ــتین کارت زرد را دریاف ــم نخس دوازده
نماینــده شاهین شــهر در مجلــس بــه عنــوان طــراح ایــن 
پرســش گفــت: اخیــرا دســتورکاری از ســوی وزیــر نفــت 
صــادر شــده کــه خــارج از اختیــارات قانونــی بــوده و بناســت 
براســاس آن، شــرکت های واســطه ای بــرای سوخت رســانی از 
شــرکت فرآورده هــای نفتــی و پاالیشــگاه ها و جایگاه هــای 
ــامانی در  ــورت نابس ــن ص ــه در ای ــوند ک ــکیل ش ــوخت تش س

ــد. ــود می آی ــه وج ــور ب ــف کش ــاط مختل نق
ــرکت های  ــن ش ــران ای ــه مدی ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــه  ــا توج ــتند و ب ــی هس ــته نفت ــران بازنشس ــطه از مدی واس
بــه اینکــه بســیاری از مناطــق مــرزی و محــروم بــدون 
ــن طــرح باعــث تشــدید فســاد و  مراکــز پخــش هســتند، ای

هزینه هــای دولــت می شــود.

 گردشگران ویتنامی در اصفهان 
به دنبال اهداف جدید گردشگری 

نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل:

با تالش ایران، ۶۰ درصد مهاجران افغانستانی مقیم ایران »باسواد« شدند

در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسالمی

وزیر نفت کارت زرد گرفت

مدیر کل کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان خبر داد:

از افزایش مشارکت بانوان در 
اقتصاد تا پرداخت 250 میلیارد 

تومان تسهیالت اشتغال زایی
گروه اصفهان پریسا خاکبازان

P.Khakbazan@eskimia.ir

ــتان  ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر کل تع مدی
اصفهــان گفــت: تــا ســقف 250 میلیــارد تومــان، 
ــا  ــی دارد ت ــتان توانای ــتغال شهرس ــروه اش کارگ
طرح هــا را تصویــب و بــه بانک هــا معرفــی کنــد.

از  اینکــه  بــه  بــا اشــاره   محســن نیرومنــد 
ــرای  ــر ب ــه ای فراگی ــته برنام ــال گذش ــدای س ابت
ــال  ــت س ــن و در اردیبهش ــر تدوی ــتغال فراگی اش
ــزود:  ــاغ شــد، اف ــه اســتان ها اب ــه هم ــاری ب ج
دولــت بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه صرفــا 

ــاد کان  ــی در اقتص ــای سیاس ــری ابزاره به کارگی
اثرگــذار نیســت. امــروز رویکــرد دولــت این اســت 
ــد و مســتقیما وارد چرخــه  کــه فقــط نظــارت کن

نشــود.
وی بــا بیــان اینکــه باید نیــروی کار و دانشــجویان 
ــم  ــت مصم ــزود: دول ــم، اف ــد کنی ــود را توانمن خ
اســت تــا پایــان برنامــه ششــم، میــزان بیــکاری 

را بــه ۸ برســاند.
ایجــاد 970 هــزار  اینکــه  بــه  بــا اشــاره  وی 
ــزود:  شــغل در ســال 96 در دســتورکار اســت، اف
براســاس بودجــه 96 ســهم اصفهــان از تســهیات 
اســت.  توجهــی  جالــب  ســهم  اشــتغال زایی 
دولــت نمی خواهــد صرفــا پــول تزریــق کنــد؛ 
ــت  ــی اس ــت از طرح های ــال حمای ــه دنب ــه ب بلک
ــته  ــی داش ــی خوب ــتغال زایی و آورده مال ــه اش ک

ــد. باش
وی بــا بیــان اینکــه تولیــد محصــوالت گلخانــه ای، 
ــرق مــورد  ــد ب ــا تولی ــط ب ــع مرتب ــی و صنای داروی

حمایــت دولــت اســت، افــزود: در قانــون اشــتغال 
پایــدار در مناطــق روســتایی، مجلــس بــه دولــت 
اجــازه برداشــت از صنــدوق توســعه منابــع ملــی 
ــت.  ــد داده اس ــت 6 درص ــزان بازپرداخ ــا می را ب
ــارد  ــش از 350 میلی ــان بی ــتان اصفه ــهم اس س
تومــان اســت و دوره بازپرداخــت تســهیات،            

6 ســاله اســت.
وی  بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای اشــتغال و 
توســعه فضــای کســب و کار در مناطــق روســتایی 
ــه   ــر گرفت ــان در نظ ــارد توم ــان، 350 میلی اصفه
ــارات مشــاغل  ــار داشــت: اعتب شــده اســت، اظه
ــش از 20  ــاری، بی ــال ج ــان در س ــی اصفه خانگ
ــون  ــر ســال گذشــته اســت. از ســال 90 تاکن براب
بیــش از 120 هــزار مجــوز بــرای مشــاغل خانگــی 
ــود  ــی وج ــار دقیق ــا آم ــت؛ ام ــده اس ــادر ش ص
ــی  ــن مشــاغل خانگ ــک از ای ــدام ی ــه ک ــدارد ک ن

ــتند. ــال کار هس ــا در ح واقع
ــتان  ــار اس ــد اعتب ــه داد: 75 درص ــد ادام نیرومن

ــتیبان  ــوزه پش ــی در ح ــاغل خانگ ــوزه مش در ح
مصــرف می شــود. ســال گذشــته در بخــش 

ــد.   ــاد ش ــت ایج ــغل ثاب ــتیبان، 200 ش پش
در  دانش آموختــگان  بیــکاری  داد:  ادامــه  وی 
اصفهــان از میانگیــن کشــوری بیشــتر اســت. 
ــد  ــراد واج ــتان، اف ــهم اس ــش از س ــون بی تاکن
اصفهــان  اســتان  طــرح کارورزی  در  شــرایط 
ــادی  ــاالن اقتص ــه فع ــه هم ــد. ب ــام کرده ان ثبت ن
توصیــه می کنــم در ســامانه کارورزی ثبت نــام 
دانشــگاهی  دانش آموختــگان  ظرفیــت  از  و 

ــد. ــتفاده کنن ــص اس متخص
ــوان در  ــزان مشــارکت بان ــان اینکــه می ــا بی وی ب
اشــتغال و اقتصــاد در اصفهــان بیــش از میانگیــن 
کشــوری و رقــم 16 درصــد اســت، یــادآوری کــرد: 
الزم اســت بســتری بــرای اشــتغال جــدی بانــوان 
ــا  ــکات م ــی از مش ــم. یک ــم کنی ــه فراه در خان
ــدور  ــد ص ــودن رون ــان، طوالنی ب ــتان اصفه در اس

مجــوز و اســتعامات اســت.

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

 »همایش مجلس و جایگاه قانون
 در توسعه ملی« در شهرضا

نماینــده مــردم شــهرضا در مجلــس گفــت: مطابــق 
برنامه ریــزی انجام گرفتــه، پزشــکیان، نایب رئیــس مجلــس، 
طــی هفتــه جــاری بــه شــهرضا ســفر می کنــد و در قالــب 
ایــن ســفر از وضعیــت بنــای تاریخــی خانــه شــهید 
ــد  ــی بازدی ــات اساس ــاذ تصمیم ــور اتخ ــه منظ ــدرس ب م

می کنــد.
ســمیه محمــودی بررســی وضعیــت حاکــم بــر مجموعــه 
ــهرضا و  ــی ش ــتی و درمان ــز بهداش ــتان ها و مراک بیمارس
اتخــاذ تمهیــدات اساســی بــرای خدمات رســانی شایســته 
بــه شــهروندان را از مهم تریــن دغدغه هــای مجموعــه 
ــر همیــن اســاس در ســفر کاری  ــوان کــرد و افــزود: ب عن
هفتــه جــاری پزشــکیان، نایب رئیــس مجلــس، تمامــی 
خانــواده  نرم افــزاری  و  ســخت افزاری  نیازمندی هــای 

ــود. ــی می ش ــتان بررس ــان شهرس ــت و درم بهداش
ــون در  ــگاه قان ــس و جای ــش مجل ــی »همای وی از برپای
توســعه ملــی« بــا ســخنرانی پزشــکیان خبــر داد و گفــت: 
خانــه تاریخــی شــهید مــدرس واقــع در روســتای اســفه 
بــه عنــوان یــک ســرمایه فرهنگــی در شــهرضا بــه شــمار 
ــه وضعیــت فرســودگی ســاختمان  مــی رود و رســیدگی ب
ایــن بنــا طــی چنــد ســال اخیــر همــواره جــزو مهم تریــن 
دغدغه هــای اهالــی فرهنــگ و هنــر بــوده اســت؛ در ایــن 
ــار  ــور اختصــاص اعتب ــه منظ ــات جــدی ب راســتا تصمیم
مناســب و آغــاز عملیــات مرمــت و بازســازی انجــام 

می گیــرد.

برای پیشرفت کشور حضور 
دانشجویان ضروری است

گروه اصفهان احمدرضاباقری
A.Bagheri@eskimia.ir

سرپرســت فرمانــداری شهرســتان مبارکــه گفــت: روز 
دانشــجو، نمــاد همیشــگی بصیــرت، آگاهــی، درک، تحلیل 
ــجو در  ــر دانش ــه قش ــع و آگاهان ــور به موق ــت و حض درس
ــه و متــن مســائل سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی  صحن

جامعــه اســت.
ــا بیــان اینکــه دانشــجویان قشــر آگاه،   جــواد ســلطانی ب
ــه  ــن روحی ــت: ای ــه هســتند، گف ــذار جامع ــر و تأثیرگ بصی
ــه  ــه از روحی ــن دانشــجویان وجــود دارد، برگرفت ــه در بی ک

ــاد. ــاق افت ــه در ســال 32، اتف استکبارســتیزی اســت ک
ــای  ــواره در صحنه ه ــجویان هم ــه دانش ــان اینک ــا بی وی ب
ــال  ــور فع ــدس حض ــاع مق ــال دف ــت س ــاب و هش انق
داشــته اند، افــزود: بــرای پیشــرفت و آبادانــی کشــور بایــد 
بیشــتر از دانشــجویان در عرصه هــای مدیریتــی، اقتصادی، 
نظامــی و صنعتــی بهره منــد شــویم. دانشــجویان بــا روحیه 
و انــرژی و پتانســیلی کــه دارنــد، امیدهــای نظــام مقــدس 
جمهــوری اســامی ایــران و بــه  عنــوان نیروهــای بالقــوه ای 
هســتند کــه می توانیــم آنهــا را بــه نیروهــای بالفعــل 

تبدیــل کنیــم.

 فرستادن کرسی از اصغرآباد 
به کرمانشاه  

علیرضــا گلشــادی، مســئول کارگاه ســاخت کرســی ، گفــت: 
نیکــوکاران اصغرآبــاد 500 کرســی برقــی بــه ارزش بیــش از 
500 میلیــون ریــال بــه مناطــق زلزلــه زده فرســتادند. ایــن 
ــوکاران در  ــی از نیک ــکاری در کارگاه یک ــا هم ــی ها ب کرس
ــه  ــاخته و در دو مرحل ــبانه روزی س ــور ش ــه ط ــه ب دو هفت

ارســال شــد. 
ــق  ــه مناط ــس ب ــش کانک ــم ش ــی ه ــوکاران گلپایگان نیک

ــد. ــه کردن ــور هدی ــرب کش ــه زده غ زلزل
ــون  ــت: تاکن ــگان، گف ــدار گلپای ــت، فرمان ــین فراس  حس
17 کانکــس، 2 هــزار و 240 تختــه پتــو، 6 تــن تخم مــرغ، 
ــایل  ــور و وس ــراغ وال ــدادی، 53۸ چ ــادر ام ــه چ 400 تخت
ــه مناطــق  ــوازم بهداشــتی ب گرمایشــی و 3 هــزار بســته ل

زلزلــه زده ارســال شــده اســت.

 اجرای طرح پایش گاز رادیواکتیو 
در ساختمان های مسکونی اصفهان

در  رادون  رادیواکتیــو  گاز  پایــش  طــرح  اجــرای 
ســاختمان های مســکونی مــاه آینــده در اســتان اصفهــان 

می شــود. آغــاز 
مدیــر برنامــه بهداشــت پرتوهــای وزارت بهداشــت درمــان 
و آمــوزش پزشــکی در همایــش توجیهی آموزشــی اجــرای 
طــرح پایــش گاز رادیواکتیــو رادون در ســاختمان های 
مســکونی اســتان اصفهــان  گفــت: ۸0 درصد مــوارد مواجهه 
ــزان  ــن می ــوده و از ای ــی ب ــورت طبیع ــه ص ــا ب ــا پرتوه  ب
ــوان  ــه عن ــت. گاز رادون ب ــا گاز رادون اس ــد آن ب 50 درص
دومیــن عامــل ایجــاد ســرطان ریــه پــس از ســیگار 

می شــود. شــناخته 
علــی گورانــی افــزود: اندازه گیــری و پایــش ایــن گاز پرتــوزا 
بــا مشــارکت وزارت بهداشــت و ســازمان انــرژی اتمــی در 

ــه مــدت 6 مــاه اجــرا می شــود. واحد هــای مســکونی ب
ــش گاز  ــن همای ــز در ای ــته ای نی ــرژی هس ــناس ان کارش
رادون را گازی بی رنــگ، بی بــو و بی مــزه تعریــف کــرد 
ــارج  ــا از گاز رادون خ ــام ذره آلف ــه ن ــی ب ــت: ذره های و گف
ــد  ــش از ح ــاق بی ــاس استنش ــن اس ــر ای ــود و ب می ش
مجــاز ایــن گاز، می توانــد احتمــال ابتــا بــه ســرطان ریــه 

ــد. ــش  ده را افزای
ــان اینکــه رادون در خــاک، هــوا، آب هــای  ــا بی ــرادران ب  ب
زیرزمینــی و مصالــح ســاختمانی وجــود دارد، ولــی غلظت 
ــس  ــه جن ــه ب ــت، بلک ــان نیس ــق یکس ــه مناط آن در هم
خــاک و شــرایط آب و هوایــی منطقــه بســتگی دارد، 
افــزود: رادون موجــود در خــاک از طریــق حفره هــای کــف 
ــون  ــود و چ ــته وارد می ش ــای بس ــه فضاه ــاختمان ب س
ــات  ــا طبق ــن ی ــتر در زیرزمی ــت، بیش ــنگین تر از هواس س

پایین تــر تجمــع می کنــد.
وی گفــت: بــه زودی طــرح پایــش گاز رادیواکتیــو رادون در 
حــدود 4 هــزار ســاختمان مســکونی اســتان اصفهــان بــه 
ــزار اندازه گیــری در  ــا قــراردادن دو اب صــورت تصادفــی و ب

ــازل اجــرا می شــود. ــن من ای
ــزگان و  ــرز، هرم ــس از الب ــتان پ ــن اس ــان، چهارمی اصفه
خراســان رضــوی اســت کــه ایــن طــرح را اجــرا می کنــد.

 گزارش اختصاصی کیمیای وطن از افزایش ورود مواد مخدر به ایران تا کاهش سن اعتیاد

سن اعتیاد زنان به 2۶ سال رسید
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کوتاه اخبار 

کمک 6 میلیارد تومانی کرمانی ها 
به زلزله زدگان کرمانشاه

مدیرعامــل جمعیــت هال احمــر رضــا فــاح  اظهــار داشــت: 
ــی و  ــازمان های دولت ــاوت از س ــر متف ــت هال احم جمعی
یــک خیریــه و ســازمان مردم نهــاد اســت و مردمــی و 
مــردم  محــور بــودن و اعتمــاد مــردم از ســرمایه های 
جمعیــت هال احمــر اســت و ایــن اعتمــاد را در زلزله هــای 

اخیــر بــه خوبــی مشــاهده کردیــم.
مدیرعامــل جمعیــت هال احمــر اســتان کرمــان ادامــه داد: 
ــه زدگان  ــرای زلزل ــان کمک هــای مردمــی ب ــارد توم 6 میلی
ــان  ــتان کرم ــر اس ــت هال احم ــط جمعی ــاه توس کرمانش

جمــع آوری شــد.
ــان و  ــوزه درم ــردم در ح ــات م ــت: وقفی ــراز داش ــاح اب ف
داوطلبــان دلیــل دیگــری بــر اعتمــاد مــردم بــه هال احمــر 
جمعیــت  مختلــف  کانون هــای  در  جوانــان  و  اســت 
جــذب  دنبــال  بــه  و  می کننــد  فعالیــت  هال احمــر 

حداکثــری جوانــان در جمعیــت هســتیم.

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی 
در شهركرد 

ــرح  ــرای ط ــهركرد از اج ــتان ش ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــی در ای ــت اجتماع ــای امنی ارتق

ــت  ــای امنی ــرح ارتق ــرای ط ــوی از اج ــید روح هللا موس س
اجتماعــی در شهرســتان شــهرکرد  خبــر داد و اظهــار کــرد: 
در اجــرای ایــن طــرح و بــرای پاســخ گویی بــه مطالبــات 
مخــدر،  مــواد  توزیع کننــدگان  بــا  برخــورد  مردمــی 
فروشــندگان مــواد محترقــه و موتورســیکلت های متخلــف 
ــن  ــی ای ــوران انتظام ــتور کار مأم ــدارک در دس ــد م و فاق

ــت. ــرار گرف شهرســتان ق
وی افــزود: مأمــوران پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضایــی 
طــی عملیــات دقیــق و هدفمنــد 32 نفــر از توزیع کننــدگان 

مــواد مخــدر را دســتگیر کردنــد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــهرکرد ادامــه داد: در 
بازرســی از افــراد دســتگیر شــده،  650 گــرم تریاک کشــف 

شــده اســت.

 اختتامیه جشنواره استانی
عالمه حلی در شهرکرد 

ــال  ــه چهارمح ــوزه علمی ــت ح ــش مدیری ــاون پژوه مع
ــه  ــتانی عام ــنواره اس ــه جش ــت: اختتامی ــاری گف و بختی
ــود. ــزار می ش ــهرکرد برگ ــاری در ش ــاه ج ــی 25 آذر م حل

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدزاده ب ــف صم ــام یوس حجت االس
 جشــنواره کشــوری عامــه حلــی هــر ســال در قــم 
بــه  اســتان هایی کــه  کــرد:  اظهــار  برگــزار می شــود، 
ظرفیــت باالیــی برســند،  اجــازه برگــزاری جشــنواره 

اســتانی عامــه حلــی را دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه چهارمحــال و بختیــاری از ســال 
گذشــته  ظرفیــت برگــزاری جشــنواره اســتانی عامــه 
ــر  ــون 415 اث ــزود: تاکن ــت، اف ــرده اس ــدا ک ــی را پی حل
 علمــی بــه دبیرخانــه اســتانی ایــن جشــنواره ارســال شــده 

است.
ــال و  ــه چهارمح ــوزه علمی ــت ح ــش مدیری ــاون پژوه مع
بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه از ایــن تعــداد اثــر علمــی، 
ــوزه  ــر از ح ــران و 205 اث ــه خواه ــوزه علمی ــر از ح 210 اث
علمیــه بــرادران بــوده اســت، ادامــه داد: پــس از ارزیابــی 
ــت در  ــرای رقاب ــده ب ــر برگزی ــی 14 اث ــای تخصص گروه ه
ــر،  انتخــاب  ــر شایســته تقدی جشــنواره کشــوری و 27 اث

شــده اســت.

 درخشش ورزشکار چهارمحالی
در رقابت های ووشو کشور

مســابقات کشــوری ووشــو بســیج خواهــران بــه میزبانــی 
اصفهــان برگــزار شــد و پرنیــان بهــادران، بانــوی ووشــوکار 
اســتان توانســت در ایــن مســابقات بــه یــک نشــان طــا و 

یــک برنــز دســت یابــد.
ــو  ــرم دایوش ــرای ف ــابقات و در اج ــن مس ــادران در ای به
بــه  فــرم چانــگ چــوان  اجــرای  در  و   طایــی شــد 

نشان برنز رسید.
ــا شــرکت  مســابقات کشــوری ووشــو بســیج خواهــران ب
ــان،  ــزد، کرم ــدان، کرمانشــاه، ی ــم از اســتان های هم 11 تی
تهــران، چهارمحــال و بختیــاری، آذربایجــان، خراســان 
رضــوی، قــم، اصفهــان الــف و اصفهــان ب در خانــه ووشــو 

ــد. اصفهــان برگــزار گردی

فعالیت 4  کارخانه کاشی و 
سرامیک در چهارمحال وبختیاری 

رئیــس صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال و بختیــاری 
نعیــم امامــی  بــا اشــاره بــه اینکــه چهــار کارخانــه 
 تولیــد کاشــی و ســرامیک در چهارمحــال وبختیــاری 
ــای  ــن کارخانه ه ــت: ای ــار داش ــد، اظه ــی کنن ــت م فعالی
 تولیــد کاشــی در شهرســتان های شــهرکرد و بروجــن 

واقع هستند.
وی عنــوان کــرد: بیــش از 500 نفــر در واحدهــای صنعتــی 

تولیــد کاشــی و ســرامیک فعالیــت می کننــد.
رئیــس صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال و بختیــاری 
تأکیــد کــرد: ســاالنه حــدود 8 میلیــون متــر مکعــب 
 کاشــی و ســرامیک توســط ایــن واحد هــای صنعتــی 

تولید و روانه بازار مصرف می گردد.

 صدور پروانه کار یک ساله، 
برای اتباع خارجی در کرمان

ــان،  ــتان کرم ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع مدی
دســتورالعمل  اســاس  بــر  افــزود:  اســماعیلی   رضــا 
تعــاون  وزارت  خارجــی  اتبــاع  اشــتغال  کل  اداره 
کار ادارات  بــه  آن  ابــاغ  و  اجتماعــی  رفــاه  و   کار 
شهرســتان های مشــمول طــرح ســاماندهی اتبــاع خارجــی، 
اتبــاع افغانســتان و عــراق دارای کارت هــای آمایــش 11 و 12 
بــا مراجعــه بــه اداره کل تعــاون و ادارات کار شهرســتان های 
محــل اقامــت خــود و پرداخــت هزینــه تمدیــد پروانــه کار از 

مزایــای پروانــه کار برخــوردار شــوند.

 حدیث بابایی
H.Babaie@eskimia.ir

گروه استانها

بــا  مبــارزه  هماهنگــی  شــورای   نشســت 
مــواد مخــدر اســتان یــزد روز گذشــته برگــزار شــد. 

در ادامــه گزارشــی از ایــن شــورا آمــده اســت.
 55 درصد از کشفیات مواد مخدر در 

استان یزد حاصل کار اطالعاتی بوده است
ایــن  در  زمانی قمــی  محمــود  یــزد  اســتاندار 
فعالیــت  نقــش  بــه  اشــاره  بــا  نشســت، 
ــروی  ــه نی ــدد ازجمل ــتگاه های متع ــی دس اطاعات
 انتظامــی، ســپاه پاســداران انقــاب اســامی و 
اطاعــات در شناســایی و کشــف مــواد  وزارت 
چشــمگیر  پیروزی هــای  گفــت:   مخــدر 
انقــاب اســامی در مبــارزه بــا مــواد مخــدر حاصــل 
ــن  ــبانه روزی فعالی ــای ش ــا و تاش ه مجاهدت ه
اطاعاتــی اســت کــه در ایــن راه حتــی از نثــار خــون 

پــاک خــود نیــز دریــغ نمی کننــد.
ــواد مخــدر  ــزود: 55 درصــد از کشــفیات م وی اف
اســتان،  حاصــل کار اطاعاتــی بــوده کــه ایــن امــر 
نشــانه عــزم جــدی ایــن مجاهــدان در مبــارزه بــا 

ایــن پدیــده شــوم اســت.
را  قضایــی  مراجــع  ادامــه  در  یــزد  اســتاندار 
اصلی تریــن مرجــع مبــارزه و پیشــگیری مــواد 
مخــدر دانســت و بیــان کــرد: مراجــع قضایــی 
بــا اهتمــام جــدی خــود در امــر پیشــگیری 

 و نیــز رســیدگی بــه پرونده هــای مربــوط بــه 
ــن  ــش را در ای ــن نق ــدر تعیین کننده تری ــواد مخ م

عرصــه دارنــد.

زمانی قمــی  تصریــح کــرد: هرچنــد ممکــن اســت 
ــا  ــارزه ب ــای مب ــمگیر نهاده ــت چش ــی فعالی برخ
ــار  ــا را دچ ــه  و آن ه ــده گرفت ــدر را نادی ــواد مخ م
ــه   ــی ب ــی اجمال ــا نگاه ــا ب ــد، ام ــی بدانن روزمرگ
مرزهــا خواهیــم دیــد کــه همســایگان ایــران 
ــواد  ــد م ــی تولی ــب اصل ــتان قط ــه افغانس ازجمل
مخــدر بــوده و ایــران را بهتریــن راه بــرای ترانزیــت 
ــد. ــان می دانن ــام جه ــه  تم ــوم ب ــده ش ــن پدی ای

ــد نیســت،  ــران، ســوئیس و هلن وی ادامــه داد: ای
بلکــه موقعیــت ایــران و حضــور همســایگانی چــون 

ــب  و  ــت عجی ــه فعالی ــتان ک ــتان و پاکس افغانس
ــد،  ــی دارن ــواد افیون ــه م ــد و عرض ــی در تولی غریب
ــر  ــن ام کشــور را دچــار معضــات متعــددی در ای
کــرده و قاچاقچیــان بــرای عبــور از ایــران و حمــل 

ــد. ــغ نمی کنن ــی دری ــچ تاش ــدر از هی ــواد مخ م
بــه  توجــه  بــا  افــزود:  مســئول  مقــام  ایــن 
ایــن مــوارد بســیار روشــن اســت کــه بــدون 
ایــن  مجاهــدان  شــبانه روزی  تاش هــای 
 عرصــه در طــول چهــار دهــه از عمــر پربرکــت  
ایــران  به طورقطــع وضعیــت  انقــاب اســامی 

وضعیتــی اســفناک بــود.
 جمع آوری و نگهداری مناسب معتادین 

متجاهر در استان یزد
مهــدی جمالــی نــژاد شــهردار یــزد بــا اشــاره 
بــه اهمیــت جمــع آوری و نگهــداری مناســب 
ــزد، گفــت: توجــه  معتادیــن متجاهــر در اســتان ی
بــه معتادیــن مــرد،  الزم و ضــروری اســت،  امــا بــا 
ــان  ــده و حســاس زن ــه نقــش تعیین کنن توجــه ب
ــه  ــه ب ــواده، توج ــوص در خان ــه خص ــه ب در جامع
ــم در  ــن زن بســیار برجســته و از ارکان مه معتادی

ــت. ــه اس ــی جامع ــامت عموم ــطح س س
وی در همیــن راســتا از برگــزاری نشســت های 
متعــدد در شــورای اســامی شــهر بــا حضــور 
ــبختانه  ــت: خوش ــر داد و گف ــتان خب ــن اس خیری
ــرای  ــود را ب ــی خ ــزدی آمادگ ــن ی ــی از خیری یک

ــداری و  ــز نگه ــه ســاخت مرک ــاردی ب کمــک میلی
ــن  ــوص معتادی ــر بخص ــن متجاه ــان معتادی درم
مقدمــات  بــزودی  و  اســت  اعــام کــرده   زن، 

ســاخت ایــن مرکــز انجــام می شــود.
و  ســاخت  البتــه  عنــوان کــرد:  یــزد  شــهردار 
راه انــدازی ایــن مرکــز نیــاز بــه تخصیــص زمیــن به 
متــراژ حداقــل یــک هکتــار دارد کــه امیدواریــم بــا 
همــکاری دســتگاه های دخیــل چــون اســتانداری 
زمیــن  بتوانیــم  شهرســازی،  و  راه  کل  اداره  و 

ــم. ــر بگیری ــن کار در نظ ــرای ای ــبی را ب مناس
جمالــی نــژاد اذعــان کــرد: البتــه ایــن خّیــر 
آمادگــی خــود را بــرای ســاخت چنــد مرکــز 
نگهــداری و درمــان معتادیــن متجاهــر اســتان 
بــه  توجــه  بــا  کــه  اســت  نمــوده  اعــام  را 
بــزرگ،  پــروژه  ایــن  میلیــاردی  هزینه هــای 
 امــری مهــم و ســازنده در اســتان و حتــی کشــور 

محسوب می شود.
 محور بافق-یزد، شاه راه انتقال مواد 

مخدر به استان یزد
ــتاندار  ــی اس ــی و اجتماع ــی امنیت ــاون سیاس مع

ــه موقعیــت  ــا اشــاره ب ــزد محمدعلــی  طالبــی ب ی
ــه  ــزد در ترانزیــت مــواد مخدرظب خــاص اســتان ی
جاده هــای  گفــت:  کشــور  از  خــارج  و  داخــل 
اســتان همــواره مــورد توجــه ســوداگران مــرگ در 

ــت. ــوده اس ــدر ب ــواد مخ ــال م انتق
ــرد: ایجــاد ایســت و بازرســی های  ــح ک وی تصری
ــود  ــب می ش ــتان موج ــای اس ــی در جاده ه دائم
تــا انتقــال مــواد مخــدر بــه ســایر جاده هــا 
ــا ایســت و  ــا ب ــذا الزم اســت ت کشــیده شــود،  ل
بازرســی های پراکنــده غیردائمــی اجــازه انتخــاب 
ــه شــود. ــان گرفت ــرار از قاچاقچی و شــناخت راه ف

ــتاندار  ــی اس ــی و اجتماع ــی امنیت ــاون سیاس مع
یــزد، محــور بافق-یــزد را از اصلی تریــن محورهــای 
انتقــال مــواد مخــدر بــه اســتان یــزد اعــام کــرده و 
اظهــار داشــت: ایــن محــور از محــدود محورهایــی 
ــدارد،  ــان ن ــرای قاچاقچی ــی ب ــه جایگزین اســت ک
لــذا از نیــروی انتظامــی می خواهیــم تــا بــا 
ــارت  ــی و نظ ــی های دائم ــت و بازرس ــاد ایس ایج
 مجدانــه بــر ایــن جــاده راه را بــر ســوداگران مــرگ

 ببندند.

مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تأمینــی و تربیتــی اســتان 
ــر  ــان زی ــان اســتان کرم ــت: 69.5 درصــد زندانی ــان،  گف  کرم

40 سال هستند و جامعه جوانی به شمار می آیند.
 رمضــان امیــری اظهــار داشــت: 12 زنــدان، آسایشــگاه و 
ــن  ــم و ای ــان داری ــتان کرم ــت در اس ــاح و تربی ــون اص کان
ــی قــرار دارد. اســتان در ردیــف ســه اســتان پرجمعیــت زندان
تربیتــی  و  تأمینــی  اقدامــات  و  زندان هــا   مدیــرکل 
ــتان  ــان اس ــداد زندانی ــه  تع ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم اس
ــه مــدت مشــابه ســال  ــان طــی ســال جــاری نســبت ب کرم
داد:  ادامــه  اســت،   داشــته  افزایــش  درصــد   6.1  قبــل 
94 درصــد زندانیــان اســتان کرمــان مــرد و 6 درصــد زن 
هســتند در صورتی کــه میانگیــن مجرمــان زن بــه مــرد در 

ــت. ــد اس ــور 4 درص ــطح کش س

ــراز داشــت: 71 درصــد جمعیــت  ــه گــزارش مهــر، امیــری اب ب
زندانیــان اســتان کرمــان متاهــل و 29 درصــد مجــرد هســتند 
ــد  ــد دارن ــک فرزن ــش از ی ــل بی ــان متاه ــد زندانی و 82 درص
را  خانواده هــا  درصــد   12 فقــط  اســتان  انجمن هــای   و 
پوشــش داده انــد و  خانــواده زندانیــان مشــکل دارترین افــراد 

در بیــن نیازمنــدان و فقــرا هســتند.
ــان  ــتان کرم ــان در اس ــد زندانی ــه 96 درص ــان اینک ــا بی وی ب
ــتند،  ــه هس ــتر افاغن ــه و بیش ــاع بیگان ــد اتب ــی و 4 درص ایران
تصریــح کــرد: 60 درصــد زندانیــان بــدون ســابقه و 40 درصــد 

ــتند. ــابقه هس ــا دارای س آن ه
ــی و  ــان بوم ــان اســتان کرم ــت: 86 درصــد زندانی ــری گف امی
ــم و  ــان دیپل ــی هســتند، 95 درصــد زندانی 14 درصــد غیربوم

ــم هســتند. زیردیپل

مدیــر امور باغبانی جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری، 
 ابراهیــم شــیرانی گفــت: امســال 182 هــزار تــن میــوه از 
ــه  ــد ک ــت ش ــتان برداش ــارور اس ــاغ ب ــار ب ــزار هکت 30 ه
ــش داشــت. ــن افزای ــزار ت ــل 2 ه ــه ســال قب نســبت ب

ــواع  ــامل؛ ان ــده ش ــت ش ــای برداش ــزود: میوه ه وی اف
آلــو، انگــور، ســیب درختــی، هلــو، زردآلــو، آلبالــو،  

ــود. ــادام ب ــردو و ب ــار، گ ــه، ان ــی، ب ــاس، گاب گی
ــول  ــرد: محص ــه ک ــیرانی اضاف ــنا، ش ــزارش ایس ــه گ ب
ــط  ــد در محی ــل رش ــه دلی ــتان ب ــن اس ــوه ای ــات می باغ
ــموم  ــزان س ــودن می ــن ب ــک و پایی ــتانی و خن کوهس
و  ممتــاز  کیفیــت  از  شــده  اســتفاده  شــیمیایی 
ــوردار ــوه برخ ــاره می ــه عص ــرای تهی ــژه ب ــه وی ــی ب  باالی

 است.

ــاری،   ــال و بختی ــات چهارمح ــوه باغ ــه داد: می وی ادام
عــاوه بــر تأمیــن مصــرف بــازار داخلــی، بــه اســتان های 
هم جــوار از جملــه اصفهــان، تهــران، فــارس، خوزســتان و 

ــر احمــد ارســال می شــود. ــه و  بوی کهگیلوی
شــیرانی اظهــار داشــت: 16 هــزار و 792 هکتــار از باغــات 
ــه کشــاورزی  ــدوق بیم ــر پوشــش صن ــر اســتان زی مثم

می باشــد.
بــه گفتــه وی، 38 هزار هکتار باغ در چهارمحال و بختیاری 
 وجــود دارد کــه 30 هــزار هکتار آن شــامل درختــان بارور و 

8 هزار هکتار، نهال و درختان غیر بارور است.
ســاالنه بیــش از  1میلیــون و 500 هــزار تــن محصــوالت 
 باغــی، زراعــی، دامی و شــیاتی در چهارمحــال و بختیاری 

تولید می شود.

یــزد،   عالیــات  عتبــات  بازســازی  ســتاد   رئیــس 
محمدرضــا جعفری خرمــی  گفــت: مــردم اســتان یــزد تاکنــون 
12 میلیــارد و 600 میلیــون ریــال در قالــب کمک هــای نقــدی، 
طــا، ســکه و کاال بــرای بازســازی مکان هــای مذهبــی در 

ــد. ــراق کمــک کرده ان ــات ع ــات عالی عتب
جعفــری خرمــی بــه کمــک 12 میلیــارد و 600 میلیــون ریالــی 
مــردم اســتان یــزد بــه بازســازی عتبــات عالیــات اشــاره کــرد 
و اظهــار داشــت: از ایــن مبلــغ 500 گــرم طاســت کــه  ازســوی 

مــردم اهــدا شــده اســت.
ــدت  ــن م ــزود: در ای ــگاران، وی اف ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
نقــد،  بــر اهــدای 10میلیــارد ریــال وجــه   مــردم عــاوه 
ــال نیــز کاال شــامل کاشــی، ســرامیک، فــرش و  2میلیــارد ری

ــد. ــه ســتاد کمــک کرده ان ــو ب پت

ــورد  ــتان در م ــات اس ــات عالی ــازی عتب ــتاد بازس ــس س رئی
اعــزام نیروهــای اجرایــی بــه عــراق،  خاطرنشــان کــرد: امســال 
7 هــزار و 500 نفــر روز کارگــر ســاده، آشــپز و نیــروی متخصص 
ــه  ــات ب ــات عالی ــازی عتب ــرای بازس ــاص ب ــته های خ در رش

عــراق اعــزام شــدند.
 وی بــا بیــان اینکــه در شــهر نجــف بــرای بازســازی بــه 
ســنگ کار و کمــک ســنگ کار نیــاز اســت، تصریــح کــرد: بــرای 
ــا، نمــاکار،  ــه بن بازســازی حرمیــن عســکرین)ع( در ســامرا ب
ــورت  ــان در ص ــت، متقاضی ــاز اس ــه نی ــر رایان ــابدار و کارب حس

تمایــل بــه ســتاد عتبــات عالیــات یــزد مراجعــه کننــد.
ــدی را  ــای نق ــان کمک ه ــت همچن ــزد خواس ــردم ی وی از م
ــه شــماره حســاب 3428-814-30165-1 یــا شــماره کارت  ب

ــد. ــز کنن ــزد واری ــار ی ــک انص 6273811040472323 بان

رئیــس محیــط زیســت بافــق، ســید جــال موســوی گفــت: 
غــار المــاس پنجمیــن غــار کشــف شــده در شهرســتان بافــق 

اســت کــه در نــوع خــود منحصــر بــه فــرد اســت.
ــه  ــان گون ــتوانه ای و مرج ــای اس ــرد: قندیل ه ــح ک وی تصری
ــان  دیواره هــای غــار شــوکت و عظمــت خلقــت را بیشــتر نمای

مــی کنــد.
ــده  ــن پدی ــت : ای ــان داش ــق بی ــت باف ــط زیس ــس محی رئی
شــگرف و جــذاب حکایتــی بــه بلنــدای میــراث طبیعــی دارد و 

ــرد. ــوان ک ــال عن ــا س ــر آن را میلیون ه عم
موســوی گفــت: غــار المــاس در منطقــه شــکار ممنــوع آریــز 
بافــق قــرار گرفتــه و فرصــت مناســبی بــرای گردشــگران 

ــت. ــی اس طبیع
جذابیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی  تســنیم،   بــه گــزارش 

وصــف ناشــدنی ایــن غــار افــزود: غــار المــاس بافــق 
ــده  ــار زن ــوع غ ــت از ن ــهور اس ــم مش ــل، ه ــار ،چی ــه غ ــه ب  ک
آن  در  وحــش  حیــات  کــه  چــرا  می شــود،   محســوب 

وجود دارد.
رئیــس محیــط زیســت بافــق بیــان داشــت: دیواره هــای 
ســنگی در ایــن غــار کــه بــه زیبایــی بــه دســت قــدرت خلقــت 

نقاشــی شــده ، تماشــایی اســت .
ــرای  موســوی گفــت: غــار المــاس فرصــت مناســبی اســت ب
گردشــگران طبیعــی، وی تصریــح کــرد: ایــن زیبائی هــا را بایــد 
قــدر دانســت و هدیــه داد بــه آینــدگان، تــا همــه از ایــن خلقــت 
ــای  ــر، غاره ــت کوی ــای طبیع ــد. از زیبای ه ــذت ببرن ــاب ل ن
ــر  ــه کمت ــن ک ــاق زمی ــناخته هایی در اعم ــت، ناش ــی اس طبیع

کســی تــا کنــون پــا بــه ایــن اعمــاق گذاشــته اســت.

