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انتظار بربادرفته دشمن
انقالب اسالمی ایران در آستانه 40 سالگی قرار گرفته 
است. در چهار دهه، دشمنان مردم ایران صدها، 
بلکه هزاران توطئه علیه کشور ما داشته اند که به 
لطف الهی و بصیرت مردم انقالبی و رهنمودهای 
رکن رکین انقالب، یعنی والیت فقیه تماما نقش 
بر آب شده است. در توطئه اخیر نیز، دشمن عمود 

خیمه انقالب را نشانه رفته است. 
کنگره  آمریکا در روزهای گذشته، عملیات روانی 
جدیدی را علیه ملت ایران رقم زد و در این عملیات 
طرح موسوم به دارایی رهبران ایران را به تصویب 
رساند. در این مصوبه، وزارت خزانه داری آمریکا 
مکلف شده  است فهرست دارایی رهبران ایران 
ازجمله رهبر معظم  انقالب اسالمی را منتشر کند. 
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همان گونــه کــه آب جــزو منابــع ملــی قلمــداد 
می شــود، پســاب هــم یــک منبــع ملــی 
اســت و بایــد از ایــن منبــع بــه نحــو مطلوبــی 
اســتفاده شــود تــا بدیــن ترتیــب آثــار ناشــی 
از خشکســالی تــا حــد ممکــن کاهــش یابــد.

ــر عامــل  ــه، شــاه بیت ســخنان مدی ــن جمل ای
ــان  در  ــتان اصفه ــاب اس ــرکت آب و فاض ش
ــت:  ــد داش ــه تأکی ــود ک ــگاران ب ــع خبرن جم
انســانی ماهــر  نیــروی  از  بــا برخــورداری 
بــه  می تــوان  تکنولــوژی،  بومی ســازی  و 
و  آب  صنعــت  در  بزرگــی  دســتاوردهای 
بــا  فقــط  مهــم  ایــن  و  رســید  فاضــاب 
همــکاری، همدلــی و همراهــی تمامــی فعاالن 
فاضــاب میســر می شــود. و  آب  صنعــت 

هاشــم امینــی بــا اشــاره بــه اینکــه بازســازی 
ــت  ــان اولوی ــاله اصفه ــاب ۵۰ س ــبکه فاض ش
ملــی اســت، گفــت: هم اکنــون 93 درصــد 
جمعیــت اصفهــان تحــت پوشــش شــبکه 
فاضــاب قــرار دارنــد. امیدواریــم بــا مشــارکت 
مــردم، تــا ســه ســال آینــده کل شــبکه 
اتمــام  بــه  اصفهــان  اســتان  در  فاضــاب 
برســد و صددرصــد کان شــهر اصفهــان تحــت 

ــرد. ــرار گی ــاب ق ــبکه فاض ــش ش پوش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــول شــبکه فاضــاب 
ــر اســت و بیــش از ۵۰  ــان 3۴۰۰ کیلومت اصفه

ــازی دارد،  ــم و بازس ــه ترمی ــاز ب ــد آن نی درص
انشــعابات  فرســودگی،  و  قدمــت  گفــت: 
بهره بــرداری  بــودن  هزینه بــر  غیرمجــاز، 
تخلیه نشــدن  تأسیســات،  نگهــداری  و 
ــرد  ــا گاز گوگ ــا ب ــدن لوله ه ــب، خورده ش مناس
کنترل نشــده  ورود  و   )H۲S( دی اکســید 
آب هــای ســطحی بــه شــبکه فاضــاب، لــزوم 
ــن  ــاب ای ــبکه فاض ــازی ش ــازی و بازس بهس
شــهر را بیــش از پیــش نمایــان می کنــد.

اینکــه هزینه هــای  بــر  تأکیــد  بــا  امینــی 
لوله کشــی آب و فاضــاب بســیار ســنگین 
ــه  ــان ایــن شــرکت در ســال 9۵ ب اســت و زی
ــت،  ــیده اس ــان رس ــارد توم ــدود ۱۷۰ میلی ح
ادامــه داد: ایــن در حالــی اســت که شــبکه آب 
و فاضــاب شــهر اصفهــان، جــزو اولویت هــای 
ملــی تعریــف شــده اســت، امــا اعتبــار خوبــی 

ــه اســت. ــن امــر تخصیــص نیافت ــه ای ب
 اعتبارات دولتی کفاف هزینه های 

شبکه فاضالب را نمی دهد
ــارات  ــص اعتب ــا تخصی ــه ب ــار اینک ــا اظه وی ب
ــب  ــعه مناس ــاهد توس ــم ش ــی نمی توانی دولت
ــزود:   ــان باشــیم، اف شــبکه فاضــاب در اصفه
امــروزه در جهــان، بازچرخانی آب و اســتفاده از 
پســاب فاضــاب بســیار مدنظــر قــرار گرفتــه و 
خوشــبختانه در اســتان اصفهــان در ایــن زمینه 

ــی انجــام شــده اســت. فعالیت هــای خوب
ــداث آب و  ــه اح ــان در زمین ــت: اصفه وی گف

فاضــاب شــهری، شــهری مرجــع محســوب 
می شــود و اقدامــات ســودمندی در زمینــه آب 

و فاضــاب تاکنــون صــورت گرفتــه اســت.
 مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
را  فاضــاب  شــبکه های  طــول  اصفهــان 
در اســتان از متوســط میــزان کل کشــور 
بیشــتر عنــوان کــرد و افــزود: بایــد از تجــارب 
ایــن شــهر به خوبــی اســتفاده شــود تــا 
بهتریــن  بــا  شــهرها  دیگــر  پروژه هــای 

کیفیــت بــه بهره بــرداری برســد.   
 قرارداد 200 میلیارد تومانی برای 

بازسازی شبکه فاضالب اصفهان
ــس  ــروژه فاینان ــه پ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
معــدود  از  اصفهــان  اســتان  در  خارجــی 
و  اســت  کل کشــور  در  بــارز  پروژه هــای 
بین المللــی در  قــرارداد  در آســتانه عقــد 
ــوزش در حــوزه آب و فاضــاب هســتیم،  آم
ــی  ــارد تومان تصریــح کــرد: قــرارداد ۲۰۰ میلی
ــک  ــا ی ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ش
ــا هــدف بازســازی شــبکه  ــی ب شــرکت چین
فاضــاب اصفهــان انجــام شــده اســت. 
ــه صــورت فعــال،  ــون ایــن شــرکت ب هم اکن
ــتفاده از  ــا اس ــاز و ب ــهر آغ ــود را در ش کار خ

ــازی  ــه بازس ــا ب ــوژی روز دنی ــن تکنول آخری
اقــدام کــرده  شــبکه فاضــاب فرســوده 

ــت. اس
امینــی بــا اشــاره بــه اینکــه بازســازی 
ــی  ــر غرب ــان نظ ــی از خیاب ــاب بخش فاض
و شــرقی و خیابــان میــر رو بــه اتمــام 
اســت، اظهــار داشــت: بــا دانــش بازســازی 
ــان در  ــه  در اصفه ــاب ک ــبکه های فاض ش
حــال انجــام اســت، می تــوان اصفهــان 
ــه  ــور در زمین ــتان اول کش ــوان اس ــه عن را ب
ــمار  ــه ش ــاب ب ــبکه های فاض ــازی ش بازس

آورد.
هیئت مدیــره  رئیــس  و  عامــل  مدیــر 
شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان تأکیــد کرد: 
ــر 9۰ ×  ــه قط ــاب ب ــور فاض ــازی کلکت بازس
۱3۵ میلیمتــر چهــارراه نظــر کــه ۲۵ درصــد 
ــمت  ــن قس ــان از ای ــهر اصفه ــاب ش فاض
ــوب  ــه جن ــه تصفیه خان ــا ب ــد ت ــور می کن عب
ــرار گرفــت و  منتقــل شــود، در دســتورکار ق
عملیــات تعویــض و بازســازی شــبکه انجــام 
شــد. ایــن خــط لولــه، 6۰ درصــد فاضــاب 
جنــوب و غــرب اصفهــان را بــه تصفیه خانــه 

ــد. ــال می ده ــوب انتق ــاب جن فاض

 خریداری پساب فاضالب 9 شهر 
توسط فوالد مبارکه

ــرارداد شــرکت  ــاد ق ــه انعق ــن ب وی همچنی
ــاب  ــری از پس ــرای بهره گی ــه ب ــوالد مبارک ف
ــارف  ــرای مص ــتان ب ــهر اس ــاب 9 ش فاض
ــروز  ــه داد: ام ــرد و ادام ــاره ک ــی اش صنعت
ــام  ــه تم ــت ک ــاد هس ــن اعتق ــان ای در جه
ــرب  ــی از آب ش ــده ناش ــاب تولیدش فاض
بایــد بــه چرخــه مصــرف بازگردانــده شــود.