استانها

مدیرکل زندان های کرمان عنوان کرد:

69.5 درصد زندانیان کرمان زیر 40 سال هستند

مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت:

برداشت ۱۸۲ هزار تن میوه در چهارمحال و بختیاری 

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات یزد گفت:

کمک میلیاردی دارالعباده یزد برای بازسازی عتبات 

رئیس محیط زیست بافق بیان داشت:

غار الماس یکی ازجاذبه های گردشگری بافق 

رئیس کل دادگستری کرمان گفت: 
 رسیدگی به 60 هزار پرونده 

در نهادهای شبه قضایی کرمان
یــدهللا موحــد در دیــدار امــام جمعــه کرمــان بــا اعضــای شــورای قضایــی اســتان،  اظهــار 
کــرد: انتصــاب شایســته حجت االســام علیدادی ســلیمانی، امــام جمعــه جدیــد کرمــان 
را تبریــک می گویــم و از همــه بزرگواری هــا، رهنمودهــا و حمایت هــای دلســوزانه آیــت هللا 
جعفــری، امــام جمعــه ســابق قدردانــی می کنیــم، ایشــان در ســال های پــس از انقــاب 

اســامی همــواره مجموعــه قضایــی را مــورد هدایــت و حمایــت خــود قــرار مــی داد.
وی بیــان داشــت: در اســتان پهنــاور کرمــان 30 واحــد قضایی و 18 دادگســتری شهرســتان 

و 5 دادگاه قضایــی شهرســتان داریــم و 2 مجتمــع قضایــی در اســتان فعالیــت می کنند.
ایــن مقــام قضایــی اضافــه کــرد: 312 قاضــی در دســتگاه قضایــی اســتان کرمــان در حــال 

خدمت رســانی هســتند و بــه ازای هــر 10 هــزار نفــر یــک قاضــی را در اســتان داریــم.
ــه قضــات ارائــه می شــود و در  ــراز داشــت: 2 هــزار و 45 پرونــده طــی ســال ب موحــد اب

ســال گذشــته 470 هــزار پرونــده در اســتان کرمــان مختومــه شــده اســت.
ــزود: 332 شــعبه شــورای حــل اختــاف در اســتان کرمــان  ــارس، وی اف ــه گــزارش ف  ب
 فعــال هســتند کــه  1 هــزار و 600 نفــر عضــو  و دبیــر دارنــد و در ســال گذشــته

171 هــزار پرونــده در شــوراها رســیدگی شــده اســت و شــوراها از بــدو تأســیس تاکنــون 

بــه 1 1 میلیــون و 806 هــزار و 92 فقــره پرونــده رســیدگی کرده انــد و  رتبــه ســوم کشــوری 
صلــح و ســازش پرونده هــا را در ســطح کشــور داریــم.

ــای  ــده در نهاده ــزار پرون ــرد: 60 ه ــح ک ــان تصری ــتان کرم ــی اس ــورای قضای ــس ش رئی
ــوان  ــا می ت ــن نهاده ــه ای ــه از جمل ــود ک ــیدگی می ش ــان رس ــتان کرم ــی اس ــبه قضای ش
بــه کمیســیون مــاده 100 شــهرداری و کمیســیون های حــل اختــاف مالیاتــی اشــاره کــرد.

موحــد یــادآور شــد: ســاالنه 10 میلیــون نفــر بــرای گواهــی عــدم سوء پیشــینه بــه دســتگاه 
ــه واحدهــای  ــده ب ــه حــدود 28 هــزار نفــر مراجعه کنن ــد و روزان قضایــی مراجعــه می کنن

قضایــی داریــم.
وی از افزایــش بیــش از 50 درصــدی امنیــت در اســتان کرمــان خبــر داد و اظهــار داشــت: 
شــبکه های ســازمان یافته موادمخــدر دیگــر در اســتان کرمــان فعالیتــی ندارنــد و 

ــه صــورت مــوردی اســت. ــز ب ــی در اســتان نی رخدادهــای امنیت
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان ادامــه داد: صیانــت از حقــوق عامــه و حفــظ حقــوق 
ــی رود و  ــمار م ــان به ش ــتان کرم ــی اس ــتگاه قضای ــای دس ــر فعالیت ه ــال از دیگ بیت الم

شــاهد توقــف حاشیه نشــینی در مرکــز اســتان هســتیم.
موحــد بــا اشــاره بــه اینکــه نــرخ جــرم، دعــاوی و آســیب های اجتماعــی رو بــه افزایــش 
اســت، تأکیــد کــرد: بایــد مدیریــت جهــادی بــرای کنتــرل نــرخ آســیب های اجتماعــی و 
جرایــم و کاهــش آن وجــود داشــته باشــد و نیازمنــد بــه کارگیــری همــه ظرفیت هــا بــه 

ویــژه ظرفیــت فرهنگــی اســتان هســتیم.

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
آماده نبودن زیرساخت های الزم 

برای صنعت گردشگری کرمان 
 سرپرســت شــهرداری کرمــان، ســید محمــد موســوی 
بــا بیــان اینکــه زیرســاخت های الزم بــرای تقویــت 
صنعــت گردشــگری شــهر کرمــان آمــاده نیســت، گفــت: 
ظرفیت هــای  همــه  و  اجرایــی  دســتگاه های  بایــد 

ــد. ــن صنعــت بیاین ــه کمــک ای اســتان ب
برنامه هــای  بــا  ویــژه  جذابیت هــای  ایجــاد  وی 
شــهر  گردشــگری  مراکــز  احیــای  در  را  خــاص 
کرمــان مهــم دانســت و افــزود: شــهروندان بایــد 
خــود  شــهر  معنــوی  ســرمایه های  بــه  نســبت 
و  رونــق  مقابــل،  در  و  کــرده  تعلــق  احســاس 
ــان را  ــارکت آن ــت و مش ــز فعالی ــل نی ــی حاص  درآمدزای

جلب کند.
در ادامــه ابــوذر نیکبخــت، مشــاور گردشــگری شــهردار 
تســهیات  و  کارگــروه گردشــگری  دبیــر  و  کرمــان 
ــرای   ســفر شــهرداری کرمــان گفــت: اجمــاع عمومــی ب
ضوابــط  بــا  ظرایــف گردشــگری  ســازی  همــگام 
معمــاری، شهرســازی و خدمــات شــهری ضــروری 

اســت.

کاهش ۹۲ درصدی بارندگی در یزد
 مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل اســتانداری یــزد از کاهــش 
ــزد در ســال جــاری نســبت  92 درصــدی بارندگــی در ی

بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته خبــر داد. 
محمدصــادق طهماســبی در نشســت بررســی اقدامــات 
ــه گزارشــی از  ــا ارائ ــزد ب ــدی حــوزه آب اســتان ی پدافن

ــزد،   ــع اســتان ی ــدی و حفاظتــی مناب اقدامــات پدافن
ــر در  ــات موث ــا و اقدام ــه راهکاره ــت: هم ــار داش اظه
ــی  ــالی و بی آب ــی از خشکس ــیب های ناش ــش آس  کاه

مورد بررسی قرار می گیرد.
ــه خشکســالی طــی ســال های  ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
گذشــته آســیب های جــدی بــه اســتان یــزد وارد کــرده 
ــتمرار دارد و  ــان اس ــد همچن ــن رون ــزود: ای ــت، اف اس
 وضعیــت اســتان را از نظــر منابــع آبــی بحرانی تــر 

کرده است.
طهماســبی خاطرنشــان کــرد: رونــد خشکســالی در 
ــته و  ــداوم داش ــال ت ــه 20 س ــک ب ــزد نزدی ــتان ی اس
ــیار  ــزان بس ــه می ــز ب ــال نی ــتان امس ــای اس بارندگی ه

ــت. ــوده اس ــی ب کم

 مبارزه با غارت میراث فرهنگی
در کرمان 

دادســتان کرمــان گفــت :عــزم دســتگاه قضایــی اســتان 
ــی،  ــراث فرهنگ ــارت می ــا غ ــارزه ب ــر مب ــان در ام کرم

جــدی اســت. 
دادخــدا ســاالری، دادســتان عمومــی وانقــاب کرمان در 
ــرق  ــوب ش ــی جن ــی باستان شناس ــش بین الملل همای
ــتری  ــته دادگس ــال گذش ــد س ــی چن ــران،  گفت:ط ای
اســتان کرمــان با رویکــرد پیشــگیری از وقوع جــرم و بنا 
بــه وظیفــه ذاتــی خــود و در راســتای حفــظ حقــوق عامه 
 در زمینــه حفاظــت از میــراث فرهنگــی و آثــار باســتانی 
ــن حــوزه  ــز در ای ــات ارزشــمندی نی ــرده و اقدام ورود ک

ــه اســت. صــورت پذیرفت
 ســاالری بــا اشــاره بــه اینکــه میــراث فرهنگــی 
ــک  ــگ ی ــدن و فرهن ــی، تم ــینه تاریخ ــده پیش بیان  کنن
ــراث فرهنگــی  ــار داشــت: می ــت اســت، اظه ــوم و مل ق
وآثــار باســتانی امانــت نســل های آینــده کشــور در 
ــداری  ــظ  و نگه ــه بایســتی در حف ــا اســت ک دســت م

ــیم. ــا باش ــته کوش ــش از گذش ــان بی آن

 پایگاه جهانی بیابان لوت 
راه اندازی گردید

ــوت  ــان ل ــی بیاب ــگاه جهان ــی پای ــر مل ــور مدی ــا حض ب
کشــور، مهــران مقصــودی ایــن پایــگاه جهانــی در 

شهرســتان فهــرج راه انــدازی شــد. 
ــان  ــی بیاب ــگاه جهان ــی پای ــر مل ــران مقصــودی مدی مه
لــوت کشــور بــر حفــظ و نگهــداری میــراث جهانــی تأکید 
ــا  ــی ب ــراث جهان ــداری می ــظ و نگه ــت :حف ــرد و گف ک
مشــارکت مــردم امکان پذیــر اســت و مــردم مهم تریــن 
نقــش را در نگهــداری و حفاظــت آثــار طبیعــی دارنــد .

و جاذبه هــای گردشــگری  آثــار  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــه  شهرســتان فهــرج گفــت : شهرســتان فهــرج در زمین

دارد. زیــادی  ظرفیت هــای  گردشــگری 

تولید چهار و نیم میلیون تن 
محصول کشاورزی در جنوب کرمان 
ــش  ــر کشــت بی ــا ســطح زی ــان ب ــوب اســتان کرم جن
ــم  ــار و نی ــاالنه چه ــد س ــا تولی ــار و ب ــزار هکت از 260 ه
ــواع محصــوالت کشــاورزی،  60 درصــد  ــن ان ــون ت میلی
تولیــدات ایــن بخــش را در اســتان بــه خــود اختصــاص 

ــت.  داده اس
 مدیرعامــل شــرکت پیشــتیبانی امــور دام جنــوب 
ــش از 10  ــت: بی ــهریاری گف ــواد ش ــان، ج ــتان کرم اس
ــر  ــوب کرمــان زی ــار از اراضــی کشــاورزی جن هــزار هکت
کشــت ذرت قــرار دارد کــه بیشــترین ایــن ســطح کشــت 

ــت. ــاب اس ــتان فاری در شهرس
وی افــزود: طبــق بــرآورد کارشناســان جهــاد کشــاورزی 
ایــن میــزان ســطح زیرکشــت،  از   جنــوب کرمــان 
ــه  ــود ک ــت می ش ــول ذرت برداش ــن محص ــزار ت 80 ه
عملکــرد میانگیــن ایــن محصــول هشــت هــزار کیلوگــرم 

در هکتــار اســت.

ائمه جمعه استان،  موثر در کاهش 
حوادث جاده ای 

ــتان  ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــر کل راه مدی
ــاده ای از  ــات ج ــوانح و تلف ــتن از س ــرای کاس ــت: ب گف

ــم.  ــاری می طلبی ــات ی ــه و جماع ــان جمع امام
ــل  ــل و نق ــداری و حم ــر کل راه ــی مدی ــداداد مقبل  خ
جــاده ای اســتان کرمــان گفــت: بــا توجــه بــه افزایــش 
ــد ســوانح و تلفــات جــاده ای ســطح اســتان پــس  رون
 از انجــام فعالیت هــای فیزیکــی، بحــث آمــوزش و 
ــگ  ــا فرهن ــط ب ــائل مرتب ــه مس ــازی در زمین فرهنگ س

ــز اهمیــت بســیار اســت و از تمامــی  ترافیــک،  حائ
دســت انــدرکاران بــه ویــژه از ائمــه جمعــه و جماعــات 

ــم. ــک می خواهی کم

،،
شهردار یزد با  اشاره به ضرورت  تعبیه 
محل هــای مناســب بــرای نگهــداری و 
درمان  معتادین در استان یزد، گفت: 
خوشــبختانه بــرای این موضوع خیــران 
آمادگی خود را برای ساخت این مراکز 

اعــام کرده انــد.

رئیــس شــورای اســامی اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری طــی نشســتی مشــترک بــا 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان در 
خصــوص اختصــاص اعتبــار جهــت آمــوزش 

ــادل نظــر کــرد. شــوراها بحــث و تب
خان محمــد غیبی حاجیــور بــا اشــاره بــه 
ــزی،   ــوزش در برنامه ری ــت آم ــش و اهمی نق
دغدغــه  مهم تریــن  امــروزه  کــرد:  اظهــار 
ــا  ــوراها ب ــودن ش ــنا نب ــورایی آش ــه ش جامع
قوانیــن و مقــررات و وظایــف ســازمان ها 
و نحــوه شناســایی منابــع درآمــد اســت 
تــا  می شــود  ســبب  امــر  همیــن  و 
خواســته های مســؤوالن و مــردم از شــورا 

محقــق نشــود.
ــن  ــه اینکــه شــوراها منتخبی ــا اشــاره ب وی ب

مــردم هســتند و بایــد مطالبــات حــوزه 
 انتخابیــه خــود را پیگیــری کنند، گفت: اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری دارای 1  هــزار و 684 
شــورای روســتایی و 204 نفــر شــورای شــهر 
ــوزش  ــرورت آم ــر ض ــن ام ــه همی ــت ک اس

ــد. ــان می ده ــوراها را نش ش
اســتان  اســامی  شــورای   رئیــس 
جامعــه  افــزود:  بختیــاری  و  چهارمحــال 
شــورایی،  فرزنــدان خلــف جامعــه هســتند، 
در خصــوص  قانون گــذار  اینکــه  علی رغــم 
وظایــف محــول بــه شــورا تأکیــد کــرده و در 

قانــون اساســی نیــز بــه صراحــت بــه وظایــف 
ــده  ــه ش ــورایی توج ــه ش ــارات جامع و انتظ
ــذا  ــم ل ــن را نمی بینی ــا در عمــل ای اســت، ام
در ایــن راســتا از مجموعــه مدیریتــی اســتان 
تقاضامندیــم بــا حمایــت شــوراها در تقویــت 
داشــته  را  الزم  همــکاری  آن هــا  جایــگاه 

ــند. باش
 حبیــب هللا وفایــی نیــز در ایــن نشســت 
اظهــار کــرد: بخشــی از عــدم توســعه یافتگی 
مــا بســیار فراتــر از مــواردی اســت کــه بازگــو 
شــد، فرهنگ ســازی بحــث عمیقــی اســت و 

ریشــه در آداب و ســنن مــا از بــدو تولــد دارد.
وی افــزود: مشــکات اقتصــادی هماننــد یک 
ــد  ــکار بای ــز راه ــل از تجوی ــه قب ــت ک درد اس
عوامــل اولیــه آن کالبــد شــکافی شــود، لــذا 
در ایــن راســتا، بایــد بــه ســمت امــوری برویم 
کــه برنامه محــور باشــند و در رأس برنامه هــا 
 تدویــن برنامــه کوتاه مــدت، میان مــدت و 

بلند مدت را قرار دهیم.
بودجــه و  برنامــه  ســازمان   رئیــس 

خصــوص  در  بختیــاری  و  چهارمحــال 
تخصیــص اعتبــار در بحــث آمــوزش شــوراها،  

ــب  ــاد،  ضری ــول در اقتص ــت: پ ــار داش اظه
ــم  ــق کردی ــی را تزری ــر پول ــی دارد و اگ ملتهب
بایــد آثــار مثبــت و یــا منفــی آن را برداشــت 

ــم. کنی
بــا  ادامــه داد: در همیــن راســتا  وفایــی 
اختصــاص اعتبــار در بحــث آمــوزش شــوراها 
یقینــًا آثــار مثبتــی در انتظــار اســت کــه یکــی 
ــوق شــهروندی  ــا حق ــار آشــنایی ب ــن آث از ای
اســت کــه منجــر بــه برقــراری عدالــت و 
ــت.  ــده اس ــتا گردی ــهر و روس ــت در ش امنی
اهمیــت  حائــز  را  شــوراها  آمــوزش  وی 
 دانســت و گفــت: ســازمان برنامــه و بودجــه 
چهارمحــال و بختیــاری در ایــن مــورد دریــغ 
نکــرده و آمــاده هرگونــه همــکاری بــا جامعــه 

شــورایی اســتان اســت.

رئیس شورای اسالمی استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرد:

ضرورت تخصیص اعتبار، جهت آموزش شوراهای شهر و روستا
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محور بافق-یزد، شاه  راه انتقال مواد مخدر 
به استان یزد   
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جــراح کلیــه و مجــاری ادراری، ســلمان اســامی  بــا اشــاره 
بــه اینکــه نابــاروری مشــکل شــایعی در میــان مــردان 
ــدر  ــواد مخ ــوع م ــا هرن ــکل و ی ــرف ال ــت: مص ــت، گف اس
ــرار داده و  ــر ق ــه را تحــت تأثی ــد و حرکــت نطف ــزان تولی می
ــاروری مــردان شــود. اســتعمال  ممکــن اســت موجــب ناب
ســیگار و حتــی استنشــاق دود ســیگار نیــز ممکــن اســت 

ــود. ــردان ش ــی در م ــب نازای موج
وی گفــت: از هــر 100 مــرد یــک نفــر قــادر بــه تولیــد اســپرم 
نیســت. بــرای بررســی دقیــق و تشــخیص علــت نابــاروری 
و درمــان بــه هنــگام، الزم اســت بــه متخصــص اورولــوژی 

مراجعــه شــود.
 بــه گــزارش مهــر، ایــن جــراح کلیــه و مجــاری ادراری 
ــر 20  ــه از ه ــی از آن اســت ک ــا حاک ــرد: ارزیابی ه ــه ک اضاف

مــرد، یــک نفــر بــه  دلیــل تولیــد اســپرم کــم دارای نوعــی 
مشــکل نازایــی اســت.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه تشــخیص مشــکل بــاروری مــردان 
بــا روش هــای متفاوتــی امــکان پذیــر اســت، گفــت: 
ــی  ــه طبیع ــزان نطف ــارور دارای می ــردان ناب ــد از م 15درص

ــتند. هس
اســامی افــزود: بــا انجــام معاینــه فیزیکــی، نمونــه بــرداری 
بافتــی و در صــورت لــزوم آزمایــش ژنتیــک می تــوان 

ــرد. ــط را شناســایی ک ــاروری و مشــکات مرتب ــع ناب موان
ایــن جــراح کلیــه و مجــاری ادراری در پایــان بــا تأکیــد بــر 
اینکــه مشــکات نابــاروری مــردان قابــل تشــخیص و درمان 
اســت، گفــت: مشــکات تولیــد اســپرم و هورمونــی از علــل 

نابــاروری در مــردان اســت.

ــاق کاال  ــا قاچ ــارزه ب ــت: مب ــذا و دارو  گف ــازمان غ ــس س رئی
ــوردار  ــای خاصــی برخ ــوزه ســامت از ویژگی ه ــب در ح و تقل
ــامت  ــوع س ــه موض ــت ک ــن اس ــز ای ــل آن نی ــت و دلی اس
ــرد  ــی صــورت بگی ــن حــوزه تقلب حســاس اســت و اگــر در ای

ــود. ــی وارد می ش ــانی و مال ــاد انس ــارات زی خس
بــه گــزارش تســنیم، وی افــزود: مهم تریــن موضوعــی کــه در 
ــا ریشــه  ــورد ب ــرد، برخ ــه آن اشــاره ک ــوان ب ــوزه می ت ــن ح ای
ــد،  ــاق می افت ــه اتف ــی ک ــر قاچاق ــت. ه ــب اس ــاد و تقل فس
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــوع مب ــن موض ــه ای ــود دارد. نمون ــا وج تقاض
ــادی  ــای زی ــیر تاش ه ــن مس ــه در ای ــت ک ــدر اس ــواد مخ م
صــورت گرفتــه و شــهدای زیــادی نیــز در ایــن راه تقدیــم نظــام 

شــده اســت.
اصغــری اظهــار داشــت: اگــر بــا ریشــه قاچــاق و فســاد  کاری 

صــورت نگیــرد،  اقدامــات دیگــر کافــی نخواهــد بــود و در ایــن 
حــوزه کار ارزشــمندی کــه صــورت گرفتــه،  مردمــی کــردن ایــن 
موضــوع بــوده اســت. مردمــی کــردن این موضــوع بــا راه اندازی 
برچســب اصالــت و آگاه ســازی بــوده اســت کــه مــردم هنــگام 
خریــد، بــازرس حــوزه غــذا و دارو باشــند تــا بتواننــد برچســب 

را چــک و بــا پیامــک از اصالــت آن مطلــع شــوند.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو عنــوان داشــت: نیــاز اســت 
ــرد و  ــورت گی ــز ص ــری نی ــات دیگ ــوزه اقدام ــن ح ــه در ای  ک
کشــور هایی نیــز هســتند کــه در حــوزه قاچــاق درگیــر هســتند، 
ولــی مــا می توانیــم بــا تجــارب جهانــی و بــا همــکاری یکدیگــر 
ــردم  ــر م ــا اگ ــم و قطع ــب را کاهــش دهی ــار قاچــاق و تقل آم
بــه مــا کمــک کننــد،  کمــک تأثیر گــذاری بــه ســامت جامعــه 

خواهنــد داشــت.

جراح کلیه و مجاری ادراری مطرح کرد:

تأثیر استعمال دخانیات در ایجاد ناباروری مردان
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: 

لزوم برخورد با ریشه قاچاق و فساد

خواص شگفت انگیز باقالی
ــن  ــر ای ــم دیگ ــت. اس ــوب آسیایی ها س ــی،  محب ــواع باقال  ان

گیــاه لوبیــای  شــاخه ای  یــا ســویای ســبز اســت. 
ــی  ــود، یعن ــفت ش ــش س ــه غاف ــش از آنک ــا را پی ــن لوبی ای
غافــش  همــان  بــا  و  می چیننــد  نــارس  حالــت  در 
 بخار پــز یــا آب پــز و در غذاهــای لذیــذ و یــا میان وعده هــا 

مصرف می کنند. 
بــه گــزارش ســامانه، در ایــن مطلــب فوایــد بی نظیــر باقالــی به 

شــما معرفی می شــود:
 پروتئین باال و چربی کم پروتئین

 در  حکــم ســنگ بنــای زندگــی اســت و بــه ترمیــم بافت هــای 
ــاوی  ــی ح ــان باقال ــک فنج ــد. ی ــک می کن ــیب دیده کم آس
1۷ گــرم پروتئیــن اســت یعنــی ۴0 درصــد میــزان نیــاز روزانــه 
بانــوان و ۳0 درصــد نیــاز آقایــان. ایــن مــاده معجزه گــر 

ــت.  ــدن اس ــروری ب ــید ض ــامل ۹ آمینو اس ــن ش همچنی
 تقویت عضالت

نیســت.  خــوراک  ایــن  از  مفید تــر  میان وعــده ای  هیــچ 

پروتئیــن باقالــی ۸۶ درصــد بیشــتر از ســویای معمولــی اســت 
و بــه همیــن دلیــل بیشــتر بدنســازان و ورزشــکاران ایــن 

خــوراک را وارد برنامــه غذایــی خــود می کننــد. 
مصــرف روزانــه یــک فنجــان باقالــی، هــم بــه تقویــت عضــات 
ــر کار را  ــک روز پ ــرای ی ــرژی الزم ب ــم ان ــد و ه ــک می کن کم

ــد فراهــم می کن
 استحکام بخشیدن به استخوان ها 

ــا  ــه م ــی  ک ــت دارد، در  حال ســامت اســتخوان ها بســیار اهمی
معمــوال اصــا بــه فکــر حفــظ و نگهــداری آن هــا نیســتیم. 

از ایــن بــه بعــد، بــه فکــر ســتون های بــدن خودتــان باشــید و 
باقالــی را وارد رژیــم غذایــی خــود کنیــد تــا از منگنــز، پتاســیم، 
و ویتامیــن کای ایــن مــاده کــه الزمــه استخوان ســازی اســت، 

اســتفاده کنیــد
 تقویت سیستم دفاعی بدن

 سیســتم دفاعــی، الزمــه گــذران یــک زندگــی ســالم اســت و 
ــا مشــکل  ــرای م ــا ب ــی ســاده  ترین کار ه ــدون آن انجــام حت ب

می شــود. 
ــی ا ســت کــه سرشــار از  ــن سیســتم، باقال ــن حامــی ای بهتری

ــد.  ــگیری می کن ــا پیش ــه بیماری  ه ــاء ب ــت و از ابت ــس اس م
ــا  ــوان را ت ــه بان  همچنیــن مــس موجــود در باقالــی، نیــاز روزان

۶0 درصد تأمین می کند
 افزایش سالمت قلب

ــی  ــه غذای ــی برنام ــای قلب ــی بیماری ه ــل اصل ــی از دالی  یک
اســت.  نا ســالم 

اگــر بــه فکــر ســامت ایــن عضــو اساســی بــدن خــود هســتید، 
ــاال ســطح  ــر ب ــا فیب ــاده ب ــن م ــی دوســت باشــید. ای ــا باقال ب
کلســترول خــون و خطــر ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی را 

ــد.  ــش می ده کاه
 سرشار از آنتی اکسیدان های مختلف

ــم زدایی  ــه س ــت ب ــیدان اس ــاوی آنتی اکس ــی ح ــون باقال  چ
ــد.  ــدن کمــک بســیاری می کن ــاز ب ــورد نی م

می دانیــد کــه اگــر ســموم بدن تــان درســت دفــع نشــوند دچــار 
گُر گرفتگــی می شــوید. پــس بــرای پاک ســازی هرچــه بیشــتر 
بــدن خــود، تــا می توانیــد باقالــی مصــرف کنیــد. در کنــار ایــن 
خاصیــت، باقالــی بــا رادیکال هــای آزاد هــم کــه عامــل ســرطان 

و پیــری زودرس هســتند، مبــارزه میکنــد. 

گروه سامتپروانه شریفی
P.Sharifi@eskimia.ir

رئیــس ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی 
ارائــه  اصفهــان، محســن حجتــی گفــت: 
درمانــی  و  بهداشــتی  آموزشــی،  خدمــات 
در تمامــی حــوادث و بحران هــا از اهمیــت 
ــد نقــش  باالیــی برخــوردار اســت کــه می توان
هــم  بحــران  مدیریــت  در  مهمــی  بســیار 

ــد. ــته باش داش
ــیج  ــی بس ــف ذات ــی از وظای ــزود: یک وی اف
جامعــه پزشــکی،  خدمــت رســانی در حــوزه 
بهداشــت و درمــان و ارائــه خدمــات آموزشــی 
 و پیشــگیری اســت و بــر همیــن اســاس 

درمانــی  و  بهداشــتی  مجــرب  تیم هــای 
شــده اند. تشــکیل 

ــوع  ــت روان موض ــه داد: بهداش ــی ادام حجت
ــد  ــواری مانن ــوادث ناگ ــی در ح ــیار مهم بس
ــد در  ــی را می توان ــش مهم ــت نق ــه اس زلزل
آرامــش روانــی آن منطقــه ایفــا کنــد. ســامت 
روانــی حتمــًا بایــد در کنــار خدمــات ســامت 

ــورد توجــه مســئوالن باشــد. جســمانی م
رئیــس ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی 
کــرد:  نشــان  خاطــر  اصفهــان   اســتان 
 تیم هــای روان شناســی ایــن ســازمان بــا 
ــع  ــرب مقاط ــان مج ــری از روانشناس بهره گی
ــتاهای  ــه روس ــد ب ــی ارش ــرا و کارشناس دکت

ــدند. ــزام ش ــاه اع ــتان کرمانش ــه زده اس زلزل
وی تصریــح کــرد: وقــوع زلزلــه می توانــد 
ــه  ــدگان ب ــرای بازمان ــی ســنگینی را ب ــار روان ب
همــراه داشــته باشــد. از دســت دادن اعضــای 
خانــواده و همچنیــن ویرانــی خانه هــا و از 
ــتین  ــه در نخس ــه ک ــرس اولی ــم ت ــی ه طرف
ــد، همگــی  ــاق می افت ــرزه اتف لحظــات زمین ل
حضــور  اهمیــت  تــا  می شــوند   موجــب 
تیم هــای روانشناســی در چنیــن مناطقــی بــه 

اوج برســد.
رئیــس بســیج جامعــه پزشــکی اصفهــان 
بــه  اعزامــی  روانشناســان  افــزود: 
ــا  ــد ت ــه زده  کمــک می کنن روستانشــینان زلزل

ــه خانواده هــا برگرداننــد و  ــی را ب  آرامــش روان
تــاش مــی کننــد تــا از تــرس و دلهــره آن هــا 
ــی  ــه ویران ــی ک ــه خانه های ــت ب ــرای بازگش ب
ــی  ــدد خال ــی مج ــرس ویران ــته و از ت نداش

ــود. ــته ش ــده اند،  کاس ش
ایــن مســئول همچنیــن گفــت: تیم هــای 
مامائــی هــم بــرای رســیدگی بیشــتر بــه 
ــدند  ــزام ش ــتاها اع ــه در روس ــاران مربوط بیم
تــا ســامت مــادران و فرزندانشــان در چنیــن 

ــد. ــر نیفت ــه خط ــی ب وضعیت
حجتــی در بخــش دیگــری از گفت وگــوی 
ــت  ــرد: تیم هــای مراقب خــود خاطــر نشــان ک
در  مهمــی  نقــش  می تواننــد  پرســتاری 

ــی  ــتی و درمان ــاع بهداش ــه اوض ــیدگی ب رس
ــاب  ــن انتخ ــه ضم ــند ک ــته باش ــردم داش م
آموزشــی  و  پرســتاری  مجــرب   پرســنل 
ســعی شــد بــا اعــزام آن هــا هــم در مراقبــت 
در  هــم  و  کرمانشــاه  روســتاهای  مــردم 
توانمندســازی آن هــا در حــوزه خــود مراقبتــی 

ــود. ــته ش ــی برداش گام های
بــه گفتــه  وی، بــا وجــود اعزام هــای مکــرر بــه 
مناطــق  زلزلــه زده، عــاوه بــر آمادگــی تیم های 
اضطــراری بیــش از 250 نفــر از پزشــکان 
ــود را  ــی خ ــص آمادگ ــوق تخص ــطح ف ــا س ت
ــق  ــن مناط ــه ای ــزام ب ــری اع ــه کارگی ــرای ب  ب

اعام کرده اند.

#طب_سنتی

سالمت6

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان خبر داد:
اعزام تیم های روان شناسی و مامایی به روستاهای زلزله زده کرمانشاه

تازههایپزشکی

احتمال ابتالی نوزاد به آرتروز مادر 
طبــق نتایــج یــک مطالعــه جدیــد، کــودکان متولدشــده از 
ــروز روماتوئیــد در معــرض  ــه بیمــاری آرت مــادران مبتــا ب
ــن  ــکات مزم ــایر مش ــاری و س ــن بیم ــاال ای ــک ب ریس

ــد.  ــرار دارن ســامت ق
یافته هــای جدیــد از بررســی یــک مطالعــه 25 ســاله 
ــن  ــت. ای ــده اس ــل ش ــی حاص ــودکان دانمارک ــر روی ک ب
مطالعــه شــامل بیــش از 2100 کــودک متولدشــده از 
ــارداری و  ــل از ب ــد قب ــروز روماتوئی ــه آرت ــا ب ــادران مبت  م
ــن  ــد ای ــادران فاق ــده از م ــودک متولدش ــون ک 1.۳ میلی

ــت. ــوده اس ــاری ب بیم
طبــق نتایــج ایــن مطالعــه، کــودکان متولدشــده از مــادران 
ــرض  ــر در مع ــدود ۳ براب ــد ح ــروز روماتوئی ــه آرت ــا ب مبت
ابتــا بــه بیمــاری آرتــروز روماتوئیــد، 2.2 برابــر در معــرض 
ــر بیشــتر در معــرض  ریســک بیمــاری تیروئیــد و 1.۶ براب

ابتــا بــه صــرع قــرار داشــتند.
ــگاه  ــق از دانش ــم تحقی ــت تی ــگ، سرپرس ــن جولووین لی
ــا  ــج م ــد: »نتای ــاره می گوی ــن ب ــارک، در ای ــس دانم اودن
ــی در معــرض  ــر کــودک در دوره جنین نشــان می دهــد اگ
آرتــروز روماتوئیــد قــرار گرفتــه باشــد، بایــد در مــورد 
ــد و صــرع توجــه  ــد، تیروئی ــروز روماتوئی ــه آرت ــا وی ب  ابت

شود.«
بیمــاری آرتــروز روماتوئیــد یــک بیمــاری خودایمنی اســت 
کــه در آن سیســتم ایمنــی بــدن بــه اشــتباه بــه مفاصــل 

ــد. ــه می کن حمل

مصرف مداوم مسکن ها و  چاقی  
ــور  ــه ط ــه ب ــرادی ک ــد،  اف ــد نشــان می ده ــه جدی مطالع
ــک  ــرض ریس ــد در مع ــرف می کنن ــکن مص ــداوم مس م

ــد.  ــرار دارن ــی ق ــن بدخواب ــی و همچنی چاق
در طــول 10 ســال گذشــته، تجویــز انــواع مســکن ها 
ــن  ــن، پریگبیلی ــد گاباپنتی ــا مانن ــون گاباپنتینوئیده همچ
و مخدرهــا بــرای کنتــرل دردهــای مزمــن نظیــر میگــرن، 
افزایــش  مزمــن  کمردردهــای  و  دیابتــی   نوروپاتــی 

یافته است.
کننــده  مصــرف  افــراد  می دهــد  نشــان  یافته هــا 
ــک در  ــای کاردیومتابولی ــای حــاوی مخــدر و داروه داروه
 مقایســه بــا افــرادی کــه فقــط داروهــای کاردیومتابولیــک 
مصــرف می کردنــد، ۹5 درصــد بیشــتر در معــرض چاقــی، 
۸2 درصــد دارای انــدازه دور کمــر بیشــتر و ۶۳ درصــد 

ــاال هســتند. بیشــتر دارای فشــارخون ب
ــا دردهــای  ــط ب ــن داروهــای مرتب ــان، ای ــه محقق ــه گفت ب
ــا عواقــب  ــز شــوند ت ــرای کوتاه مــدت تجوی ــد ب مزمــن بای

ــرای ســامت محــدود شــود. جــدی آن ب
ــگاه  ــق از دانش ــم تحقی ــت تی ــیدی، سرپرس ــی کاس صوف
نیوکاســل انگلســتان، در ایــن بــاره می گویــد: »مــا در 
مطالعــات خــود دریافتیــم در بیمارانــی کــه داروهــای 
ــی  ــی و بدخواب ــد چاق ــی کنن ــرف م ــدر مص ــاوی مخ ح

شــیوع بیشــتری دارد.«
ــرده  ــل ک ــک آرام بخــش عم ــای مخــدر همچــون ی داروه
 کــه موجــب تحــرک کمتــر بیمــاران شــده و ذائقــه آن هــا 
ــی  ــواد خوراک ــرف م ــه مص ــان ب ــرده و تمایل ش ــر ک تغیی

ــد. ــش می یاب ــیرینی افزای ــد و ش ــاوی قن ح

تغذیه
 اگر کبد چرب دارید، 
این غذاها را بخورید

ــرب  ــد چ ــه کب ــرادی ک ــرای اف ــب ب ــی مناس ــم غذای رژی
ــت.  ــیعی از غذاهاس ــف وس ــامل طی ــد ش دارن

کاهــش مصــرف کالــری و خــوردن فیبــر زیــاد و غذاهــای 
طبیعــی، شــروع خوبــی هســتند. 

ــده،  ــه دارای کربوهیدرات هــای پیچی ــی ک مصــرف غذاهای
فیبــر و پروتئین انــد، می توانــد بــه بــدن در احســاس 
یکنواختــی  انــرژی  و  کمــک کــرده  بیشــتر   ســیری 

ایجاد کند.
ــد  ــراد ســعی می کنن ــا، برخــی از اف ــزارش برترین ه ــه گ ب
ــم  ــا رژی ــد، مث ــاب کنن ــی را انتخ ــی خاص ــه غذای برنام
غذایــی بــر پایــه گیاهــی یــا رژیــم مدیترانــه ای. متخصص 
ــا  ــد ت ــه فــرد بیمــار کمــک کن ــد ب تغذیــه معمــوال می توان
ــامتی و  ــت س ــه، وضعی ــب ذائق ــی مناس ــه غذای برنام

ــد. ــاب کنی ــان را انتخ بیماری ت
ــای  ــی، غذاه ــتورالعمل های اساس ــر دس ــاوه ب ــا، ع ضمن
ــه  ــان ب ــرای مبتای ــد ب ــز هســتند کــه می توانن خاصــی نی

کبــد چــرب مفیــد باشــند، شــامل:
 سیر

ســیر در بســیاری از رژیم هــای غذایــی مــاده ای پــر 
مصــرف بــوده و بــرای بیمــاران کبــد چــرب بســیار مفیــد 

ــت.  اس
ــه  ــد ب ــیر می توان ــل س ــه مکم ــان داده ک ــه ای نش مطالع
ــد  ــاری کب ــه بیم ــان ب ــی در مبتای ــش وزن و چرب کاه

ــد. ــک کن ــرب کم چ
 اسیدهای چرب امگا 3

مــروری بــر تحقیــق اخیــر دریافــت کــه اســیدهای چــرب 
ــار  ــراد دچ ــد را در اف ــی کب ــطح HDL و چرب ــگا ۳، س ام
ــن  ــد ای ــرای تأیی ــود می دهــد. ب ــد چــرب بهب ــاری کب بیم
تئــوری بــه تحقیقــات گســترده تری نیــاز اســت، امــا 
غذاهــای سرشــار از امــگا ۳ می تواننــد بــه کاهــش چربــی 
کبــد کمــک کننــد. ایــن غذاها شــامل ســالمون، ســاردین، 

ــوند. ــان می ش ــذر کت ــردو و ب گ
 قهوه

قهــوه می توانــد بــه محافظــت از بــدن در برابــر کبــد چــرب 
ــه عادت هــای  ــوه ب ــد. افــزودن قه ــی کمــک کن ــر الکل غی
ــاران  ــرای بیم ــی ب ــادت خوب ــد ع ــان می توان صبحگاهی ت

کبــد چــرب باشــد.
 بروکلی

خــوردن طیــف متنوعــی از ســبزیجات بــرای بیمــاری کبــد 
چــرب مفیــد اســت، امــا بروکلــی ســبزی حتمــا بایــد در 
رژیــم غذایــی وجــود داشــته باشــد. مقالــه ای در نشــریه

ــه  ــی ب ــدت بروکل ــد م ــرف بلن ــد: مص Nutrition می گوی
ــد.  ــد کمــک می کن ــی در کب پیشــگیری از ایجــاد چرب

 چای
ــت  ــی اس ــان، الگوی ــور درم ــه منظ ــای ب ــتفاده از چ اس
ــد در  ــی جدی ــاله دارد. تحقیق ــزاران س ــه ه ــه تاریخچ ک
توصیــه   World Journal of Gastroenterology
می کنــد، چــای بــه ویــژه چــای ســبز می توانــد بــه 
کاهــش درصــد چربــی بــدن و چربــی خــون کمــک کنــد. 
ــر ــبز، مفیدت ــای س ــیدان در چ ــر آنتی اکس ــر باالت  مقادی

 به نظر می رسد.

زیبایی

 ناخن ها و دندان هایی زیبا 
با استفاده از نمک

بــدن مــا درســت شــبیه بــه آب دریــا از انباشــتگی 
 ترکیبــات یکســانی ماننــد مــواد معدنــی و مغــذی 
ســاخته شــده اســت. پــس جــای تعجــب نــدارد 
طبیعی تریــن  از  یکــی  دریــا  نمــک  بدانیــد  اگــر 
هم پیمان هــای متناســب بــا بــدن مــا اســت. یکــی 
ــایر  ــا س ــا ب ــک دری ــان نم ــای می ــن تفاوت ه از بارزتری
ــی درون  ــات معدن ــدوال ترکیب ــول و مت ــای معم نمک ه

آن اســت. 
نمــک دریــا مملــو از مــواد معدنــی مثــل منیزیــم، 
ــش  ــی نق ــه همگ ــت ک ــیم اس ــدیم و پتاس ــیم، س کلس
مهمــی در ســامت بــدن و عملکــرد بهتــر آن در ارتبــاط بــا 

دارنــد.  دندان هــا  و  ناخن هــا 
امــروز  مطلــب  ادامــه  در  بــه گــزارش سامتیســم، 
ــد راز  ــه اســتفاده از نمــک می توان ــه چگون ــم ک در می یابی
ــا  ــرای داشــتن ناخــن  و دندان هایــی زیب زیبایــی شــما ب

باشــد
 استفاده از نمک برای روشن  کردن ناخن ها 

ــش  ــتحکام پوش ــان اس ــی و هم زم ــب نرم ــک موج نم
رویــه ناخن هــا می شــود. می توانیــد  بــا اســتفاده از 
نمــک، جوش شــیرین و لیمــو زردی روی ناخن های تــان 
ــان  ــن و درخش ــالم، روش ــا را س ــد و آن ه ــن ببری را از بی
کنیــد. کافــی اســت یــک قاشــق  چای خــوری نمــک را بــا 
یــک قاشــق  چای خــوری جــوش شــیرین، یــک قاشــق 
 چای خــوری آب لیمــو و نصــف فنجــان آب گــرم در یــک 
ــان را درون  ــد. ناخن های ت ــوط کنی ــک مخل ــه کوچ کاس
ایــن ترکیــب قــرار دهیــد و 10 دقیقــه صبــر کنیــد و بعــد 
بــا یــک بــرس نــرم مثــل مســواک روی ناخن های تــان 
را اســکراب کنیــد. بعــد از اتمــام کار دســت های تان را 
بشــویید و بــا یــک مرطوب کننــده مناســب دســت و 

ــد ــوب کنی ــا را مرط ناخن ه
 استفاده از نمک برای سفید کردن دندان ها

ــج  ــه تدری ــد ب ــیرین می توان ــک و جوش ش ــب نم  ترکی
دندان هــا  ســطح  روی  جرم هــای  ســایش   باعــث 
و  نمــک  از  مخلوطــی  درون  را  مســواک تان  شــود. 
جوش شــیرین فــرو ببریــد و بــه صــورت عــادی و 
طبیعــی مســواک کنیــد. اگــر احســاس می کنیــد طعــم 
شــدید و غیرقابــل تحملــی دارد کمــی خمیر دنــدان روی 
ــد.  ــرو ببری ــوط ف ــد درون مخل ــد و بع ــواک بمالی مس
ــد از  ــا، می توانی ــرای دندان ه ــک ب ــده نم ــر فای ــاوه ب ع
ــوان یــک دهان شــویه طبیعــی هــم اســتفاده  ــه عن آن ب

ــد.  کنی
نمــک ماننــد یــک ضدعفونی کننــده باعــث از بیــن رفتــن 
باکتری هــای مضــر در دهــان خواهــد شــد کــه موجــب 
ایجــاد بــوی بــد دهــان و التهــاب لثــه می شــوند. 
نصــف  طبیعــی،  دهان شــویه  ایــن  تهیــه   بــرای 
قاشــق  چای خــوری نمــک را بــا نصــف قاشــق  چای خــوری 
ــوط کنیــد  ــارم فنجــان آب مخل جوش شــیرین و یک چه
تــا در هــم حــل شــوند. محلــول را درون دهــان بگردانیــد 
ــش  ــان پخ ــطح دندان های ت ــه آن و روی س ــا در هم ت
شــود و بعــد آب دهــان  را بــه بیــرون بریزیــد و دهــان را 

آب کشــی کنیــد.
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ــه طــور  ــوان در راه کمــال برشــمرد، ب ــا موانعــى کــه مى ت و ام
ــد از: خاصــه عبارتن

ــاح  ــى مفت وان ــى)ع(: »التَّ ــاَل عل ــتى، ق ــامحه و سس 1- مس
ــدائد  ــى و ش ــد بدبخت ــتى، کلی ــامحه و سس ــْؤِس.« مس الُب

ــت. اس
2- خودپســندى، قــاَل علــى)ع(: »َاالعجــاُب َیْمَنــُع االزِدیــاَد.« 
خودپســندى،  مانــع از افزایــش کمال و ســد راه رشــد انســانى 

است. 
ــهواُت َعلقــه.«  ۳- شــهوت، قــاَل علــى)ع(: »قــد َخرَِقــت الشَّ

بــه تحقیــق شــهوت ها عقــل او را متاشــى کــرده بودنــد.
ــى)ع(: »اِنَّ اخــوف مــا اخــاف  ــاَل عل ۴- هــوى و هــوس، ق
علیکــم اثنتــان اتبــاع الهــوى.«  همانــا خطرناک تریــن و 
ــز  ــد، دو چی ــد مى کن ــما را تهدی ــه ش ــرى ک ــن خط مهم تری
ــز آرزوى دور  ــوا و هــوس و 2 - و نی ــروى از ه اســت: 1 - پی

و دراز داشــتن.
5- داشتن آرزوى دور و دراز و طول امل

و  انزواطلبــى  الــف:  شــامل:  روانــى  ضعف هــاى   -۶ 
خجالــت کشــیدن، قــاَل علــى)ع(: »اّیاکــم و الُفرَقــة.« از انــزوا 

و پراکندگــى بــر حــذر باشــید.
و اضافــه مى فرماینــد کــه انــزوا باعــث تنهایــى انســان اســت و 
انســان تنهــا  طعمــه شــیطان اســت، همان گونــه کــه گوســفند،  

تنهــا طعمــه گــرگ مى شــود.
ب: تــرس، بخــل، حــرص و ناامیــدى، علــى)ع( فرمودنــد: »َو 
اِنَّ َمَلکــَة الیــأُس َقَتَلــُة االََســُف.« )کلمــه 105 نهج الباغــه( بــا 
افــراد ترســو، بخیــل و حریــص و افــرادی کــه ناامیــد هســتند، 
ــور  ــه مح ــت ک ــزى اس ــا از غرای ــرا این ه ــن،  زی ــورت نک مش
و منشــأ همــه آن هــا ســوءظن بــه خداونــد اســت و کســانى 
کــه بــه غیرخــدا امیــد می بندنــد، بــه بیهودگــى راه یافته انــد.

 ۷- ســختى ها و گرفتاری هــا: مگــر اینکــه مــا بــه فرزندمــان 
یــاد بدهیــم کــه باالخــره انســان در مســیر زندگــى ناگزیــر باید 
ســختى هایى را تحمــل کنــد و بــا صبــر پیشــه کــردن، تدبیــر 
الزم را بــراى خــروج از گرفتــارى و ســختى بیندیشــد و خــود را 
از آن رهــا کنــد وگرنــه ســختى و گرفتــارى،  او را بــا شکســت 

مواجــه خواهــد کــرد.
علــى)ع( در خطبــه 11۴ فرمودنــد: »نحمــدُه علــى آالِئــِه کَمــا 
نُحُمــده َعلــى باِئــِه.« خداونــد را ســپاس مى گوییــم در مقابــل 
ــد را  ــور خداون ــت، همان ط ــا داده اس ــه م ــه ب ــى ک نعمت های
ــا داده  ــه م ــه ب ــختى هایى ک ــر س ــه خاط ــم ب ــپاس  بگویی س
ــر  ــار شــدید، صب ــر گرفت ــد: اگ ــه ۹۶ فرموده ان اســت. در خطب

کنیــد، زیــرا پیــروزى و رســتگارى بــا پرهیــزکاران اســت.
۸- غفلت والدین 

ــا والدیــن، معلمــان،  ــاط صحیــح ب ــى در ایجــاد ارتب ۹- ناتوان
ــروه همســاالن  و جامعــه گ
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وزیــر بهداشــت در روزهــای پایانــی ســال گذشــته 
بیماری هــای  اطلــس  از  رونمایــی  مراســم  در 
ــا  ــد ایرانی ه ــی ۹0 درص ــور از کم تحرک ــایع کش ش
ســخن گفــت و هشــدار داد کــه ۷/2۹ درصــد زنــان 
ــران در معــرض شــیوع  و 2۹/15 درصــد مــردان ای
ــردم  ــد م ــه 50 درص ــک ب ــتند و نزدی ــی هس چاق

ــد. ــه وزن دارن اضاف
 اضافه وزن بیش از 20 درصد 

از کودکان ایرانی 
 از طرفــی آمارهــای رســمی مــی گویــد: »ایــران در 
رده هفتــاد وهفتــم چاقــی دنیــا قــرار دارد.« نزدیک 
بــه 50 درصــد مــردم اضافــه وزن دارنــد، ۹۶ درصــد 
ــت  ــود فعالی ــردان کمب ــد از م ــان و ۸۳ درص از زن
فیزیکــی دارنــد، دلیــل اصلــی چاقــی و اضافــه وزن 
ــن  ــت ای ــت و در نهای ــی اس ــم تحرک ــا ک ایرانی ه
کــه گزارش هــای رســمی وزارت بهداشــت، درمــان 

ــش  ــه بی ــد ک ــان می ده ــکی نش ــوزش پزش و آم
ــه وزن  ــی دچــار اضاف ــودکان ایران از 20 درصــد از ک

هســتند.
 فقدان چشمگیر معلمان تربیت بدنی 

در مدارس کشور
 ایــن آمــار هشــداری جــدی اســت کــه بایــد 
مــورد توجــه قــرار گیــرد. ایــن حساســیت زمانــی 
 بیشــتر و از اهمیــت بیشــتر برخــوردار می گــردد کــه 
آمــوزش  و پــرورش بــر فقــدان چشــمگیر معلمــان 

تربیــت بدنــی در مــدارس کشــور تأکیــد دارد.
کمبــود ۳ هــزار و ۷00 نفــری کــه طبــق گفتــه معاون 
ــرورش  ــی و ســامت وزارت آموزش وپ ــت بدن تربی
از ســال گذشــته آغــاز شــده و کمــاکان ادامــه دارد. 

بــا ایــن حــال تکلیــف چیســت؟
 تحرک برای سالمتی فرزندان

 فرزنــدان مــا کــه بایــد از همیــن دوران تحصیــل بــا 
تحــرک برای ســامتی،  آشــنا شــوند معلــم ورزش 
ندارنــد کــه ایــن تحــرک انجــام و جهــت دار شــود. 

مگــر نــه ایــن اســت کــه اســتعداد جــذب چربــی 
 از 2 ســالگی وجــود دارد و از همیــن جــا بایــد 

زمینه های تحرک جهت دار فراهم شود؟ 
و مگــر نــه ایــن اســت کــه ورزش و فعالیــت بدنــی 
در پیشــگیری از بــروز بیماری هــای غیرواگیــر 

ــادی دارد؟  ــر زی تأثی
بدنــه در  معلــم  کمیتــی  تأمیــن   حــاال 

آمــوزش  و پــرورش بمانــد امــا مســئله اینجاســت که 
همانــی هــم کــه دارد درســت عمــل مــی کند؟

 کیفیت فعالیت دانش آموزان در 
زنگ های ورزش

بایــد گفــت آن چــه ســهم بــه ســزایی در کم تحرکــی 
ــت  ــت فعالی ــروع دارد، کیفی ــان ش ــا از هم ایرانی ه
اســت کــه  ورزش  زنگ هــای  در  دانش آمــوزان 

ــد.  ــدی می طلب ــر ج تدابی
از ســاحت های شــش گانه  یکــی  آنکــه  حــال 
ــی  ــتی و بدن ــت زیس ــن تربی ــول بنیادی ــند تح س
دانش آمــوزان اســت کــه سیســتم آموزش وپــرورش 
کشــور و مــدارس را ملــزم بــه سیاســت گذاری 
ــه جــای  ــا در جــواب ب ــد، ام ــت می کن ــن جه در ای
ــاری  ــود، آم ــده می ش ــه دی ــی آنچ ــوآوری و پویای ن
ــی در  ــا تحول ــه  تنه ــد ن ــان می ده ــه نش ــوده ک ب
نمی گیــرد،  صــورت  دانش آمــوزی  ورزش  امــر 
بلکــه همچنــان در اصــول اولیــه و بدیهیاتــی چــون 
 تأمیــن نیــروی انســانی هــم مشــکل وجــود 

دارد.

 بی توجهی و بی اهمیتی به ورزش 
دانش آموزی

آنچــه قابــل اهمیــت بــوده ایــن اســت کــه بی توجهی 
و بی اهمیتــی بــه ورزش دانش آمــوزی در آینــده 
نــه  چنــدان دور عــاوه بــر آنکــه بــه لحــاظ ســامت 
هزینه هــای زیــادی به وزارت بهداشــت و درمــان وارد 
ــه  ــل هزین ــز متحم ــا را نی ــه خانواده ه ــد، بلک می کن
ــح و  ــوزش صحی ــدم آم ــه ع ــد،  چراک ــاد می کن زی
ــاد  ــث ایج ــه ورزش باع ــوز ب ــک دانش آم ــزام ی ال

ــود.  ــی می ش ــمی و روح ــیب جس آس

 پیامدهای خطرناک کم تحرکی
چاقــی  ایــن کم تحرکــی،  پیامدهــای  از  یکــی 
شــیوع  آن  پــی  در  اســت کــه  وزن  اضافــه  و 
ــی،  ــای قلب ــت، بیماری ه ــد دیاب ــی مانن بیماری های

ــراد  ــان اف ــی  در می ــکته قلب ــک س ــش ریس افزای
دارای اضافــه  وزن،  افزایــش خواهــد یافــت. در 
ــس  ــط فورب ــش توس ــدی پی ــه چن ــدی ای ک رده بن
منتشــر شــد، یک ســوم ایرانی هــا چــاق تشــخیص 
داده شــده و 5۳ درصــد افــراد نیــز دارای اضافــه وزن 

شــده اند.  تخمیــن زده 
 آمار وبدا

ــق  ــاکن در مناط ــردم س ــد از م ــن 2۴ درص همچنی
ــق  ــاکن در مناط ــردم س ــد از م ــهری و 1۹ درص ش

ــتند.  ــی هس ــار چاق ــتایی دچ روس
ــده  ــام ش ــار اع ــن آم ــاس آخری ــر اس ــن ب همچنی
ــد از  ــان و ۸۳ درص ــد از زن ــدا، ۹۶ درص ــط وب توس
مــردان کمبــود فعالیــت فیزیکــی دارنــد. ۹2 درصــد 
از مــردم در مناطــق شــهری و ۸2 درصــد از مناطــق 

ــد. ــود فعالیــت فیزیکــی دارن روســتایی کمب
 فقر ورزشی و سالمت ایرانی ها

می دهــد  نشــان  مذکــور  ارقــام   آمــارو 
آمــوزش  و پــرورش کشــور در فقــر ورزشــی و 
ــی  ــزایی دارد، گوی ــه س ــهم ب ــا س ــامت ایرانی ه س
ــان  ــی ایرانی ــن و کم تحرک ــی مزم ــازی، چاق تپل س
از همــان کودکــی و نوجوانــی فصــل اول خــود را 
آغــاز می کنــد. دورانــی کــه آمــوزش و پــرورش 
نقــش اصلــی را در تربیــت و آمــاده ســازی فرهنگــی 
ــی  ــای اساس ــا برنامه ه ــد ب ــی توان ــراد دارد و م اف
ــه حداقــل و اســتاندارد جهانــی  ایــن مشــکات را ب

ــاند. برس

دربــاره  پارســا،    ناصــر  ســرطان،  و  ژنتیــک  متخصــص 
ــرطان  ــرد: س ــار ک ــان اظه ــن زن ــرطان ها در بی ــایع ترین س ش
ــس از آن  ــیوع را دارد و پ ــن ش ــان باالتری ــن زن ــینه در بی س

ســرطان های معــده و ریــه قــرار دارنــد.
 بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران، وی بیــان کــرد: بــه طــور کلــی 
مــا 2۷0 نــوع ســرطان داریــم کــه از ایــن میــان در کشــور مــا 
5 تــا ۶ ســرطان )ســینه، پروســتات، ریــه، روده بــزرگ، مثانــه، 

غــدد لنفــاوی و خــون( شــیوع باالیــی دارنــد.
داروهــای  ورود  بــا  امــروزه  کــرد:  تأکیــد   پارســا 
ــود  ــان می ش ــی درم ــه خوب ــرطان ب ــال، س آنتی بادی مونوکلون
البتــه ایــن داروهــا بســیار گران قیمــت هســتند ولــی در 
ــد  ــری دارن ــی کمت ــوارض جانب ــا ع ــایر داروه ــا س ــه ب مقایس
بنابرایــن ایــن داروهــا از شــیمی درمانــی ســنتی خیلــی بهتــر 

هســتند.
ــی و اشــعه   وی گفــت: در گذشــته از جراحــی، شــیمی درمان
درمانــی بــرای درمــان ســرطان اســتفاده می شــد کــه امــروزه 
ــان  ــرای درم ــی ب ــا از  ایمونو تراپ ــن روش ه ــر ای ــاوه ب ــا ع م

ــم. ــک می گیری ــز کم ــرطان نی س
  ایــن متخصــص ژنتیــک و ســرطان دربــاره ایمونوتراپــی 
اظهــار کــرد: در روش ایمونوتراپــی مــا سیســتم ایمنــی را 
ــه ســلول های ســرطانی دســت  ــر علی ــا ب ــم ت ــت می کنی تقوی
بــه کار شــوند بنابرایــن در ایــن روش گلبول هــای ســفید بــدن 
ــچ  ــن روش هی ــد. ای ــن می برن ــرطانی را از بی ــلول های س س
عارضــه جانبــی نــدارد و امــروزه دانشــمندان جهــان روی ایــن 
روش کار می کننــد کــه بهتریــن روش درمانــی بــرای بیمــاران 

ســرطانی اســت.

مهــران زمــان زاده در گفت وگــو بــا فــارس، در ارتبــاط بــا مشــکل 
ــواب  ــددی روی خ ــل متع ــواب اظهارداشــت: عوام ــال خ  اخت
ــالم  ــه س ــذا و تغذی ــا، غ ــان آن ه ــه از می ــد ک ــر می گذارن اث

ــد. ــژه ای دارن ــت وی اهمی
 وی افــزود: بــدن 2 ســاعت زمــان الزم دارد کــه غــذا را 
هضــم کنــد و خوابیــدن بــا معــده پــر، می توانــد ســبب 
اختــال در خــواب شــود. بنابرایــن بایــد از مصــرف غــذا نزدیک 

ــز شــود. ــل 2 ســاعت( پرهی ــه ســاعت خــواب )حداق ب
بیــان داشــت:  بیماری هــای غــدد و داخلــی   متخصــص 
شــام  وعــده  در  ادویــه  پــر  غذاهــای  اســت کــه   بهتــر 
ــش متابولیســم  ــه موجــب افزای ــه ادوی مصــرف نشــود چراک

ــود. ــواب می ش ــال در خ ــب اخت ــده و موج ــدن ش ب
زمــان زاده ادامــه داد: از مصــرف کافئیــن قبــل از خــواب بایــد 

ــز  ــه مصــرف آن در طــی روز نی ــر اســت ک ــز شــود و بهت پرهی
ــه  ــاده ای محــرک اســت ک ــن م ــه کافئی محــدود باشــد چراک
ــی می شــود. ســبب افزایــش هوشــیاری و در نتیجــه بی خواب

متخصــص بیماری هــای غــدد و داخلــی گفــت: شــیر، ماســت، 
دوغ، کفیــر،  ســبزیجات بــه خصــوص اســفناج و کاهــو حــاوی 
 ایــن اســید آمینــه هســتند کــه مصــرف آن هــا حداقــل 
ــن شــیر  ــه می شــود. همچنی ــل از خــواب توصی 2 ســاعت قب
مــوز و شــیر عســل دو مــاده غذایــی مناســب بــرای وعــده قبــل 
از خــواب هســتند کــه بــه بهبــود خــواب نیــز کمــک می کننــد.

ــب  ــد موج ــز می توان ــن نی ــود آه ــرد: کمب ــان ک وی خاطرنش
بدخوابــی شــود و در افــرادی کــه دچــار کمبــود آهــن هســتند، 
ــد  ــود خــواب بای ــت بهب ــوان روشــی جه ــه عن ــل آهــن ب مکم

مــورد توجــه قــرار گیــرد.

یک متخصص ژنتیک بیان داشت:

ایمونو تراپی بهترین روش درمانی بیماران سرطانی 
متخصص بیماری های غدد و داخلی مطرح کرد:

راهکارهای طالیی برای افراد دچار اختالالت خواب

،،
ســهم بــه ســزای ایرانیــان در چاقــی، 
گویــی تپل ســازی، چاقــی مزمــن و 
کم تحرکــی ایرانیــان از همــان کودکی 
را  خــود  اول  فصــل  نوجوانــی،   و 

آغاز  می کند. 

گزارشی از بی توجهی و بی اهمیتی به ورزش دانش آموزی

90 درصد ایرانی ها کم تحرکند
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در ســال 15 هجــری )636 م( نیروهــای مســلمان، پس 
از فتــح شــام بــه بیت المقــدس روی آوردنــد. آنــان 
مــدت 4 مــاه آن شــهر را محاصــره کردنــد و ســختی های 
زیــادی را متحمــل شــدند تــا شــهر را بــدون خونریــزی و 

جنــگ و کشــتار تحویــل بگیرنــد.

ــردم  ــد و م ــا ناامی ــاری رومی ه ــه از ی ــان شــهر ک حاکم
شــهر کــه از دســت حکمرانــان بی کفایــت خســته شــده 
ــت  ــه وق ــه خلیف ــه شــهر را ب ــد ک ــد، پیشــنهاد کردن بودن
تحویــل دهنــد. مســلمانان نیــز شــرط آنــان را پذیرفتنــد 
و بــه خلیفــه دوم اطــاع دادنــد کــه بــرای تحویل گرفتــن 
ــد  ــا صاحدی ــز ب ــد. او نی ــا بیای ــه آنج ــدس ب بیت المق
امیــر مؤمنــان علــی علیه الســام و برخــی بــزرگان 
ــا  ــات ب ــن ماق ــد و ضم ــدس آم ــه بیت المق ــه، ب مدین
اســقف ها و رهبــران مذهبــی، امان نامــه ای نوشــت و 

ــت. ــل گرف ــدس را تحوی ــما بیت المق رس
بخشــی از متــن امان نامــه عمــر بــه ســاکنان بیت المقدس 

چنین اســت:
ــن امان نامــه ای اســت کــه عمــر، رئیــس مســلمانان  ای
بــه مــردم ایلیــا )بیت المقــدس( داده اســت؛ بــه جــان 
ــه  ــالم و هم ــض و س ــب و مری ــا و صلی ــال و کلیس و م
افــراد آن امــان می دهــد و اجــازه نمی دهــد کلیســاهای 
ــان را اشــغال کننــد یــا ویــران ســازند و چیــزی از آن  آن
ــد و ایشــان  ــی آزادن ــان در مســائل مذهب ــد. آن ــم کنن ک
هــم نبایــد احــدی از یهودیــان را در ایلیــا ســکونت دهنــد. 
ــه  ــر ب ــای دیگ ــد جاه ــز الزم اســت مانن ــا نی ــردم ایلی م
ــان را از  ــا و رومی ــد و دزده ــه« بپردازن مســلمانان »جزی

آنجــا بیــرون کننــد.
بــدون  قــرارداد، مســلمانان  ایــن  امضــای  از  پــس 
خونریــزی و درگیــری و در آرامــش کامــل وارد شــهر 

شــدند.
پــس از فتــح مســالمت آمیز شــهر »ایلیــا« توســط 
لشــکر اســام، بــا توجــه بــه قداســتی کــه قــرآن کریــم 
ــه  ــرای آن ســرزمین قائــل شــده اســت و همچنیــن ب ب
دلیــل قبلــه اول بــودن، نــام ایلیــا را بــه »بیت المقــدس« 
ــای  ــول زمان ه ــه در ط ــهر را ک ــن ش ــد و ای ــر دادن تغیی
ــاد  ــود، آب ــده ب ــل ش ــه تبدی ــه ویران ــام ب ــش از اس پی

ــد. کردن
ــتند  ــور داش ــدس حض ــح بیت المق ــه در فت ــی ک اصحاب
ــاری،  ــل انص ــراح، معاذبن جب ــده ج ــد از: ابوعبی عبارت ان
ــوذر  ــه(، اب ــه و آل ــی هللا علی ــر صل ــؤذن پیامب ــال )م ب
غفــاری، ابــودردا، عبادة بن صامــت انصــاری، ســلمان 
فارســی، ابومســعود انصــاری، عبدهللا بن ســام، ســعدبن  

ابی وقــاص، شــدادبن اوس و ...  .

گردشگری

آغازجشنهایثبتجهانیدهکدهو
شهرهایجهانیصنایعدستیایران

ــوان  ــه  عن ــورگان ب ــت کلپ ــن ثب ــم جش ــزاری مراس ــا برگ ب
آذر،   ۲1 سه شــنبه  دیــروز  از  ســفال  جهانــی  دهکــده 
جشــن های ثبــت دهکــده و شــهرهای جهانــی صنایــع 

 دســتی ایــران بــه صــورت رســمی آغــاز شــد.
ــدا  ــور غ ــا حض ــروز  ب ــورگان دی ــی کلپ ــت جهان ــم ثب مراس
هیجــاوی، رئیــس منطقــه آســیا و اقیانوســیه شــواری جهانی 
صنایــع  دســتی، در روســتای کلپــورگان برگــزار و بــا برگــزاری 
ایــن مراســم بــه  صــورت رســمی جشــن های ثبــت دهکــده و 

شــهرهای جهانــی صنایــع  دســتی ایــران آغــاز شــد. 
بــر ایــن اســاس، مراســم ثبــت جهانــی کلپــورگان بــه  عنــوان 
دهکــده جهانــی ســفال ۲1 آذر، مراســم ثبــت جهانی ســیرجان 
بــه  عنــوان شــهر جهانــی گلیــم ۲3 آذر و مراســم ثبــت جهانــی 
ــور  ــا حض ــی کاش ۲۷ آذر ب ــهر جهان ــوان ش ــه  عن ــوان ب مری
مســئوالن شــورای جهانــی صنایــع  دســتی برگــزار می شــود. 
در مراســم گرامیداشــت ثبــت جهانــی کلپــورگان، از لــوح ثبــت 
جهانــی ایــن دهکــده رونمایــی شــد و در ایــن مراســم غــدا 
هیجــاوی رئیــس منطقــه آســیا و اقیانوســیه شــورای جهانــی 
ــع  دســتی  ــق معــاون صنای ــع  دســتی، بهمــن نامور مطل صنای
ــع  دســتی و گردشــگری و  ــی، صنای ــراث  فرهنگ ســازمان می

اســتاندار سیســتان  و  بلوچســتان ســخنرانی کردنــد.
همچنین در این مراســم از اســتاندار سیســتان  و  بلوچســتان، 
و  میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی  مدیــر کل ســابق 
گردشــگری ایــن اســتان و جمعــی از هنرمنــدان تجلیــل شــد 
ــده ســفال و اجــرای موســیقی ســنتی  ــزاری کارگاه زن و برگ
از برنامه هــای جانبــی ایــن مراســم بــود. ســفالگری در 
ــظ و  ــاله دارد و حف ــزار س ــی ۷ه ــورگان قدمت ــتای کلپ روس
مانــدگاری ایــن هنــر ارزشــمند تاریخــی مرهــون تاش هــای 

ــت.  ــردان روستاس ــان و م زن
برگزاریجشندرسیرجانومریوان

جشــن ثبــت ســیرجان بــه  عنــوان شــهر جهانــی گلیــم نیــز 
پنجشــنبه ۲3 آذر بــا حضــور غــدا هیجــاوی رئیــس منطقــه 
ــع  دســتی، بهمــن  ــی صنای آســیا و اقیانوســیه شــورای جهان
نامور مطلــق معــاون صنایــع  دســتی و هنرهــای ســنتی 
ــع  دســتی و گردشــگری و  ــی، صنای ــراث  فرهنگ ســازمان می
تعــدادی از داوران شــورای جهانــی صنایــع  دســتی و جمعــی 
از هنرمنــدان صنایــع  دســتی در ســیرجان برگــزار خواهد شــد. 
ــی  ــی رونمای ــهر جهان ــن ش ــوح ای ــز از ل ــم نی ــن مراس در ای
تجلیــل  هنرمنــدان ســیرجان  و  اســتانی  از مســئوالن  و 
شــاخص ترین  از  »شــیریکی پیچ«  شــد. گلیــم  خواهــد 
دســت بافته های زنــان روســتایی و عشــایری شهرســتان 
ســیرجان در اســتان کرمــان و خاســتگاه اصلــی آن روســتای 
دارســتان در ۲5 کیلومتــری ایــن شــهر اســت. ایــن نــوع گلیم 
روســتاییان  و  عشــایر  دســت بافته های  شــاخص ترین  از 
ــت  ــود و دارای قدم ــوب می ش ــیرجان محس ــتان س شهرس
چندیــن ســاله اســت. بیــش از 14 هــزار بافنــده گلیــم 

شــیریکی پیچ در ســیرجان وجــود دارد.

مســجد جامــع گــرگان را می تــوان مــوزه  ای از 
ــلجوقی  ــترآباد از س ــخ اس ــون تاری ادوار گوناگ
ــای  ــا معرق   کاری ه ــه ب ــت ک ــروز دانس ــا ام ت
ــاری مرمــت  ــر در اطــراف و ســطوح کن بی نظی
شــده اســت و منبــر تیمــوری، کتیبه  هــا و 
ــار  ــه آث ــی، ازجمل ــه در چوب ــن دو لنگ همچنی
ــود. ــوب می  ش ــه محس ــن مجموع ــول ای منق

اگرچــه بافــت تاریخــی گــرگان بــه قــول 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــود گنجین ــت، خ ــدی حج مه
هرچــه از عمــر آن می گــذرد، ماننــد قالــی 
مســجد  امــا  می شــود،  کرمــان گرانبهاتــر 
جامــع گــرگان کنــار همــه ابنیــه، مرکــز محــات 
و کــوی و بــرزن ایــن بافــت، چــون لعــل 

بدخشــان جلــوه ای دیگــر دارد.
قصه هــا می گوینــد ســازندگان و معمــاران 
ایــن بنــا ترکمن هــا بودنــد؛ معمارانــی کــه 
ــای  ــن بن ــر در ای ــرح و هن ــش و ط ــان نق چن
کــه  گذاشــته اند  یــادگار  بــه  ســلجوقی 
گــرد قرن هــا هــم نتوانســته از اهمیــت آن 
بکاهــد. از کالبــد آن روزگار، تک منــار گــرد 
ــه  ــت ک ــده اس ــای نمان ــر ج ــتر ب ــری بیش آج
ــاالی  ــر ب ــا ب ــت قرن ه ــس از گذش ــوز و پ هن
ــرای  ــدان ب ــن نعلبن ــه که ــی در محل ــام جنوب ب
ــه  ــاری ک ــد؛ من ــری می کن ــش جلوه  گ مردمان
ــاری  ــاص و معم ــی خ ــت دوره تاریخ ــه عل ب

منحصربه  فــرد،  تزئینــی  عناصــر  و  ویــژه 
جایــگاه کالبــد مســجد را بــه  عنــوان مســجدی 
ویــژه در معمــاری مســاجد ایــران تثبیــت کرده 

ــت. اس

مســجد جامــع گــرگان را می تــوان مــوزه  ای از 
ــلجوقی  ــترآباد از س ــخ اس ــون تاری ادوار گوناگ
ــای  ــا معرق   کاری ه ــه ب ــت ک ــروز دانس ــا ام ت
ــاری مرمــت  ــر در اطــراف و ســطوح کن بی نظی
شــده اســت و منبــر تیمــوری، کتیبه  هــا و 
ــار  ــه آث ــی، ازجمل ــه در چوب ــن دو لنگ همچنی
ــود. ــوب می  ش ــه محس ــن مجموع ــول ای منق

یادگاریازدورانسلجوقی
مســجد جامــع گــرگان واقــع در بافــت قدیــم 

ــی  ــای تاریخ ــار و بناه ــی از آث ــهر، یک ــن ش ای
ــم و  ــده  های پنج ــه در س ــت ک ــی اس و مذهب
ششــم یعنــی اواســط دوره ســلجوقی ســاخته 

شــده  اســت. 
ــه  ــاط مرکــزی ب ــن مســجد دارای یــک حی ای
ــار شبســتان اســت کــه  ــی و چه فــرم دو ایوان
از تزئینــات معمــاری خــاص آن دوره نیــز بهــره 

می بــرد.
ــجد  ــاخت مس ــه در س ــاری ک ــات معم تزئین
ــی  ــده، ترکیب ــرده ش ــه کار ب ــرگان ب ــع گ جام
ــوط  ــا خط ــاره آجــری ب از آجــر و کاشــی و من
کوفــی مربــوط بــه دوره ســلجوقی بــوده و  
ــر  ــزار و 600 مت ــک  ه ــدود ی ــاحت آن ح مس

ــت. ــع اس مرب
بنــای تاریخــی ایــن مســجد قدیمــی در تاریــخ 
18 تیرمــاه ســال 1311 بــه عنــوان یکــی از آثــار   
تاریخــی بــا شــماره 181 در فهرســت آثــار ملــی 

بــه ثبــت رســید.
ویژگیمعماریدورهسلجوقی

از  بودنــد کــه  غــز  تــرکان  از  ســلجوقیان 
ماوراءالنهــر وارد ایــران شــدند و توانســتند 
پایه گــذار امپراتــوری بــزرگ زمــان خــود شــوند. 
آرامگاه هــای  ســاخت  ســلجوقی  دوره  در 
برجــی و میل هــا بســیار رواج داشــت. فضــای 
ایــوان کــه از دوره اشــکانی در کاخ آشــور وجــود 

ــدا  ــل پی ــن دوره تکام ــای ای ــت، در بناه داش
ــدارس و  ــاجد، م ــه مس ــی ک ــه صورت ــرد؛ ب ک
کاروانســراها عمومــا بــه صــورت چهــار ایوانــی 
ــه  ــود ک ــی ب ــوان فضای ــدند. ای ــاخته می ش س
ــداول  ــیار مت ــن دوره بس ــتفاده از آن در ای اس
شــد و بســیاری از مســاجد شبســتانی بــه 

چهــار ایوانــی دگرگــون می شــدند.
در دوره ســلجوقی ســاخت بنــا و تزئینــات 
آن بــه طــور یکپارچــه و همزمــان ســاخته 
ــب  ــات غال ــور تزئین ــن منظ ــه همی می شــد؛ ب
ــای  ــه گاه از آجره ــت ک ــوده اس ــر ب ــا آج بناه
لعابــدار فیــروزه ای نیــز اســتفاده می شــد. 
)نمونــه ای از آن در اســتان گلســتان مقبــره 

ــت(  ــور )ع( اس ــزاده ن امام
از تزئیناتــی کــه در ایــن دوران بســیار رواج 
داشــت، کاربــرد خــط بنایــی و کوفــی بــا آجــر 
ــوده اســت کــه همــه این هــا  ــدار ب و آجــر لعاب
در مســجد جامــع شــهر گــرگان بــه کار گرفتــه 

شــده اســت.
مسجدیبهقدمتهزارسال

ــار  »گلشــن مقســمی«، کارشــناس مرمــت آث
ــابقه  ــد: س ــا می گوی ــن بن ــاره ای ــی درب تاریخ
ــی  ــه پیــش از زمان تاریخــی مســجد جامــع ب
ایــران  در  برمی گــردد کــه مذهــب شــیعه 

ــت.  ــه اس ــده و رواج یافت ــمی ش رس
کتیبه هــا و منــاره آجــری آن، گویــای ایــن 
مطلــب اســت کــه پایــه ایــن بنــا زمانــی 
ــران  گذاشــته شــده کــه در آن زمــان مــردم ای
ســنی مذهب بودنــد. بــرای همیــن اختافاتــی 
در جهــت قبلــه وجــود دارد. در ایــن بنــا قبلــه 
اصلــی در جهــت غــرب قــرار دارد کــه بــا قبلــه 
شــیعیان اختــاف جهــت داشــته اســت؛ بــرای 
همیــن عــده ای معتقدنــد کــه ایــن بنــا توســط 
ترکمن هــا بنــا شــده اســت؛ در حالــی کــه نــه 
می تــوان ایــن ادعــا را رد و نــه می تــوان تأییــد 

کــرد.