ــه   ــه اینک ــاره ب ــا اش ــئول ب ــام مس ــن مق ای
شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان 
در  فاضــاب  شــبکه  توســعه  دربــاره 
ــان، شاهین شــهر،  شــهرهای لنجــان، اصفه
ــی  ــای عملیات ــران طرح ه خمینی شــهر و تی
اجــرا کــرده اســت، افــزود: در حــال حاضــر 
ــه  ــاب ب ــعاب فاض ــذاری انش ــت واگ ظرفی

ــود دارد. ــهرها وج ــن ش ــترکان در ای مش
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه مــردم بــرای 
واگــذاری انشــعاب فاضــاب می تواننــد 
بــا شــماره تلفــن ۱۵۲۲ تمــاس بگیرنــد 
عنــوان  کننــد،  انشــعاب  درخواســت  و 
ــاب،  ــعاب فاض ــذاری انش ــرای واگ ــرد: ب ک

پیش پرداخــت انشــعاب فاضــاب حداقلــی 
ــاط  ــد در اقس ــان می توانن ــت و متقاضی اس

ــد. ــعاب را بپردازن ــه انش ــه هزین 36 ماه
 در یک برنامه سه ساله می توان 
شبکه فاضالب اصفهان را به اتمام 

رساند
ــی  ــم ط ــن مه ــه ای ــرد: البت ــح ک ــی تصری امین
قرض الحســنه  بانــک  بــا  تفاهم نامــه ای 
تســهیات  از  اســتفاده  بــرای  ایــران  مهــر 
انشــعاب  واگــذاری  بــرای  قرض الحســنه 
ــردم  ــر م ــت و اگ ــده اس ــد ش ــاب، منعق فاض
در ایــن راســتا بــا شــرکت آب و فاضــاب 
ــک  ــا در ی ــد، م ــی کنن ــان همراه اســتان اصفه
برنامــه ســه ســاله می توانیــم شــبکه فاضــاب 
کان شــهر اصفهــان را بــه اتمــام برســانیم و در 
ــم  ــردم می توانی ــارکت م ــا مش ــورت ب ــن ص ای
ــبکه  ــه ش ــیم ک ــور باش ــهر کش ــن کان ش اولی

فاضــاب در آن بــه پایــان می رســد.
 ضرورت استفاده بهینه از منابع آبی 

توسط شهرداری اصفهان
وی در ادامــه صحبت هــای خــود بــا اشــاره بــه 
انشــعابات آبــی کــه در اختیار شــهرداری اســت، 
افــزود: طــی ســالیان گذشــته، شــهرداری 
اصفهــان ۵۱۲ انشــعاب آب داشــت؛ ولــی امروز 
بــه دلیــل شــرایط ســخت آبــی ایــن تعــداد بــه 
6۰ انشــعاب رســیده اســت. این مســئله اهمیت 
اســتفاده بهینــه آب را بــه همــه مســئوالن شــهر 

ــز  ــاره شــهرداری نی ــد و در این ب گوشــزد می کن
موظــف اســت دربــاره اســتفاده بهینــه از منابــع 

آبــی، تــاش دوچندانــی انجــام دهــد.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه ا ینکــه 
متأســفانه شــرکت های پتروشــیمی، پاالیشــگاه 
ــرای  ــرب ب ــبکه آب ش ــوز از ش ــروگاه، هن و نی
ــن  ــر ای ــد، ب ــتفاده می کنن ــود اس ــارف خ مص
مســئله تأکیــد داشــت: اگــر لحظــه ای نخواهیم 
بــه ایــن شــرکت ها آب بدهیــم، مشــکات 

ــد. ــود می آی ــه وج ــادی ب زی
ــا  ــم ب ــرکت ها ه ــن ش ــنهاد داد ای ــی پیش امین
خریــداری پســاب تصفیه شــده، نیــاز آبــی 

ــد. ــم کنن ــود را فراه خ
در  شــرب  آب  مصــارف  دربــاره  وی 
ــه  ــن نکت ــه ای ــم ب ــهری ه ــازهای ش ساخت وس
اشــاره کــرد کــه تأکیــد مــا بــر مدیریــت شــهری 
بــرای ساخت وســاز در شــهر، اســتفاده از آب چــاه 
اســت کــه در ایــن زمینــه مدیریــت شــهری بایــد 
بــا جدیــت ایــن مســئله را دنبــال کنــد تــا بتوانیم 
ــه در زمســتان هــم شــاهد آن  ــی ک از بحــران آب

هســتیم، عبــور کنیـــم.
ــان  ــل آب و فاضــاب اســتان اصفه ــر عام مدی
فاضــاب  و  آب  تعرفه هــای  کــرد:  تأکیــد 
بایــد بــه صــورت محلــی محاســبه شــود. 
محلی شــدن  و  آب  قیمــت  واقعی شــدن 
ــم در  ــل مه ــاب از عوام ــای آب و فاض تعرفه ه

بالندگــی اقتصــاد آب و فاضــاب اســت.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تأکید کرد:

توسعه شبکه فاضالب در 5 شهر استان اصفهان   
اصفهان در زمینه احداث آب و فاضالب شهری به عنوان شهری مرجع محسوب می شود

سرطان می تازد

صفحه 3

 گرانی کاغذ 
و افزایش ۱۱۱ درصدی صادرات!

صفحه 2 صفحه 2

بهرام قاسمی با اشاره به اقدامات آمریکا 
برای اجماع سازی علیه ایران:

اروپایی ها فریب نخورند

 دادستان تهران از دیدارهای احمد جاللی 
با افسران سرویس اطالعاتی بیگانه خبر داد

هشت دیدار سری

 پاسداشت نادر طالب زاده 
با عنوان »آقای نادر« برگزار شد 

 انقالب همچنان
 پر قدرت است

|صفحه 12



یادداشت
 تهدید مالی هم 

برای آمریکا سودی نداشت
نفیسهالهدادی

کارشناسارشدعلومسیاسی
N.A.Dadi@eskimia.ir

ترامــپازآغــازبــهکارشراهبــردجدیــدیبــاعنــوان
»سیاســتپرخاشــگریونامتعــارف«رامطــرح
کــردهاســتودرهفتههــایپیــشنیــزشــاهد
»سیاســتتهدیــد«درســازمانملــلبودیــم.جایــی
بــرایاصــولانســانینیســت؛قــرارهــمنیســتبــه
ــه ــودون ــتهش ــرامگذاش ــیاحت ــنبینالملل قوانی

ــانکشــورها. ــهاصــولتعامــلمی ــیب حت
دســتورکارش و ترامــپ دولــت دســتورکار ایــن
درتعامــلبــادنیاســت.ذهنیــتاومبتنــیبــر
ــکا ــوریآمری ــت.رئیسجمه ــتریاس ــاتمش خدم
فکــرشســرمایهداریوتجــاریاســتوبــاهمیــن
ــد. ــکاراادارهمیکن ــدگاهسیاســتخارجــیآمری دی
ــدهاشدر ــهاوونماین ــناســاساســتک ــرهمی ب
ســازمانملــلاظهــاراتبیشــرمانهایــرادمیکننــد.
نیکــیهیلــی،ســادهتریناصــولزبــاندیپلماتیــک
ــی ــععموم ــشدرمجم ــاهمتایان رادرســخنانشب
ــام ــردن ــدک ــتوتهدی ــارگذاش ــلکن ــازمانمل س
ــد ــهخــودشمیخواه ــورک ــهآنط کشــورهاییراک
رأیندادنــد،پیــشخــودشثبــتخواهــدکــردتــا