 »مسجد جامع گرگان« 
یادگاری برجای مانده از سلجوقیان

گروه گردشگریمیثم  هادیان
M.Hadian@eskimia.ir

اقدامــات  اخیــر،  ســال  چنــد  طــول  در 
کاهــش  فرهنگ ســازی  بــرای  انجام شــده  
آلودگــی هــوای اصفهــان، کمتــر بــه مقولــٔه 
آلودگــی صوتــی و آرامشــی کــه بایــد بــر فضــای 
ــت. ــوده اس ــوط ب ــد، مرب ــم باش ــهری حاک ش
در مــاده 1 آیین نامــه اجرایــی نحــوه جلوگیــری 
از آلودگــی صوتــی مصــوب 13۷8 آمــده اســت: 
آلودگــی صوتــی عبــارت اســت از پخــش و 
انتشــار هرگونــه صــوت و صــدا و ارتعــاش 
مربــوط بیــش از حــد مجــاز و مقــرر در فضــای 

ــیده. ــاز غیرسرپوش ب
آلودگــی صوتــی بــه عنــوان یــک مشــکل 
ــذار  زیســت محیطی، امواجــی مخــرب و تأثیرگ
بــر بــدن انســان اســت؛ ازجملــه کاهــش 
ظرفیــت کار انســان در مشــاغل مختلــف فکــری 

و بدنــی و همچنیــن تأثیــرات منفــی بــر وضــع 
روحــی و روانــی شــخص و مهم تــر از همــٔه 
اینهــا کاهــش قــدرت شــنوایی و خطــر ابتــا بــه 

قلبی عروقــی.  امــراض 
ــا صــوت، دســی بل  ــری صــدا ی واحــد اندازه گی
ــوش  ــوت گ ــل ص ــتانه تحم ــزان آس ــت. می اس
در حــدود 130 دســی بل  را چیــزی  انســان 
اندازه گیــری کرده انــد کــه بیــش از ایــن میــزان 
غیرمجــاز اســت و تأثیــرات مخربــی بــر انســان 

دارد.
ــده  ــع ایجادکنن ــاره مناب ــیاری را درب ــوارد بس م
از مهم تریــن  آلودگــی صوتــی برشــمرده اند؛ 
کارخانه هــا  نیروگاه هــا،  بــه  می تــوان  آنهــا 
و کارگاه هــای صنعتــی، وســایل حمل ونقــل 

از  دســته  آن  و  موتورســیکلت ها  به ویــژه 
واحدهــای صنفــی کــه فعالیــت آنهــا منجــر بــه 
ــاد می شــود، اشــاره  ــا صــوت زی ایجــاد صــدا ب

ــرد.  ک
راهکارهــای زیــادی بــرای کاهــش آلودگــی 
صوتــی پیشــنهاد شــده کــه یکــی از مهم تریــن 
اســت؛  پوشــش گیاهــی  از  اســتفاده  آنهــا 
درختــان بلنــد و درختچه هــا بــا کاهــش امــواج 
ــا  ــه ایف ــن زمین ــری در ای ــش مؤث ــی نق صوت

 . می کننــد
ــوار  ــا، پوشــش دی ــن روش ه ــر از ای یکــی دیگ
صوتــی اســت کــه بــه عنــوان مانــع صوتــی در 
خیابان هــا و بزرگراه هــا ســاخته می شــود و 
بــرای جلوگیــری از صــدا در شــهرهای دنیــا مورد 

ــه اســت.  ــرار گرفت اســتفاده ق
و کارگاهــای  خــروج کارخانه هــا  همچنیــن 
مولــد صــوت از مراکــز شــهری و مســکونی بــه 

بیــرون از شــهر، از دیگــر اقدامــات مهــم و مؤثــر 
ــه اســت. ــن زمین در ای

ــای  ــا جاذبه ه ــتی ب ــهری توریس ــان، ش اصفه
گوناگــون طبیعــی و غیرطبیعــی اســت کــه 
هرســاله گردشــگران بســیاری را بــه خــود جذب 
می کنــد. بــه طــوری کــه در ابتــدای فروردین ماه 
ســال جــاری شــاهد رکــورد جدیــدی در جــذب 
گردشــگر خارجــی در دیــار نصــف جهــان بودیم؛ 
ــا  ــه ب ــان در مقایس ــه کارشناس ــق گفت ــا طب ام
دیگــر شــهرهای کشــور آلودگــی صوتــی زیــادی 
و  مــی رود مســئوالن  انتظــار  بنابرایــن  دارد؛ 
متولیــان امــر، همان گونــه کــه اقدامــات الزم را 
بــرای رفــع آلودگــی هــوا و ســایر آلودگی هــای 
می دهنــد،  انجــام  دیگــر  زیســت محیطی 
توجــه خاصــی هــم بــه کاهــش آلودگــی صوتــی 
داشــته باشــند تــا هرچــه بهتر و بیشــتر، شــاهد 

ــای خــدا باشــیم. آرامــش در شــهر زیب

مکمل آلودگی هوا

دادنامه 
کاســه پرونــده : 960619 شــماره دادنامــه : 
ــع  ــورخ 96/8/۲5 مرج 96099۷6۷94۲03691 م
رســیدگی : شــعبه 1۲شــورای حــل اختــاف  
خواهــان حمیــد امیــر یوســفی  نشــانی خمینــی 
ــه روی  ــوار عمــو شــاهی  رو ب ــه  بل شــهر  منظری
ــین  ــل  حس ــفی وکی ــر یوس ــزل  امی ــر 10 من مه
محمدیــان  و نفســیه عــرب زاده  نشــانی اص خ 
شــیخ صــدوق  شــمالی ســاختمان  بانــک تجارت  
) ارغــوان ( طبقــه 3  واحــد 18    خوانــده مهــدی 
ــه  ــا عنایــت ب ــوذری  مجهــول المــکان  شــورا ب ب
محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا 
شــورا ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح آتــی 
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی 
شــورای حــل اختــاف در خصــوص دعــوی حمید 
امیــر یوســفی  بــا وکالــت حســین محمدیــان  و 
ــوذری   ــدی ب ــت مه ــه طرفی ــرب زاده ب نفســیه ع
بــه خواســته مطالبــه 50000000 ریــال  وجــه چــک 
  95/1۲/۲5 مــورخ   ۲8۲3۷۷/16 شــماره  بــه 
عهــده بانــک ملــت   بــه انضمــام مطلق خســارات 
قانونــی بــا توجه بــه دادخواســت تقدیمــی تصویر 
مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت توســط 
بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه 
ــه  ــه وج ــان در مطالب ــده و اســتحقاق خواه خوان
آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی 
در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
ــات مســتند و محکمــه پســندی  الیحــه و دفاعی
ــان از  ــوی خواه ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف در مق
ــوی  ــذا دع ــت ل ــوده اس ــه ننم ــراز و ارای ــود اب خ
ــه نظــر میرســد  ــت ب ــده ثاب ــه خوان خواهــان علی
ــون تجــارت  ــواد 310و313 قان ــه اســتناد م ــه ب ک
و 198و515و519و5۲۲ قانــون آئیــن دادرســی 
بــه  خوانــده  محکومیــت  بــه  حکــم  مدنــی 
ــت  ــال  باب ــون  ری ــاه میلی ــغ پنج ــت مبل پرداخ
ــه  ــت هزین ــال باب ــته و 1830000 ری ــل خواس اص
دادرســی و هزینــه  نشــر آگهــی و  خســارت 
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف 
95/1۲/۲5تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق 
خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد رای صــادره 
غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ 
قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام 
مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 
 نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان

 می باشد .
م الــف ۲8349 قاضــی شــعبه 1۲ شــورای حــل 

اختــاف اصفهــان 

دادنامه 
 : : 960۲50 شــماره دادنامــه  کاســه پرونــده 
96099۷6۷94۲03685 مــورخ 96/8/۲5 مرجــع 
رســیدگی : شــعبه 1۲شــورای حــل اختــاف  
ــن دروازه   ــاهی  پایی ــین ارادی ش ــان حس خواه
ــس  ــماره 91 آژان ــه  ش ــن  دوم کوچ اص خ پروی
مســافرتی  صــراط  وکیــل  حســین محمدیــان  
و نفســیه عــرب زاده  نشــانی اص خ شــیخ 

ــارت  )  ــک تج ــاختمان  بان ــمالی س ــدوق  ش ص
ارغــوان ( طبقــه 3  واحــد 18      خوانــده بهــروز 

ــته  ــکان خواس ــول الم ــلیمانی راد  مجه س
ــده و اخــذ  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای شــورا ب
ــم رســیدگی را  ــه مشــورتی اعضــا شــورا خت نظری
اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای 
ــاف  ــد رای قاضــی شــورای حــل اخت ــی  نمای م
شــاهی  ارادی  احســان  دعــوی  خصــوص  در 
پاییــن دروازه  بــا وکالــت  حســین محمدیــان  و 
نفیســه عــرب زاده بــه طرفیــت بهــروز ســلیمانی 
راد  بــه خواســته 50000000 ریــال  وجــه چــک 
بــه شــماره 5619۷3مــورخ 95/11/15  عهــده 
ــق خســارات  ــام مطل ــه انضم ــک صــادرات   ب بان
قانونــی بــا توجــه بــه دادخواســت تقدیمــی تصویر 
ــدم پرداخــت توســط  مصــدق چــک و گواهــی ع
ــور در اشــتغال ذمــه  ــه کــه ظه ــک محــال علی بان
ــه  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه ــده و اس خوان
آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی 
در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
ــه پســندی  ــات مســتند و محکم الیحــه و دفاعی
ــان از  ــوی خواه ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف در مق
ــوی  ــذا دع ــت ل ــوده اس ــه ننم ــراز و ارای ــود اب خ
ــر میرســد  ــه نظ ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــان علی خواه
ــون تجــارت  ــواد 310و313 قان ــه اســتناد م ــه ب ک
آئیــن دادرســی  و 198و515و519و5۲۲ قانــون 
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخت 
مبلــغ پنجــاه میلیــون  ریــال  بابــت اصل خواســته 
و 1880000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و هزینــه 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــی و  خســارت تاخی نشــر آگه
ــخ  ــا تاری ســر رســید چــک موصــوف 95/11/15ت
ــام  ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــم در ح ــرای حک اج
ــت  ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص ــی نمای م
بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن 
شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومی 

ــان مــی باشــد . حقوقــی اصفه
م الــف ۲8355 قاضــی شــعبه 1۲ شــورای حــل 

اختــاف اصفهــان 

دادنامه 
ــه  ــده : 960491ش 5 شــماره دادنام کاســه پرون
 96/8/۲9 مــورخ   96099۷6۷9350334۷  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه 5شــورای حــل اختــاف  
ــان  ــی  اصفه ــتمیان  کرمان ــول رس ــان رس خواه
خ مولــوی ک 15 ک شــهید آقاجــان  پــاک 
۷9    خوانــده  علــی ولــی پــور  مجهــول المــکان 
ــات  ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــورا ب ــته ..... ش خواس
پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختم 
رســیدگی را اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه 
صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای حــل 
ــوی  رســول رســتمیان   ــاف در خصــوص دع اخت
کرمانــی  بــه طرفیــت علــی ولــی پــور  به خواســته  
113500000 ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 9۲99۲5 
ــق  ــام مطل ــه انضم ــاورزی   ب ــک کش ــده بان عه
خســارات قانونــی بــا توجــه بــه دادخواســت 

ــدم  ــی ع ــر مصــدق چــک و گواه ــی تصوی تقدیم
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در 
ــان در  ــده و اســتحقاق خواه ــه خوان اشــتغال ذم
مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم 
ابــاغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضور نداشــته 
و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمه 
پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی 
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا 
ــر  ــه نظ ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــان علی ــوی خواه دع
ــون  ــواد 310و313 قان ــه اســتناد م ــه ب میرســد ک
آئیــن  قانــون  198و515و519و5۲۲  و  تجــارت 
ــده  ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک دادرســی مدن
بــه پرداخــت مبلــغ 113500000 ریــال  بابــت اصــل 
خواســته و 1618۷50 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــه  ــر تادی ــی و  خســارت تاخی ــه نشــر آگه و هزین
از تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف 95/9/۲9تــا 
ــادر و  ــان ص ــق خواه ــم در ح ــرای حک ــخ اج تاری
ــرف  ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص ــی نمای ــام م اع
مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی 
در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 

عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد .
ــف ۲8345 قاضــی شــعبه 5 شــورای حــل  م ال

ــان  اختــاف اصفه

دادنامه 
دادنامــه  شــماره   960690  : پرونــده  کاســه 
  96/8/۲9 مــورخ   96099۷6۷93803669  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه هشــت شــورای حــل 
امیدانــی عبــاس  اختــاف  خواهــان مجیــد 
آبــاد ک آزادی پ 10    خوانــده  زهــرا معینــی 
و فرهــاد فریدونــی مجهــول المــکان خواســته ... 
ــده و اخــذ  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای شــورا ب
ــم رســیدگی را  ــه مشــورتی اعضــا شــورا خت نظری
اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای 
مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای حــل اختــاف در 
ــت  ــه طرفی ــی ب ــد امیدان ــوی  مجی خصــوص دع
ــته  ــه خواس ــی  ب ــاد فریدون ــی و فره ــرا معین زه
دویســت میلیــون  ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 
398541 مــورخ 95/10/15 و 398540 مــورخ 
95/8/15 عهــده بانــک ملــی  بــه انضمــام مطلــق 
خســارات قانونــی بــا توجــه بــه دادخواســت 
ــدم  ــی ع ــر مصــدق چــک و گواه ــی تصوی تقدیم
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در 
ــان در  ــده و اســتحقاق خواه ــه خوان اشــتغال ذم
مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم 
ابــاغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضور نداشــته 
و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمه 
پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی 
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا 
ــر  ــه نظ ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــان علی ــوی خواه دع
ــون  ــواد 310و313 قان ــه اســتناد م ــه ب میرســد ک
آئیــن  قانــون  198و515و519و5۲۲  و  تجــارت 
دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده به 
ــت  ــال  باب ــون  ری ــغ دویســت میلی پرداخــت مبل

ــه  ــت هزین ــال باب ــته و 36۲0000  ری ــل خواس اص
ــی و   ــر آگه ــه  نش ــال هزین ــی و 1۲0000 ری دادرس
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 
موصــوف 95/10/15 و 95/8/15تــا تاریــخ اجــرای 
حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد 
ــت روز  ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب رای ص
ــن شــعبه و  ــل واخواهــی در ای ــاغ قاب پــس از اب
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظرف بیســت روز 
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــان مــی باشــد . اصفه
ــل  ــورای ح ــعبه 8 ش ــی ش ــف ۲8331 قاض م ال

ــان  ــاف اصفه اخت

دادنامه 
ــه : ...  ــماره دادنام ــده : 960481 ش ــه پرون کاس
ــورای  ــعبه 11ش ــیدگی : ش ــع رس ــورخ ... مرج م
حــل اختــاف  خواهــان رســول صادقــی  خ 
ــروی بیمارســتان کاشــانی شــرکت  کاشــانی روب
ــده موســی مهــر جویــی   ــه    خوان کاوشــگر رایان
بــا  ........ شــورا  المــکان خواســته  مجهــول 
ــه  ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون ــه محتوی ــت ب عنای
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــام 
ــه صــدور رای مــی   ــادرت ب ــی مب ــه شــرح آت و ب
نمایــد رای قاضــی شــورای حــل اختــاف در 
ــت  ــه طرفی ــی ب ــوی رســول صادق خصــوص دع
موســی مهــر جویــی  بــه خواســته 1۲400000 
ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 181161و 181163 
عهــده بانــک صــادرات   بــه انضمــام مطلــق 
ــت  ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون خس
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم 
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور 
در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان 
ــده علــی  در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوان
رغــم ابــاغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور 
نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند 
ــه  و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع نســبت ب
ــوده  ــه ننم ــراز و ارای ــود اب ــان از خ ــوی خواه دع
اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت 
بــه نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 
قانــون تجــارت و 198و515و519و5۲۲ قانــون 
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آئی
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 1۲400000 ریــال  
ــت  ــال باب ــته و 1305000 ری ــل خواس ــت اص باب
ــر  ــه  نش ــال  هزین ــی و 1۲0000ری ــه دادرس هزین
ــخ ســر  ــه از تاری ــر تادی آگهــی و  خســارت تاخی
رســید چــک موصــوف 96/1/8 و 96/3/8تــا 
ــادر  ــان ص ــق خواه ــم در ح ــرای حک ــخ اج تاری
و  غیابــی  رای صــادره  نمایــد  مــی  اعــام  و 
ــل  ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ ــت بیس ــرف مهل ظ
واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت 
واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 
 نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان

 می باشد .
م الــف ۲8335قاضــی شــعبه 11 شــورای حــل 

اختــاف اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم معصومــه جاویــد پنــاه بــه شناســنامه 
شــماره 4۲41 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
گواهــی  درخواســت  شــورا  ایــن  از   1114/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــماره  ــه ش ــاه ب ــا جاویدپن ــادروان محدآق ــه ش ک
شناســنامه 554 در تاریــخ 90/11/13 اقامتــگاه 
ــن  ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــی خــود ب دائم
ــزت  ــه 1(ع ــوم منحصــر اســت ب ــوت آن مرح الف
ــه ش ش  ــن ب ــد حس ــول زاده فرزن ــم مچ خان
فرزنــد  جاویدپنــاه  اکبــر  همســر،۲(   1683
معصومــه   )3  ،  58۷ ش  ش  بــه  محمدآقــا 
ــه ش ش4۲41،  ــا ب ــد محمدآق ــاه فرزن جاویدپن
فرزنــدان ، اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه 
ــا هــر کســی اعتراضــی دارد  آگهــی مــی نمایــد ت
و یــا وصیتنمامــه از متوفــی / متوفیــه نــزد او 
ــاه  ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری باش
ــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد   ب

شد . 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
کاشــان فاطمــه حســین پــور  م/الــف 1834

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم معصومــه جاویــد پنــاه بــه شناســنامه 
شــماره 4۲41 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
گواهــی  درخواســت  شــورا  ایــن  از   1109/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــماره  ــه ش ــول زاده ب ــم مچ ــزت خان ــادروان ع ش
شناســنامه 1683 در تاریــخ 96/08/۲۷ اقامتــگاه 
ــن  ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــی خــود ب دائم
 )1 بــه   اســت  منحصــر  مرحــوم  آن  الفــوت 
ــه ش  ــا ب ــد محمدآق ــاه فرزن ــه جاویدپن معصوم
ش4۲41،   ۲( اکبــر جاویدپنــاه فرزنــد محمدآقــا 
بــه ش ش 58۷ ، فرزنــدان ،   اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 
ــا هــر  ــد ت ــه آگهــی مــی نمای ــت و یــک مرتب نوب
کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنمامــه از متوفــی 
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــه ن / متوفی
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی 

ــد شــد .  صــادر خواه
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
کاشــان فاطمــه حســین پــور م/الــف 1833

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــنامه  ــه  شناس ــا  ب ــودی نی ــه مقص ــم فاطم خان
ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 93 ب ش
درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  از    1093/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان حاجیــه خانــم زهــرا مقصــود بــه شــماره 
ــگاه  ــخ 94/06/15 اقامت ــنامه 964  در تاری شناس
ــن  ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــی خــود ب دائم
ــره  ــه1( منی الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
ــه ش ش ۲96 ،  ــر ب ــد اکب ــا فرزن ــودی نی مقص
ــه ش  ــر ب ــد اکب ــا فرزن ــودی نی ــرف مقص ۲( اش

ش 4583، 3( اکــرم مقصــودی نیــا فرزنــد 
اکبــر بــه ش ش 641، 4(غامرضــا مقصــودی 
نیــا فرزنــد اکبــر بــه ش ش 515، 5( اعظــم 
مقصــودی نیــا فرزنــد اکبــر بــه  ش ش 891 ،6(

حســین مقصــودی نیــا فرزنــد اکبــر بــه ش ش 
ــه  ــر ب ــد اکب ــا فرزن ــد مقصــودی نی 509 ،۷(محم
ــد  ــا فرزن ــودی نی ــعلی مقص ش ش 90 ،8(عباس
ــا  ــه ش ش 809 ،9(فاطمــه مقصــودی نی ــر ب اکب
ــک  ــدان. این ــه ش ش 93 ، فرزن ــر ب ــد اکب فرزن
درخواســت  مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا 
مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی 
ــا  ــی دارد و ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای م
باشــد  او  نــزد  متوفی/متوفیــه  از  وصیتنمامــه 
از تاریــخ نشــر  آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
 شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد

 شد .  
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
کاشــان ، فاطمــه حســین پــور م/الــف 18۲9 

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه :نــام: 1- حجــت 
: علــی  پــدر  نــام   ، کاردان ۲- زهره هاشــمی  
ــت  ــل اقام ــانی مح ــده ، نش ــغل : رانن ــر ، ش اکب
:1- کاشــان –روســتای باالعبــاس آبــاد- روبــروی 
ــامی ، ۲ -  ــای اس ــزل آق ــن _ من ــنگ فرزی س
مجهــول المــکان  مشــخصات محکــوم لــه : 
ــدر:  ــام پ ــادی ،ن ــاس آب نام:زهــره اســامی باالعب
عبــاس ،شــغل: خانــه دار ، نشــانی محــل اقامــت 
آباد-روبــروی  باالعبــاس  روســتای  : کاشــان 
ــه  ــوم ب ــامی محک ــزل اس ــن- من ــنگ فرزی س
تاریــخ   ۲44/96 شــماره  رای  موجــب  بــه   :
اختــاف  حــل  شــورای   11 حــوزه   96/05/۲4
ــت  ــه اس ــت یافت ــه قطعی ــان ک ــتان کاش شهرس
ــه  ــم ب ــه :حک ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی محک
فــک پــاک از اتومبیــل وانــت نیســان بــه شــماره 
انتظامــی۲3 ایــران۷81 ب 8۲ مــدل 1386 رنــگ 
آبــی روغنــی کاربــری ون تیــپ ۲400  و متعاقــب 
آن الــزام خوانــده ردیــف دوم )خانم هاشــمی( 
ــمی و  ــناد رس ــر اس ــی از دفات ــور در یک ــا حض ب
ــق  ــاال در ح ــرح ب ــه ش ــودرو ب ــند خ ــال س انتق
ــم  ــد.۲- نی ــی نمای ــام م ــادر و اع ــان را ص خواه
ــی.  ــکام مدن ــاب اح ــق احتس ــی طب ــر دولت عش
مــاده 34 قانــون اجــرای احکام:همیــن کــه 
ــاغ شــد محکــوم  ــه اب ــه محکــوم علی ــه ب اجرایی
علیــه مکلــف اســت ظــرف ده روز مفــاد آن را بــه 
ــرای پرداخــت  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــع اجــرا بگ موق
ــه  ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ــوم ب محک
اجــرای حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
ــور  ــد ظــرف مهلــت مزب ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی مف
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
ــدارد صریحــا اعــام ــی ن ــد و اگــر مال  تســلیم کن

 نماید.
قاضــی شــعبه 11 شــورای حــل اختــاف کاشــان 

ــف 18۲4 م/ال

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا پویــا عــرب بافرانــی          دارای 
بــه شــرح  شــماره شناســنامه 1۲40001169 
دادخواســت بــه کاســه ۲3۲/96 از ایــن شــورا 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان جعفــر 
عــرب بافرانــی       بــه شــماره شناســنامه 16۲4 
ــگاه دائمــی خــود  ــخ96/8/۲8 در اقامت در تاری
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 
ــی  ــا عــرب بافران ــه : 1-متقاضــی :پوی اســت ب
ــر(3- ــی )پس ــرب بافران ــر(۲-مهدی ع )پس

هــادی عــرب بافرانــی )پســر(4- ســمیرا 
عــرب بافرانــی )دختــر(5 –ســاره پــور بافرانــی 

ــادر( ــی )م ــور بافران ــه پ ــر( خدیج )همس
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیتنامــه ای از متوفــی نزد او می باشــد ظرف 
یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا 
تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلت 
ــد  ــت صــادر خواه ــرر گواهــی انحصــار وراث  مق

شد . 
دوم  شــعبه  شــعبه  355رئیــس  الــف  م 
حقوقــی شــورای حــل اختــاف شهرســتان 

ناییــن 

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 واحضار متهم 

  9610463۷4۷300014: درخواســت  شــماره 
شــماره پرونده :93099854۷8900۲۲0  شــماره 
بایگانــی شــعبه :96035۷    تاریــخ تنظیــم 
ــده کاســه  ــه در پرون ــه اینک :96/09/18 نظــر ب
بایگانــی  93099854۷8900330)شــماره 
96035۷(ایــن دادگاه آقــای بهــروز شــه بخش 
فرزنــد عبــدهللا بــه موجب مفــاد کیفر خواســت 
961033۷4۷۲000۷4دادســرای  شــماره 
شهرســتان خوربیابانــک ،متهــم اســت بــه 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــادی )ب ــل مف ــت درجع معاون
کــه نامبــرده شــریک جــرم مــواد مخــدر آقــای 
ــدا وی  ــه ابت ــده مربوط ــه در پرون ــوده ک ع .م ب
ــاری  ــک افتخ ــای ل ــتگیروآقای ع .م را آق دس
ــوم  ــه معل ــه ب ــت (وباتوج ــرده اس ــی ک معرف
نبــودن محــل اقامــت متهــم وعــدم دسترســی 
ــده  ــیدگی پرون ــت رس ــک هوق ــم واین ب مته
مذکــور بــرای تاریــخ 93/11/14 ســاعت 10 
صبــح تعییــن گردیــده ،بــه اســتناد مــاده 1۷4 
ــب یــک  ــو ن آییــن دادرســی کیفــری مرات قان
نوبــت آگهــی مــی گــردد تامتهــم فــوق الذکــر 
درتاریــخ تعییــن شــده جهــت ارائــه دفاعیــات 
ــبه  ــام منتس ــال اته ــاع خوددرقب ــن دف وآخری
یــا وکیــل  ایــن دادگاه حاضــر گردیــده  در 
خودرامعرفــی نمایــد درغیــر ایــن صــورت دادگاه 

ــد . ــی نمای ــدور رای م ــه ص ــارت ب مب
353 م الــف   محمــد عســگری –مدیــر دفتر 

دادگاه عمومــی شهرســتان خوروبیابانک

،،
و  ســـازندگان  مـی گوینـــد  قصه هــا 
معمــاران ایــن بنــا ترکمن هــا بودنــد؛ 
معمارانــی کــه چنــان نقــش و طــرح 
و هنــر در ایــن بنــای ســلجوقی بــه 
یــادگار گذاشــته اند کــه گــرد قرن هــا 
هم نتوانســته از اهمیت آن بکاهد
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مفاد آرا

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آییــن 
ــی و  ــت ثبت ــن تکلیــف وضعی ــون تعیی ــه قان نام
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی اداره 

ثبــت اســناد کاشــان
برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ثبــت  اداره  در  مســتقر  رســمی  ســند  فاقــد 
ــه و  ــات مالکان ــان تصرف ــاک کاش ــناد و ام اس
ــت  ــده اس ــرز گردی ــان مح ــارض متقاضی بامع
ــورد  ــاک م ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا  مش . ل
تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم 
ــود.  ــی میش ــه 15 روز آکه ــه فاصل ــت ب در2  نوب
در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــند  ــته باش ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی مالکی
ــی  ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن . م
بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره 
ــذ  ــس از اخ ــلیم و پ ــان تس ــناد کاش ــت اس ثب
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض . دادخواســت خــود را بــه مرجــع 

ــد. ــم نماین ــی تقدی قضائ
1(رای شــماره139660302034013932 هیــات 
ــد علیرضــا  ــاد فرزن ــال آب اول. حســین زارع جم
ــه  ــان ب ــادره از کاش ــنامه 55 ص ــماره شناس بش
دانــگ  ســه   -1261537322 ملــی  شــماره 
مشــاع چهاردیــواری مشــتمل بــر ســاختمان انبار 
ــع بشــماره 22606  ــه مســاحت 17077 مترمرب ب
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 
بخــش 2 کاشــان )خریــداری از صدیقــه زارع 

ــاد(  جمــال آب
بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور 
ــند  ــررات  س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص وع

مالکیــت صادرخواهــد شــد0    
تاریخ انتشار نوبت اول :  1396/09/07 

تاریخ انتشارنوبت دوم :  1396/09/22  
رئیس اداره ثبت اسناد واماک کاشان

محمد سلمانی 1649 م /الف

مفاد آرا
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آییــن 
ــی و  ــت ثبت ــن تکلیــف وضعی ــون تعیی ــه قان نام
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی اداره 

ثبــت اســناد کاشــان
برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ثبــت  اداره  در  مســتقر  رســمی  ســند  فاقــد 
ــه و  ــات مالکان ــان تصرف ــاک کاش ــناد و ام اس
ــت  ــده اس ــرز گردی ــان مح ــارض متقاضی بامع
ــورد  ــاک م ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا  مش . ل
تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم 
ــود.  ــی میش ــه 15 روز آکه ــه فاصل ــت ب در2  نوب
در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــند  ــته باش ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی مالکی
ــی  ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن . م
بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره 
ــذ  ــس از اخ ــلیم و پ ــان تس ــناد کاش ــت اس ثب
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض . دادخواســت خــود را بــه مرجــع 

ــد. ــم نماین ــی تقدی قضائ
هیــات  شــماره139660302034013931  1(رای 
اول . فاطمــه ســرویه فرزنــد غبــاس بــه شــماره 
ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 575 ص شناس
ــار  ــاع چه ــگ مش ــه دان ــی 1261562739 س مل
بــه  انبــار  بــر ســاختمان  دیــواری مشــتمل 
ــماره 22606  ــه ش ــع ب ــاحت 17077 مترمرب مس
فرعــی از پــاک 15 اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد 
بخــش 2 کاشــان )خریــداری از صدیقــه زارع 

ــاد(  ــال آب جم
مــدت  انقضــای  درصــورت  اســت  بدیهــی 
طبــق  اعتــراض  وصــول  وعــدم  مذکــور 
صادرخواهــد مالکیــت  ســند   مقــررات  

 شد0    
تاریخ انتشار نوبت اول :  1396/09/07 

تاریخ انتشارنوبت دوم :  1396/09/22  
رئیس اداره ثبت اسناد واماک کاشان

 محمد سلمانی 1648م /الف

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به آقای / خانم محمود 

کاشفیان وسیدعلی طباطبا یی وسید 
محمد خطیبی واحمد انصاری ومهدی 

نیکو بخش 
ــماره  ــه : 9610100350509166 ش ــماره اباغنام ش
شــماره   9409980350500847  : پرونــده 
 : تنظیــم  تاریــخ   940930  : شــعبه  بایگانــی 
1396/09/07 خواهــان ســتاد اجرایــی فرمــان 
طرفیــت  بــه  دادخواســتی  امــام  حضــرت  
ــید  ــیان وس ــود کفاش ــان محم ــدگان  آقای خوان
علــی طباطبایــی وســید محمــد خطیبــی و 
ــه تحویــل   ــزام ب ــه خواســته ال احمــد انصــاری ب
ــرا ن 65  ــت 835س 48 ای ــکان  وان خــودرو پی
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع وبــه شــماره 
ــده کاســه 9409980350500847شــعبه 5  پرون
ــان  ــتان اصفه ــی شهرس ــی  حقوق دادگاه عموم
ــخ 96/11/15  ــه تاری ــیدگی ب ــت رس ــت و وق ثب
دســتور  حســب  کــه  10:30تعییــن  ســاعت 
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــوع م ــق موض دادگاه طب
المــکان  مجهــول  بعلــت  مدنــی   دادرســی 
ــب  ــان مرات ــده  و در خواســت خواه ــودن خوان ب
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
ــده ظــرف یــک مــاه  ــا خوان آگهــی مــی شــود ت
ــر دادگاه  ــه دفت ــی ب ــار آگه ــخ انتش ــس از تاری پ
ــود  ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع ــه  و ضم مراجع
ــت  ــم را دریاف ــت و ضمائ ــخه دوم دادخواس نس
 و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 

گردد .
دادگاه   5 شــعبه  منشــی  الــف   28371/م 

اصفهــان   شهرســتان  حقوقــی  عمومــی 

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به آقای / حجت اله طاهری     
شــماره اباغنامــه : 9610100350610367 شــماره 
ــی  ــده : 9609980350600195 شــماره بایگان پرون

ــخ تنظیــم : 96/09/05 شــعبه : 960226 تاری
یوســفی   امیــر  محمــد  آقــای  خواهــان 
ــی  ــدگان مرتض ــت خوان ــه طرفی ــتی ب دادخواس
احمــدی نــژاد وحجــت هللا طاهــری بــه خواســته 
ــه وجــه چــک وکلیــه خســارات دادرســی  مطالب
وتاخیــر تادیــه مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه 
ارجــاع وبــه شــماره ارجــاع وبــه شــماره پرونــده 
6دادگاه  شــعبه  کاســه9609980350600195 
عمومــی حقوقــی شهرســتا ن اصفهــان ثبــت 
ــورخ 96/11/17ســاعت 10:00  ــت رســیدگی م ووق
تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع 
مــاد ه73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی  بعلــت 
ــده  و در خواســت  ــودن خوان ــول المــکان ب مجه
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده ظــرف 
یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر 
ــل  ــام نشــانی کام ــن اع ــه  و ضم دادگاه مراجع
را  خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم 
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 

ــردد . ــر گ حاض
ــعبه  ــی ش ــی دادگاه حقوق ــف28304 منش م ال
ــان  ــی شهرســتان اصفه ــی حقوق 6 دادگاه عموم

ــی  -الماس

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
 وضمائم به آقای / 

خانم آقای مجید فتحی  
شــماره اباغنامــه : 9610106794201351 شــماره 
پرونــده : 9609986794201108 شــماره بایگانــی 

شــعبه : 961113 تاریــخ تنظیــم : 96/09/08
ــر اســماعیلی دادخواســتی  ــای اصغ خواهــان آق
ــور  ــد سلحش ــان احم ــده آقای ــت خوان ــه طرفی ب
ومجیدفتحــی بــه خواســته الــزام به انتقال ســند 
خــودرو مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع وبــه 
شــماره پرونــده کاســه 9609986794201108 
اختــاف  حــل  شــورای  حقوقــی   12 شــعبه 
ــت  ــع حرم(ثب ــان )مجتمــع شــهدای مداف اصفه
ــاعت  ــورخ 1396/11/25 س ــیدگی م ــت رس ووق
ــق  ــتور دادگاه طب ــب دس ــه حس ــن ک 11:30تعیی
موضــوع مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
ــده ودر  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ب
خواســت خواهــان مراتــب  یــک نوبــت در یکــی 
از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا 
خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه  و ضمــن اعــام 
نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و 
ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــردد . رســیدگی حاضــر گ
ــورای  ــعبه ش ــر ش ــئول دفت ــف 28295 مس م ال
ــی شــورای حــل  ــاف شــعبه 12حقوق حــل اخت
اختــاف اصفهــان )مجتمــع شــهدای مدافــع 

ــی   ــیروی خوزان ــر ش ــرم (-هاج ح

 آگهی ابالغ 
شــماره اباغنامــه : 9610106794201349 شــماره 
پرونــده : 9609986794200705 شــماره بایگانــی 
 96/09/08 : تنظیــم  تاریــخ   960708 : شــعبه 
خواهــان خانــم ســهیا آدم زاده دادخواســتی 
بــه طرفیــت خوانــده آقــای ســید محمــد نایــب 
ــه  ــرح ک ــک مط ــه چ ــته مطالب ــه خواس ــور ب پ
ــده  ــماره پرون ــه ش ــاع وب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ب
کاســه 9609986794200705شــعبه 12 حقوقــی 
)مجتمــع  اصفهــان  اختــاف  حــل  شــورای 
شــهدای مدافــع حــرم (ثبــت ووقــت رســیدگی 
مــورخ 96/11/25ســاعت 11:00تعییــن که حســب 
ــون  ــاده 73 قان ــق موضــوع م دســتور دادگاه طب
آییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المکان 
بــودن خوانــده ودرخواســت خواهــن مراتــب یــک 
ــی  ــر االنتشــار آگه ــد کثی ــی از جرای ــت در یک نوب
مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از 
ــر دادگاه مراجعــه  ــه دفت ــی ب ــخ انتشــار آگه تاری
وضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود ،نســخه ثانی 
دادخواســت و ضمائــم رادریافــت ودر وقــت مقرر 

فــوق جهــت
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

28363/م الــف  مســئول دفتــر شــعبه شــورای 
حــل اختــاف شــعبه 12 حقوقــی شــورای حــل 
اختــاف اصفهــان )مجتمــع شــهدای مدافــع 

ــی  حــرم (-هاجــر شــیروی خوزان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست 
وضمائم به آقای /خانم  علی شیخ 

 حسینی اصفهانی
 فرزند :حسنعلی

شــماره اباغنامــه : 9610100350610393 شــماره 
پرونــده : 9609980350600330 شــماره بایگانــی 

شــعبه : 960398 تاریــخ تنظیــم : 96/09/05
اصفهــان  اقتصــاد  مهــر  بانــک  خواهــان 
ــان  ــدگان  آقای ــت خوان ــه طرفی ــتی ب دادخواس
ــروی  ــم خس ــد هاش ــروی ومحم ــی خس مجتب
ــی دادخواســتی  ــی شــیخ حســینی اصفهان و عل
وخســارت  وجــه  مطالبــه  خواســته  بــه 
ــن  ــه ای ــه ب ــرح ک ــه مط ــر تادی ــی وتاخی دادرس
شــعبه ارجــاع وبــه شــماره پرونــده کاســه 
9609980350600330شــعبه 6 دادگاه عمومــی 
ووقــت  ثبــت  اصفهــان  حقوقــی شهرســتان 
رســیدگی مــورخ 96/12/08 ســاعت 09:30تعیین 
کــه حســب دســتور دادگاه  طبــق موضــوع 
بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و 
درخواســت خواهــان و بــه تجویز مــاده 73 قانون 
آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقاب در 
امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت 
در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود 
تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــاع از مفــاد 

ــانی  ــام نش ــن اع ــه و ضم ــه دادگاه مراجع آن ب
کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را 
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 

ــردد . ــر گ حاض
ــی شــعبه  ــف 28303 منشــی دادگاه حقوق م ال
ــان  ــی شهرســتان اصفه ــی حقوق 6 دادگاه عموم

–الماســی 

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره اباغنامــه : 9610100354306267 شــماره 
ــی  ــده : 9509980360400069 شــماره بایگان پرون
 96/09/08  : تنظیــم  تاریــخ   960300  : شــعبه 
درخصــوص دعــوی گــزارش علیــه آقــای مهــدی 
تســلط فرزنــد مرتضــی بــه اتهــام غصــب عنــوان 
ــعبه 117دادگاه  ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــده جه پرون
ــاال خ شــهید  ــاغ ب ــان خ چهارب کیفــری دو اصفه
ــتان  ــتری کل  اس ــاختمان دادگس ــت س نیکبخ
اصفهــان طبقــه 4 اتــاق 458ارجــاع وبــه کاســه 
ــیدگی آن  ــت رس ــه وق ــد ه ک ــت گردی 960300ثب
ــه  ــن شــده اســت ک 96/12/2ســاعت 11:30تعیی
ــه  ــم وب ــودن مته ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ب
تجویــز مــاده 349قانون آییــن دادرســی دادگاه ه 
هــای  عمومــی وانقــاب در امــور مدنــی ودســتور 
دادگاه مراتــب یــک نوبــت دریکــی از جرایــد 
کثیــر االنتشــار آگهــی مــی شــود تــا متهــم پــس 
از اطــاع از مفــاد آن رابــه دادگاه مراجعــه وضمــن 
اعــام نشــانی کامــل  خــود در وقــت مقــرر فــوق 
جهــت رســیدگی حاضــر گردد0نتیجــه عــدم 

حضــور صــدور رای مقتضــی اســت.
28385/م الــف  متصــدی امــور دفتــری شــعبه 
ــی  ــرا تکل ــان – زه ــری دو اصفه 117 دادگاه کیف

فارفانــی

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــه مشــاع  ــت 9 حب ــه ســند مالکی ــه اینک ــر ب نظ
ــماره 1  ــی ش ــاک ثبت ــدانگ پ ــه شش از 72 حب
ــت  ــش 14 ثب ــع در بخ ــی  واق ــی از 9  اصل فرع
ــه 405  ــت 5853  در صفح ــل  ثب ــان ذی اصفه
ــی  ــی برزان ــه رضای ــل ال ــام فض ــه ن ــر 45 ب دفت
ــل 2/364335  ــی  مسلس ــماره چاپ ــت ش تح
ــع  ــت و م ــده اس ــلیم گردی ــادر و تس ــت و ص ثب
شــماره   اصــداق  ســند  بموجــب  الواســطه  
ــه  ــان  ب ــه 112 اصفه ــر خان 5270-80/12/9 دفت
مینــا رضایــی زهرانــی انتقــال یافتــه و نامبــرده با 
ــی  شــماره 25032284- ــه در خواســت کتب ارائ

96/9/12 انضمــام دو بــرگ استشــهادیه  محلــی 
کــه امضــا شــهود  آن ذیــل شــماره 11539-

96/9/11 بــه گواهــی دفتــر خانــه 327 اصفهــان  
رســیده اســت مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت  
ــند  ــدور س ــت ص ــده و در خواس ــود گردی آن مفق
ــب  ــذا مرات ــت . ل ــوده اس ــی نم ــت المثن مالکی
ــاده  ــل م ــک اصاحــی ذی ــه اســتناد تبصــره ی ب
120 آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت 
آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی انجــام 
معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجود ســند 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــود میباش ــزد خ ــت ن مالکی
ــن آگهــی ظــرف مــدت ده روزاعتــراض خــود  ای
ــا  ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ــًا ضم را کتب
ــید  ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــه ب ــند معامل س
اخــذ نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل 
ــترد  ــند مس ــده س ــه کنن ــه ارائ ــت ب ــند مالکی س
گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف / مــدت مقــرر 
اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل 
ــدام  ــه نشــود اق ــه ارائ ــا معامل ــت ی ســند مالکی
بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات 

ــد شــد . خواه
 م الــف 29040  علیرضــا حیــدر ی-رئیســں ثبت 

اســناد و امــاک غــرب اصفهان

 آگهی مزایده اموال غیر منقول
 )اسناد رهنی(

شماره آگهی : 139603902004000220
 : پرونــده  شــماره   96/9/13  : آگهــی  تاریــخ 
پرونــده  مزایــده  آگهــی   9100400200400184
ــی شــماره : 9100509  ــه شــماره بایگان ــی ب اجرای
ــگ  و 9100511 شــش دانــگ و مــازاد شــش دان
ــاک شــماره  ــک دســتگاه آپارتمــان پ ــی ی اعیان
ــه  ــی ب ــج فرع ــی و پن ــد و س ــزار و هفتص ده ه
ــه دوم و  ــع در طبق ــع واق ــاحت 162 مترمرب مس
بــه ارتفــاع 2/75 متــر بــه انضمــام شــش دانــگ 
اعیانــی انبــاری پــاک شــماره ده هــزار و هفتصد 
و نــوزده فرعــی واقــع در زیرزمیــن بــه مســاحت 
9/70 مترمربــع و ارتفــاع 1/95 متــر از پنــج 
هــزار اصلــی مجــزی شــده از پاکهــای یکصــدو 
پنجــاه و چهــار و یکصــدو پنجــاه و پنــج فرعــی 
ــتفاده از  ــق اس ــاعات و ح ــهم از مش ــا قدرالس ب
ــتفاده  ــا اس ــماره 10731 و ب ــاک ش ــگ پ پارکین
از حیــاط مشــاع پــاک 10738 فرعــی واقــع در 
ــان  ــه آدرس : اصفه ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب بخ
خیابــان آبشــار دوم مجتمــع ســاختمانی بــا 
شــماره 300 کــه ســند مالکیــت آن در صفحــه 31 
دفتــر 598 امــاک ذیــل شــماره ثبــت 109728 
و بــا شــماره چاپــی 485132 ثبــت و صــادر 
ــمااًل در  ــان : ش ــدود آپارتم ــا ح ــت ب ــده اس ش
ــه فضــای  ســه قســمت پنجــره و دیواریســت ب
خیابــان بــه طولهــای 5/1 متــر و 1/3 و 4/9 متــر  
ــه  ــان ب ــه فضــای خیاب شــرقًا اول دیواریســت ب
طــول 45 ســانتیمتر کــه بــر روی عرصــه خیابــان 
واقــع اســت ، دوم دیواریســت بــه فضــای پــاک 
ــًا در  ــر جنوب ــول 16/15 مت ــه ط ــی ب 10736 فرع
ــه فضــای  ســه قســمت پنجــره و دیواریســت ب
ــر و 40  ــای 10/3 مت ــه طوله ــاعی ب ــاط مش حی
ســانتیمتر و 22 ســانتیمتر ، غربــًا اول در دو 
قســمت بــه دیــوار اشــتراکی بــا آپارتمــان 10736 
ــر، دوم  ــر و 1/85 مت ــای 6 مت ــه طوله ــی ب فرع
ــه فضــای  در دو قســمت پنجــره و دیواریســت ب
ــر ،  ــای 70 ســانتیمتر و 2/1 مت ــه طوله ــر ب نورگی
دوم در ســه قســمت در امتــداد درب اختصاصــی 

و دیــوار اشــتراکی بــا راه پلــه 10737 فرعــی 
ــارم  ــر چه ــای 1/75 و 4/1 و 1/75 مت ــه طوله ب
ــه فضــای  در دو قســمت پنجــره و دیواریســت ب
ــانتیمتر  ــر و 35 س ــای 1/6 مت ــه طوله ــر ب نورگی
ــاک  ــا آپارتمــان پ ــوار اشــتراکی ب ــه دی پنجــم ب
ــن  ــه ای ــر ک ــول 2/35 مت ــه ط ــی ب 10736 فرع
ــه  ــع اســت ششــم ب ــان واق قســمت روی خیاب
ــول  ــه ط ــور ب ــان مذک ــا آپارتم ــوار اشــتراکی ب دی
1/6 متــر. حــدود انبــاری : شــمااًل دیواریســت بــه 
عرصــه مشــاعی بــه طــول 3/6 متــر، شــرقًا اول 
ــول 1/5  ــه ط ــه عرصــه مشــاعی ب دیواریســت ب
متــر دوم بــه دیــوار اشــتراکی بــا انبــاری پــاک 
ــًا درب  ــر ، جنوب ــول 1/2 مت ــه ط ــی ب 10720 فرع
و دیواریســت بــه پاگــرد مشــاعی پــاک 10727 
ــت  ــًا دیواریس ــر، غرب ــول 3/6 مت ــه ط ــی ب فرع
بــه تحتانــی و فوقانــی بــه پلــه مشــاعی پــاک 
10727 فرعــی بــه طــول 2/7 متــر کــه طبــق نظر 
ــه  ــه طبق ــور س ــاک مزب ــمی پ ــان رس کارشناس
ــوم  ــا نمــای ســنگی و درب و پنجــره آلومینی و ب
ــف  ــا ک ــده و ب ــی بازســازی گردی و فضــای داخل
ــکاری و  ــواری و چوب ــه کاغــذ دی ســرامیک و بدن
ســقف تیــر آهــن و طــاق ضربــی و آشــپزخانه بــا 
کابینــت ام . دی . اف و دربهــای داخلــی چوبــی 
و از متریــال بــا کیفیــت خــوب در بازســازی 
ــوق در  ــاک ف ــاک اســتفاده شــده اســت ، پ پ
ــر  ــراژ آن 162 مت ــده و مت ــع گردی ــه دوم واق طبق
ــاری  ــوق دارای انب ــاک ف ــد، پ ــی باش ــع م مرب
ــن و  ــر زمی ــع در زی ــر مرب ــه مســاحت 9/7 مت ب
ــاعی  ــگ مش ــتفاده از پارکین ــق اس ــن ح همچنی
ــا قدرالســهم از مشــاعات  ــاط مشــاعی و ب و حی
ــرق و گاز  ــترکات آب و ب ــاختمان و دارای مش س
ــد  ــی باشــد و فاق و شــبکه فاضــاب شــهری م
آسانســور اســت . ملکــی آقــای محمــود فضیلــی 
نــژاد کــه طبــق اســناد رهنــی شــماره 120757 - 
ــه 12  86/4/7 و 132493 - 88/10/15 دفترخان
اصفهــان در رهــن بانــک صــادرات اصفهــان واقــع 
مــی باشــد و طبــق اعــام بانــک مــورد وثیقــه تــا 
تاریــخ 97/05/30 بیمــه مــی باشــد و از ســاعت 
ــورخ 96/10/11 در اداره  ــنبه م ــی 12 روز دوش 9 ال
ــان  اجــرای اسنادرســمی اصفهــان واقــع در خیاب
ــان  ــارراه اول خیاب ــرقی چه ــت ش ــت بهش هش
ــده  ــی شــود . مزای ــذارده م ــده گ ــه مزای ــور ب اله
از مبلــغ پایــه )هفــت میلیــاردو هفتصــد و هفتــاد 
 7/776/000/000( ریــال(  میلیــون  شــش  و 
ریــال( شــروع و بــه هرکــس خریــدار باشــد بــه 
باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدًا فروختــه مــی 
شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای 
مربــوط بــه آب، بــرق ، گاز اعــم از حــق انشــعاب 
ــه  ــی ک ــرف در صورت ــتراک و مص ــق اش ــا ح و ی
ــی  ــز بده ــد و نی ــا باش ــده دارای آنه ــورد مزای م
هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره 
ــم قطعــی آن  ــه رق ــم از اینک ــده اع ــخ مزای تاتاری
معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده 
ــده در  ــده اســت ضمــن آنکــه پــس از مزای مزای
ــت  ــی باب ــوه پرداخت ــازاد، وج ــود م ــورت وج ص
ــده  ــه برن ــازاد ب ــل م ــوق از مح ــای ف ــه ه هزین
ــی  ــن آگه ــا ای ــده مســترد مــی گــردد ضمن مزای
در یــک نوبــت در روزنامــه... چــاپ اصفهــان 
مــورخ 96/09/22 درج و منتشــر مــی گــردد و در 
صــورت تعطیلــی روز مزایــده بــه روز بعــد موکــول 
مــی گــردد. توضیحــًا جهــت شــرکت در جلســه 
مزایــده مبلــغ پایــه مزایــده طــی چــک تضمیــن 
ــران در وجــه اداره اجــرای  ــی ای ــک مل شــده بان
ــای  ــراه تقاض ــه هم ــان ب ــمی اصفه ــناد رس اس
ــی  ــر الزام ــایی معتب ــه کارت شناس ــی و ارائ کتب
اســت ضمنــًا برنــده مزایــده بایــد کل مبلــغ 
خریــد را تــا پایــان وقــت اداری همــان روز طــی 
فیــش مخصــوص در حســاب اداره ثبــت اســناد 

ــد. و امــاک ســپرده نمای
م الف 28901

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه پــاک شــماره 445/3874  اصلــی واقــع 
ــده  ــق پرون ــه طب ــان ک ــت اصفه در بخــش 16 ثب
ــام آقــای حســن رضــوی خرزوقــی  ــه ن ثبتــی ب
فرزنــد ســید حســین در جریــان ثبــت اســت و 
بــه علــت عــدم حضــور متقاضــی ثبــت بــه عمــل 
ــر  ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن ــده این نیام
مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده 
تحدیــد حــدود پــاک مرقــوم در روز یــک شــنبه  
ــل  ــح در مح ــاعت 9 صب ــورخ 1396/10/17 س م
شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد لــذا بــه موجــب 
ــی  ــار م ــن اخط ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ای
گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی 
ــن  ــات مالکی ــد و اعتراض ــور یابن ــل حض در مح
ــون ثبــت از  ــق مــاده 20 قان ــا مجاوریــن  مطاب ی
تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 
روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره 2 مــاده 
ــای  ــده ه ــف پرون ــن تکلی ــون تعیی ــده قان واح
ــک  ــن ظــرف مــدت ی ــت معترضی معترضــی ثب
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بــا 
تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی 
ــن  ــه ای ــم دادخواســت را اخــذ و ب گواهــی تقدی

ــد. اداره تســلیم نمایی
تاریخ انتشار : 1396/09/22 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   

 شماره:37/05/998/الف/م 
به تاریخ 96/09/19

تاریخ ارسال:96/09/21

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــت و  ــیدگی و دادخواس ــت رس ــاغ وق ــی اب آگه
ضمائــم بــه یــار محمــد عــرب زاده فرزنــد عبــدل 
محمــد خواهــان: خانــم شــریفه عــرب زاده  
ــار  ــای ی ــده آق ــت خوان ــه طرفی ــتی ب دادخواس
محمــد عــرب زاده  بــه خواســته اثبــات زوجیــت  

مطــرح  کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
پرونــده کاســه 9609983751301149 شــعبه 
شهرســتان  )حقوقــی(  عمومــی  دادگاه  اول 
مــورخ  رســیدگی  وقــت  و   ثبــت  برخــوار 
1396/11/15 ســاعت 09:30 تعییــن کــه حســب 
ــون  ــق موضــوع مــاده 73 قان دســتور دادگاه طب
آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول 
ــده و در خواســت خواهــان  ــودن خوان المــکان ب
ــر  ــد کثی ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
ــرف  ــده ظ ــا خوان ــردد ت ــی گ ــی م ــار آگه االنتش
یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتر 
ــل  ــانی کام ــام نش ــن اع ــه و ضم دادگاه مراجع
ــم را  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــود نس خ
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 

ــردد. ــر گ در دادگاه حاض
حقوقــی  عمومــی  دادگاه  اول  شــعبه  دفتــر 

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

5/37/1001/م الــف بــه تاریــخ 96/09/20

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای محمــد صــادق اکبــری  دادخواســتی 
ــل  ــت ابالفض ــه طرفی ــه ب ــته مطالب ــه خواس ب
محمــودی بــه ایــن دادگاه تســلیم کــه به کاســه 
96/624 ثبــت و بــرای 96/11/04 ســاعت 16:45 
ــه  ــن شــده اســت نظــر ب ــت رســیدگی تعیی وق
اینکــه خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــد لــذا 
حســب مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
ــای  ــه ه ــی از روزنام ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
کثیــر االنتشــار طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده 
مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت 
دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم به 
دفتــر دادگاه مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق نیــز 

جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 
دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک 

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

ــخ 96/09/21 ــه تاری ــف ب 5/37/1003/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــت و  ــیدگی و دادخواس ــت رس ــاغ وق ــی اب آگه
ضمائــم آقــای ســعید کرباســی به طرفیــت خانم 
نســیم زمانیــان بــه خواســته تامیــن خواســته و 
مطالبــه بــه ایــن شــعبه تســلیم نمــوده اســت که 
بــه کاســه 96/212 ثبــت و بــرای روز 96/11/07 
ســاعت 16 وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت 
ــول المــکان مــی  ــده مجه ــه اینکــه خوان نظــر ب
باشــد لــذا حســب مــاده 73 قانــون آییــن 
ــت چــاپ در  ــک نوب ــب ی ــی مرات دادرســی مدن
ــع و  ــار طب ــر النتش ــای کثی ــه ه ــی از روزنام یک
نشــر مــی شــود و از خوانــده مذکــور دعــوت بــه 
ــی  ــت نســخه ثان ــت دریاف ــد جه ــی آی ــل م عم
دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر شــورا مراجعــه 
ــیدگی  ــت رس ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق و در وق

حاضــر شــود.
یــک  شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

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

5/37/1002/م الــف بــه تاریــخ 96/09/20
تاریخ ارسال:96/09/21

دادنامه  
  9609970361701406: دادنامــه  شــماره 
شــماره   96/08/29: تنظیــم  تاریــخ 
شــماره  پرونــده:9609980361700589 
کاســه  پرونــده  بایگانــی:960657 
دادگاه   28 شــعبه   9609980361700589:
عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان تصمیــم 

 9609970361701406 شــماره  نهایــی 
خواهــان :خانــم زهــرا هنــری فــرد فرزنــد 
ــری  ــه مظاه ــم فاطم ــت خان ــا وکال ــی ب مجتب
ســیچانی فرزنــد محمــد جــواد بــه نشــانی 
اصفهــان –چهاربــاغ بــاال –مجتمــع کوثــر طبقــه 
7 واحــد 908 خوانــده :آقــای ناصــر شــهباز 
پورفرزنــد انصــار هللا بــه نشــانی مجهــول المــکان  
خواســته هــا:1- مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه 
–مطالبــه   3 دادرســی  خســارت  2-مطالبــه 
ــوی  ــوص دع ــک  رای دادگاه  در خص ــه چ وج
فاطمــه مظاهــری ســیچانی بــه وکالــت از زهــرا 
ــور  ــهباز پ ــر ش ــت ناص ــه طرفی ــرد ب ــری ف هن
ــال  ــغ 360/000/000ری ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ب
ــای  ــماره ه ــه ش ــک ب ــره چ ــتناد 11 فق ــه اس ب
728989-93/7/20بانــک ســپه و978753-

93/4/1و978756-93/8/18بانــک پاســارگاد 
هریــک بــه مبلــغ 40/000/000 ریــال  و728988-

نــک  9با 3 /9 /1 0 -7 2 8 9 8 7 9و 3 /8 /2 5
و199951-93/2/25و199954- ســپه 
93/4/25و199955-93/3/25و199968-

صــادرات  93/6/10و199970-93/7/10بانــک 
پاســارگاد  و978751-93/3/30بانــک  ایــران 
ــال وگواهینامــه  ــغ 30/000/000ری ــه مبل هریــک ب
ــه  ــال علی ــک مح ــادره از بان ــت ص ــدم پرداخ ع
ــه  ــه انضمــام خســارات دادرســی وتاخیــر تادی ب
دادگاه باتوجــه بــه دادخواســت تقدیمــی وتصویر 
مصــدق مســتندات ابــرازی کــه داللــت بــر 
اشــتغال ذمــه خوانــده نســبت بــه خواهــان مــی 
نمایــد ونظــر بــه اینکــه خوانــده بــا وصــف ابــاغ 
قانونــی دردادگاه حاضرنگردیــد ه وایــراد ودفاعی 
ــاورده  ــل نی ــه عم ــه ب ــوی مطروح ــال دع در قب
اســت فلــذا بااســتصحاب بقاءدیــن دعــوی 
ــت دانســته مســتندا«به  ــه نظــر ثاب خواهــان راب
مــواد 198،519،515،522قانــون آئیــن دادرســی 
ــی  ــور مدن ــاب در ام ــی وانق ــای عموم دادگاهه
وتبصــره  تجــارت  310و313قانــون  ومــواد 
الحاقــی بــه مــاده 2 قانــو ن صــدور چــک حکــم 
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــه محکومی ب
360/000/000ریــال بابــت اصــل خواســته ومبلــغ 
22/512/000ریــال بــه عنــوان خســارات دادرســی 

ــر  ــه دفت ــی ،تعرف ــای دادرس ــه ه ــامل هزین ش
خدمــات قضایــی وحــق الوکالــه وکیــل در مرحله 
بــدوی طبــق تعرفــه وهمچنیــن خســارت تاخیــر 
تادیــه وفــق شــاخص  اعامــی از ســوی بانــک 
مرکــزی ازتاریــخ سررســید هرچــک لغایــت 
هنــگام پرداخــت در حــق خواهــان صــادر واعــام 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی وظــرف بیســت 
روز پــس از ابــاغ قابــل واخوهــی در ایــن دادگاه 
وســپس ظــرف بیســت روز دیگــر قابــل تجدیــد 
ــان ــد نظــر اســتان اصفه  نظــر در محاکــم تجدی

 می باشد /
28299م الــف  دادرس شــعبه بیســت وهشــتم 
دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان –هــادی وطــن 

ه  ا خو

دادنامه 
شــماره اباغنامــه :9610100354707519  شــماره 
شــماره    9409980359800744: پرونــده 
تنظیــم  تاریــخ  بایگانــی شــعبه :960853   
:96/09/07  شــکایت :1- آقــای ســعید احمــدی 
فرزند:بهــروز باوکالــت آقــای علــی حســین 
نشــانی   بــه  هللا   فرزند:حبیــب  جعفــری  
اســتان اصفهــان –شهرســتان اصفهــان – شــهر 
اصفهــان –خیابــان وحیــد- نرســیده بــه چهــاراه 
ــه –  ــب مســجد حجتی ــزاده محســن –جن امام
ــارف امامــی  ــای ع ــو   2- آق ــراز ن موسســه هم
فرزند:کــوروش بــه نشــانی  اصفهان – بهارســتان 
  14 3واحــد  21بلــوک  میــاد  شمشــاد  خ  
ــای  ــای هــادی صادقــی 2-آق ــن : 1- آق متهمی
رضــا بهرامــی عیســی آبــادی فرزند:اســدله 
ــر  ــر 4-اکب ــد صادقــی فرزند:اکب ــای وحی 3-آق
حســن  آقــای   -5 فرزند:حســن  صادقــی 
6-ناصــر  علــی  :محمــد  فرزنــد  چنگانیــان 
شــفیعی  فرزند:حســن بــه نشــانی همگــی 
مجهــول المــکان  7- آقــای محمــد حســن 
چنگانیــان  فرزنــد رمضانعلــی باوثیقــه گــذار 
آقــای علــی قضــاوی فرزنــد یدالــه بــه نشــانی 
ــوان  ــریعتی ک کی ــگان خ ش ــان –خوراس اصفه
ــف 2- شــرب  ــه عن ــا:1-ورود ب ــام ه آراپ 7 اته
خمــر 3-مشــارکت در قتــل عمــدی 4- فــراری 
یــا پنــاه دادن بــه اشــخاص تحــت تعقیــب  
5- معاونــت در قتــل عمــدی 6- مشــارکت 
ــرب  ــو 7- ض ــدی باچاق ــرح عم ــرب وج در ض
وجــرح عمــدی   گردشــکار :دادگاه بابررســی 
ختــم  آن  اوراق  وجامــع  پرونــده  محتویــات 
ــادرت  ــل مب ــرح ذی ــه ش ــام وب ــیدگی را اع رس
بــه صــدور وانشــاءرای مــی نمایــد .  » رای 
دادگاه « درخصــوص اتهــام  آقــای رضــا بهرامــی  
فرزند:اســداله مبنــی برشــرب خمــر دادگاه نظــر 
بــه کیفــر خواســت صــادره از دادســرای عمومــی 
ــی  ــع انتظام ــزارش مرج ــان وگ ــاب اصفه وانق
ــم در  ــع مته ــه واق ــرون ب ــح ومق ــر صری واقاری
مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی وجلســه رســیدگی 
ــودن وحرمــت فعــل  ــم وی مســکر ب دادگاه وعل
ارتکابــی وعــدم دفاعیــات موثــر ایشــان وســایر 
ــده بزهــکاری ایشــان رامحــرز  ــات  پرون محتوی
ــواد 217و  ــتندا«به م ــذا مس ــد ل ــلم میدان ومس
ــه  ــامی وی را ب ــازات اس ــون مج 264و265 قان
ــوم  ــه شــاق حــدی محک تحمــل هشــتاد ضرب
ــان  ــادر خصــوص اتهامــات آقای ــد وام مــی نمای
ــی   ــد  رمضانعل ــان فرزن ــن چنگانی ــد حس محم
ناصــر شــفیعی  فرزنــد حســن و هــادی صادقی 
مبنــی بــر ورود بــه عنــف بــه بــاغ ویــا  و اتهــام 
ــی  ــن  مبن ــد حس ــی  فرزن ــر صادق ــای اکب آق
ــل موضــوع  ــه قت ــن  ب ــراری دادن  متهمی ــر ف ب
کیفــر خواســت صــادره ازدادســرای عمومــی 
وانقــاب اصفهــان وشــکایت شــاکیان خصوصــی 
بــا وکالــت آقــای علــی حســین جعفــری 
دادگاه نظــر بــه محتویــات پرونــده وباتوجــه بــه 
ــا عنایــت بــه اینکــه بــاغ  دفاعیــات متهمیــن وب
ویــا عرفا«منــزل مســکونی تلقــی نمیشــود 
ــوده وافــراد  ــد ب واز طرفــی در محــل جشــن تول
متعــددی بــه همــراه مدعویــن در محــل حضــور 
داشــته وشــرایط وارکان بــزه انتســابی بــزه 
ــه عنــف فراهــم نمــی باشــد وهمچنیــن  ورود ب
ــی  ــی مبن ــر صادق ــای اکب ــام آق درخصــوص اته
بــر فــراری دادن متهمیــن بــه قتــل باعنایــت بــه 
محتویــات پرونــده انــکار قــوی متهــم ودفاعیات 
وی بــه اینکــه مــن از قتــل اطــاع دقیقــی 
ــای  ــم از آق ــدم گفت ــه فرزن ــی ب ــتم وتلفن نداش
ــرده  ــه آنجــا نب ــر ومــن اورا ب ــی جــو بگی خیادان
ــاب  ــر انتس ــی دال ب ــی کاف ــه اثبات ــد ادل ام وفق
ــت  ــا  اســتفاده از اصــل برائ ــه ایشــان وب ــزه ب ب
ــری  ــی کیف ــون دادرس ــاده 4 قان ــتندا«به م مس
مصــوب 92 رای بربرائــت ایشــان صــادر واعــام 
مــی نمایــد .رای دادگاه حضــوری وظــرف مــدت 
ــر  ــد نظ ــل تجدی ــاغ قاب ــخ اب ــت روز ازتاری بیس
خواهــی در دادگاه تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان 

ــت . اس
121دادگاه  شــعبه  رئیــس  الــف   28373م 
زاده   اصفهــان –مهــرداد صیــاف  دو  کیفــری 

دادنامه 
دادنامه:9609970350700528تاریــخ  شــماره 
پرونــده  شــماره    96/04/11: تنظیــم 
ــعبه  ــی ش ــماره بایگان :9409980350700910  ش
:941018خواهــان :شــرکت لیــز ینگ پاســارگادبه 
مدیریــت عاملــی محســن معلمیــان بــا وکالــت 
آقــای حمیــد رضــا واســع لشــکری فرزنــد 
:«هــادی  بــه نشــانی تهــران –میــدان آرژانتیــن 
 1 ط   6 –پ  شــرقی   12 –خ  بیقهــی  –بلــوار 
خوانــده: آقــای جاویــد شــهریاری  فرزنــد یدالــه 
بــه نشــانی اصفهــان –چهاربــاغ بــاال –ک شــهید 
رئیســی –واحــد 1 خواســته :1- مطالــه خســارت 
) موردمعاملــه  )تحویــل  مبیــع  تســلیم   -2
ــه تنظیــم ســند  ــزام ب ــر منقــول 3-ال ــی غی مال
رســمی ملــک 4-مطالبه خســارت دادرســی 5- 
ــای  ــه ایف ــزام ب ــان کار 6 –ال ــه اخــذ پای ــزام ب ال

ــذ  ــه اخ ــزام ب ــر 7- ال ــی ب ــی( مبن ــد )مال تعه
صورتمجلــس تفکیکــی  گردشــکار:دادگاه ختــم 
ــه  ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــام وبش ــیدگی رااع رس

صــدور رای مــی نمایــد.»رای دادگاه «
ــد  ــت حمی ــا وکال ــگ پاســارگاد ب شــرکت لیزین
رضــا واســع لشــکری بــه  طرفیــت جاویــد 
شــهیاری بــه خواســته 1- الــزام بــه ایفــای تعهد 
مبنــی برتکمیــل مبیــع طبــق پروانــه ســاختمانی 
2- الــزام بــه اخــذ پایــان کار شــهرداری 3- 
الــزام بــه اخــذ صورتمجلــس تفکیکــی 4- الــزام 
بــه تنظیــم ســند رســمی ملــک بــه پــاک 
ثبتــی  1/258واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان 
ــه  ــی طبق ــوب غرب ــع در جن ــان واق ــه آپارتم ک
ششــم روی همکــف مــی باشــد 5-تحــول 
اســت  فــوق  آپارتمــان  معاملــه کــه  مــورد 
باقردادپیــش  6- مطالبــه خســارت مطابــق 
85/107-85/10/1ازتاریــخ  شــماره  فــروش 
88/7/1لغایــت تقدیــم دادخواســت معــادل 
74مــاه بــه ازای هــر مــاه 41/250/000ریــال 
تقدیــم  واززمــان  جمعًا3/052/500/000ریــال 
دادخواســت لغایــت زمــان  اجــرای حکــم مطابق 
باخســارات تعییــن شــده  در قراردادوبــا مطالبــه 
ــام  ــوی واع ــه ی دع ــی اقام ــارات دادرس خس
ــوف  ــان موص ــوق آپارتم ــرار دادف ــر ق ــرده براب ک
راخریــده واقســاط ثمــن راپرداختــه امــا خوانــده 
واز انجــام تعهــدات خــود نیــز بــر تحویــل مبیــع 
تــا 33 مــاه پــس از عقــد قــرداد وانتقــال ســند 
ــط  ــن قس ــس از آخری ــاه پ ــرف یکم ــک ظ مل
امتنــاع نمــوده ولــوازم انتقــال ســند کــه تکمیــل 
مبیــع واخــذ پایــان کار وصورتمجلــس تفکیکــی 
بــوده راهــم انجــام نــداده اســت .دادگاه باتوجــه 
ــور ومفــاد مــواد  ــر مصــدق قــرداد مزب ــه تصوی ب
ــر مصــدق مســتندات  ــن ســند وتصوی 5و7و9ای
ــخ  ــده و پاس ــه خوان ــن ب ــاط ثم ــت اقس پرداخ
ــاک  ــر پ ــت او ب ــد مالکی ــی موی ــتعام ثبت اس
ــه  ــدم ارائ ــان ع ــت اصفه ــش 14 ثب 1/285بخ
هرنــوع ایــراد یــا دفــاع از جانــب وی ؛واز ســویی 
ــگ  ــند 6 دان ــال س ــه انتق ــن ک ــه ای ــت ب باعنای
آپارتمــان موضــوع خواســته مطالبــه شــده 
درحالــی کــه ملــک هنــوز تفکیــک نشــده اواًلدر 
ــون  ــند چ ــال س ــه انتق ــزام ب ــته ال ــورد خواس م
پیــش از تفکیــک پــاک دعــوا قابــل رســیدگی 
نیســت بــه اســتنادماده 2 قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی قرارعــدم اســتماع دعــوا صــادر مــی کنــد 
ــی  ــو ن مدن ــواد 220و223قان ــتندًابه م ثانیًامس
ــو ن آییــن  ومــواد 198 ،502،515،519،و 522قان
ــع  ــل مبی ــه تکمی ــده را ب ــی خوان ــی مدن دادرس
ــان کار از  ــه ســاختمان 2- اخــذ پای ــق پروان طب
شــهرداری 3- اخــذ صورتمجلــس تفکیکــی 
بــرای پــاک محــل احــداث آپارتمــان  موضــوع 
خواهــان   بــه  مبیــع  تحویــل   -4 خواســته 
خســارت  3/052/500/000لاير  پرداخــت   -5
تقدیــم  تــا  تعهــد88/7/1  انجــام  تاخیــر در 
ماهانــه  پرداخــت  و   94/9/7( دادخواســت  
41250000 ریــال  از تقدیــم دادخواســت  لغایــت 
ــوق و 6-  ــدات ف ــام  تعه ــم  )انج ــرای حک اج
پرداخــت 65025960  ریــال حــق الوکالــه و 
درحــق  دادرســی  هزینــه  96/390/600ریــال 
خواهــان محکــوم مــی کند.ایــن رای در قســمت 
عــدم اســتماع دعــوا حضــوری وظــرف بیســت 
روز از ابــاغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در 
دادگاه تجدیدنظــر اســتان اصفهــان ودر قســمت 
محکومیــت غیابــی وظــرف بیســت روز از ابــاغ 
ــای  ــا انقض ــعبه  وب ــن ش ــی در ای ــل واخواه قاب
ایــن مهلــت ظــرف بیســت روز قابل تجدیــد نظر 
 خواهــی در دادگاه تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان

 است 
7دادگاه  شــعبه  دادرس  الــف  .28377/م 
عمومــی حقوقــی اصفهــان – هــادی وطــن خواه

دادنامه 
دادنامــه  : 960829 شــماره  پرونــده  کاســه 
 96/8/25 مــورخ   9609976794402442  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه 14شــورای حــل 
ــی   ــی اصفهان ــول صادق ــان رس ــاف  خواه اخت
خیابــان کاشــانی  روبــروی بیمارســتان کاشــانی  
شــرکت کاوشــگر  رایانــه    خوانــده منصــور  
شهســوار بــک  مجهــول المــکان  شــورا بــا عنایت 
بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــام و بــه 
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد 
رای قاضــی شــورای حــل اختــاف در خصــوص 
ــور  ــت منص ــه طرفی ــی ب ــول صادق ــوی رس دع
ــال   ــته 30500000  ری ــه خواس ــک  ب ــوار ب شهس
ــماره 2/700916  ــه ش ــک ب ــه چ ــمتی از وج قس
عهــده بانــک ســپه   به انضمــام مطلق خســارات 
قانونــی بــا توجــه بــه دادخواســت تقدیمــی 
تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت 
توســط بانــک محــال علیــه که ظهــور در اشــتغال 
ــه  ــده و اســتحقاق خواهــان در مطالب ذمــه خوان
وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ 
ــی در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و  قانون
هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه 
ــوی  ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف ــندی در مق پس
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا 
ــه نظــر  ــده ثابــت ب دعــوی خواهــان علیــه خوان
میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون 
تجــارت و 198و515و519و522 قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده 
بــه پرداخــت مبلــغ 30500000 ریــال  بابــت اصــل 
خواســته و 1441250 ریــال بابت هزینه دادرســی 
و هزینــه نشــر آگهــی و  خســارت تاخیــر تادیــه 
از تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف 96/5/7تــا 
ــادر  ــان ص ــق خواه ــم در ح ــرای حک ــخ اج تاری
و اعــام مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و 
ــل  ــاغ قاب ــس از اب ــت بیســت روز پ ظــرف مهل
واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلت 
واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 
 نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان 

می باشد .
م الــف 28393  قاضــی شــعبه 14 شــورای حــل 

ــاف اصفهان  اخت
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9 توپ و تور

مربی گلرهای سپاهان اخراج شد
ــا و دســتیار  ــی دروازه بان ه ــاس، مرب تونچــی مردولی
کرانچــار در تیــم ســپاهان، بــه دلیــل عملکــرد ضعیــف 

گلرهــای ایــن تیــم در نیم فصــل اول اخــراج شــد. 
تونچــی مردولیــاس طــی دوران حضــور کرانچــار 
عــاوه بــر در اختیــار داشــتن عنــوان مربــی گلرهــای 
تیــم، همزمــان بــه عنــوان دســتیار کرانچــار فعالیــت 
ایــن  ضعیــف گلرهــای  نمایــش  امــا  می کــرد؛ 
همین طــور  و  مســابقات  اول  نیم فصــل  در  تیــم 
نتیجه نگرفتــن تیــم باعــث شــد تــا مدیــران باشــگاه، 

ــد.  ــراج کنن ــاس را اخ ــی مردولی تونچ
ــدت  ــه ش ــتانی ب ــره تابس ــپاهان در پنج ــران س مدی
ــه تیــم  ــد ب خواهــان اضافه کــردن یــک دســتیار جدی
ــه ایــن موضــوع  ــد؛ ولــی کرانچــار کــه تمایلــی ب بودن
ــه  ــم ب ــی تی ــه کادر فن ــی را ب ــام فتاح ــت، حس نداش
ــی از فشــارهای  ــا کم ــرد ت ــه ک ــزور اضاف ــوان آنالی عن
ــا ادامــه نتایــج ضعیــف  موجــود بکاهــد. امــا حــاال ب
ســپاهان و شکســت ســنگین ایــن تیــم مقابــل 
اســتقال، تونچــی اخــراج شــد تــا کرانچــار ناگزیــر بــه 
اضافه کــردن یــک دســتیار جدیــد بــه تیمــش باشــد.

واکنش صیادمنش به قرارداد با 
گاالتاسرای

ــه  ــوط ب ــر مرب ــه خب ــایپا ب ــم س ــوان تی ــم ج مهاج
قــراردادش بــا گاالتاســرای واکنــش نشــان داد. 
بــه گــزارش »ورزش ســه«، در حالــی کــه بعضــی 
ســایت ها و روزنامه هــای ترکیــه ای خبــر از عقــد 
ــه  ــرای ترکی ــا گاالتاس ــش ب ــار صیادمن ــرارداد الهی ق
ــان داد.  ــش نش ــه آن واکن ــن ب ــن بازیک ــد، ای داده ان
صیادمنــش کــه اکنــون در تهــران و تمرینــات ســایپا 
حضــور دارد، در این بــاره گفــت: پیشــنهاد گاالتاســرای 
و حضــور در ایــن تیــم، مســلما یکــی از اتفاقــات خوب 
دوران حرفــه ای بــرای مــن محســوب می شــود. آنهــا 
ــم آکادمــی خــود از مــن دعــوت  ــرای حضــور در تی ب
بــه همــکاری کردنــد و پــس از پایــان مســابقات جــام 
جهانــی صحبتــی نیــز داشــتیم؛ امــا همــه چیــز منــوط 

بــه تصمیم گیــری باشــگاه ســایپا شـــد. 
اینکــه ســایت های ترکیــه ای مدعــی  وی دربــاره 
ــه توافــق نهایــی دســت  ــا گاالتاســرای ب شــده اند او ب
یافتــه اســت، گفــت: خــودم هــم از ایــن خبــر شــوکه 
شــدم. مــن در تمریــن ســایپا هســتم. همان طــور کــه 
گفتــم همــه چیــز را بــه آقــای دایــی و باشــگاه ســایپا 
ــه  ــوط ب ــی و مرب ــا مقدمات ــرات تنه ســپرده ام و مذاک
ــی صــورت  ــق نهای ــچ تواف ــود و هی ــل ب ــاه قب ــد م چن

نگرفتــه اســت. 
ــت:  ــاره گف ــز در این ب ــن نی ــن بازیک ــه ای ــر برنام مدی
ــا باشــگاه گاالتاســرای و عقــد قــرارداد  ــر توافــق ب خب
ــک  ــش ی ــدارد. صیادمن ــت ن ــوان صح ــچ عن ــه هی ب
ــد  ــت و بای ــران اس ــال ای ــده دار در فوتب ــن آین بازیک
کامــا مراقــب آینــده او بــود و هیــچ اقدامــی دربــاره 
اینکــه مشــکلی بــرای او بــه وجــود بیایــد، نخواهیــم 

کــرد.

کوتاه اخبار 
بازگشت قاسم به تمرینات ذوب آهن

ــه  ــر ب ــار دیگ ــا ب ــس از مدت ه ــر پ قاســم حدادی ف
تمرینــات تیــم ذوب آهــن بازگشــت. 

ــی  ــه تمرین ــن جلس ــی در اولی ــان اصفهان سبزپوش
نیم فصــل  رقابت هــای  شــروع  از  پیــش  خــود 
ــر، شــاهد حضــور بازیکــن محبــوب ایــن  لیــگ برت

تیــم، قاســم حدادی فــر بودنــد. 
حدادی فــر کــه درســت در اولیــن دیــدار ایــن فصــل 
ــت  ــل را از دس ــل کام ــک نیم فص ــد، ی ــدوم ش مص
ــروع  ــا ش ــا ب ــت ت ــن اس ــدارک ای ــاال در ت داد و ح
ــه  ــور در ادام ــای حض ــازی، مهی ــات آماده س تمرین

ــود.  ــل ش ــن فص ــای ای رقابت ه
تمرینــات ذوب آهــن در حالــی آغــاز شــد کــه مربیان 
و بازیکنــان خارجــی ذوب آهــن امــروز بــه تمرینــات 
ایــن تیــم اضافــه می شــوند تــا تیــم اصفهانــی عمــا 
بــا قــدرت هرچــه تمام تــر، تمریناتــش را بــرای 
ــد.  ــاز کن ــر آغ ــگ برت ــای لی ــل دوم رقابت ه نیم فص
ذوب آهــن در نیم فصــل اول بــا ایســتادن در رده 
نهــم بــه کار خــود پایــان داد و حــاال امیــدوار اســت 
ــگاه مدنظــر خــود  ــه جای ــد ب در نیم فصــل دوم بتوان

در ایــن فصــل دســت یابــد.