ــرمانه. ــاریبیش ــد.رفت ــازاتکن ــارامج آنه
اوبــااشــارهبــهاخــاذیمالــیخــودبــهآنهــاگفــت:
را ملــل ســازمان مالــی ســهمهای وقتــیکــه
ــد. ــرامبگذارن ــااحت ــهم ــمب ــارداری ــم،انتظ میدهی
ــل ــوقبینالمل ــندرحق ــلوهمچنی درســازمانمل
ــه ــعهیافتهچ ــورهایتوس ــهکش ــورهاچ ــهکش هم
پیرامونــی،حاکمیــتبرابــردارنــدوایــنطــرز
ســخنگفتنلطمــهبزرگــیبــهایــناصــلاساســی

ــت. اس
بنــابــرگفتــهنماینــدهآمریــکا،اگــرایــاالتمتحــده
تصمیــمبگیــردکــهبیتالمقــدسرابــهعنــوان
پایتخــتاســرائیلبــهرســمیتبشناســدوآنرا
تصمیمــی»مســتقل«قلمــدادکنــد،پــسکشــورهای
دیگــرنیــزبایــدبــهآناحتــرامبگذارنــدودربرابــرش
ــن ــاچنی ــورهایدنی ــترکش ــابیش ــوند؛ام ــمش خ
نکردنــدودرکنــارترامــپونماینــدهاشکســی
ــد؛ ــبنماندن ــوسکارائی ــرهدراقیان ــدجزی ــزچن ج
ــه ــاداک ــلکان ــرمث ــورهایدیگ ــهکش ــیک درحال
آمادگــیداشــتندعلیــهتصمیــمآمریــکارأیدهنــد،
نظــرخــودراتغییــردادنــدوازرأیدادنامتنــاع
ــهو ــنمتکبران ــهلح ــودب ــیب ــنواکنش ــد.ای کردن
ــرای ــودب ــکا.پاســخدندانشــکنیب ترســناکآمری
هنجارشــکنی.دورانقلــدریبــهپایــانرســیده
ــد. ــودواقفن ــوقخ ــهحق ــورهاب ــهکش اســتوهم

کوتاه از سیاست

روحانی سه مشاور و یک معاون را 
منصوب کرد

ــام ــویحجتاالس ــهازس ــیجداگان ــیاحکام ط
روحانــی،»رضــافرجــی المســلمینحســن و
ــور، ــیرئیسجمه ــاورعلم ــوانمش ــهعن ــا«ب دان
»حســینعلیامیــری«بــهعنــوانمعــاونامــور
و »حجتاالســام جمهــور، رئیــس مجلــس
المســلمینعلــییونســی«بــهعنــوانمشــاور
ــی ــایدین ــوامواقلیته ــوراق ــوردرام رئیسجمه
ــاور ــوانمش ــهعن ــرکان«ب ــرت ــیو»اکب ومذهب
نوســازی هماهنگــی امــور در رئیسجمهــور
ــوب ــهریمنص ــدارش ــودهوناپای ــایفرس بافته

ــدند. ش

اتهام واردشده به مسئوالن کشور 
درباره کرسنت رد شد

دیــوانمحاســباتدراطاعیــهایاتهامــاتبــه
تکذیــب را پرونــدهکرســنت دربــاره مســئوالن
ــهایتوســطیکــیاز ــهاساســانام ــردوگفــتک ک
رؤســایاســبقدیــوانمحاســباتدربــارهکرســنت
ــیطنتو ــاش ــدب ــانههایمعان ــداردورس ــودن وج
فضاســازیاتهاماتــیرابــهبرخــیازمقاماتنســبت
کانالهــای از یکــی پیــش روز دادهانــد.چنــد
ــارهانتشــاراســنادقــرارداد تلگرامــیادعایــیرادرب
کرســنتمطــرحکــردکــهیکــیازرؤســایاســبق
ــهیکــیاز ــارهآننامــهایب ــوانمحاســباتدرب دی

ــود. ــتهب ــامنوش ــهنظ ــاتعالیرتب مقام

 وکیل مهدی جهانگیری 
آزادی موکلش را تکذیب کرد

محمــودایثــاری،وکیــلمهــدیجهانگیــری،در
واکنــشبــهخبــرآزادیمــوکلخــود،ضمــن
مهــدی پرونــده گفــت: خبــر ایــن تکذیــب
ــهتحقیقــاتاســت. ــاندرمرحل جهانگیــریهمچن
ــی ــاقبازرگان ــسات ــری،نایبرئی ــدیجهانگی مه
تهــران،مدتــیپیــشدرکرمــانبازداشــتوپساز
آنبــهتهــرانمنتقــلشــد.ایــنتکذیــبدرحالــی
اســتکــهچنــدســاعتپیــشخبرگزاریهــا
چنیــننوشــتند:مهــدیجهانگیــری،بــرادرمعــاون
شــده آزاد وثیقــه قــرار بــا رئیسجمهــور، اول

اســت.

روحانی: امیدوارم شخصیت 
حضرت مسیح)ع(، انسان ها را 

به سمت صلح سوق دهد
روحانــی، حســن المســلمین و حجتاالســام
ــر ــادخجســتهپیامب ــتانهمی ــور،درآس رئیسجمه
رحمــتوســعادتحضــرتعیســیمســیح)ع(و
ــی ــادی،درفضای ــال2018می ــازس ــنآغ همچنی
صمیمــیبــاخانــوادهشــهیدارمنــی»ژرژکشــیش

ــرد. ــوک ــداروگفتوگ ــون«دی هارط
روحانــیدرایــندیــداربــاتبریــکمیــادحضــرت
عیســیمســیح)ع(بــههمــهانســانهااظهــار
داشــت:امیــدوارمشــخصیتوآموزههــایحضــرت
ــح، ــهســمتصل ــدانســانهاراب مســیح)ع(بتوان
آرامــشوهمزیســتیمســالمتآمیزســوقدهــد.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

انتظار بربادرفته دشمن
»ایــرانبــهحمایــتازگروههــایتروریســتیدر
سراســرجهــان،بهویــژهازطریــقنیــرویقــدس
ســپاهپاســدارانانقــاباســامیادامــهدادهاســت.
ایــنگروههــا،شــاملحــزبهللالبنــان،چندیــن
ــاد ــاسوجه ــی،حم ــروهشــبهنظامیشــیعهعراق گ
اســامیفلســطینیهســتند.ایــران،حزباللــهو
دیگــرشــبهنظامیانشــیعهبــهحمایــتازرژیــماســد
ادامــهدادنــدوبــهگونــهایچشــمگیرموجــبتقویــت
تواناییهــایرژیــم،طوالنیشــدنجنــگداخلــی
ســوریهووخیمترشــدنوضعیــتحقــوقبشــرو