 جمعه، اولین مبارزه 
بانوان کشتی گیر

ــتی  ــور کش ــی کش ــای قهرمان ــن دوره رقابت ه اولی
تهــران برگــزار  بانــوان روز جمعــه در  کاســیک 

 . د می شــو
بــه گــزارش »ورزش ســه«، اولیــن دوره رقابت هــای 
ــا حضــور کشــتی گیران  ــوان ب کشــتی کاســیک بان
خانــم از حــدود 25 اســتان کشــور با قضــاوت 9 داور 
ــی از ســاعت 10  ــی خارجــی و داوران داخل بین الملل

صبــح روز جمعــه 24 آذرمــاه برگــزار می شــود. 
ــد  ــوان عاقه من ــرای بان ــا ب ــن رقابت ه ــای ای تماش
بــه کشــتی رایــگان اســت و عاقه منــدان می تواننــد 
بــا مراجعــه بــه درب غربــی اســتادیوم آزادی، خانــه 
کشــتی شــماره 2، ایــن مســابقات را از نزدیــک 

تماشــا کننــد. 
ایــن بــرای اولیــن بــار اســت کــه بانــوان کشــتی گیر 
بــه صــورت رســمی در یــک مســابقه شــرکت 

 . می کننــد
ــم  ــه تی ــا ب ــن رقابت ه ــر ای ــرات برت ــت نف ــرار اس ق
ملــی راه پیــدا کننــد تــا بــرای اولیــن بــار تیــم ملــی 

ــوان هــم تشــکیل شــود.  کشــتی کاســیک بان
ــی ایــن رشــته ســال  اولیــن دوره رقابت هــای جهان
ــتی  ــیون کش ــد و فدراس ــد ش ــزار خواه ــده برگ آین
و  مناســب  آمــوزش  بــرای  زیــادی  حساســیت 
پیشــرفت کشــتی گیران زن در یــک ســال اخیــر بــه 

ــت. ــرج داده اس خ

گروه ورزشدامون رشیدزاده
D.Rashidzade@eskimia.ir

ــه جــز  ــال کشــور امســال ب ــر فوتب ــگ برت لی
حساســیت های همیشــگی از یــک نظــر 
دیگــر هــم بــرای بازیکنــان از اهمیــت ویژه ای 
ــاوت  ــل تف ــن دلی ــت. مهم تری ــوردار اس برخ
ســال های  لیگ هــای  بــا  امســال  لیــگ 
گذشــته، پیــش رو بــودن جــام جهانــی 
ــان  ــم بازیکن ــل ه ــن دلی ــه همی ــت و ب اس
ــدان در  ــزه ای دوچن ــا انگی ــگ ب شــاغل در لی
مســابقات حاضــر می شــوند؛ بــه ایــن امیــد 
کــه درنهایــت نامشــان در لیســت مســافران 
ســفر بــه جــام جهانــی روســیه باشــد و 
ــت  ــن رقاب ــن و مهم تری ــد در بزرگ تری بتوانن
ــود  ــای خ ــی توانایی ه ــطح مل ــال در س فوتب
ــن  ــه همی ــد؛ ب ــان دهن ــان نش ــه جهانی را ب
امســال  زیــادی  بازیکنــان جــوان  دلیــل 
توانســتند بــا تــاش، خــود را بــه عنــوان 
ــی  ــران معرف ــال ای ــد فوتب ــای جدی پدیده ه
کننــد. ظهــور ایــن ســتاره های جدیــد در 
ــوش، عرصــه  ــراز اول ملی پ ــان ت ــار بازیکن کن
را بــرای بســیاری از ســتارگان ســال های دور 
فوتبــال چنــان تنــگ کــرده اســت کــه هیــچ 
ــن فصــل شــاهد  ــان ای ــد نیســت در پای بعی
بازیکنــان  ایــن  از  بســیاری  خداحافظــی 

باشــیم.  پابه سن گذاشــته 
ــم داشــت  ــروز نگاهــی خواهی ــزارش ام در گ
ــگ  ــل اول لی ــان نیم فص ــن بازیکن ــه بهتری ب
برتــر. البتــه انتخــاب 11 بازیکــن از میــان 
تعــداد زیــادی بازیکــن خــوب، کار دشــواری 
از  فــارغ  تــاش کردیــم  مــا  امــا  بــود؛ 
ــان  ــن بازیکن ــی، بهتری ــای رنگ جهت گیری ه

ــم. ــاب کنی ــت را انتخ ــر پس ه
 دروازه بان: محسن فروزان )پارس 

جنوبی جم(
فــروزان بــا پــارس جنوبــی بازگشــت بســیار 
ــت  ــت و توانس ــر داش ــگ برت ــه لی ــی ب خوب
ــای  ــته را در صب ــل گذش ــخ فص ــرات تل خاط
ــان  ــه فراموشــی بســپارد؛ ایــن دروازه ب قــم ب
کــه حــاال تجربــه زیــادی در لیــگ برتــر دارد 
ــار در  ــم تارت ــی تی ــتون های اصل ــی از س یک
مســیر درخشــش در لیــگ برتــر اســت و 
ــوب  ــای خ ــا واکنش ه ــادی ب ــای زی هفته ه
خــود بــه امتیازگیــری پــارس جنوبــی کمــک 

ــد  ــت حام ــن پس ــه در ای ــت؛ البت ــرده اس ک
لــک، حســین حســینی، وحیــد شیخ ویســی 
ــانی  ــرد درخش ــز، عملک ــد نی ــام نیازمن و پی
ایــن  میــان  در  فــروزان  امــا  داشــتند؛ 

دروازه بان هــا نوســان کمتــری داشــت.
 دفاع چپ: میثم تیموری )پارس 

جنوبی(
ــی، یکــی از  ــارس جنوب ــم پ مدافــع چــپ تی
بهتریــن بازیکنــان ســازمان دفاعــی ایــن تیم 
بــود؛ ایــن مدافــع کنــاری نشــان داده کــه در 

دفــاع و حملــه، بازیکــن مؤثــری اســت. 
ــا  ــران تقریب ــال ای ــام فوتب ــن گمن ــن بازیک ای
ــی  ــارس جنوب ــان پ ــا، حریف ــام بازی ه در تم
را بــا مشــکل مواجــه کــرد و اگــر بــه همیــن 
ــل  ــاال فص ــد، احتم ــه ده ــود ادام ــیر خ مس
بعــد او را در قالــب یکــی از تیم هــای بــزرگ 

ــد. ــم دی خواهی

 دفاع راست: محمد ایرانپوریان 
)تراکتورسازی تبریز(

اینکــه یــک مدافــع راســت بتوانــد در 15 
ــرای تیمــش گلزنــی کنــد،  ــار ب مســابقه، 4 ب
فقــط از عهــده محمــد ایرانپوریــان برمی آیــد؛ 
بازیکنــان  ایرانپوریــان،  پســت  در  اگرچــه 
ــازی  ــا ب ــز در ســایر تیم ه ــری نی خــوب دیگ
ــان در  ــام ایرانپوری ــار و ارق ــا آم ــد، ام می کنن
مســابقات تراکتورســازی، یــک ســر و گــردن 

ــه اســت.  ــر از بقی باالت
در نیم فصــل اول لیــگ هفدهــم اگرچــه 
تراکتورســازی بــه واســطه مشــکات فــراوان 
نتوانســت نتایــج چنــدان خوبــی کســب کنــد، 
امــا نمی شــود از عملکــرد خــوب ایرانپوریــان 

ــرد. ــی ک چشم پوش

 دفاع وسط: سید جالل حسینی 
)پرسپولیس(

ــگ  ــی لی ــازی ابتدای ــد ب ــال چن ــید ج س
داد؛  دســت  از  مصدومیــت  دلیــل  بــه  را 
امــا بــه محــض بازگشــتش بــه ترکیــب 
ــن  ــب بهتری ــم صاح ــن تی ــپولیس، ای پرس
خــط دفاعــی لیــگ شــد. بــدون شــک 
او یکــی از مهره هــای مهــم مــا در جــام 

جهانــی خواهــد بــود.
 دفاع وسط: مجید حسینی )استقالل 

تهران(
ایــن مدافــع جــوان یــک نیم فصــل درخشــان 
ــت  ــتقال پش ــی اس ــط دفاع ــر را در خ دیگ
ســر گذاشــت و البتــه مــزد درخشــش خــود 
ــرد؛  ــت ک ــی دریاف ــم مل ــه تی ــوت ب ــا دع را ب
ــود  ــوب خ ــرد خ ــا عملک ــینی ب ــد حس مجی
و حضــور در بیــش از 10 بــازی اســتقال، 
دفاعــی  نمایــش  در  پررنگــی  نقــش 
ــفر  ــرد ش ــی وینف ــت و حت ــان داش آبی پوش
نیــز ایــن بازیکــن را نیمکت نشــین نکــرد تــا 
رهبــر خــط دفاعــی آبی هــا، چهــره ای جــوان 
بــا نزدیــک بــه 20 ســال ســن باشــد؛ در ایــن 
پســت، بازیکنــان دیگــری از جملــه شــجاع 
حتــی  و  نورمحمــدی  حامــد  خلیــل زاده، 
روزبــه چشــمی، ایــن شــانس را داشــتند تــا 
ــد. ــرار بگیرن ــل ق ــب نیم فص ــم منتخ در تی
 هافبک دفاعی: حسین پورامینی 

)پارس جنوبی جم(
ــگ  ــاز لی ــم شگفتی س ــی تی ــک دفاع هافب
نیم فصــل  بهترین هــای  جملــه  از  برتــر 
ــود.  ــود ب ــی خ ــت تخصص ــگ در پس اول لی
پورامینــی کــه از لیــگ یک بــا پــارس جنوبی 
همــراه بــود، در مرکــز زمیــن نبــض بــازی را 
ــود  ــد خ ــای بلن ــا پاس ه ــار دارد و ب در اختی
نقــش پررنگــی را در ضــد حمــات - کــه در 
نتیجه گیــری پــارس جنوبــی مهــم اســت - 

ایفــا می کنــد. 
کلیــدی  یــار  ســاله،   27 هافبــک  ایــن  
ــد  ــن رون ــه ای ــا ادام ــت و ب ــار اس ــم تارت تی
ــی  ــان و به یادماندن ــی درخش ــد فصل می توان

را داشــته باشــد.
  هافبک وسط: محسن مسلمان 

)پرسپولیس(
ــان  ــن بازیکن ــی از تأثیرگذارتری ــک یک بی ش

اول  نیم فصــل  در  ایوانکوویــچ  برانکــو 
ــلمان  ــن مس ــر، محس ــگ برت ــابقات لی مس
ــا  ــلمان ب ــن مس ــان محس ــن زم ــود. در ای ب
حضــور 1017 دقیقــه ای خــود، زمینه ســاز 
ــوان  ــد و عن ــپولیس ش 7 گل از 27 گل پرس
را  لیــگ  اول  نیم فصــل  پاســور  بهتریــن 

ــرد. ــت ک دریاف
  هافبک بازی ساز: سرور جپاروف 

)استقالل تهران(
مغــز  اســتقال  دیدارهــای  در  جپــاروف 
ــود و  ــن ب ــز زمی ــفر در مرک ــم ش ــر تی متفک
ترکیــب  در  خوبــی  بســیار  نمایش هــای 

داشــت.  اســتقال 
ــن  ــه آخری ــن ب ــن بازیک ــش ای اوج درخش
کــه  بازمی گــردد  اول  نیم فصــل  دیــدار 
در  پررنگــی  نقــش  بــا دو گل،  توانســت 
ــد. شکســت دادن تیــم ســابق خــود ایفــا کن

 وینگر: علی قلی زاده )سایپا(
ــن  ــی از بهتری ــی زاده، یک ــی قل ــد عل بی تردی
بازیکنــان ســایپا در لیــگ هفدهــم بــوده کــه 
در همــه هفته هــا بــرای تیمــش بــه میــدان 
او فقــط در دیــدار مقابــل  رفتــه اســت. 
گســترش فــوالد بــه دلیــل محرومیــت 

ــود.  ــب ب غای
و  گل  پــاس   2 و  گل   2 بــا  قلــی زاده 
حضــور 920 دقیقــه ای در ترکیــب ســایپا، 
ــه  ــی ب ــی دای ــر عل ــای مؤث ــی از مهره ه یک
ــرعت  ــا س ــه ب ــی ک ــی رود. بازیکن ــمار م ش
زیــاد و حــرکات پــا بــه توپــش، نقشــی 
فــاز  از  تــوپ  انتقــال  در  انکارناپذیــر 
نارنجی پوشــان بــرای  حملــه  بــه   دفــاع 

 دارد.

 مهاجم: علی علیپور )پرسپولیس(
اول  نیم فصــل  در  پرســپولیس  قهرمانــی 
لیــگ برتــر تــا حــدود زیــادی مرهــون 
هنرنمایــی آقــای گل جدیــد ایــن تیــم بــوده 

ــت.  اس
ــس از  ــپولیس پ ــم پرس ــوان تی ــم ج مهاج
ــر  ــا از زی ــی، نه تنه ــدی طارم ــت مه محرومی
ســایه ایــن بازیکــن خــارج شــد، بلکــه در 6 
ــاب او انجــام داده، هشــت  ــه در غی ــازی ک ب
گل زد و در لــوای یــک مهاجــم شــش دانــگ 
خیــال پرسپولیســی ها را از بابــت گلزنــی 
راحــت کــرد. آقــای گل نیم فصــل اول لیــگ 
هفدهــم تاکنــون دروازه 8 تیــم لیــگ را بــاز 
کــرده و بــا 10 گل، دور از دســترس ســایر 

مهاجمــان قــرار گرفتــه اســت.
 مهاجم: محمد قاضی )پدیده(

ــن فصــل  ــد قاضــی در مشــهد ای ــام محم ن
ابتــدا بــرای ســیاه جامگان مطــرح شــد؛ امــا 
انتخــاب ایــن مهاجــم 32 ســاله اصفهانــی، 

دیگــر تیــم شــهر مشــهد بــود. 
توجــه ویــژه رضــا مهاجــری بــه قــدرت 
شــوت های  در  قاضــی  خارق العــاده 
ــز  ــار آن نی ــر و در کن ــات س ــاری و ضرب انفج
انجــام مأموریــت تغذیــه بی نظیــرش توســط 
ــن  ــن معی ــری و همچنی ــا خلعتب محمدرض
عباســیان کــه بیشــترین موقعیت هــای گل را 
بــرای مهاجــم پدیــده پدیــد آوردنــد، حضــور 
ــژه  ــک وی ــه کام ب ــل ب ــده تبدی وی را در پدی
ــا  ــگ را ب ــل لی ــا او نیم فص ــرد ت ــی ک فوتبال
ــط دو  ــه فق ــذارد ک 8 گل زده پشــت ســر بگ
گل آن از روی نقطــه پنالتــی بــه ثمــر رســیده 

ــت. اس

بهترین بازیکنان نیم فصل اول لیگ برتر به انتخاب کیمیای وطن
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ــای  ــت آق ــا وکال ــان ب ــتان اصفه ــی آزادگان اس تعاون
محســن نســاجی محمــد آبــادی فرزند:علــی بــه 
ــان حســین  ــد –خیاب ــان وحی ــان خیاب نشــانی :اصفه

ــم  ــد پنج ــه دوم واح ــگری طبق ــع عس ــاد مجتم آب
متهمــان :1- آقــای اکبــر عادلــی فرزند:رضــا  2- 
خانــم نگارعادلــی فرزنــد اکبــر هــردو مجهــول المــکان  
اتهام هــا:1- تحصیــل مــال ازطریــق نامشــروع یا ســوء 
ــت  ــت در امان ــازات 2- خیان ــب از امتی اســتفاده وتقل
گردشــکار:دادگاه بابررســی محتویــات پرونــده وجامــع 
ــل  ــرح ذی ــه ش ــام و ب ــیدگی رااع ــم رس اوراق آن خت

ــد .  ــه صــدور وانشــاء رای مــی نمای ــادرت ب مب
»رای دادگاه« در خصــوص اتهــام 1-آقــای اکبــر عادلی 
ــه  ــال نامشــروع ب ــل م ــر تحصی ــی ب ــد رضــا مبن فرزن
مبلــغ 254/729/920ریــال کــه از طریــق وصــول 
ــه طــور  ــه شــرکت شــاکی ب ــق ب ــی متل ــای امان چکه
نامشــروع وصــول نمــوده 2-خانــم نــگار عادلــی 
فرزنداکبرمبنــی بــر خیانــت درامانــت نســبت بــه مبلــغ 
ــون وپانصــد  ــود ویــک میلی ــارد ویکصــد ون یــک میلی
ــه  ــا تصاحــب آن ب ــال ب ــاد ری ــزار وهفت ــل ودو ه وچه
ــه کیفــر خواســت صــادره  نفــع خویــش دادگاه نظــر ب
ازدادســرای عمومــی وانقــاب اصفهــان ،شــکایت 
شــاکی خصوصــی بــا وکالــت آقــای محســن نســاجی 
ــا  ــادی وماحظــه رســیدهای دریافــت چکه محمــد آب
ونظریــه کارشــناس  دوم  ردیــف  متهمــه  توســط 
ــراض طرفیــن  رســمی دادگســتری کــه مصــون از اعت
باقــی مانــده وباراوضــاع واحــوال مســلم قضیــه 
انطبــاق کامــل وقابلیــت تبعیــت رانیــز دارد وعــدم 
حضــور ودفــاع از ناحیــه متهمــان اعــم از دادســرا 
ــی  ــاغ قانون ــف اب ــیدگی دادگاه باوص ــه رس ودر جلس
ــات  ــایر محتوی ــی وس ــر آگه ــق نش ــان ازطری ــه ایش ب
ــته  ــلم دانس ــرز ومس ــان رامح ــکاری ایش ــده بزه پرون
لــذا مســتندًابه مواد674قانــون تعزیــرات مصــوب 
مرتکبیــن  مجــازات  تشــدید  قانــون   2 75ومــاده 
ارتشــاءواختاس وکاهبــرداری مصــوب 67مجمــع 
ــال  ــل م ــت تحصی ــام از باب ــت نظ ــخیص مصلح تش
ــوه  ــرری  وج ــاوه ب ــف اول را ع ــم ردی نامشــروع مته
شــاکی  حــق  )254/729/920ریــال(در  دریافتــی 
ــری  ــس تعزی ــال حب ــک س ــل ی ــه تحم ــرده را ب نامب
ــه  ــت ب ــت در امان ــت خیان ــف دوم راازباب ــم ردی ومته
تحمــل دو ســال حبــس تعزیــری محکــوم مــی نمایــد 
.رای دادگاه غیابــی وظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ 
ــس از  ــوده وپ ــن دادگاه ب ــی درای ــل واخواه ــاغ قاب اب
آن ظــرف مــدت بیســت روز دیگــر قابــل تجدیــد نظــر 
خواهــی دردادگاه تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان اســت 
.28372م الــف  رئیــس شــعبه 121دادگاه کیفــری دو 
شــهر اصفهــان )121جزایــی ســابق (-مهــرداد صیــاف 

آگهی مزاید نوبت دوم  
اجــرای احــکام حقوقــی  شــورای حــل اختــاف ناییــن 
در نظــر دارد امــوال توقیفــی ذیــل متعلــق بــه محکوم 
ــه شــماره  ــی ب ــاس حســین زاده مزیک ــه عب علی

پرونــده 161/96حقوقــی اجرائــی شــورای حــل اختاف 
ناییــن جهــت وصــول مطالبــات محکــوم لــه علیرضــا 
ــاند  ــروش برس ــه ف ــده ب ــق مزای ــین زاده از طری حس
.متقاضیــان خریــد مــی تواننــد درروزســه شــنبه 
مــورخ 96/10/12ســاعت 10 صبــح درمحــل اجــرای 
ــرکت  ــده ش ــر ودر مزای ــورا حاض ــی ش ــکام حقوق اح
نمایند.برنــدخ مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن 
مبلــغ راپیشــنهاد نمایــد .ضمنا«متقاضیــان خریدبایــد 
10درصــد مبلــغ کارشناســی راپرداخــت وبادردســت 
داشــتن فیــش مذکــوردر جلســه حاضــر ومابقــی 
راقبــل از یــک مــاه ازتاریــخ مزایــده به حســاب ســپرده 
ــان  ــور متقاضی ــز نمایند.حض ــن واری ــتری نایی دادگس
خریــد در جلســه الزامــی بــوده وطالبیــن مــی تواننــد 
ــروحه  ــوال مش ــده از ام ــام مزای ــل از انج ــج روز قب پن

ــد. ــد نماین ــگ شــهرداری بازدی ــع در پارکین ــل واق ذی
دســتگاه  یــک   : خــودرو  مشــخصات 
انتظامــی  شــماره  بــه  کشــنده  مــان  خــودرو 

: ذیــل  23-636ع55بامشــخصات 
ــای  ــردو چراغ ه ــدود 0/70 ه ــودرو در ح ــتیک خ الس
عقــب شکســته کــه بایــد تعویــض گردد،وضعیــت اتــاق 
ــه شــریک  ــه گفت ــور ب ــت موت وشاســی ســالم ،وضعی
خــودرو تعمیــر کلــی گردیــده وفعــا ســالم مــی 
باشــد .بیمــه شــخص ثالــث دارای اعتبــار ســه ماهــه 
ــد .مــدل خــودرو 1383 علــی هــذا  کــه رویــت نگردی
ــری  ــت ظاه ــی ووضعی ــخصات کل ــه مش ــت ب باعنای
واســتعام از خبــرگان محلــی قیمــت کارشناســی 
میلیــارد  حدودیــک  در  فــوق  خــودرو  وارزیابــی 
ــل  ــد وچه ــادل یکص ــال )مع ــون ری ــد میلی وچهارص

ــردد ــی گ ــن  م ــان (تعیی ــون توم میلی
351/م الــف  دایــره اجــرای احــکام حقوقــی شــورای 

حــل اختــاف ناییــن

دادنامه 
شــماره دادنامــه : 9609970351300026 شــماره پرونده 
 950402 : بایگانــی  : 9509980351300353شــماره 
ــنعلی  ــد :حس ــاب فرزن ــه زهت ــم فرزان ــان خان خواه
باوکالــت آقــای محمــد رضــا یوســفیان  فرزنــد :فضــل 
هللا  بــه نشــانی اصفهــان –خیابــان  قائــم مقــام 
فراهانــی  روبــروی بیمارســتان حجتیــه موسســه 
حقوقــی رضوانیــان    خوانــدگان :1- آقــای احمدرضــا 
ــا وکالــت خانــم  ــه پــور اصفهانــی فرزند:منصــور ب یدال
لیــا نوربخــش حبیــب آبــادی فرزند:اکبــر بــه نشــانی 
ســاختمان کل  روبــروی  نیکبخــت   –خ  اصفهــان 
دادگســتری –ســاختمان مــاکان -5-ط2-واحــد 24 
ــه نشــانی  ــی ب ــای محمــد ارشــادی فرزند:حیاتقل وآق
اصفهــان خ نیکبخــت روبــروی دادگســتری ســاختمان 
ــوراله  ــید ن ــت س ــر وکال ــد 302دفت ــران ط 3 واح مدی
حســینی فالحــی  2-آقــای حجــت نصــر اصفهانــی بــه 
نشــانی اصفهــان –خ آتشــگاه – کــوی شــهید جعفــری 
–پ 50  خواســته ها:1- مطالبــه خســارت دادرســی 
2- ابطــال مبایعــه نامــه )مالی(3-مطالبــه خســارت  
4-اســترداد ثمــن معاملــه گردشــکار : پــس از ارجــاع 
پرونــده بــه ایــن شــعبه  و ثبــت آن بکاســه  فــوق و 
طــی تشــریفات قانونــی  و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضا  
قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح زیر 

مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد . »رای دادگاه  
ــت  ــه وکال ــای یوســفیان ب ــوی آق « در خصــوص دع
ــت  ــد حســنعلی بطرفی ــاب فرزن ــه زه ت ــم فرزان از خان
خوانــدگان 1-احمــد رضــا یدالــه پــور اصفهانــی فرزنــد 
منصــور بــا وکالــت آقــای محمــد ارشــادی 2- حجــت 
نصــر اصفهانــی بخواســته مبایعــه نامــه عــادی مــورخ 
92/9/1واســتردادثمن معاملــه ومطالبــه خســارات 
ــر  ــی ،نظ ــارات دادرس ــه خس ــات وارده ومطالب وغرام
بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ومفــاد دادنامــه 
اســتنادی بــه شــماره 629-92مــورخ 92/5/27صــادره 
ــت  ــه جه ــه ب ــان ک ــی اصفه ــن شــعبه اول حقوق از ای
عــدم اعتــراض قطعیــت یافتــه وبــرگ اجرائــی صــادر 
وبــه اجــرای احــکام ارســال گردیــده وحاکــی از 
فســخ قراردادعــادی بیــع مــورخ 91/9/21فــی مابیــن 
آقــای محمدرضــا مســعود وحجــت هللا نصــر اصفهانــی 
واســتردادخودروب هآقــای مسعودداشــته وبــا امعــان 
نظــر درتاریــخ بیــع موضــوع دعــوی خواهــان بــه تاریخ 
92/9/1دادگاه خواســته خواهــان راثابــت دانســته وبــه 
اســتناد مــواد 198،519از قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
ــه  ــی ورای وحــدت روی ــون مدن ومــواد 390و391از قان
733مــورخ 1393/7/15هیــات عمومــی دیــوان عالی 
ــادی مــورخ  ــه نامــه ع کشــور اواًلحکــم بطــان مبایع
ــغ  ــه مبل ــان ب ــی خواه ــتردادثمن پرداخت 92/9/1واس
580000000ریــال وپرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه 
ــان  ــت زم ــخ 92/9/1لغای ــن ازتاری ــل ثم ــغ واص مبل
پرداخــت اصــل مبلــغ ثمــن براســاس نــرخ شــاخص 
تــورم اعامــی از ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری 
ــی  ــبه م ــرای محاس ــط اج ــه توس ــران ک ــامی ای اس
ــد  ــی نمای ــام م ــادر واع ــان ص ــق خواه ــردد در ح گ
ــل  ــرف 20 روز قاب ــه ظ ــت ک ــی اس ــادره غیاب .رای ص
ــده رای وظــرف 20 روز  واخواهــی در دادگاه صــادر کنن
پــس از ابــاغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم 

ــد نظــر اســتان اصفهــان  مــی باشــد .  تجدی
28375/م الــف  دادرس شــعبه 13دادگاه عمومــی 

ــان –ســید عبدالرضــا موســوی  ــی اصفه حقوق

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ خانــه پاک  
ــش  ــع در بخ ــی از 25/3175 واق ــماره 3539 فرع ش
14 ثبــت اصفهــان  کــه طبــق رای هیــات بــه نــام علــی 
جوانمــرد  جــو آبــادی فرزنــد حســن علــی و شــریک 
ــد  ــات تحدی ــت اســت و عملی ــان ثب ــروز و در جری مف
حــدود قانونــی آن بعمــل نیامــده  اســت .      اینــک 
بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و 
طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــاک مرقــوم 
در 96/10/14 ســاعت 9 صبــح  در محــل شــروع و 
بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی 
ــه در روز و  ــردد ک ــی گ ــار م ــن اخط ــه مجاوری ــه کلی ب
ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد 
ــاده  ــق م ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی ــات مالکی و اعتراض
ــس  ــورت مجل ــم ص ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب 20 قان

ــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد. تحدیــدی ت
م الف 29262  تاریخ انتشار : 96/9/22 

رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــاک غــرب 
حیــدری  – اصفهــان 

،،
مهم تریــن دلیــل تفاوت لیگ امســال 
گذشــته،  ســال های  لیگ هــای  بــا 
پیــش رو بــودن جــام جهانــی اســت و 
به همین دلیل هم بازیکنان شــاغل 
در لیــگ بــا انگیــزه ای دوچنــدان در 

مســابقات حاضــر می شــوند
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پیشهناد فیلم

کالشینکف

کارگردان: سعید سهیلی
نویسنده: سعید سهیلی، مهدی محمدنژادیان

تهیه کننده: سعید سهیلی
بازیگرهــا: جمشــید  هاشــم پور، رضــا عطــاران، ســاعد 
ســهیلی، فرهــاد اصالنــی، اندیشــه فوالدونــد، شــقایق 
ــینا  ــی، س ــواد عزت ــت، ج ــهرام حقیقت دوس ــی، ش فراهان
ســهیلی، انــوش معظمــی، فاطمــه شــکری، بهــزاد اشــکان، 
ــار ســائقی، ســارا ســهیلی، یاســمن معــاوی، شــاپور  مخت

ــعریون ــیامک اش ــر، س کله
 داستان و تحلیل فیلم 

»کالشــینکف« دربــاره  جــوان ســربازی اســت کــه خواهــرش 
مــورد اذیــت و آزار اشــخاص ناشناســی قــرار گرفتــه اســت. او 
بــا اســلحه ای کــه همــراه دارد، پســت نگهبانــی اش را در بانــک 
ــه  ــراد، ب ــن اف ــری از ای ــه منظــور انتقام گی ــد و ب ــرک می کن ت

دنبالشــان مــی رود. 
ــم  ــرای نوشــتن فیلمنامــه فیل الهام بخــش ســعید ســهیلی ب
»کالشــینکف« یــک عکــس اســت. عکــس جوانــی که پشــت 
بــه دوربیــن در حرکــت بــوده و در دســت چــپ او، دســت یــک 

دختربچــه و در دســت راســتش یــک کالشــینکف اســت.
»کالشــینکف« را می تــوان ادای دینــی بــه ســینمای مســعود 
کیمیایــی دانســت کــه ســهیلی آن را بــه هیــچ عنــوان پنهــان 
ــم انتقــام و رفاقــت  ــا وجــود حاکمیــت آشــکار ت ــد. ب نمی کن
بــه عنــوان تم هــای اصلــی آثــار کیمیایــی، گفتمــان فاعلیــت 
بــه عنــوان گفتمــان مرســوم ســینمای کیمیایــی، مبرهن بــودن 
ــان  ــی در قهرمان ــان کیمیای بعضــی وجــوه شــخصیتی قهرمان
فیلــم ســهیلی و همچنیــن کدهــای نشــانه ای کامــال ملمــوس 
بــه عناصــر مرســوم در جهــان آثــار کیمیایی در »کالشــینکف«، 
ســهیلی لحظاتــی پیــش از بسته شــدن مدیــوم شــات دیــدار 
ــیقی  ــن موس ــا نواخت ــی، ب ــل هوای ــا روی پ ــان و رض قهرم
تیتــراژ ابتدایــی »قیصــر«، آشــکارا بــه مخاطبــش می نمایانــد 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــه و ب ــورت گرفت ــی ص ــن ادای دین ــه چنی ک

تصادفــی نبــوده اســت. 
»کالشــینکف«، اثــری دغدغه منــد، مســئوالنه و بــه شــدت قابــل 
ــه اصــول ظاهــرا  ــان ب ــرام اســت و خالقــی دارد کــه همچن احت
ســاده امــا عمــال فراموش شــده ای همچــون آفرینــش قهرمــان 
ــه و  ــه قهرمانان ــر وج ــد ب ــق تأکی ــای آن )از طری و ایســتادگی پ
نــه مجرمانــه عمــل قهرمــان( و... پایبنــد اســت و مصرانــه بــرای 

دســتیابی بــه ســینمایی کالســیک و اصیــل می کوشــد.

حرف و نقل

 ایــرج میالنــی دربــاره اینکــه چــرا برنامه هــای 
ــوب« در  ــفر خ ــک س ــون »ی ــردی وی همچ طبیعت گ
تلویزیــون ادامــه پیدا نکــرد، گفــت: یک برنامــه تلویزیونی 
بایــد هــدف مشــخص داشــته باشــد؛ زمانــی کــه چنــد 
ــد  ــته باش ــت داش ــجام در آن دخال ــدون انس ــلیقه ب س
مخاطــب گیــج می شــود و در چنیــن شــرایطی ترجیــح 

می دهــم کار را ادامــه ندهــم.
ــه  ــار در دوره هشــتم ب ــم عم ــی فیل  جشــنواره مردم
ــردازد  ــی می پ ــر ایران ــوع کار و کارگ ــه موض ــژه ب ــور وی  ط
ــنواره  ــی جش ــای مردم ــور در اکران ه ــن منظ ــه همی و ب
بســته ویــژه ای را بــه آثــاری دربــاره کار و کارگــر اختصــاص 

می دهــد.
ــاد و  ــای هفت ــوب نامزده ــدن گل ــه گل ــی ک  در حال
پنجمیــن دوره خــود را معرفــی کــرد، نبــودن کارگردانان زن 
در میــان نامزدهــا بــه جنجــال جدیــدی در  هالیــوود بــدل 

شــده اســت.
 منصــور لشــکری قوچانــی، تهیه کننــده فیلــم »قاتــل 
اهلــی«، بــه کارگردانــی مســعود کیمیایــی در پاســخ بــه 
انتقــاد گــروه موســیقی »ده و ده دقیقــه« مبنــی بر حذف 
نــام آنهــا از تیتــراژ فیلــم گفــت: گالیــه آنهــا را شــنیدم و 
ــر  ــه س ــا ک ــک روزه آنه ــت ی ــه زحم ــفم ک ــیار متاس بس
صحنــه حاضــر شــدند، از فیلــم حــذف شــده اســت و در 
هیــچ سکانســی حضــور ندارنــد. همچنیــن اســم آنهــا در 
تیتــراژ نیامــده اســت؛ ولــی ایــن موضــوع بــه تهیه کننــده 
ربطــی نــدارد و مســئولیت تیتــراژ و عوامل غیرمســتقیم با 

مدیــر تولیــد اســت.
 کاملیــا غزلــی، نویســنده و کارگــردان »مــن یــه زنــم؛ 
صدامــو می شــنوی؟«، کــه به تازگــی اجــرای خــود را 
ــون  ــاره مضم ــت، درب ــرده اس ــاز ک ــوی آغ ــاالر مول در ت
ایــن اثــر نمایشــی گفــت: متــن »مــن یــه زنــم؛ صدامــو 
می شــنوی؟« دربــاره زنــان اســت. ایــن نمایشــنامه درباره 

درون زن، خــود زن و ذات اوســت.
 فیلمــی دربــاره زندگــی »جی.کــی. رولینــگ«، 
رمان نویــس مشــهور انگلیســی و خالــق هفت گانــه »هری 
پاتــر«، وارد »لیســت ســیاه« فیلمنامه هــای محبــوب، امــا 
ساخته نشــده ســینمای  هالیــوود شــد. ایــن لیســت کــه با 
تحقیــق از بیــش از ۲۷۵ اســتودیو و کمپانــی فیلمســازی 
ــه  ــوز ب ــه هن ــت ک ــی اس ــژه فیلمنامه های ــده، وی ــه ش تهی
مرحلــه تولیــد نرســیده اند، امــا پیش بینــی می شــود 

محبوبیــت زیــادی کســب کننــد.
 دو ســال پیــش آرشــیو کامــل آثــار »گابریــل گارســیا 
ــه  ــات، ب ــل ادبی ــده نوب ــی برن مارکــز«، نویســنده کلمبیای
دانشــگاه تگــزاس فروختــه شــد و حــاال مرکــز »هــری 
رنســم« ایــن دانشــگاه گفتــه اســت حــدود نیمــی از ایــن 
آثــار را دیجیتالــی کــرده و بــه صــورت رایــگان در اختیــار 

کاربــران اینترنتــی قــرار داده اســت.
 فیلم ســینمایی »کوپــال« به کارگردانی و نویســندگی 
ــود  ــی خ ــور بین الملل ــی امین حض ــی در س ــم مالی کاظ
توانســت بــرای هفتمیــن بــار، عنــوان بهتریــن فیلــم را بــه 
ــار در ســومین جشــنواره  ــن ب ــم ای دســت آورد. ایــن فیل
فیلم هــای مســتقل مونتــرال کانــادا، جایــزه بــزرگ 
ــود  ــه خ ــل را ب ــی بین المل ــش رقابت ــم بخ ــن فیل بهتری

ــاص داد. اختص

کوتاه اخبار 
 »یک داستان، یک شعر« 

در کافه کتاب
ــش  ــا خوان ــعر« ب ــک ش ــتان، ی ــک داس ــه  »ی برنام
از  داســتانی  و  شیمبورســکا  ویســواوا  از  شــعری 
ــاب مرکــزی  ــه کت ــاه در کاف ــل، ۲۳ آذرم ــش ب  هاینری

برگــزار می شــود.  اصفهــان 
ــا، کافــه کتــاب مرکــزی، در راســتای  ــه گــزارش ایمن ب
ــوب   ــاب خ ــی و کت ــه کتابخوان ــهروندان ب ــویق ش تش
ــا عنــوان  خوانــی، پنجشــنبه  هــر هفتــه برنامــه ای را ب
»یــک داســتان، یــک شــعر« برگــزار می کنــد. در 
ــده  ــک داســتان برگزی ــک شــعر و ی ــن نشســت ی ای
ــاره  آن  ــد درب ــران می توانن ــود و حاض ــده می ش خوان

ــد.  ــت بپردازن ــه گپ وگف ب
در هشــتمین نشســت »یــک داســتان، یــک شــعر«، 
»شــکنجه« ســروده  ویســواوا شیمبورســکا از مجموعــه 
ــر  ــده در نش ــر ش ــل« منتش ــای روی پ ــعر »آدم ه ش
مرکــز و نیــز داســتان »کاردانــداز« از جلــد پنجــم 
نوشــته    جهــان«  داســتان های  »بهتریــن  کتــاب 
هاینریــش بــل بــه ترجمــه  احمــد گلشــیری کــه 
ــده  توســط نشــر عصــر داســتان منتشــر شــده، خوان

می شــود. 
گفتنــی اســت پویــا کیانــی، برگزیــده جشــنواره  حیــرت 
 در ســال ۹۵ و ۹۶، برگزیــده جشــنواره زاینــده رود 
در ســال ۹۴ و دارای رتبــه  اول جشــنواره زاینــده رود در 
ســال ۹۶، در ایــن نشســت بــه عنــوان میزبــان حضــور 

دارد. 
عالقه منــدان بــرای شــرکت در ایــن نشســت پنجشــنبه 
۲۳ آذرمــاه، رأس ســاعت ۱۸ بــه کافــه کتــاب مرکــزی 

واقــع در ابتــدای خیابــان ســیدعلیخان مراجعــه کنند.

 زندگی گوینده هرکول پوآرو 
مستند می شود

کارگــردان مجموعــه مســتندهای »پیشکســوتان دوبلــه« 
می گویــد در حــال تدویــن مســتندی دربــاره اکبــر منانــی 

اسـت. 
ابوالفضــل توکلــی، تهیه کننــده و کارگردان مســتند »دوران 
افشــاریه«، دربــاره فعالیت هــای خــود بــه خبرنــگار مهــر 
گفــت: پارســال همیــن روزها در حال ســاخت مســتندی 
گوینده هــای  از  یکــی  افشــاریه،  غالمعلــی  دربــاره 
شــاخص بــودم کــه امســال از شــبکه مســتند نمایــش 
ــنواره  ــن جش ــت در یازدهمی ــرار اس ــاال ق ــد. ح داده ش

ــد.  ــه نمایــش درآی »ســینماحقیقت« ب
وی همچنیــن دربــاره دیگــر دوبلورهایــی کــه قصــد 
ســاخت مستندشــان را دارد، توضیــح داد: در حــال 
ســاخت مســتندی از اکبــر منانــی هســتم کــه اکنــون در 
حــال تدویــن اســت. اکبــر منانــی از دوبلورهای شــاخص 
و شناخته شــده اســت کــه گویندگــی شــخصیت های 
ــر  ــور، زبل خــان و... را ب ــوآرو، گالی ســریال هایی چــون پ

ــده داشــته اســت.  عه
ــه  ــن مجموع ــاخت ای ــرد: س ــوان ک ــردان عن ــن کارگ ای
مســتندها دربــاره گوینده هــا و دوبلورهــا بــا عنــوان 

»پیشکســوتان دوبلــه« ادامــه دارد.

ــدران ســوئدی«  نمایشــگاه عکــس »پ کیمیای وطن
در خانه صفـوی برگـزار مـی شـود. 

ــا همــکاری ســفارت ســوئد در تهــران،  ــه صفــوی ب خان
نمایشــگاهی از آثــار عکــس »یوهــان ِبومــان« بــا عنــوان 

ــد.  ــزار می کن ــدران ســوئدی« برگ »پ
ِبومــان متولــد ۱۹۸۲ ســوئد و از عکاســان  یوهــان 
جوایــز  تاکنــون  او  اســت.  ایــن کشــور  برجســته 
گوناگونــی را از آن خــود کــرده اســت کــه ازجملــه 
می تــوان بــه جایــزه جهانــی عکس هــای خبــری، 
ــی  ــن مل ــزه انجم ــال، جای ــس س ــی عک ــزه جهان جای
ــاره  ــف اش ــی یونیس ــزه عکاس ــری و جای ــان خب عکاس

ــرد. ک
ایــن عــکاس پیش تــر هــدف از خلــق مجموعــه عکــس 
ــت:  ــرده اس ــوان ک ــن عن ــوئدی« را این چنی ــدران س »پ

ــدان  ــا فرزن ــه ب ــی ک ــره پدران ــا اســتفاده از پرت ــن ب »م
و  می گیرنــد  قــرار  روزانــه  موقعیت هــای  در  خــود 
همچنیــن گفت وگــو بــا ایــن پــدران تــالش کــرده ام بــه 
نوعــی توجــه را معطــوف بــه پدرانــی کنــم کــه ارتبــاط بــا 
ــح  ــود ترجی ــه خ ــر کار و حرف ــواده را ب ــدان و خان فرزن

ــد.« داده ان
آذرمــاه  نمایشــگاه عکــس »پــدران ســوئدی« ۲۴ 
ــوئد در  ــفیر س ــخنرانی س ــور و س ــا حض ــاعت ۱۷ ب س

خانــه صفــوی افتتــاح می شــود. 
تــا  نمایشــگاه  ایــن  از  بازدیــد  بــرای   عالقه منــدان 
ــا  ــا ۱۳ و بعدازظهره ــاعت ۱۰ ت ــا س ــاه، صبح ه ۶ دی م
ســاعت ۱۷ تــا ۲۲ بــه خانــه صفــوی، واقــع در خیابــان 
خاقانــی، حــد فاصــل خیابــان خواجــه پطــروس و 
خیابــان وحیــد، جنــب کوچــه شــماره ۳۱ مراجعــه کننــد.

فیلــم ســینمایی »دختــر... پــدر... دختــر« بــه کارگردانــی 
پناه برخــدا رضایــی از ۲۷ آذرمــاه در گــروه ســینمایی هنــر 

ــد. ــه نمایــش درمی آی ــه ب و تجرب
ــم،  ــانه ای فیل ــاور رس ــل از مش ــه نق ــنا ب ــزارش ایس ــه گ ب
ــی  ــی و تهیه کنندگ ــه کارگردان ــر« ب ــدر... دخت ــر... پ »دخت
پناه برخــدا رضایــی، روایتــی از داســتان زندگــی ســه 
خواهــر را در طبیعتــی بکــر... یکــی مســلول... یکــی 
مجنــون... یکــی دلــداده... بــا پیونــدی از نقاشــی و ســینما 

روایــت می کنــد.
ایــن فیلــم تاکنــون در جشــنواره های مختلــف بــه نمایــش 
ــوود  ــی،  هالی ــدان ورایت ــت منتق ــش مثب ــده و واکن درآم

ریپورتــر و اســکرین دیلــی را بــه دنبــال داشــته اســت.
ــاه در  ــر« از ۲۷ آذرم ــدر... دخت ــر... پ ــم »دخت ــران فیل اک
گــروه هنــر و تجربــه آغــاز می شــود و مراســم آییــن دیــدار 

و افتتاحیــه فیلــم نیــز دوم دی مــاه در مــوزه ســینما برگــزار 
می شــود.

دختــر«  پــدر...  »دختــر...  ســینمایی  فیلــم  عوامــل 
کارگــردان:  و  تهیه کننــده  نویســنده،  از:  عبارت انــد 
ــد رســولی،  ــرداری: محم ــر فیلمب ــی، مدی پناه برخــدا رضای
ــاس:  ــه و لب ــراح صحن ــی، ط ــی اعالی ــردار: امیرعل صداب
ــو، طراحــی  لیلــی بک محمــدی، تدویــن: قاســم خدابنده ل
و ترکیــب صــدا: حســین قورچیــان، موســیقی: امیــد 
رئیس دانــا، تصحیــح رنــگ و نــور: عمــاد خدابخــش، 
ــد: فرشــید  ــر تولی ــزاد خورشــیدی، مدی طــراح پوســتر: به
آذری، دســتیار کارگــردان و برنامه ریــز: کیانــوش الطافــی، 
مشــاور رســانه ای: علــی زادمهــر، بازیگــران: رایــا نصیــری، 
رضــا احمدنیــا، جمیلــه رحیمــی، خدیجــه رحیمی، حســین 

ــی. رحیم
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ــاح  ــا افتت ــاق ب ــری چهارت ــن کارگاه تصویرگ دومی
نمایشــگاه تصویرگــری لهســتان و بــا حضــور 
تصویرگرانــی چــون: علــی بــوذری و هنرمنــد 
تصویرگــر لهســتانی ماریانــا ُاکلیجــاک، بــه مــدت 
دو روز در آذرمــاه جــاری در مــوزه هنرهــای معاصر 
ســازمان فرهنگی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 

ــان برگــزار شــد. اصفه
ــه  ــکیل دهندگان اولی ــی از تش ــوذری، یک ــی ب عل
کارگاه هــای تصویرگــری چهارتــاق بــا موضــوع 
ــن کارگاه دو روزه را  ــت. او ای ــان اس ــی اصفه اصل
ــرد  ــی ک ــاق معرف ــن دوره کارگاه هــای چهارت دومی
و در ادامــه گفــت: اولیــن دوره کارگاه تصویرگــری 
ــان  ــور اصفه ــات فولکل ــا موضــوع ادبی ــاق ب چهارت
ــگاه  ــا نمایش ــاط ب ــه در ارتب ــن کارگاه ک ــود و ای ب
ــا  ــت، ب ــده اس ــکیل ش ــتان تش ــری لهس تصویرگ

ــد.  ــری ش ــان پیگی ــاطیر اصفه ــوع اس موض
وی ادامــه داد: کارگاه  بــا رویکــرد تأثیرگــذاری 
تصویرگــری لهســتان بــر تصویرگــران ایرانــی 

تشــکیل شــده اســت و آنچــه بــرای مــا بیشــترین 
اهمیــت را داشــت و بــرای آن بیشــترین تــالش را 
کردیــم، ایــن بــود کــه در کنــار ایــن آموزش هــای 
تصویرگــر  هنرمنــدان  از  بتوانیــم  کارگاهــی 

ــم. ــتفاده کنی ــتانی اس لهس
 مشترکات تاریخی ایران و لهستان، 

بهانه ای برای حضور تصویرگری لهستان 
در اصفهان

اعتقــاد دارد حضــور مهاجــران  بــوذری  علــی 
لهســتانی پــس از تحمــل رنج هــا و ســختی های 
ــرای  ــران، مشــترکاتی ب ــی دوم در ای ــگ جهان جن
ــن  ــت. ای ــود آورده اس ــه وج ــتان ب ــران و لهس ای
پیشــینه تاریخــی مشــترکی کــه بیــن کشــور 
ــک  ــی ی ــی گاه ــت و حت ــران اس ــتان و ای لهس
ارتبــاط احساســی را تشــکیل می دهــد، مــا را بــه 
فکــر تأثیرپذیــری و تعامــل تصویرگــری ایرانــی و 

ــاند. ــتان کش ــری لهس ــر تصویرگ هن
بــوذری افــزود: تصویرگــری لهســتان جایــگاه 
خوبــی در دنیــای تصویرگــری دارد. لهســتان هــم 
ــوی  ــی و ق ــری غن ــنت تصویرگ ــران، س ــد ای مانن

ــر  ــدان تصویرگ ــور هنرمن ــا حض ــی ب دارد. کارگاه
لهســتان در اصفهــان می توانــد بــاب تــازه ای 
ــن  ــا در ای ــد. هــدف م ــاز کن ــا ب در تصویرگــری م
کارگاه ایــن بــود کــه بــا توجــه بــه هنــر تصویرگری 
ــران را  ــی تصویرگــری ای لهســتان، ســنت های غن
ــا رویکــرد برداشــت از  بهتــر شناســایی کنیــم و ب
تصویرگــری لهســتان، تصویرگــران جــوان مــا 

ــد. ــق کنن ــازه ای را خل ــر معاصــر ت تصاوی
 تالش برای حضور ماریانا اُکلیجاک، 

تصویرگر داستان های فولکلور لهستانی، 
در اصفهان

تصویرگــری  مــدرس کارگاه هــای  و  تصویرگــر 
ــرد: همان طــور  ــه خاطرنشــان ک ــاق در ادام چهارت
ــا حضــور  ــالش م ــن ت ــردم مهم تری ــه اشــاره ک ک
ــا  ــن کارگاه ه ــتانی در ای ــر لهس ــران معتب تصویرگ
هنــر  از  شــناختی کــه  بــه  توجــه  بــا  بــود. 
ــاک  ــا اکلیج ــم ماریان ــتانی خان ــری داس تصویرگ
ــی از  ــی قبل ــا هماهنگ ــی و ب ــا آگاه ــتم، ب داش
ــرکت  ــا ش ــن کارگاه ه ــد در ای ــوت ش ــان دع ایش

ــد.  کنن
ــه  ــت ک ــری اس ــا، تصویرگ ــرد: ماریان ــان ک وی بی
ــر  ــه تصوی ــور را در لهســتان ب داســتان های فولکل
می کشــد و ســنت تصویــری لهســتان را بــه 
ــود  ــن ب ــا ای ــی بینی م ــد. پیش ــی می شناس خوب
ــد  ــری می توان ــر دیگ ــر تصویرگ ــر از ه ــه او بهت ک
ــن و ســنتی لهســتان را  ــری که ــرد تصویرگ عملک
 در کنــار هنــر تصویرگــری ایرانــی بــه مــا معرفــی

 کند. 

ــری  ــای تصویرگ ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــوذری ب ب
ــت:  ــی گف ــری ایران ــه تصویرگ لهســتان نســبت ب
ــری  ــن تصویرگ ــده بی ــزرگ و عم ــاوت ب ــک تف ی

ــود دارد.  ــی وج ــری ایران ــتان و تصویرگ لهس

مــا در تصویرســازی ایرانــی کــه پیشــینه تصویــری 
ــز  ــوش ری ــات و نق ــت، از جزئی آن مینیاتورهاس
مختلــف و بافــت اســتفاده می کنیــم و هیــچ 
ــن  ــم. ای ــی نمی گذاری ــود را خال ــای کادر خ کج
ویژگــی در تاریــخ تصویرگــری و نگارگــری مــا 
بــوده اســت و هنــوز هــم در تصاویــر معاصــر 
اســتفاده می شــود؛ امــا ایــن ویژگــی نقطــه 
ــیاری  ــت؛ بس ــتان اس ــری لهس ــل تصویرگ مقاب
ــد  ــاده ای را تولی ــار س ــتانی آث ــران لهس از تصویرگ

 . می کننــد
لهســتانی  تصویرگــران  وی خاطرنشــان کــرد: 
حتــی وقتــی از پدیده هــای کهــن خــود اســتفاده 

می کننــد، آن تصاویــر را ساده ســازی می کننــد 
و از جزئیــات بســیار دوری می گزیننــد. شــاید 
ایــن ویژگــی کــه از هنــر تصویرگــری مــا کمــی دور 
اســت، الزمــه تصاویــر مــا باشــد و تصویرگــران مــا 
ــوآوری و  ــع ن ــه نف ــی ساده ســازی ب ــن ویژگ از ای

معاصرســازی هنــر ایرانــی اســتفاده کننــد.
علــی بــوذری، مــدرس تکنیک هــای تصویرســازی 
ــن  ــران اســت. او در ای ــد ســال ۱۳۵۷ در ته متول
ــری  ــس تصویرگ ــر از تدری ــه غی کارگاه دو روزه ب
مســئولیت مترجمــی خانــم ماریانــا اکلیجــاک را 

در طــول ســاعات کارگاه بــر عهــده داشــت. 
ایــن دکتــری پژوهــش هنــر در پایــان ســخنانش 
بــا ابــراز رضایــت از تشــکیل ایــن کارگاه در اصفهان 
ــا  ــان ب ــن کارگاه در اصفه ــکیل ای ــرد: تش ــان ک بی
ــران  ــی از مهاج ــش اعظم ــه بخ ــه اینک ــه ب توج
ــک  ــد، ی ــان بوده ان لهســتانی در گذشــته در اصفه
اتفــاق مهــم اســت؛ امــا در کل قــرار نیســت همــه 
ــاق  ــران اتف ــم کشــور در ته ــری و مه ــات هن اتفاق

بیفتــد. 
وی بیــان کــرد: بنــده وقتــی متوجــه شــدم 
در  اصفهــان  در  لهســتان  عکــس  نمایشــگاه 
حــال برگــزاری اســت، موقعیــت را مناســب 
دیــدم و پیشــنهاد برگــزاری ایــن کارگاه  را در 
اصفهــان پیگیــری کــردم. شــعبه لهســتان از 
ــا  ــرای نســل جــوان ب ــاب ب ــی کت ــر بین الملل دفت
توجــه بــه اینکــه دغدغــه کتــاب کــودک را دنبــال 
می کنــد، بــه مــا کمــک کــرد بتوانیــم از هنرمنــدان 
ــان اســتفاده کنیــم.  تصویرگــر لهســتانی در اصفه

،،
 تصویرگــران لهســتانی حتــی هنــگام 
اســتفاده از پدیده هــای کهــن خــود، 
آن تصاویــر را ساده ســازی می کننــد 
و از جزئیات بســیار دوری می گزینند

 مشترکات تاریخی ایران و لهستان 
بهانه ای برای خودنمایی هنر تصویرگری

 وصیت نامه شهید 
علی اکبر اسماعیلی

 1344 ســال  اســماعیلی«  »علی اکبــر  شــهید 
ــاز  ــا آغ ــود. وی ب ــان گش ــه جه ــم ب ــرج چش در ک
ــل  ــه باط ــق علی ــه ح ــازم جبه ــی ع ــگ تحمیل جن
ــات  ــی عملی ــان 1362 ط ــرانجام 16 آب ــد و س ش
ــهادت  ــع ش ــه رفی ــه درج ــن ب ــر 4 در پنجوی والفج
ــن  ــه از ای ــه ای را ک ــن وصیت نام ــد. مت ــل آم نائ
شــهید واالمقــام بــه یــادگار مانــده اســت، در ادامــه 

می خوانیــد:
بسم هللا الرحمن الرحیم

ــک  ــی رب ــی ال ــه ارجع ــس المطمئن ــا النف ــا ایته ی
ــی  ــادی و ادخل ــی عب ــی ف ــة فادخل ــة مرضی راضی

ــی. جنت
ــور  ــه حض ــروز ب ــن و دل آرام، ام ــس مطمئ ای نف
پــروردگارت بــاز آی کــه تــو خشــنود بــه نعمت های 
ابــدی او و او راضــی از تــو اســت؛ بــاز آی و در صــف 
بنــدگان خــاص مــن در آی و در بهشــت مــن 

داخــل شــو.
ــت و  ــن گرف ــه دام ــر ب ــه ای دیگ ــن الل دار خونی
ــار  ــن ب ــرای چندمی ــود را ب ــعت خ ــت پروس دش

ــرد. ــن ک عطرآگی
بــا ســام و درود بی کــران بــه رهبــر کبیــر انقــاب 
ــن  ــای خونی ــران و از کرب ــهیدپرور ای ــت ش و مل

ــای حســین. ــا کرب ــران ت ای
حضور محترم پدر و مادر مهربانم سام علیکم

پــس از عــرض ســام، امیــدوارم حالتــان خــوب و 

خــوش و خــرم باشــد و در ســایه خداونــد متعــال 
بــوده باشــید و بــه پــدرم ســام گرمــی می رســانم 
ــم  ــه قلب ــی از ت ــام گرم ــم س ــادر مهربان ــر م و ب
ــانم و از  ــام می رس ــم س ــر برادران ــانم و ب می رس
آنهــا می خواهــم ســعی کننــد تــوده مــردم را 
ــادی و  ــر اعتق ــتند، از نظ ــاب هس ــق انق ــه عاش ک
ــادق  ــراد ص ــد اف ــا بتوان ــد ت ــاده کنن ــی آم سیاس
انقــاب را شناســایی کننــد و عناصــری را کــه 
کــه  بشناســند  دارنــد،  انحرافــی  جریان هــای 
ــی اســت  ــداوم انقــاب حیات شــناخت مــردم در ت
و بــه خواهرانــم زهــرا و فاطمــه ســام گرمــی 
می رســانم و از آن هــا می خواهــم همچــون زینــب 
اســتوار و پایــدار باشــند و زینب گونــه رفتــار کننــد.
پــدر جــان! امیــدوارم مــرا ببخشــید و مــادر 

مهربانــم و بــرادران و خواهــران عزیــزم! امیــدوارم 
مــرا حــال کنیــد و از دوســتان و آشــنایان حالیــت 

ــد. بطلبی
ــان،  ــزرگ ایم ــای ب ــی از پایه ه ــادرم! یک ــدر و م پ
صبــر اســت؛ پــس نکنــد در مقابــل شــهادت مــن 

ــد.  ــان بدهی ــود نش ــی از خ بی تاب
ــدر جــان! امیــدوارم راه مــن و دیگــر شــهیدان را  پ
ادامــه دهیــد و امیــدوارم ایــن اســام را در تمــام 
ــن امــام امــت  ــد و دســت از ای ــزار کنی ــان برگ جه

ــد.  ــوار برنداری بزرگ
و  اســام  از  می خواهــم  شــما  از  عزیــزان!  ای 
انقــاب اســامی تــا آخریــن قطــره خــون حمایــت 
کنیــد و مبــادا در ایــن راه از صحنــه نبــرد حــق علیه 
باطــل خــارج شــوید کــه ایــن خواســت شــیاطین 

ــت.  ــرب اس ــرق و غ ــه گر ش وسوس
ــد و  ــوش کنی ــه را گ ــی فقی ــن ول ــواره فرامی هم
پشــتیبان او باشــید تــا آســیبی بــه ایــن مملکــت 
وارد نشــود و بــه ایــن جنــگ غیرعادالنــه تحمیلــی 
رژیــم عــراق کــه بــا حمایــت همه جانبــه دول 
شــرق و غــرب علیــه ایــران اســامی بــه پــا کــرده 

ــد. ــه دهی ــت، ادام اس
ان شــاءهللا خــدا نصــرت و پیــروزی نصیب اســام و 
مســلمین گردانــد. در ضمــن پدر و مــادرم! هرچقدر 
توانســتید برایــم نمــاز یــا روزه قضــا بگیریــد. 

ــم. ــا می بینی ــر را در کرب ــاءهللا همدیگ ان ش
»من ترک الصاة متعمدًا فقد کفر جهارا«

ــق  ــه تحقی ــد، ب ــرک کن ــدا ت ــاز را عم ــس نم هرک
ــت.« ــر اس ــه کاف هرآین

عکاسی

عکاسی مهاجرت در »۱۰ روز با عکاسان«
ــرت در  ــی در مهاج ــدن و عکاس ــران و جهانی ش ــی ای ــت عکاس نشس
هشــتمین روز ششــمین همایــش ۱۰ روز بــا عکاســان برگــزار می شــود. 
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روابــط عمومــی ششــمین همایــش ۱۰ 
ــا حضــور  ــران و جهانی شــدن ب ــا عکاســان، نشســت عکاســی ای روز ب
رونمایــی  و محمدرضــا مریــدی ســاعت ۱۵،  حامــد طاهری کیــا 
ــه و اسالیدشــو ســاعت ۱۶:۴۵ و نشســت  کتاب هــای عکاســان ارومی
ــژاد  ــک ذات، رضــا بهرامی ن ــا حضــور ســاعد نی عکاســی در مهاجــرت ب
ــمین  ــتمین روز شش ــاعت ۱۸:۳۰ در هش ــی س ــی نایین ــدی بمان و مه
ــه هنرمنــدان ایــران  دوره ایــن رویــداد )چهارشــنبه ۲۲ آذرمــاه( در خان

برگــزار می شــود. 
کارگاه عملــی فتومونتــاژ بــا حضــور صمــد قربــان زاده ســاعت ۱۰ و کارگاه 
بررســی عکاســی هنــری در ایــران بــا حضــور زانیــار بلــوری ســاعت ۱۲ 

ــز آغــاز می شــود.  نی
در بخــش نــگاه شــخصی هشــتمین روز همایــش ۱۰ روز بــا عکاســان 
ــاعت  ــم« س ــدوده متراک ــوان »مح ــا عن ــاب ب ــری از مین ــام ذاک بهن
۱۵:۳۰، مهســا احرابی فــرد از تهــران بــا عنــوان »زنــان کوچــک« 
 ســاعت ۱۶:۳۰، علیرضــا میرزایــی از ارومیــه بــا عنــوان »بعــد از پایــان« 
ــتن  ــوان »شکس ــا عن ــادل ب ــهاب الدین ع ــر ش ــاعت ۱۷:۳۰ و دکت س
حفــاظ شیشــه ای« ســاعت ۱۸:۳۰ نــگاه و تجربــه خــود را در عکاســی 

ــد.  ــان می کنن بی
نشســت »عکاســی مســتند؛ اعترافــات ذهــن عــکاس« بــا حضور ســعید 
ــی از  ــعید فرج ــواد« از س ــرزا ج ــتند »می ــم مس ــش فیل ــی و نمای فرج
برنامه هــای انجمــن صنفــی عکاســان مطبوعاتــی ایــران در هشــتمین روز 
ششــمین دوره ۱۰ روز با عکاســان اســت که ســاعت ۱۷:۳۰ روز چهارشــنبه 
۲۲ آذرمــاه در گالــری تابســتان خانــه هنرمنــدان ایــران برگــزار می شــود.

سینما

اکران فیلم عیاری پس از ۱۳ سال
ــاخته  ــم س ــه ب ــوع زلزل ــا موض ــو آرزو« ب ــدار ش ــینمایی »بی ــم س فیل
ــر و  ــاری از ۲۵ آذرمــاه اکــران خــود را در ســینماهای هن ــوش عی کیان

ــاز خواهــد کــرد.  ــه آغ تجرب
بــه گــزارش ایســنا، ایــن فیلــم کــه در ســال ۱۳۸۳ بــا موضــوع زلزلــه 
مهیــب در شــهر بــم تولیــد شــده، تاکنــون فرصــت اکــران پیــدا نکــرده 
بــا مشــارکت  برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه  براســاس  و  اســت 
بنیــاد ســینمایی فارابــی از روز شــنبه ۲۵ آذرمــاه در ســینماهای »هنــر 

ــد.  ــاز می کن ــران خــود را آغ ــه« اک و تجرب
بهنــاز جعفــری، مهــران رجبــی،  مهــدی جعفــری، محمدحســین 
اکبــری، احســان رضوانــی،  ســحر ســاالری و زینــب زمانــی، بازیگــران 

ــتند.  ــو آرزو« هس ــدار ش ــینمایی »بی ــم س فیل
مراســم افتتاحیــه فیلــم ســینمایی »بیــدار شــو آرزو« نیــز روز شــنبه 
۲۵ آذرمــاه بــا حضــور چهره هــای فرهنگــی و هنــری در مــوزه ســینما 

برگــزار خواهــد شــد. 
فیلــم »بیدارشــو آرزو«، داســتان آمــوزگار جــوان روســتایی در حاشــیه 
ــر آوار،  ــدن از زی ــس از بیرون آم ــه پ ــد ک ــت می کن ــم را روای ــهر ب ش
ــه ســوی شــهر راه  ــکارش جــان ســپرده اســت. او ب ــرد هم ــی می ب پ
ــه شــهر،  ــا رســیدن ب ــا ب ــاورد؛ ام ــی کمــک بی ــرای اهال ــا ب ــد ت می افت
ــر  ــا روی داده و از ه ــی در آنج ــه اصل ــه فاجع ــد ک ــه درمی یاب ناباوران
گوشــه و کنــاری فریــاد شــیون و زاری و درخواســت کمــک بلنــد اســت؛ 
ــی ای  ــه روحان ــته ب ــروح و کش ــر از مج ــران و پ ــتان وی وی در بیمارس
ــه گورســتان شــهر مــی رود  ــی او ب ــه و راهنمای ــه توصی برمی خــورد و ب
ــی  ــردی زندان ــردازد. م ــا می پ ــن آنه ــا و دف ــه کار غســل دادن زن ه و ب
ــرای  ــت، ب ــانده اس ــهر رس ــه ش ــود را ب ــدان خ ــی زن ــر ویران ــه در اث ک
ــد. ــک می خواه ــدش، »آرزو«، از او کم ــادر و فرزن ــل دادن زن، م غس

ادبیات

»مزخرفات فارسی« منتشر شد
ــد.  ــر ش ــکراللهی منتش ــا ش ــته  رض ــی« نوش ــات فارس ــاب »مزخرف کت
ــده، در ۱۳۵  ــاب آم ــازار کت ــه ب ــی ب ــه به تازگ ــی« ک ــات فارس »مزخرف
صفحــه بــا قیمــت ۹ هــزار تومــان از ســوی انتشــارات ققنــوس منتشــر 
شــده اســت. طــرح جلــد کتــاب هــم از فــرزاد ادیبــی اســت. در بخشــی 
ــاب  ــن کت ــه در ای ــت: آنچ ــده اس ــی« آم ــات فارس ــه  »مزخرف از مقدم
می خوانیــد، گزیــده ای اســت از یادداشــت هایی کــه طــی چندیــن ســال 
ــاه  ــت هایی کوت ــت. یادداش ــده اس ــر ش ــانه ها منتش ــا و رس در روزنامه ه
کــه جنبــه  آمــوزش عمومــی دارنــد و در آنهــا کوشــیده ام بــدون واردشــدن 
ــه  ــره را ب ــی روزم ــان فارس ــف زب ــی ظرائ ــی، بعض ــث تخصص ــه مباح ب
زبــان ســاده و بــا کمــی چاشــنی طنــز بیــان کنــم. توجــه دادن کاربــر عــام 
ــگارش  ــز ن ــا و اصطالحــات و نی ــه واژه ه ــردن ب ــه فکرک ــان فارســی ب زب
ــوده  ــت ها ب ــن یادداش ــن در ای ــدف م ــن ه ــیوا، مهم تری ــزه و ش پاکی
اســت. در بازنگــری یادداشــت ها بــرای انتشــار در ایــن کتــاب، عــالوه بــر 
کنارگذاشــتن حــدود نیمــی از آنهــا و بازنویســی یادداشــت های برگزیــده، 
 از حــذف ارجاعــات تاریخــی همچــون رویدادهــای سیاســی و فرهنگــی 
و اجتماعــی روز پرهیــز کــرده ام تــا بــه کام خواننــدگان شــیرین تر 
ــان  ــار اولش ــان انتش ــاس زم ــز براس ــا نی ــدن آنه ــب چی ــیند. ترتی بنش

ــد.  ــته باش ــی داش ــه و پایان ــاز و میان ــیده ام آغ ــت و کوش نیس
ــد کتــاب نوشــته شــده اســت: رضــا شــکراللهی،  در توضیــح پشــت جل
نویســنده، ویراســتار متخصــص ادبیات داســتانی، فعــال ادبی و ســردبیر 
ــث  ــه مباح ــدن ب ــدون واردش ــت ب ــیده اس ــرد، کوش ــایت خوابگ وب س
تخصصــی، بعضــی ظرائــف زبــان فارســی روزمــره را بــه زبــان ســاده و بــا 
کمــی چاشــنی طنــز بیــان کنــد. مهم تریــن هــدف نویســنده توجــه دادن 
کاربــر عــام زبــان فارســی بــه فکرکــردن بــه واژه هــا و اصطالحــات و نیــز 

ــوده اســت. نــگارش پاکیــزه و شــیوا در ایــن یادداشــت ها ب
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11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
دولت خود را مالک محیط زیست 

می داند
یــک وکیــل دادگســتری گفــت: مشــکالت محیــط 
زیســت از آنجــا آغــاز می شــود کــه دولــت، خــود را 
ــارش از  ــام رفت ــد و تم ــت می دان ــط زیس ــک محی مال
ــبت  ــت و نس ــودش اس ــت خ ــق مالکی ــال ح ــد اعم دی
بــه مالــک اصلــی کــه مــردم هســتند پاســخ گو نیســت. 
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، شــهرام مهاجــر  تصریــح کرد: 
حکومــت امانتــدار اســت و مالــک محیــط زیســت مــردم 

 . هستند
از ایــن موضــوع بــه ســادگی صــرف نظــر شــده و دولــت 
بــه همیــن راحتــی بــرای خــود تصمیــم ســازی می کنــد،  
چــون خــود را امانتــدار نمی دانــد و بــه مــردم کــه 
ــرای خــود   مالــک اصلــی هســتند پاســخ گو نیســت و ب
ــم  ــن آب مه ــرای م ــاًل ب ــه مث ــد ک ــدی می کن اولویت بن

ــگ دیگــر چیســت؟  اســت و یوزپلن
وی ادامــه داد: مدیــران بــرای انجــام وظیفــه امانتــداری 
ــه مــردم اســت،  ــق ب خــود در اداره آن چیــزی کــه متعل
ــم  ــه ببینی ــرای اینک ــد. ب ــون دارن ــام قان ــه ن ــزاری ب اب
ــت  ــتر اس ــزی بیش ــه چی ــران روی چ ــیت مدی حساس
بایــد دیــد چــه انــدازه بــرای آن قانــون داریــم. اینجاســت 
ــت  ــط زیس ــه ای در محی ــه فاجع ــد چ ــوان دی ــه می ت ک

ــم.  داری
ــون  ــا دو قان ــرد: م ــریح ک ــتری تش ــل دادگس ــن وکی ای
اصلــی مرتبــط بــا محیــط زیســت داریــم. قانــون 
ــط  ــازی محی ــت و بهس ــون حفاظ ــد و قان ــکار و صی ش
و  بــوده   ۱۳۵۳ ســال  آن  تصویــب  زمــان  زیســت. 
 آخریــن اصــالح آن یکــی ســال ۷۱ و دیگــری ســال ۷۵ 
بــوده اســت،  یعنــی ۲۱ ســال اســت کــه ایــن موضــوع 
ــی  ــا جریمه های ــون ب ــن قان ــوده و در ای ــم نب ــاًل مه اص
اصــاًل  و  اســت  خنــده دار  کــه  می شــویم  مواجــه 
رانندگــی  جریمه هــای  چگونــه  نــدارد.  بازدارندگــی 
روزآمــد می شــود،  امــا آخریــن اصــالح قانــون شــکار و 

صیــد ۷۵.۹.۲۵ بــوده اســت.

آمار عجیب  فرار مغزها
ــت:  ــدان گف ــکی هم ــوم پزش ــگاه عل ــام دانش ــم مق قائ
خــروج ۱۸۰ هــزار نفــر از دانش آموختــگان کشــور در 
ــه  ــورها از جمل ــر کش ــه دیگ ــرت ب ــال ۱۳۹۴ و مهاج س
کانــادا برابــر اســت بــا مجمــوع درآمــد نفــت کــه 

ــت.  ــور اس ــرای کش ــه ای ب فاجع
دکتــر رشــید حیــدری افــزود: بدتریــن اتفــاق در پدیــده 
ــه احتمــال  ــه ب ــرار ژن از کشــور اســت ک ــرار مغزهــا ف ف
ــدن  ــن آم ــده پایی ــا پدی ــده ب ــه آین ــور در ده ــاد کش زی
ــوآور مواجــه خواهــد شــد.  ــر خــالق و ن ــا فک ــو ی آی کی
ایــن فــرد مســئول بــا تأکیــد بــر اینکــه نیازمنــد تغییــر 
ــت:  ــتیم، گف ــگاه ها هس ــت دانش ــد فعالی ــگاه در رون ن
بایــد فرصت هــا را تشــخیص دهیــم و دانشــگاه ها را 
ــر  ــم. در غی ــم ســوق دهی ــروت از عل ــق ث ــه ســوی خل  ب
ــت  ــدن وضعی ــکل دار ش ــر مش ــالوه ب ــورت ع ــن ص ای
اول علمــی  آمــوزش عالــی و دانشــگاهی، جایــگاه 
 کشــور در منطقــه را بــه ترکیــه و عربســتان واگــذار 

خواهیم کرد.

جامعه
جریمه سنگین،  بازدارنده است

ــتفاده  ــه اس ــت: هزین ــل وزارت راه گف ــل و نق ــاون حم مع
جــاده در کشــور مــا بــر خــالف ســایر کشــورها بــه حــدی 
ارزان اســت کــه مــردم ترجیــح می دهنــد بــا خــودرو ســفر 

کننــد. 
ــی زاده در  ــرداد تق ــر مه ــر، دکت ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــان اینکــه  ــا بی ــک ب نخســتین کنگــره روان شناســی ترافی
ــانی  ــروی انس ــه نی ــران ب ــی در ای ــوادت ترافیک ــتر ح بیش
 برمی گــردد، گفــت: بیشــتر حــوادث بــه ایــن دلیــل 
را  قوانیــن  و  ضوابــط  راننــدگان  کــه  می دهنــد   رخ 

رعایت نمی کنند. 
وی افــزود: نیــروی انســانی، جــاده، نــاوگان حمــل و 
ــوادث  ــن ح ــان و مجروحی ــه مصدوم ــیدگی ب ــل و رس نق
ــی  ــس اســت، پایه هــای اصل ــه اورژان ــه وظیف ترافیکــی ک
ــش  ــران نق ــه در ای ــوند ک ــف می ش ــا تعری ــی در دنی ایمن
نیــروی انســانی از بقیــه علــل در بــروز حــوادث ترافیکــی 

ــت.  ــر اس ــر رنگ ت پ
دنیــا  کشــورهای  از  بســیاری  در  گفــت:   تقــی زاده 
ــرد  ــت و ف ــدان اس ــال زن ــوه،  ۱۵ س ــن رش ــه گرفت جریم
در  می شــود.  محــروم  دولتــی  مشــاغل  از  متخلــف 
کشــورهایی می بینیــم کــه میــزان تخلفــات کــم اســت، بــه 
ایــن دلیــل نیســت کــه الزامــًا همــه  آن هــا افــراد خوبــی 
ــده  ــاًل بازدارن ــا کام ــنگین آن ه ــای س ــتند، جریمه ه هس
ــف  ــک تخل ــر ی ــه خاط ــود ب ــر نمی ش ــرد حاض ــت و ف اس

ــد. ــت بده ــود را از دس ــی خ زندگ

 حمایت از اقشار نیازمند
در بودجه ۹۷

عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس گفــت: بــرای حمایــت 
از اقشــار نیازمنــد، در الیحــه بودجــه ۹۷ ردیف هــای خوبــی 
اختصــاص داده شــده اســت. ســهیل جلــودارزاده در مــورد 
ــزود:  ــی در الیحــه بودجــه ۹۷،  اف ــای حمایت ــار نهاده اعتب
ــه بررســی های انجــام شــده،  ــا توجــه ب در حــال حاضــر ب
بودجــه ســال ۹۷ نهادهایــی مانند کمیتــه امداد، بهزیســتی، 
ــه ســال ۹۶، درصــدی رشــد داشــته  ــاه نســبت ب وزارت رف
ــدان و  ــت از نیازمن ــت دول ــده حمای ــان دهن ــن نش ــه ای ک
قشــر متوســط جامعــه اســت. وی گفــت: در بودجــه کمیتــه 
امــداد بایــد بــرای توانمندســازی مددجویــان، بودجــه خوبی 
اختصــاص داده شــود تــا ایــن افــراد بتوانند بعــد از مدتی به 
خودکفایــی برســند و دیگــر تحت پوشــش نبوده و مســتقل 
 زندگــی کننــد، بــر همیــن اســاس دولــت بایــد مدتــی بــرای 

آن ها هزینه کند. 
ــش  ــرای افزای ــت ب ــه دول ــه اینک ــاره ب ــا اش ــودارزاده ب جل
ــد  ــه داد: بای ــد، ادام ــالش می کن ــی ت ــای حمایت بودجه ه
ــد و  ــدا کن ــص پی ــن دســتگاه ها، منظــم تخصی بودجــه ای
ردیف هایــی کــه در گذشــته وجــود داشــته و دوران آن هــا 
ــد  ــه جدی ــه بودج ــایی و در الیح ــیده، شناس ــر رس ــه س ب

حــذف شــود.

کوتاه اخبار 

پایان خونین اختالف خانوادگی
انگیــزه قتــل خونیــن در  اختالفــات خانوادگــی 

عنبرآبــاد شــد. 
ــا، ســرهنگ محمــود  ــه گــزارش گــروه جنایــی رکن ب
بیدشــکی، رئیــس پلیــس شهرســتان عنبرآبــاد 
گفــت: در پــی تمــاس تلفنــی بــا مرکــز فوریت هــای 
پلیســی ۱۱۰ مبنــی بــر وقــوع یــک قتــل در یکــی از 
ــوران  ــی از مأم ــه اکیپ ــتان، بالفاصل ــالت شهرس مح
پلیــس آگاهــی و کالنتــری مرکــزی بــه محــل اعــزام 

شــدند. 
رئیــس پلیــس شهرســتان عنبرآبــاد افــزود: مأموران 
پلیــس بــا حضــور بــه موقــع خــود در صحنــه جــرم 
متوجــه شــدند، شــخصی بــر اثــر ضربــات جســمی 
ســختی بــه قتــل رســیده و در ایــن راســتا با بررســی 
ابتدایــی  ســرنخ های  آوردن  بدســت  و  میدانــی 

موفــق بــه شناســایی هویــت قاتــل شــدند. 
از  پــس  آگاهــی  پلیــس  مأمــوران  وی گفــت: 
انجــام یــک ســری اقدامــات فنــی واطالعاتــی، 
ــراری را  ــل ف ــایی و قات ــم را شناس ــی گاه مته مخف
ــتگیر  ــه دس ــی و غافلگیران ــات ضربت ــک عملی  در ی

کردند. 
بیدشــکی افــزود: متهــم بــرای تکمیــل پرونــده 
و بررســی بیشــتر موضــوع بــه پلیــس آگاهــی 
شهرســتان تحویــل و در بازجویی هــای تخصصــی 
مأمــوران، وی بــه جــرم خــود اقــرار و دلیــل و انگیــزه 
ــرد. ــان ک ــی بی ــات خانوادگ ــوع را اختالف ــن موض ای

اقدام کثیف مدیر سابق مدرسه
مدیــر مدرســه غیرانتفاعــی در شهرســتان ســاری بــه 
دلیــل انتشــار مطالــب غیراخالقــی از کارمنــدش در 

فضــای مجــازی،  دســتگیر شــد. 
پلیــس  رئیــس  محمدنــژاد،  حســن  ســرهنگ 
ــاکن  ــی س ــت: زن ــاره گف ــدران در این ب ــای مازن فت
شهرســتان ســاری در شــکایتی اعــالم کــرد: شــخص 
ناشناســی در شــبکه های اجتماعــی، مطالبــی کــذب 

ــت.  ــرده اس ــر ک ــه او منتش ــی علی و غیراخالق
مأمــوران پلیــس فتــای اســتان پــس از بررســی های 
فنــی، متهــم را شناســایی و دســتگیر کردنــد. متهــم 
پــس از مواجــه شــدن بــا شــاکی و مشــاهده 
مســتندات فنــی اعتــراف کــرد: مدیــر مدرســه 
غیرانتفاعــی دخترانــه اســت کــه از شــغلش اخــراج 
شــده اســت و بــا تصــور این کــه شــاکی کــه کارمنــد 
همیــن مدرســه بــود در اخــراج وی دخالــت داشــته، 

ــه اســت.  ــه انتقــام گرفت ــم ب تصمی
رئیــس پلیــس فتــای مازنــدران ادامــه داد: »این زن 
کــه متهــم بــه انتشــار مطالــب کــذب و غیراخالقی در 
ــراف کــرد انتشــار  شــبکه های اجتماعــی اســت، اعت
مطالــب غیراخالقــی علیــه کارمنــدش در شــبکه های 
اجتماعــی و درج شــماره تلفــن شــاکی در زیــر ایــن 
ــردن وی در  ــرو ک ــام و بی آب ــد انتق ــه قص ــب ب مطال
ــرای ســیر  ــم ب ــود. مته ــواده ب ــن دوســتان و خان بی

مراحــل قانونــی روانــه دادســرا شــد.