ــدند.« ــاش ــرانآوارگاندرآنج بح
جماتــیکــهایــنمصوبــهراتشــکیلدادهاســت،
راهبردهــای از آمریــکا داردکــه ایــن از حکایــت
ــزون ــوذروزاف ــثنف ــهباع ــامک ــننظ ــریای کانرهب
ــت، ــدهاس ــانش ــهوجه ــامیدرمنطق ــاباس انق
ــرسو ــنت ــت.ای ــادهاس ــتافت ــهوحش ــدتب بهش
وحشــت،اورابــهایــننقطــهرســاندهاســتکــهبــرای
از پیدرپــی شکســتهای بــر سرپوشگذاشــتن
ــه ــیراتهی ــنطرح ــهایاش،چنی سیاســتهایمنطق
کنــدوبــهنمایــشبگــذارد.البتــهپیــشازایــننیــز
همینبــاره در را غربــی،گزارشهایــی رســانههای
منتشــرکــردهبودنــد.بــراینمونــهخبرگزاریانگلیســی
رویتــرزدوســالپیــشدرگزارشــیبــهایــنموضــوع
پرداختــهوبــهطــورمشــخص،ســتاداجرایــیفرمــان
ــه ــانیب ــهخدمترس ــهوظیف ــهراک ــامرحمةهللاعلی ام
مناطــقمحــرومرابــرعهــدهدارد،هــدفقــراردادهبــود.
بــاایــنحــال،واردکــردنایــنموضــوعازتبلیغــاتبــه
قانونگــذاریدرکنگــرهواقداماتــیازایــندســت،
ــه ــیک ــردارد؛تحوالت ــوالتاخی ــهدرتح ــنریش بهیقی
شکســتهای و بیبرنامگــی و بیاقتــداری تمامــا
مفتضحانــهآمریــکاواذنابــشرانشــانمیدهــدو

ــیاســت. ــادردبزرگ ــرایآنه ــنب ای
بــرایفهــمایــنتحــوالت،الزماســتحــدوددو
ــا ــهآمریکاییه ــیک ــم؛جای ــببازگردی ــهعق ــالب س
امیــدواربودنــدتوافــقهســتهای،گاماولدرمهــار
ــود ــرانوتضعیــفآنخواهــدب ــوریاســامیای جمه
ــدیرا ــایبع ــتگامه ــدتوانس ــرعتخواهن ــهس وب
ــاتضعیــفبرنامــهموشــکیوســپسمحدودکــردن ب
ــادرنهایــت حضــورونفــوذمنطقــهایایــرانبردارنــدت
ــه ــد.البت ــفکنن ــرانراتضعی ــتای ــتمل ــدامنی بتوانن
رهبــرمعظــمانقــاباســامیدرهمــانروزهــایاول
پــسازانجــامتوافــقهســتهای،وعــدهایصــادق
دادنــدودرخطبههــاینمــازعیــدســعیدفطــرگفتنــد:
ــه ــود،ب ــهنش ــودوچ ــببش ــنتصوی ــنمت ــهای »چ
ــهسوءاســتفادهای ــیاجــازههیچگون ــوهاله حــولوق
ــول ــهایدراص ــازهخدش ــد؛اج ــدش ازآندادهنخواه
اساســینظــاماســامیبــهکســیدادهنخواهــدشــد؛
قابلیتهــایدفاعــیوحریــمامنیــتکشــور،بــهفضــل
الهــیحفــظخواهــدشــد...مــاازحمایــتدوســتانمان
درمنطقــهدســتنخواهیــمکشــید.«)1394/04/27(
ــای ــاسفرمایشه ــارابراس ــیم ــدامعمل ــا،اق دنی
رهبــریدیــدوفهمیــدکــهایــنملــتونظــامبــهآنچه
میگوینــد،معتقدنــدوهمچــونبنیــانمرصــوصبــر
ــغ ــیدری ــچاقدام ــتندوازهی ــانمیایس اعتقاداتش

نمیکننــد.
ایــنســخنانرارهبــرینظــامزمانــیبیــانداشــتند
ــوریه ــراقوس ــیازع ــایمهم ــشبخشه ــهداع ک
ــا ــردب ــغالداشــتوعربســتانتصــورمیک رادراش
ــهمــردم ــاالدرتهاجــمنظامــیعلی داشــتندســتب
بیپنــاهیمــن،بهســرعتخواهــدتوانســتمهــره
خــودرابــهایــنکشــوربازگردانــدودرادامــهمناطــق
ــربنبســتوبحــران ــانرادرگی مهمــیهمچــونلبن
ــه ــا،ک ــسازآنروزه ــالپ ــاالدوس ــاح ــازد؛ام س
ــود، ــردهب ــرانک ــزنگ ــوزانرانی ــیدلس ــیبرخ حت
بــاوجــودآنکــهیــکهمپیمانــیکامــلازســوی
ــرای ــهب ــایمرتجــعمنطق ــکاوبعضــیدولته آمری
باقیمانــدنیــکداعــشتحــتکنتــرلوجــود
داشــت،بــافــداکاریســربازانجبهــهمقاومــت،
ســیطرهشــجرهخبیثــهداعــشپایــانیافتــهاســت؛
ــان ــت،همچن ــزارروزمقاوم ــسازه ــنپ ــردمیم م
ســرافرازایســتادهاندوایســتادگی،تــواننظامــی
ــعودی ــهس ــعفتن ــاندردف ــارتآن ــرعتومه وس
ــز ــاننی ــتودرلبن ــرتآوراس ــححی علیعبدهللاصال
ــه ــادبحــرانسیاســیوب ــرایایج ــهســعودیب فتن
دنبــالآنجنــگداخلــی،بــاکیاســتودرایــتجبهــه

ــورد. ــتخ ــتشکس مقاوم
آمریکاییهــاانتظــارنداشــتندســوریهوعــراقازدســت
ــد ــندوکشــوربتوانن ــتای داعــشآزادشــودوحکوم
ــایخــودبایســتندومردمشــانخــودتصمیــم رویپ
بگیرنــد؛برعکــسانتظــارداشــتندداعــشهــردودولت
عــراقوســوریهراســاقطکنــدوآمریــکادونظــام
سرســپردهدرایــندوکشــوربرپــاوپایگاههــایخودش
رادرآنمســتقرکنــد،عنــانمنطقــهرادردســتگیــردو
کدخدایــیاشرابــهتثبیــتوبعــددوســتشاســرائیل
ــنبرایــش ــانتوانســتوای ــهآرامــشبرســاند؛ام راب

بســیارســنگینتمــامشــدهاســت.
آری.صحنــهامــروزمنطقهوپیشــرفتجبهــهمقاومت،
ــه ــارآمریکاییهاســتک ــلانتظ ــهمقاب ــادرنقط دقیق
ــدتوافــقهســتهایواقدامــاتدیگــر خیــالمیکردن
قــراراســتایــرانوجریــانمقاومــتراتضعیــفکنــد.
ــود ــشخ ــاهپی ــقدوم ــکادرنط ــورآمری رئیسجمه
علیــهکشــورمان،بهوضــوحعصبانیــتخــودراازایــن
واقعیــتکــهتوافــقهســتهاینتوانســتهپیشــروندگی

ایــرانرامهــارکنــد،بیــانکــرد.
آمریــکاخــوبمیدانــدموفقیتهــایخیرهکننــده
جبهــهمقاومــتدرذیــلیــکچارچــوبپرقــدرت
بــهنــام»والیــتفقیــه«رخدادهاســتکــهازآن
میتــوانبــه»عمــودخیمــه«انقــابوکشــورتعبیــر
ــریو ــدرتفک ــوبپرق ــنچارچ ــتای ــهبرک ــرد؛ب ک
عملــیاســتکــهســیدحســننصــرهللا،ســرداررشــید
ــکا، ــد:»آمری ــاممیکن ــاراع ــتباافتخ ــهمقاوم جبه
بردههایــیدارد.اشــغالگراننفــتوپــولوگازبــا
بردههــاتعامــلمیکننــد.مــاولــیفقیــهداریــموبــا

ــم.« ــیمیکنی ــهآقای ــتفقی والی
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در خارجــه، وزارت ســخنگوی قاســمی، بهــرام
ــه ــدنکت ــهچن ــگارانب ــاخبرن ــیب ــتهفتگ نشس
ــود. ــارهمیش ــااش ــهآنه ــرب ــهدرزی ــردک ــارهک اش

 سفر امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
فرانسه، به ایران در دستورکار است

ــر ــیب ــهپرسشــیمبن ــرامقاســمیدرپاســخب به
ــران ــهای ــورفرانســهب ــاســفررئیسجمه ــهآی اینک
بــهتأخیــرافتــادهاســت،گفــت:ســفرآقــایمکرون
بــهایــراندردســتورکارروابــطدوکشــوراســت.