منوکســید کربن،  گاز  بــا   مســمومیت 
ــزار و ۶۵۷  ــان ۷ ه ــته ج ــال گذش در ۱۰ س
ــای  ــت، مرگ ه ــه اس ــور گرفت ــر را در کش نف
و  بی احتیاطــی  حاصــل  کــه   خاموشــی 

بی توجهی به هشدارهاست. 
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، گازگرفتگــی 
تعــداد  ســال  دوم  نیمــه  در  ســاله  هــر 
مــرگ  بــه کام  را  هم وطنــان  از   زیــادی 

می کشاند. 
ــته،  ــه گذش ــک ده ــار ی ــر آم ــروری ب ــا م ب

ــوزش  ــه آم ــاز ب ــت: نی ــوان گف ــکارا می ت آش
بیشــتر شــهروندان، امــری ضــروری اســت. 
آمارهــا می گویــد: حداقــل فوتی هــا بــر 
ــال ۱۳۸۹  ــه س ــوط ب ــی، مرب ــر گازگرفتگ اث
نفــر   ۴۹۷ فوتی هــا  تعــداد  اســت کــه 
 بــوده اســت و بیشــترین آن هــا مربــوط بــه 
ســال ۸۶ و زمســتان ســخت آن ســال کــه 

تعــداد فوتی هــا را بــه عــدد ۱ هــزار و ۲۴ نفــر 
رســانده بــود. بــر اســاس بررســی آمــاری، در 
پنــج ســال اخیــر، تهــران بــه طــور ثابــت در 
مــرگ و میــر ناشــی از گازگرفتگــی، همــواره 

حائــز رتبــه نخســت بــوده اســت.
بــه طــوری کــه می تــوان گفــت یــک چهــارم 
بــه  بــه گازگرفتگــی  مربــوط  فوتی هــای 

ــران،  ــد از ته ــق دارد. بع ــران تعل ــتان ته اس
اســتان های خراســان رضــوی و اصفهــان 
گاز  از  ناشــی  مســمومیت های  صــدر  در 
مونوکســید کربن قــرار دارنــد و کمتریــن 
ــهر،  ــتان های بوش ــه اس ــوط ب ــز مرب ــار نی آم

ــت.  ــوده اس ــالم ب ــزگان، و ای هرم
پزشــکی  آمــار  اســاس  بــر  همچنیــن 

ــی  ــان جنوب ــته، خراس ــال گذش ــی، س قانون
 و ایــالم کمتریــن تلفــات مســمومیت را 

داشتند. 
آمــار ۷۰ درصــدی مــرگ و میــر بــر اثــر 
استنشــاق گاز مونوکســید کربن بــه دلیــل 
موضوعــی  دودکش هــا،  اشــتباه  نصــب 
ــار  ــادگی از کن ــه س ــوان ب ــه نمی ت ــت ک اس
آن گذشــت. قطعــًا در ایــن زمینــه نیــاز 
ــازی  ــر و آشناس ــتر و بهت ــوزش بیش ــه آم ب

شــهروندان الزامــی اســت.

مرگ خاموش ۷۶۵۷ نفر در ۱۰ سال

گروه اجتماعی رسول مهدی زاده
R.M.Zadeh@eskimia.ir

ــه  ــردی ودوری را ب ــی، س ــی درپ ــای پ دعواه
ــش  ــا را افزای ــی آورد وشــک وتردیده ــراه م هم
ــد،  ــازی می کن ــه مسئله س ــی ک ــد. ذهن می ده
ــه  ــا ب ــردد ام ــا جســتجوکردن آرام می گ ــا ب تنه

چــه قیمتــی؟
اعتمادســازی دززندگــی زوجیــن امــری زمان بر 
اســت و یــک شــبه اتفــاق نمی افتــد، صبــرالزم 
دارد. متأســفانه یــک ســری از خانم هــا وآقایــان 
ــازند و  ــان می س ــان پنه ــائلی را از همسرش مس
ــد  ــه بای ــد ک ــان می دانن ــم شخصی ش ــز حری ج
ــار  ــن رفت ــا ای ــه ب ــل از اینک ــد غاف ــی بمان مخف
ــد و  ــود می آورن ــه وج ــده ای را ب ــکالت عدی  مش
 خدشــه دار کــردن اعتمــاد همســر موضــوع 
ــود را  ــاص خ ــات خ ــت وتبع ــی نیس کم اهمیت

دارد.
مشــاور   روانشــناس،  میرجهانیــان  نوشــین 
بــا  وگــو  درگفــت  دانشــگاه  مــدرس  و 
حریــم  گفــت:  وطــن،  کیمیــای  خبرنــگار 
محرمانــه ای  محیــط  و  فضــا  شــخصی 
را مؤلفه هایــی  شــخص  درآن  کــه   اســت 

قــرار می دهــد و مســئولیت آن هــا را خــود 
و ورود  اجــازه  دیگــران  بــه  و  دارد   برعهــده 

جســتجو نمی دهــد، ایــن فضــا وحریــم نــه تنهــا 
ــه  ــتان،  بلک ــه و دوس ــراد جامع ــا اف ــه ب دررابط
درخانــواده نیزبایــد وجــود داشــته باشــد، زمانی 
ــور خــط  ــم، منظ ــت می کنی ــم صحب ــه ازحری ک
کشــی بیــن افــراد نیســت، احتــرام بــه انســانی 
ــه زندگــی حــق داشــتن  ــرای ادام ــه ب اســت ک

اعتمــاد بــه نفــس و عــزت نفــس رادارد. انســان 
ــد  ــودش می اندیش ــه خ ــخصی ب ــم ش درحری
ــده  ــاس، عقی ــه احس ــت را دارد ک ــن فرص و ای
وخواســته های خــود را داشــته باشــد و از آن هــا 

محافظــت کنــد. 
دونفــر  امــا  اســت  دونفــر  پیونــد  ازدواج 
در  نیســت  قــرار  و  بــوده  مســتقل  کــه 
را  اســتقالل  ایــن  زندگــی،  چیــز  همــه 
وابســته،  یکدیگــر  وبــه  بدهنــد  ازدســت 
 تنیــده و محــدود شــوند. بلکــه بایــد آزاد و 
ــن  ــه ای ــند ک ــاد باش ــل اعتم ــال قاب ــن ح درعی
اعتمــاد باســرمایه گــذاری عاطفــی زوجیــن 
ــر شــکل  ــر و بهت ــت زودت و وجــود شــرایط مثب
ــواردی  ــی از م ــویی یک ــی زناش ــرد. زندگ می گی
اســت کــه حریــم شــخصی فــرد جایــگاه 
ــرور  ــه م ــن اســت ب ــژه ای دارد، گرچــه ممک وی
ــی  ــردد تاجای ــیب گ ــر و آس ــار تغیی ــان دچ زم
و آگاهــی  عــدم  دلیــل  بــه  زوجیــن   کــه 

بی اهمیت شمردن، آن را به خطر بیندازند.  
طبیعــی  می کننــد،  ازدواج  دونفــر  وقتــی 
یــک  درمــورد  می خواهنــد  کــه  اســت 
و  باشــند  داشــته  کافــی  اطالعــات  دیگــر 
رونــد  ایــن  را کشــف کننــد،  هــم  دنیــای 
بــه تدریــج ســبب نزدیکــی زوجیــن شــده 
قــرار  تحــت شــعاع  را   و حریــم شــخصی 
می دهــد و فــرد رفتــار و برخــورد گوناگونــی 
ــت  ــر داش ــد در نظ ــه بای ــت. البت ــد داش خواه
گاهــی رفتارهــا، تعارض هــا و دخالت هــا از 
جانــب دیگــران، حتــی افــراد خانواده و همســر، 
عشــق، محبــت وصمیمیــت قلمــداد می شــود، 

ــول اســت؟ ــورد قب ــا م ــا آی ام
ــم شــخصی  ــد در نظــر داشــته باشــیم حری بای
وخصوصــی بــرای فرهنــگ و آداب و رســوم 
مختلــف مجــزا و جداگانــه تعریف شــده اســت. 
گاهــی ایــن تعریــف ازجانــب فرهنگــی پذیرفتــه 
می شــود و در فرهنــگ دیگــری موجــب حیــرت 
مســلم  طــور  بــه  امــا  می گــردد.  وتعجــب 
زناشــویی جزئــی  زندگــی  می تــوان گفــت: 
ازحریــم شــخصی فرداســت نــه حریم شــخصی 
جزئــی اززندگــی زناشــویی، بایــد درنظرداشــته 
باشــیم ازدواج دو فــرد، درهــم آمیختــن دو 
دنیــای متفــاوت اســت و باعــث تغییراتــی 
درزندگــی زن ومــرد می گــردد و دنیــای فــردی 
ــرت ها  ــازد، معاش ــون می س ــز دگرگ ــان را نی آن
ــه  ــو را ب را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. مــن و ت
ــود،   ــل می ش ــا تکمی ــد، رابطه ه ــدل می کن ــا ب م

ــرد. ــن نمی ب ــت را از بی ــا هوی ام
 دنیای هویت سه گانه

میرجهانیــان درمــورد دنیــای ســه هویتــی ادامــه 
ــه ای  ــه گان ــای س ــا، هویت ه ــو، م ــن، ت داد: م
زندگــی  درفضــای جدیــد  بایــد  اســت کــه 
مشــترک جــای خــود را بازکنــد، متأســفانه 
نمی افتــد  اتفــاق  ایــن  از مــوارد  دربســیاری 
می شــود.  مشــکل  دچــار  )مــا(  وهویــت 
ــا  ــن مرزه ــر ای ــن دربراب ــت زوجی ــه مخالف البت
بــه  می تــوان  دارد کــه  مختلفــی  علت هــای 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی م
فــرد احســاس آزار و طــرد شــدن دارد، احســاس 
بــی مســئولیتی همســر در زندگــی، عــدم کنتــرل 

زندگــی مشــترک، عــدم اعتمــاد وامنیــت.

البتــه می تــوان بــا رفتارهــای درســت و صادقانــه 
درطــول زمــان ایــن احســاس ها را کــم  و حتــی 

از بیــن بــرد.
ــود،  ــان ش ــت بی ــه الزم اس ــری ک ــب دیگ مطل
مــواردی اســت کــه جزحریــم شــخصی اســت و 
ــه شــرح  ــت داده شــود، ب ــه آن هــا اهمی ــد ب بای

ــل اســت: ذی
-دخالت درامور مربوط به محیط کار

ــواده  ــا خان -ســرک کشــیدن دررابطــه همســر ب
ــتانش ودوس

-اصــرار و پــا فشــاری بــرای دانســتن اطالعــات 
دوران مجــردی همســر

جســتجوی وســائل شــخصی بــدون اطــالع 
ایمیل هــا، گــوش  )پیام هــا،  ماننــد:  همســر 
ســرک  تلفنــی،  تماس هــای  بــه  دادن 
کشــیدن درفضــای مجــازی همســر، توجــه 
بــه کارهــا و امورشــخصی فــرد کــه مشــروع 
نقاشــی  ازجملــه:  اوســت  موردعالقــه  و 
کشــیدن، کاردســتی، کنــکاش دربــاره ازدواج 
ــس  ــاید ح ــات ش ــن اطالع ــر.( ای ــی همس قبل
بیــش  ولــی  دهــد،  راکاهــش  کنجــکاوی 
ــای  ــردن فض ــت ک ــور دخال ــن ام ــدازه درای ازان
ــرد  شــخصی وهویــت همســر را زیرســوال  می ب
 و فــرد مقابــل را ســلطه گــرو کنتــرل کننــده 
ــترک،  ــی مش ــا( درزندگ ــد. )م ــی می کن معرف

ــکل  ــا ش ــد ت ــول بکش ــی ط ــت مدت ــن اس ممک
ــی زندگــی  ــا( ســال های ابتدای ــن )م ــرد. ای بگی
ــف، حســاس و شــکننده اســت  زناشــویی ظری
ــن دارد  ــمندی زوجی ــت وهوش ــه مراقب ــاز ب و نی
ــداری  ــاد و نگه ــاده اعتم ــود را آم ــد خ ــا بتوانن ت
کننــد. شکســتن ایــن مقولــه و واردشــدن بــه آن 
بــدون فکــر و اندیشــه و برنامــه مناســب وبــدون 
ــه  ــل، ن ــرد مقاب ــوق ف ــق و حق ــن ح درنظرگرفت
 تنهــا زوجیــن را نســبت بــه هــم ســرد و بدبیــن 
می کنــد و مســائل کوچــک را بــه ســوتفاهم های 
بــزرگ تبدیــل می کنــد کــه زنــگ خطــری بــرای 

ــود. زندگــی مشــترک خواهــد ب
 پنهان کاری  و حریم شخصی

پایــان ســخنانش  در  میرجهانیــان  نوشــین 
ــزء  ــان کاری ج ــت: پنه ــان کاری، گف ــاره پنه درب
نکــردن  بیــان  نیســت,  شــخصی  حریــم 
اطالعاتــی کــه بــه زن و مــرد مربــوط می گــردد 
ــورد  ــم در م ــن باه ــت  و زوجی ــروری اس و ض
آن تصمیــم گیــری می نماینــد، پنهــان کاری 

می شــود. محســوب 
 بنابرایــن بــرای داشــتن زندگــی مشــترک 
ســالم عــالوه برحفــظ حریــم ودادن امنیــت بــه 
ــت  ــق ومحب ــه عش ــه ب ــوان باتکی ــر می ت همس
ــه  ــرتان را بیم ــود و همس ــت، خ ــه صداق و البت

ــد. کنی

نوشین میرجهانیان، روانشناس و مدرس دانشگاه در گفت و گو با کیمیای وطن:

در زندگی زناشویی
حریم شخصی را رعایت کنید

ــرد  ــای م ــه تســلیم چــرب زبانی ه ــان جــوان ک ــران و زن دخت
هزار چهــره شــده بودنــد، نمی دانســتند ایــن خواســتگار بــا نــام 
ــاردی  ــاز کــرده و چک هــای میلی آن هــا حســاب های بانکــی ب
کشــیده اســت. در ادامــه، گفــت و گــوی کارشناســان ناجــا را بــا 

ــد. ــردار می خوانی ــن کالهب ای
 سابقه داری؟

ــرداری،  ــات کالهب ــه اتهام ــه ب ــری دارم ک ــابقه کیف ــه، ۹ س بل
ــدان رفتــم. ــه زن چــک برگشــتی، جعــل و رابطــه نامشــروع ب

 چند ساله بودی که زندان رفتی؟
ــدان  ــه زن ــروع ب ــه نامش ــر رابط ــه خاط ــه ب ــودم ک ــاله ب ۱۶ س

ــدم. ــوم ش محک
 ازدواج کردی؟

ســال ۷۹ ازدواج کــردم و ســال ۸۸ بــود کــه بــه خاطــر 
 اختالفــات و مشــکالتی داشــتیم و در حالــی کــه دختــرم 

۹ سال داشت طالق گرفتم.
 اهل کجا هستی؟

اهــل اصفهــان هســتم و ســال ۸۲ بــه تهــران آمــدم و در 
ــردم  ــدازی ک ــی راه ان ــزا فروش ــک پیت ــیتی ی ــه مینی س منطق
و شــب ها نیــز در روزنامه هــا کار توزیــع را انجــام مــی دادم 
 کــه بــه خاطــر مشــکل مالــی، مجبــور بــه گرفتــن پــول 
نزولــی شــدم و در ادامــه بــه زنــدان رفتــم. وقتــی آزاد شــدم 
 بــا یــک نفــر در شــرق تهــران، مغــازه موبایــل فروشــی 
 راه انــدازی کــردم و بــه صــورت قاچاقــی گوشــی همــراه 
وارد می کردیــم و مــی فروختیــم کــه دوبــاره بــه زنــدان افتــادم 
و زمانــی کــه آزاد شــدم، دیــدم شــریکم مغــازه را جمــع کــرده 

و رفتــه اســت.
 چطور به فکر این کالهبرداری میلیاردی افتادی؟

داخــل زنــدان بــا مــردی آشــنا شــدم در آنجــا تصمیــم گرفتیــم 
یــک کارخانــه ایمپلنــت راه انــدازی کنیــم کــه بــه همیــن خاطــر 
مــن شــروع بــه کشــیدن چک هــای زیــادی کــردم و قــرار بــود 
ــا را  ــم چک ه ــید، کم  ک ــد رس ــه تولی ــه مرحل ــرکت ب ــی ش وقت

نقــد کنــم کــه دســتم رو شــد.
 زنان را هم هدف کالهبرداری هایت قرار دادی؟

بلــه، بــا ۵ دختــر طــرح دوســتی و خواســتگاری ریختــم 
ــای  ــم و چک ه ــک گرفت ــت چ ــا دس ــام آن ه ــا ن ــپس ب  و س

آن ها را در بازار خرج کردم.
ً ازدواج کردی؟  طعمه هایت می دانستند قبال

گفته بودم همسرم فوت کرده است.
 کسی به حرفهایت شک نکرد؟

ــردم  ــرح ک ــرح ازدواج را مط ــا او ط ــه ب ــری ک ــن دخت آخری
 و قصــد داشــتم واقعــًا بــا او ازدواج کنــم بــه حرفهایــم 
ــر  ــوت همس ــی ف ــرگ گواه ــدم ب ــور ش ــه مجب ــرد ک ــک ک ش

ــم. ــل کن ــابقم را جع س
 شنیدم عکس سنگ قبر هم به دختر جوان

 نشان دادی؟
ــا  ــه ب ــود ک ــر ب ــنگ قب ــس س ــا عک ــی از آگهی ه ــو یک ــه، ت بل
ــم و  ــابقم را روی آن بنویس ــم زن س ــتم اس ــی،  توانس طراح
دختــر جــوان بــا دیــدن عکــس بــه حرفهایــم اطمینــان کــرد.

 چطور بدون اینکه آن ها به بانک مراجعه کنند، 
حساب باز می کردی؟ 

چــون گــردش حســاب بانکــی خــودم خــوب بــود بانک هــا بــه 

مــن اعتمــاد می کردنــد و بــدون اینکــه خــود شــخص حضــور 
داشــته باشــد، حســاب بــاز می کردنــد.

 با نام منشی شرکت نیز حساب باز کردی؟
بلــه، بــا نــام منشــی شــرکت کــه پســر جوانــی اســت، حســاب 
ــاز کــردم و ۲۸ میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون تومــان چــک  بانکــی ب

کشــیدم.
 چند حساب بانکی به نام خودت است؟

۴۹۰ حساب بانکی دارم.
 چطور این همه دسته چک داری؟

ــا حســابم  ــرای قدیــم اســت، چــون ابتــدا ب دســته چک هــا ب
ــته  ــوز دس ــدم و مج ــناخته ش ــد ش ــورد تأیی ــردم، م کار می ک
ــه همیــن خاطــر همــه ۵۰ دســته  چــک دو جلــدی داشــتم ب

ــودم. چــک را از قبــل تهیــه کــرده ب
 در مجموع چقدر کالهبرداری کردی؟

۲۸ میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون تومــان بــا حســاب منشــی شــرکت 
و ۱۳ میلیــارد و ۹۰۰ میلیــون تومــان بــا حســاب خــودم و 
خانم هایــی کــه بــا آن هــا طــرح ازدواج داشــتم کــه در مجمــوع 

ــود. ــان می ش ــارد توم ــک ۵۲ میلی نزدی
 فکر نمی کردی دستگیر شوی؟

نــه، چــون قــرار بــود بعــد از اینکــه کارخانــه بــه مرحلــه تولیــد 
می رســد، قســمتی از بدهی مــان را بــا توجــه بــه شــرایط بــازار 
پرداخــت کنیــم و طلبکارهــا هــم راضــی بودنــد یــک ســوم پــول 

را بگیرنــد و چــک را بدهنــد کــه نقشــه ام بــه اجــرا نرســید.
 با پول هایی که به دست آوردی، چه کار کردی؟

ثبت نــام   x۵ و   ۷۳۰  ،۵۳۰ مدل هــای   BMW خــودروی   ۶
کــرده بــودم و ۵ خانــه در مناطــق فرمانیــه، ســعادت آبــاد بــه 

ــودم. ــرده ب ــداری ک ــه ای خری صــورت قولنام
 شنیدم برای دخترها هزینه زیادی می کردی؟

بــرای آخریــن دختــر کــه قصــد ازدواج بــا او راداشــتم در شــب 
تولدتــش در یکــی از بهتریــن رســتوران های تهــران تولــد 
گرفتــم و نزدیــک بــه ۴ میلیــون تومــان هزینــه کــردم و شــب 
ولنتایــن ســال گذشــته نیــز در یــک رســتوران لوکــس مراســم 

میلیونــی برگــزار کــردم.
 اگر یکی با زندگی دخترت بازی می کرد

چه کار می کردی؟
نمی دانم. فقط می گویم که اشتباه کردم.

 گفت وگو با آخرین دختری که طعمه علیرضا 
شده بود

دختــر جــوان وقتــی علیرضــا را در اداره پلیــس آگاهــی تهــران 
ــه  ــد و ب ــاری ش ــمانش ج ــک روی چش ــرد، اش ــاهده ک مش
ــایت های  ــی از س ــا در یک ــا علیرض ــت: ب ــا گف ــگار  رکن خبرن
مجــازی آشــنا شــدم و پــس از اینکــه همدیگــر را شــناختیم 
همــراه خانــواده اش بــه خواســتگاری ام آمــد و همــه چیز خوب 
پیــش می رفــت تــا اینکــه اولیــن چــک برگشــتی بــه دســتم 
رســید. آنجــا بــود کــه فهمیــدم علیرضــا بــا دســته چــک مــن 
ــه کار  ــی زود دســت ب ــه خیل ــرده ک ــرداری ک ــه کالهب ــدام ب اق
شــدم و چک هــا را جمــع کــردم و علیرضــا نیــز در ایــن مــدت 
ــه  ــا ب ــاه دســتگیر شــد. بن ــان م ــا اینکــه ۲۸ آب ــود ت ــراری ب ف
ایــن گــزارش، تجســس های پلیــس مامــوران پلیــس آگاهــی 
ــی  ــم احتمال ــا و جرائ ــر طعمه ه ــایی دیگ ــرای شناس ــران ب ته

ــره ادامــه دارد. ــن مــرد هزارچه ای

ناگفته های مرد هزار چهره قاتل دختر جوان: آزادم کنید،  تا دیه بدهم

ــاک،  ــی هولن ــه در جنایت ــودرو ک ــگاه خ ــان نمایش نگهب
ــه قتــل رســانده  ــو ب ــه چاق ــا ۱۰ ضرب ــی را ب ــر جوان دخت
و بــه قصــاص محکــوم شــده اســت، امــا ازســوی مــادر 
مقتــول بــه شــرط پرداخــت دیــه بخشــیده شــده بــود، 
ضمــن اعــالم ناتوانــی، از قضــات خواســت آزادش کننــد 

ــا بــه صــورت قســطی دیــه مقتــول را بپــردازد. ت
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از ۳ شــهریور ســال ۹۱ 
نــام  بــه  جوانــی  دختــر  شــدن  ناپدیــد  به دنبــال 

مــادر  شــد.  شــروع  مــژگان 
 وی بــا مراجعــه بــه کالنتــری 
اعــالم کــرده بــود دختــرش صبــح 
ــش از  ــفید رنگ ــد س ــا پرای زود ب
 خانــه خــارج و پــس ازآن ناپدیــد 
ایــن  به دنبــال  اســت.  شــده 
پلیســی  ردیابی هــای  شــکایت 
شــروع شــد تــا اینکــه یــک مــاه 
ــری  ــت کالنت ــوران گش ــد مأم بع
ــر  ۱۱۸ ســتارخان، خــودروی دخت
محــدوده  همــان  در  را   جــوان 

پیدا کردند.
پــس ازبررســی تلفــن همــراه مــژگان، کارآگاهــان 
مــردی  بــا  تماس هایــش  آخریــن  در  او  دریافتنــد 
افغــان بــه نــام غــالم قــرار مالقــات داشــته اســت. بــه 
همیــن خاطــر غــالم کــه نگهبــان نمایشــگاه ماشــین بود 
خیلــی زود دســتگیر شــد. اودر اظهاراتــش ادعــا کــرد کــه 
مدتــی قبــل بــا مــژگان آشــنا شــده و دخترجــوان هــر 
ــرف  ــم ح ــا ه ــت و ب ــه اس ــاس می گرفت ــا او تم روز ب
می زدنــد. اوهمچنیــن اظهارداشــت: »روزانــه بیســت تــا 
ســی هزارتومــان بــه او پــول مــی دادم، امــا یــک شــب 
ــی  ــن خواســت جای ــود ازم ــده ب ــه نمایشــگاه آم ــه ب ک
ــه ناچــار  ــه او بدهــم کــه شیشــه بکشــد. مــن هــم ب ب
قبــول کــردم. امــا چنــد دقیقــه بعــد حالــش بــد شــد 

و وقتــی دیــدم او مــرده اســت جســدش را داخــل 
ــف  ــس از کش ــا پ ــم. ام ــگاه انداخت ــی در نمایش چاه
ــه  ــرد ک ــالم ک ــی اع ــکی قانون ــناس پزش ــد کارش جس
دختــر جــوان در اثراصابــت ضربه هــای چاقــو وخفگــی 

ــه اســت. جانباخت
 دیــری نگذشــت کــه مــرد افغــان در اظهــارات جدیــدش 
ــه ســخن گشــود و پــرده از راز جنایــت هولنــاک  لــب ب
برداشــت و گفــت: وقتــی مــژگان بــه دیدنــم آمــد، باهــم 
درگیــر شــدیم، او کــه عصبانــی 
بــا  هــم  مــن  زد،  بــود، کتکــم 
چاقویــی کــه داشــتم ضربــه ای 
بــه ســینه اش زدم و روی زمیــن 
افتــاد. آنقــدر عصبانــی شــده بــودم 
ــه دیگــر  ــد ضرب ــدم چن ــه نفهمی ک
هــم زده ام. بعــد جســد را تکــه 
تکــه کــردم و از ترســم درون چــاه 

ــم. انداخت
پــس از اظهــارات مــرد افغــان، 
قضــات او را بــه اتهــام قتــل عمــد 
محکــوم  نفــس  قصــاص  بــه 

کردنــد.
 ایــن حکــم بــه تأییــد قضــات دیوان عالــی کشــور هــم 
ــرط  ــه ش ــرد ب ــالم ک ــول اع ــه مادرمقت ــود ک ــیده ب رس
ــت.  ــاص اس ــت از قص ــه گذش ــر ب ــه حاض ــت دی دریاف
امــا روز گذشــته متهــم کــه بــرای تعییــن تکلیــف 
 پرونــده بــه دادگاه کیفــری اســتان تهــران انتقــال 
یافتــه بــود بــه قاضــی اصغــر عبداللهــی ومستشــارش- 
ــه را  ــت دی ــوان پرداخ ــرد: ت ــالم ک ــی- اع ــی واعظ قاض
ــه را  ــم و دی ــد کار می کن ــدارد. اوگفــت: »اگــرآزادم کنی ن
ــات  ــه، قض ــان جلس ــس ازپای ــردازم.« پ ــطی می پ قس
وارد شــور شــدند تــا بــزودی حکمشــان را دربــاره متهــم 

صــادر نماینــد.

کنش    وا

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی 
جمعیت هالل احمر 

عمدتًا بیماری های شایع در منطقه زلزله زده 
کرمانشاه، سرماخوردگی است که ناشی از شرایط 

زندگی مردم زلزله زده است. همچنین ماماها و 
پزشکان زنان برای رسیدگی به بانوان که دچار 

بیماری های مربوط به زنان هستند نیز در منطقه 
حضور دارند و خدمات و مشاوره الزم به آن ها 

ارائه می شود. بر اساس آئین نامه ها ما تا یک ماه 
بعد از سوانح باید در منطقه حضور داشته باشیم و 
این زمان در پایان هفته خاتمه پیدا می کند، اما از 
آنجا که هم ورود ما با هماهنگی با دانشگاه علوم 

پزشکی بوده است و خروج مان نیز همین طور 
خواهد بود، کتبًا اعالم کرده ایم که تا پایان هفته، 
یک ماه به پایان می رسد ولی اگر به ما همچنان 

نیاز دارید در منطقه باقی می مانیم.

جانشین رئیس سازمان وظیفه 
عمومی ناجا 

از شنبه هفته گذشته که ثبت نام از متقاضیان 
کسرخدمت در دفاتر پلیس+۱۰ آغاز شد، استقبال 

خوبی از اجرای این طرح صورت گرفت و طی 
مدت یک هفته شمار ثبت نام کنندگان از مرز ۱۰۰ 
هزار نفر گذشت. در رایزنی های انجام شده میان 
مجلس، دولت و ستاد کل نیروهای مسلح مقرر 

شده است که ساالنه ۲۰ هزار نفر امکان بهره مندی 
از این کسر خدمت ها را داشته باشند اما 

متقاضیان باید توجه داشته باشند که فقط امسال 
باید برای ثبت نام اقدام کنند. بنابراین اگر چنانچه 
به عنوان مثال، فردی، فرزندش دو سال دیگر به 
سن اعزام به سربازی می رسد یا موعد اعزامش 
در آن تاریخ است این فرد نیز باید امسال و در 

این مهلت ثبت نام کند، اما اولویت بندی برای 
دریافت کسر خدمت فرزندش در همان سال 

انجام خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور 
بودجه پیشنهادی بهزیستی برای سال آینده 

۲۴۴۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، 
این در حالی است که بودجه مصوب امسال ۲۲۱۰ 

میلیارد تومان بود، بنابراین می توان گفت بودجه 
این سازمان در سال ۹۷، رشدی ۹.۲ درصدی 
خواهد داشت. براساس آنچه که در تبصره ۱۴ 
الیحه بودجه لحاظ شده است، مستمری های 

مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد در 
سال آینده، حداقل ۱۰ درصد افزایش می یابد. 

براساس الیحه بودجه و ردیفی که در نظر 
گرفته شده است، به منظور کاهش فقر مطلق، 
مبلغی نیز برای افراد پشت نوبتی لحاظ شده 

تا از مستمری حداقلی که هم اکنون مددجویان 
بهزیستی و کمیته امداد بهره مند هستند، برخوردار 

شوند. این همان چیزی بود که سال ها به 
دنبالش بودیم.
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،،
در  کــه  خــودرو  نمایشــگاه  نگهبــان 
جنایتــی هولنــاک، دختــر جوانــی را بــه 
قتل رســانده بود،  از قضات خواســت 
آزادش کنند تا به صورت قسطی دیه 

مقتــول را بپــردازد



امامحسین)ع(میفرمایند:
»الَیْکُمُلاْلَعْقُلِإالِباّتَباِعاْلَحّق«

»عقلجزباپیروىازحق،کاملمنىشود.«

ترفندهایخانهداری
مدیریت زمان

ــت  ــدان اهمی ــت فرزن ــه تربی ــیدگی ب ــه داری و رس خان
بســیاری دارد؛ امــا انجــام تمــام ایــن کارهــا وقــت 
فرصــت  خانم هــا  از  بســیاری  و  می گیــرد  زیــادی 
ــد  ــا چن ــد. ب ــود ندارن ــای خ ــن نیازه ــرای تأمی ــی ب کاف
ترفنــد ســاده می توانیــد در زمــان انجــام کارهــای خانــه 

کنیــد. صرفه جویــی 
 ظرف کثیف در آشپزخانه ممنوع!

ــل  ــقاب غاف ــا بش ــان ی ــک فنج ــتن ی ــچ گاه از شس هی
ــه موقــع و در دفعــات مختلــف  نشــوید. اگــر ظــروف، ب
شســته شــوند، دیگــر زمــان خاصــی را بــرای انجــام ایــن 

کار تلــف نخواهیــد کــرد.
 برنامه ریزی برای خرید و نگهداری نان

نــان از مــواد غذایــی اســت کــه ریخــت و پــاش 
ــان، ســفره ای  ــد ن ــه پــس از خری ــی دارد. بالفاصل فراوان
ــد و  ــک ببری ــای کوچ ــه تکه ه ــا را ب ــد، نان ه ــن کنی په
بالفاصلــه در فریــزر قــرار دهیــد. فقــط یــک بــار در هفتــه 

ــد. ــان بخری ن
 یک جا انجام دادن کارها

ــد؛  ــام دهی ــا انج ــا را یک ج ــی کاره ــد بعض ــعی کنی س
ــدد  ــا ده ع ــدد ی ــک ع ــاز، ی ــرخ کردن پی ــرای س ــال ب مث
تقریبــا یــک مدت زمــان و انــرژی صــرف می شــود؛ امــا 

ــدازد. ــو می ان ــرفت کار جل ــا را در پیش م

سالمباشیم
بالیی که بستنی بر سر کودک می آورد

زیــاده روی در خــوردن بســتنی و حتــی خوراکی هــای 
ــر  ــودک را تغیی ــه ک ــاد، ذائق ــد زی ــت قن ــه عل ــیرین ب ش
ــوردن  ــس از خ ــات پ ــتر اوق ــه بیش ــا ک ــد و از آنج می ده
بســتنی توجهــی بــه شست وشــوی دنــدان آنهــا نمی شــود، 

دندان هــای کــودک مســتعد پوســیدگی می شــود.
بــه نقــل از شــهر خبــر، دکتــر انســیه طالیــی، متخصــص 
بیماری هــای نــوزادان، کــودکان و نوجوانــان در این بــاره 
غیرخیابانــی  و  پاســتوریزه  بســتنی  خــوردن  گفــت: 
ــودک شــادی بخش باشــد؛ چــون هــم  ــرای ک ــد ب می توان
شــیرین و هــم ســرد اســت و نســبت بــه ســایر محصوالت 
موجــود در ســوپرها مثــل چیپــس و پفــک، بــه علــت دارا 
ــالم تر  ــد س ــدرات می توان ــی و کربوهی ــیر و چرب ــودن ش ب
و قابــل قبــول باشــد و مصــرف گه گاهــی آن منعــی 
نــدارد؛ ولــی بایــد دقــت کنیــد کــه بــه مقــدار زیــاد مصــرف 
ــه او بســتنی  ــا پیــش از وعــده غذایــی کــودک ب نشــود ی
ــی  ــده اصل ــن وع ــت جایگزی ــن اس ــون ممک ــد؛ چ ندهی
شــود و کــودک را مســتعد ســوء تغذیه کنــد. مصــرف زیــاد 
بســتنی بــه دلیــل اینکــه باعــث افزایــش وزن غیرطبیعــی 
کــودک می شــود و اشــتهای او را نســبت بــه مصــرف 
ــت  ــر، دریاف ــی دیگ ــد و از طرف ــم می کن ــی ک ــده غذای وع
ویتامیــن، امــالح و پروتئیــن مــورد نیــاز کاهــش می یابــد، 

ــاند.  ــیب برس ــودک آس ــالمت ک ــه س ــد ب می توان
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 تسنیم

ویژگی هایی در زنان که مردان را 
جذب می کند )1(

وقتــی صحبــت از ایــن می شــود کــه مردهــا چگونــه 
ــادر  ــه ص ــرای هم ــی ب ــر کل ــک نظ ــوان ی ــتند، نمی ت هس
ویژگی هایــی عمومــی و مشــترک وجــود  امــا  کــرد؛ 
ــد و  ــدق می کن ــا ص ــه  مرده ــاره هم ــا درب ــه تقریب دارد ک
ــا  ــر آنه ــوان گفــت کــه بیشــتر از هــر چیــز دیگــری ب می ت

تأثیــر می گــذارد و جذبشــان می کنــد.
1. اهمیت دادن به ظاهر خود

اولیــن چیــزی کــه یــک مــرد در شــما می بینــد، ظاهرتــان 
ــی هــم نیســت کــه ســطحی نگر و  ــن معن ــه ای اســت و ب
ظاهربیــن اســت؛ بلکــه منظــور مــا ایــن اســت کــه حتــی 
ــرف زدن  ــودن و ح ــان گش ــت ده ــه فرص ــش از اینک پی
ــگاه اول  ــان ن ــود را در هم ــر خ ــد، تأثی ــدا کنی ــا او را پی ب
گذاشــته اید. اگــر خــوب بــه نظــر برســید و بــه ظاهــر خــود 

اهمیــت بدهیــد، او متوجــه خواهــد شــد.
ــا  ــد از آنه ــه می توانی ــود دارد ک ــی وج ــای آرایش  ترفنده
ــد.  ــتفاده کنی ــا اس ــن ویژگی ه ــوه دادن ای ــر جل ــرای کمت ب

۲. رابطه  خوب با بچه ها
ــرای  ــه دنبــال شــریک مناســب ب وقتــی کــه یــک مــرد ب
ــا دارد  ــا بچه ه ــی ب ــه  خوب ــه رابط ــی ک ــت، زن ــی اس زندگ
ــه  ــی ک ــد زن ــب خواهــد کــرد؛ چــون می دان نظــرش را جل
ــواده   ــد خان ــرد، می توان ــذت می ب ــا ل ــا بچه ه ــودن ب از ب

ــی تشــکیل دهــد. خوب

خانواده سبکزندگی
احترام به پدر و مادر )۲(

امــام رضــا)ع( در حدیثــی جامــع، ضــرورت اطاعــت از 
ــرام  ــظ احت ــد و در حف ــادر را گوشــزد می کنن ــدر و م پ
آنــان می فرماینــد: بــر تــو بــاد کــه پــدرت را اطاعــت و 
نیکــی کنــی، در برابــر او تواضــع و خضــوع بــه خــرج 
دهــی، او را بــزرگ شــماری و اکــرام کنــی، در نــزد او 
ــدر اصــل و  ــرا پ ــی؛ زی صــدای خــود را آهســته گردان
ریشــه فرزنــد اســت و فرزنــد فــرع بــر اوســت؛ اگــر او 
نبــود، فرزنــد نیــز نبــود... . در دنیــا بــا بهتریــن صــورت 
ممکــن پــدران خــود را اطاعــت کنیــد و پــس از مــرگ 

آنــان را دعــا و برایشــان طلــب رحمــت کنیــد. 
نورانــی،  ایــن ســخن  ادامــه  در  آن حضــرت)ع( 
ــاره حــق مــادران تأکیــد فــراوان می کننــد و آن را  درب
الزم تریــن حقــوق برمی شــمرند و می فرماینــد: بــدان 
کــه حــق مــادر، الزم تریــن و واجب تریــن حقــوق 
ــران  ــه دیگ ــه آنچ ــت ک ــادر اس ــن م ــرا ای ــت؛ زی اس
تحملــش را ندارنــد، تحمــل کــرده اســت و بــا چشــم، 
گــوش و تمــام اعضــای بــدن خــود، از فرزنــدش بــا 
ــودک  ــد و ک ــداری می کن ــادمانی نگه ــندی و ش خرس
ــارای  ــی ی ــه کس ــکالتی ک ــام مش ــا تم ــش را ب خوی
پذیــرش آن نیســت، حفــظ می کنــد؛ از ایــن رو بایــد 
بــه انــدازه زحمــت مــادر، از او تقدیــر، بــه او نیکــی و با 
او مــدارا کــرد؛ البتــه جــز بــا کمــک خــدا شــما تــوان 

ــد.  ــادر را نداری ادای حــق م

شماره جدید ماهنامه افق فردا منتشر شد