تاریخــیبــرایایــنســفرتعییــننشــدهاســت؛
بــههمیــندلیــلحتمــابــهتأخیــرنیفتادهاســت.
هیــچشــروطیدررفتوآمدهــاوتبــادلهیئتهــا
ومذاکراتــیکــهبــافرانســهداریــم،نــهازجانــب

مــاونــهازجانــبآنهــاوجــودنــدارد.
 دولتمردان آمریکا درباره مسئله قدس 

زنگ خطر را احساس کنند
ایــنمقــاممســئولدروزارتخارجــهبابیــاناینکه
اقدامــیکــهدرشــورایامنیــتومجمــععمومــی
نشــاندهنده صــورتگرفــت، ملــل ســازمان
ــدس ــارهق ــکادرب ــدهآمری ــاالتمتح ــزوایای ان
شــریفاســت،خاطرنشــانکــرد:بایــددولتمردان
آمریکایــیزنــگخطــررااحســاسکننــدوبداننــد
ــدس ــاتنامق ــدمنوی ــرنمیتوانن ــددیگ ــاتهدی ب
خــودرادربــارهمســائلجهانــیپیگیــریکننــد.
 درباره پرونده خانم زاغری به سخنان 

سخنگوی قوه قضائیه مراجعه کنید
نازنیــن همســر اظهــارات دربــاره قاســمی
ــهدوران ــیک ــیوانگلیس ــیایران ــری،زندان زاغ

ــی ــد،مبن ــیمیکن ــرانط ــشرادرای محکومیت
ــرراز ــدمق ــرازموع ــرویزودت ــههمس ــراینک ب
ــن ــهای ــخب ــدودرپاس ــدش ــدانآزادخواه زن
ــه ــاسچ ــخنرابراس ــنس ــهاوای ــشک پرس
منابعــیمطــرحکــردهاســت،گفــت:مــنفکــر
ــم ــدایــنراازهمســرخان میکنــمکــهشــمابای
زاغــریبپرســید.شــایدایشــانمنابعــیدراختیار
ــی ــدارم؛ول ــارن ــهمــندراختی داشــتهباشــندک
ــهســخناناخیــرســخنگویقــوه مــنشــماراب
ــم. ــاعمیده ــدهارج ــنپرون ــارهای ــهدرب قضائی

 وصول بدهی 450 میلیون دالری 
انگلیس به طور جدی پیگیری می شود

قاســمیدربــارهرونــدپرداخــتبدهــی450
میلیــوندالریانگلیــسبــهایــرانوآخریــن
ــت، ــردهاس ــیک ــوعط ــنموض ــهای ــدیک فرآین
اظهــارکــرد:درجریــانســفراخیــروزیــرخارجــه
ــی ــثاساس ــیازمباح ــرانیک ــهته ــسب انگلی
ــن ــد،همی ــوش ــثوگفتوگ ــارهآنبح ــهدرب ک
زیــادی تــاحــدود دوطــرف بــود. موضــوع

ــن ــرایحــلوفصــلای ــیراب توانســتندگامهای
موضــوعبردارنــد.طــرفانگلیســیاعــامکــردکــه
درایــنزمینــهبعضــیازمســائلومشــکاتفنی
وجــودداردوبایــدازطریــقخزانــهداریانگلیسو
ســایردســتگاههایمربوطــهآنراپیگیــریکنــد.
ــر ــدب ــاتأکی ــورمانب ــدکش ــاتارش ــندیپلم ای
اینکــهایــرانبــهطــورجــدیوصــولایــنبدهــی
راپیگیــریمیکنــد،ادامــهداد:امیدواریــمبــا
ــر ــهزودت ــسهرچ ــویانگلی ــتازس ــننی حس
ــرانپرداخــتوایــنداســتان ــهای ایــنبدهــیب

ــود. ــتهش ــانبرداش ــیازمی قدیم
 اروپایی ها در برابر اقدامات آمریکا 
برای اجماع سازی علیه ایران هوشیار 

باشند
قاســمیدربــارهنشســتاخیــرشــورایامنیــتدر
زمینــهقطعنامــه2231واینکــهبــهنظــرمیرســد
اگــرآمریکاییهــانتوانســتنددربــارهبحــثبرجــام
ــاره ــتنددرب ــددهس ــددرص ــادکنن ــیایج اجماع
موضوعــاتدیگــرازجملــهمســائلموشــکی

اجماعــیراعلیــهایــراندرعرصــهجهانیبــهوجود
آورنــد،اظهــارکــرد:آمریکاییهــاپــسازحصــول
توافــقبرجــامتــاشکردنــدبــاکارشــکنیها
ــراناز ــتفادهای ــعاس ــود،مان ــایخ وبدعهدیه
مزایــایبرجــامشــوند؛ولــیبــاتوجــهبــهمواضــع
ــق ــرایدقی ــامواج ــارهبرج ــورهادرب ــرکش دیگ
تعهــداتازســویایــران،اکنــونترامــپودولــت
ــای ــدازروشه ــعیمیکنن ــدهس ــاالتمتح ای
ــام ــردنبرج ــرایناکارآمدک ــریب ــفدیگ مختل
بهــرهبرنــد؛بــاتوجــهبــهاینکــهنمیتواننــدبرجــام

ــد. ــدهبگیرن رانادی
ویبــابیــاناینکــهتاشهــایمذبوحانــهایکــه
ــران ــهای ــیعلی ــراازســویمقامــاتآمریکای اخی
میبینیــمدرهمیــنچارچــوباســت،ادامــه
ــهمســائلموشــکی ــنراســتاب ــادرهمی داد:آنه
ومنطقــهایمتوســلشــدند.دراینجــاالزماســت
کــهبــهمقامــاتاروپایــیبگوییــمکــهبایــددربرابر
ایــناقدامــاتهوشــیاریالزمراداشــتهباشــندو
هوشــمندانهعمــلکننــدتــافریــبشــیطنتهای

آمریــکارانخورنــد.
ــنمقطــعهوشــیاری ــدکــرد:درای قاســمیتأکی
ضــروری اروپایــی کشــورهای هوشــمندی و
ــا ــهآمریکاییه ــدآگاهباشــندک ــابای اســتوآنه
درصــددهســتنداگــرنتوانســتنداروپاییهــارا
دربــارهموضــوعبرجــامدربرابــرایــرانقــراردهنــد،
بــاطــرحاتهامــاتواهــیدیگــرمیخواهنــد
کشــورهایاروپایــیرابــاخــودعلیــهایــرانهمــراه

کننــد.

بهرام قاسمی در نشست هفتگی با خبرنگاران:

 اروپایی ها فریب 
شیطنت های آمریکا را نخورند

ــاآنکــهجزئیــاتومســائلپشــتپــردهاســتعفایادامه از صفحه اول ب
»ســعدالحریــری«تقریبــامشــخصاســت،نیویــورک
تایمــزروزگذشــتهجزئیــاتایــنموضــوعراتشــریح

کــرد.
نیویــورکتایمــزدرایــنگــزارشنوشــت:ســعد
ــن ــدب ــامحم ــراراســتب ــردق ــرمیک ــریفک الحری
ســلمانبــهصحراگــردیبــرودامــانامــهاســتعفابــه
ــهادارهســلطنتی ــد.ویســاعت8:30صبــحب اودادن
طبــق کــه ســاعتی شــد؛ فراخوانــده ســعودی
ــود. ــیزودب ــتانداردهایپادشــاهیســعودیخیل اس
بــهنوشــتهایــنروزنامــهآمریکایــی،دیــدارحریــریبــا
»علــیاکبــروالیتــی«وتمجیــدنخســتوزیرلبنــاناز
همکاریهــایبیــروتوتهــراندرواقــعصبــرســعودی

هــاراازحریــریلبریــزکــرد.
حریــریآنروزصبــحلبــاسجیــنوتیشــرت
ــد ــامحم ــتب ــراراس ــهق ــردک ــرمیک ــیدوفک پوش
بــنســلمانولیعهــددرصحــراچــادربزنــدامــا
ــت ــورداهان ــدوم ــایهمراهــشراازاوگرفتن تلفنه
نیروهــایامنیتــیســعودیقــرارگرفــت.بــهاومتــن
ــارهســخنرانیاســتعفایش ــلنوشــتهشــدهدرب ازقب
دادهومجبــورشــددرشــبکهتلویزیونــیســعودیآن
رابخوانــد.بــهنظــرمیرســیددلیــلواقعــیاحضــاربــه
ریــاضپایتخــتســعودی،اســتعفادادنتحــتفشــار

ــهاو ــلازاینک ــود.قب ــرانب ــدنای ــامقصــرخوان وعلن
بــهشــبکهتلویزیونــیعربســتانســعودیبــرود،حتی
اجــازهرفتــنبــهخانــهاشدرریــاضهــمبــهاوداده
ــد ــیبخواه ــایامنیت ــدازنیروه ــورش ــدومجب نش

ــد. برایــشکــتوشــلواربیاورن
روزیکــهبــهحریــریبــرایدادنگــزارشبــهریــاض
دســتوردادهشــدهبــود،اوفقــطیــکمهــرهســربازدر
درگیــریکلــیشــاهزادهولیعهــدبــرایمهــاروکنتــرل
اهــدافوبلندپروازیهــایمنطقــهایرقیــبقدیمــی

کشــورش،ایــرانبــود.
ــارادر ــاحوثیه ــگب ــترجن ــد،پیش ــاهزادهمحم ش
کشــورهمســایهیمــنبــهراهانداخــتودرباتــاقآن
ــودو ــردهب ــادهاســت.اوقطــررامحاصــرهک ــرافت گی
فقــطباعــثشــدکــهایــنکشــوربــهایــراننزدیکتــر
شــود.داســتاننخســتوزیرلبنــان،یــکمثــالتــازه
ازعجلــهوبیپروایــیرهبــرجدیــدبــرایتغییــردادن
آنچهعربســتانســعودیبرایســالهارویآنکارکرده
ــبناخواســتهایرا ــدامعواق ــناق ــاای ــودام اســت،ب
درمحیــطپیچیــدهکنونــیمنطقــهایجــادکــرد.حــاال
ــتو ــرکاراس ــرس ــازهب ــیت ــامحبوبیت ــریب حری

ــت. ــلاس ــرازقب ــزبهللاقویت ح
13نوامبــربــودکــهحریــریبــا»علــیاکبــروالیتــی«
مقــامارشــدایرانــیدربیــروتدیــداروهمــکاریایــران

بــالبنــانراتحســینکرد.شــایدایــنموضــوع،آخرین
ضربــهبــهســعودیهابــود.یــکمقــاملبنانــیگفــت
ــاوالیتــی(، ــاگذشــتچنــدســاعت)ازدیــدارب کــهب
حریــریپیامــیازپادشــاهعربســتانســعودیبــااین

محتــوادریافــتکــرد:همیــناالنبیــا.
لبنانــی، تحلیلگــر منایــر، جانــی گفتــه طبــق
ــرا ــکروزرادرصح ــهی ــدک ــوتش ــتوزیردع نخس
ــد، ــاضش ــیواردری ــاوقت ــد.ام ــاهزادهبگذران ــاش ب
ــدو ــهاشبردن ــهخان ــریراب ــاتســعودیحری مقام
ــد.اوازســاعت۶ ــدمنتظــرشــاهزادهبمان ــهاوگفتن ب
عصــرتــایــکبامــدادمنتظــرمانــدولــیکســینیامد.
صبــحروزبعــد،اوبــرایدیــدارباشــاهزادهاحضارشــد.
هیــچکاروانمتعــارفپادشــاهیدرکارنبــوددرنتیجــه
حریــریخــودرویشــخصیخــودشرااســتفادهکــرد
ــورد ــد،م ــدارکن ــاهزادهدی ــاش ــهب ــایاینک ــهج وب

بدرفتــاریمقامــاتســعودیقــرارگرفــت.
ــل ــدفاص ــیح ــاعتهایطوالن ــیس ــاتلبنان مقام
وروداوتــااعــاماســتعفایشدرریــاضراجعبهســیاه
توصیــفکردهانــد.آنهــامیگوینــدکــهمایــلبــهفشــار

بــرحریــریبهمنظــورشــرحجزئیــاتنبودنــد.یکیاز
ایــنمقامــاتگفتــهکــهوقتــیاینســوالمطرحشــد،
حریــریبــهپاییــنمیــزنــگاهکــردوگفــتکــهاوضــاع
بدتــرازآنچیــزیبــودهکــهشــمافکــرمیکردیــد.

بــهگفتــهیــکمقــام،نخســتوزیــرلبنــانســخنرانی
اســتعفایشراســاعت30:14ازاتاقــیمجــاوربــا
دفتــرمحمــدبــنســلمانخوانــدوچنــدســاعتبعد،
مقامــاتســعودیدستگیریهایشــاندرموضــوع
مقابلــهبــافســادراشــروعکردنــدودوتــنازشــرکای
ســابقالحریــریرابازداشــتکردنــد.حریــریپــساز
ســاعتهاناپدیــدشــدن،اولیــنتمــاستلفنــیاش
ــد ــهش ــورمتوج ــامدادورئیسجمه ــونانج ــاع راب
ــه ــهقــادربــهصحبــتنبــود.ب کــهنخســتوزیرآزادان
دنبــالایــنموضــوعبــودکــهمقامــاتلبنانــیشــروع
ــهطــرحایــنمعمــادرمیــاندیپلماتهــایغربــی ب
ــراینکــهنخســت ــیب ــممبن ــیداری ــادلیل ــد:م کردن

وزیــرمــابازداشــتشــدهاســت.
بــهگفتــهمقامــاتحریــریبــهتدریــجدریــک
مهمانخانــهمتعلــقبــهخــودش،تحــتنظــرنیروهــای
ــرو ــاهمس ــدارب ــتوازدی ــرارگرف ــعودیق گاردس
فرزندانــشممانعــتشــد.درروزهــایبعــدچندیــن
تــنازســفرایغربــیبــااوماقــاتکردنــد.در
ماقاتهایشــان،دوگاردســعودیدراتــاقحضــور

داشــتندووقتــیدیپلماتهــاپرســیدندامــکانخروج
ــواب ــریج ــه،حری ــان ــودداردی ــایگاردوج نیروه

ــیداد. منف
ژنــرالعبــاسابراهیــمرئیــساطاعــاتداخلــیلبنان
ــهایــن ــدب ــاورنمیکردن بــهســفرای)خارجــی(کــهب
نحــوبشــودرهبــرکشــوریتوســطمقامــاتخارجــی
ــهاســتعفاکشــیدهشــود،اینطــورگفــتکــهســاده ب
اســت.مــنمیتوانــمدوســربازبیــاورموشــمارابــه
تلویزیــونببــرمتــاشــمابگوییــدازکشــورتانمتنفرید.
ــد ــکمتح ــهی ــتک ــیگف ــدلبنان ــامارش ــکمق ی
لبنانــیســعودیهاازگروههــایجهادگــرادریکــی
ازاردوگاههــایفلســطینیخواســتهبــودکــهیــک
گــروهشــبهنظامــیمقاومــتُســنیبــرایمقابلــهبــا

ــد. ــکیلدهن ــزبهللاتش ح
ــیو ــایعرب ــی،دیپلماته ــاتلبنان ــهمقام ــهگفت ب
ــری( ــنســلمان،او)حری ــی،شــاهزادهمحمــدب غرب
ــر ــارب ــد:فش ــهبرگردان ــهخان ــتب ــکماموری ــای راب

ــن. ــشازیم ــروجنیروهای ــرایخ ــزبهللاب ح
ایــن عربــی، و غربــی دیپلماتهــای بــهگفتــه
درخواســتمحمــدبــنســلماننشــاندادکــه
شــاهزادهدرموضــوعیمــناطاعاتدرســتینداشــت؛
یمنــیکــهگهــگاهآنراویتنــامریــاضخواندنــدزیــرا

ــت. ــروداش ــط50نی ــنفق ــزبهللادریم ح

راز استعفای حریری
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حجتاالســاموالمســلمینمنتظــری،دادســتانکلکشــور،
ــان ــیازفرمانده ــیوجمع ــانعقیدتیسیاس ــتمعاون درنشس
ــادحضــرتمســیح)ع(و ــکمی ــاتبری ــهب ــوهقضائی بســیجق
تبریــکوالدتحضــرتعبدالعظیــمحســنی،بــهنقــشوجایگاه
ــریمحــضاز ــزوموالیتپذی ــهدرنظــاماســامیول ــیفقی ول
ــه ــتفقی ــرویازوالی ــهپی ــهاشــارهکــردوگفــت:البت ــیفقی ول
تنهــابــهحــرفوگفتــارنیســتودرعمــلبایــدتبلــوریابــد.

ــه ــهجــدیب ــرضــرورتتوج ــدب ــاتأکی ــیب ــامقضای ــنمق ای
ــه ــیک ــتگاهقضای ــیدردس ــیجیوانقاب ــهبس ــتروحی تقوی
خواســتهمهــممقــاممعظــمرهبــریاســت،گفــت:صادقانــهو
ــوه ــهق ــمک ــدبگویی ــم،بای ــگاهکنی ــمن ــربخواهی ــهاگ واقعبینان
ــرا ــهدارد؛زی ــودنفاصل ــدانقابیب ــاصددرص ــوزب ــههن قضائی
صددرصــدانقابیبــودنتأکیــدوخواســتهمقــاممعظــمرهبــری
ازدســتگاهقضایــیاســتکــهدربــارههیچنهــاددیگریازســوی

ایشانبهاینصراحتمطرحنشدهاست.
منتظــریبــاطــرحایــنپرســشکــهچقــدرتوانســتهایمروحیــه
بســیجیرادردســتگاهقضایــیوجامعــهگســترشدهیــم،اظهار
کــرد:بایــدببینیــمچــهمســیریرابایــدبرویــموچــهبرنامــهای
ــری ــرهمطلوبت ــیچه ــرهدســتگاهقضای ــمکــهچه رااجــراکنی
باشــدوبتوانیــمدرمقابــلایــنهمــههجمــهوتوطئهایکــهعلیه

دســتگاهقضایــیمیشــودتــاچهــرهقــوهقضائیــهرانامطلــوب
جلــوهدهنــد،چهــرهخوبــیازایــندســتگاهبــهجامعــهنشــان

دهیم.
ــهبعضــیهجمههــاوســخنان ــهب دادســتانکلکشــوردرادام
علیــهدســتگاهقضایــیازســویبرخــیافــرادکــهامــروزنقــش
اپوزوســیونرادارنــداشــارهکــردوافــزود:کســانیبــابزرگبینــی
ــه ــهدســتگاهقضایــیضرب ــدب ودروغهــایمخــربقصــددارن
واردکننــد.عــدهایهــممأموریــتدارنــددســتگاههایمنصــوب

رهبــریرابکوبنــد.
ببینیــدرســانههایبیگانــهچقــدر تأکیــدکــرد:شــما وی
ــام ــواعواقس ــدوان ــریرامیکوبن ــوبرهب ــتگاههایمنص دس
دروغهــاوتهمتهــارابــهایــندســتگاههاازجملــهقــوه

قضائیهنسبتمیدهند.
و قضائیــه قــوه در نمیگوییــم البتــه گفــت: منتظــری
دســتگاههایدیگــریکــهمنصــوبرهبــریهســتند،اشــکالو
ــندســتگاههاراســیبل ــهای ــدچگون ــاببینی ضعــفنیســت،ام
کــردهوآمــاجحمــاتخــودقــراردادهانــد.درچنیــنشــرایطی
ــاش ــدت ــهشــمابســیجیانبســیارســنگیناســتوبای وظیف
ــودن ــمتانقابیب ــهس ــیراب ــتگاهقضای ــهدس ــدمجموع کنی

ــد. ــوقدهی س

ــدار ــهدی ــااشــارهب ــران،ب ــادی،دادســتانته ــریدولتآب جعف
اخیــرخــودبــازندانــیاحمدرضــاجالــیکــهبابــتجاسوســی
بــهاعــداممحکــومشــدهاســت،اظهــارداشــت:نامبــردهدکتری
حــوادثغیرمترقبــهداردوکارشــناسپزشــکیهســتهایاســت
وهمســرشازکارشناســانســازمانانــرژیاتمــیبــودهکــهدر

حــالحاضــرازخدمــتمنفصــلشــدهاســت.
ویافــزود:نامبــردهدرایــنبازدیــدبــههشــتنوبــتماقــات
ــن ــرارودرهمی ــهاق ــیبیگان ــرویسجاسوس ــورانس ــامأم ب
رابطــهوجوهــیراگرفتــهاســت.ایــنزندانــیعــاوهبــر
اطاعــاتمربــوطبــهپروژههــایوزارتدفــاع،ســازمانانــرژی
اتمــی،اســامیواطاعــاتتعــدادیازمدیــرانســازمانانــرژی
اتمــیووزارتدفــاعرابــهافســرانموســادتحویــلدادهاســت.
جعفــریدولتآبــادیادامــهداد:حســباقــرارمتهــم،وی
نامهــای اتمــی، انــرژی ســایتهای حــوزه در اطاعاتــی
دفــاع، وزارت اتمــی، انــرژی ســازمان ارشــد مدیــران
ــه ــاونقش ــایآنه ــاوبرنامهه ــهوطرحه ــازمانهایتابع س
ــرارداده ــادق ــورانموس ــارمأم ــاختمانهارادراختی ــانس وپ
ــرارکــردهاســت؛ ــهآلودهســازیسیســتمهااق ــمب اســت.مته
بــاتوجــهبــهقرائــنموجــودواظهــاراتکارکنــانوزارتدفــاعدر
ــنمرکــز ــهسیســتمهایای ــهویروســیب همــانمقطــع،حمل

ــه ــیراک ــتفلشهای ــردهاس ــرارک ــماق ــدهومته ــامش انج
ــهسیســتمهای ــاب ــاپوشــشانتقــالدیت ــارداشــته،ب دراختی

ــردهاســت. ــر،وصــلک ــرادمدنظ ــیاریازاف بس
دادســتانتهــرانافــزود:مهمتریــناطاعــاتارائهشــدهاز
ســوینامبــردهشــاملاطاعــاتکامــلومســتنددربــارهســی
نفــرازافــرادشــاخصپروژههــایتحقیقاتــی،نظامــی،دفاعــیو
هســتهایازجملــهشــهیدانعلــیمحمــدیوشــهریاریاســت.
متهــمهمچنیــنبــهانتقــالاطاعــاتمربــوطبــهپروژههــایبــه
کلــیســّرینظــامدرحوزههــایتحقیقاتــی،نظامــی،دفاعــیو
هســتهایدرقبــالدریافــتمبالغــیبــههمــراهحــقشــهروندی
کشــورســوئدبــرایخــودوخانــوادهاشاقــرارکــردهاســت.

ایــنپرونــدهپــسازاخــذآخریــندفــاعوصــدورقــرار
جلــببــهدادرســی،درتاریــخ1395/10/15منتهــیبــهصــدور
ــران ــامیته ــاباس ــعبه15دادگاهانق ــتودرش کیفرخواس
ــیدگی ــتانرس ــدهدادس ــلویونماین ــم،وکی ــورمته ــاحض ب
شــدهاســت.دادگاهبــااســتنادبــهمــاده28۶قانــونمجــازات
ــا ــهب ــردهاســتک ــومک ــداممحک ــهاع ــردهراب اســامی،نامب
ــل ــهووکی ــراضمحکومعلی ــلواعت ــهوکی ــهب ــاغدادنام اب
نامبــرده،رأیصادرشــدهدرتاریــخ139۶/9/11دردیــوانعالــی

ــرامشــدهاســت. کشــوراب

جعفری دولت آبادی:

هشت نوبت دیدار احمد جاللی با افسران سرویس اطالعاتی
 کسانی با بزرگ بینی و دروغ های مخبر قصد دارند 

به دستگاه قضایی ضربه وارد کنند

جمعــیازاســتادانودانشــجویاننخبــهلبنانــیبــا
حضــوردرشــوراینگهبــانبــاآیــتهللاجنتــی،دبیر
ــان،وتعــدادیازاعضــایحقوقــدان شــوراینگهب

دیــدارکردنــد.
دانشــجویانلبنانــیضمــندیــداربــاآیــتهللا
ــان، ــوراینگهب ــدانش ــهعضــوحقوق ــیوس جنت
خواســتارآشــناییبیشــتربــاســاختارنظــام
جمهــوریاســامیایــرانوهمچنیــننهادشــورای
نگهبــانبودنــدکــهپرســشهاییدراینبــارهاز

ــد. ــرحش ــانمط ــویایش س
درابتــدایایــندیــدار،کدخدایــی،ســخنگوی
بــه خوشآمدگویــی ضمــن نگهبــان، شــورای
اســتادانودانشــجویاننخبــهلبنانــی،بــااشــارهبه
اینکــهنظــامجمهــوریاســامیایــرانمبتنــیبــر
دیــنمبیــناســامووالیــتامــرمســلمیناســت،

ــهراحاصــلانقــابشــکوهمند ــنشــجرهطیب ای
ــا ــهب ــی)ره(ک ــامخمین ــریام ــهرهب ــامیب اس
پشــتوانهمــردموایثــاروشــهادتبــهدســتآمده،
معرفــیکــردودرادامــهبــهتبییــنســاختارنظــام

ــوریاســامیپرداخــت. جمه
ــه ــدمب ــرمق ــنخی ــیضم ــتهللاجنت ســپسآی
اســتادانودانشــجویاننخبــهلبنانــیگفــت:
شــماعزیــزانکــهازدیــارصبــرواســتقامتبــرای
آشناشــدنبــاانقــابونظــامجمهــوریاســامی
بــهایــرانتشــریفآوردهایــد،بایــدازحضــورخــود
ــات ــدوازتجربی ــتفادهکنی ــناس ــواحس ــهنح ب

ــاره ــادرب ــد.حتم ــاببری ــامیبهرهه ــاباس انق
بــهکتابهــا ایــران اســامی انقــاب تاریــخ
مراجعــهومطالعــهکنیــدتــاببینیــدچــهتاشهــا
واســتقامتهاییبــرایبــهثمــررســاندنانقــاب
ــاتامــام ــنازبیان اســامیشــدهاســت.همچنی
 ازصحیفــهنــوروصحیفــهامــام)ره(ـ خمینــی)ره(ـ
اســتفادهکنیــد؛بیانــاتامــامخامنــهایراپیگیــری
ــان ــعایش ــامواض ــاب ــدت ــوشفرادهی ــدوگ کنی

آشــناشــوید.
دبیــرشــوراینگهبــاندرادامــهبــهاقــدامدور
و اشــارهکــرد آمریــکا رئیسجمهــور عقــل از

شکســتوســقوطرژیــمصهیونیســتیوحامیــان
اورادورازانتظــارندانســتوگفــت:ســنتالهــی،
ــتان ــادس ــانب ــونوفرعونی ــودفرع ــثمیش باع
خودشــانبــهســمتزوالونیســتیبرونــد؛رژیــم
ــا ــلت ــدنازرودنی ــهفاتحش ــرائیلب ــباس غاص
فــراتفکــرمیکــرد؛امــااکنــوندرذلــتوخــواری
بــهســرمیبــرد.هنگامــیکــهرئیسجمهــور
آمریــکابیتالمقــدسراپایتخــتاســرائیلاعــام
کــرد،مســلمانانجهــانبــهپــاخاســتندواعتراض
ــتند؛ ــامداش ــداماع ــناق ــهای ــودراب ــدیدخ ش
اینبــاره در نیــز جهــان غیرمســلمانان حتــی

موضعگیــریکردنــدواقــدامرئیسجمهــورآمریــکا
ــتند. ــیدانس ــنوغیرمنطق رادورازذه

ــور ــاتظه ــهمقدم ــیضمــناشــارهب ــتهللاجنت آی
ــد ــرایعدلگســتریخواهن ــهب ــج(ک ــامزمان)ع ام
آمــد،گفــت:هرجــااقداماتیعلیهاســامومســلمین
انجــاممیشــود،محکــومبــهشکســتاســت؛
ــارو ــطایث ــش،توس ــالیداع ــدرتپوش ــهق چنانچ
ــایاســامیشکســتخــورد. ــاینیروه فداکاریه
دبیــرشــوراینگهبــاندرپایــانخاطرنشــانکــرد:
ــم ــقوطرژی ــاهدس ــانش ــماجوان ــاءهللاش انش
جعلــیاســرائیلخواهیــدبــودوبــهزودیســقوط
آنهــاراجشــنخواهیــدگرفــت؛ایــنشکســتتنهــا
مختــصغاصبــانصهیونیســتینخواهــدبــود؛
ــز ــاناســرائیلنی ــکاوحامی ــهشکســتآمری بلک

ــود. خواهــدب

آیت هللا جنتی در دیدار با جمعی از نخبگان لبنانی: 
اسرائیل در ذلت و خواری به سر می برد

آمریکا از سازمان ملل انتقام گرفت
براســاسبیانیــهمنتشرشــدهتوســطدفتــرنمایندگــی
ــه ــکاازبودج ــهمآمری ــل،س ــازمانمل ــکادرس آمری
ــادی ــا2019می ــال2018ت ــرایس ــازمانب ــنس ای
نســبتبــهدوســالگذشــته،285میلیــوندالر

ــت. ــدداش ــشخواه کاه
ــب ــلتصوی ــهدلی ــاالب ــکااحتم ــمآمری ــنتصمی ای
قطعنامــهمخالفــتبــاتبدیلشــدنقــدسبــه
عنــوانپایتخــترژیــمصهیونیســتیدرمجمــع
ــار عمومــیســازمانملــلاســتکــهآمریــکایــکب
آنرادرشــورایامنیــتوتــوکــردهبــودوبــهشــدت
ــد. ــندش ــیناخرس ــععموم ازرأیآوردنآندرمجم

رقیب جنجالی پوتین وارد معرکه شد
برپایــی بــا روســیه مــردم از نفــر هــزاران
ــی« ــیناوالن ــوری»الکس ــیازکاندیدات تجمعات
چهــرهمخالــفدولــتروســیهدرانتخابــات
ــد. ریاســتجمهــوریایــنکشــورحمایــتکردن
ــیدر20 ــوریویدرتجمعات ــتازکاندیدات حمای
شــهرروســیهصــورتگرفــتودرشــهر»مســکو«
ناوالنــی کاندیداتــوری از نفــر 700 بهتنهایــی
حمایــتکردنــد.ناوالنــیکــهخــوددرگردهمایــی
ــیار ــنبس ــت:»م ــت،گف ــرکتداش ــکوش مس
خوشــحالمکــهبــهشــمابگویماینجــاایســتادهام

ــاکاندیــدایهمــهروســیهباشــم.« ت

هشدار رئیس جمهور عراق به 
العبادی

رئیسجمهــورعــراقکــهبــهداشــتنمواضــعسیاســی
میانــهمعــروفاســت،تصریــحکــرد:کلیــهطرفهــای
ــا ــد؛ام ــیبودن ــفهمهپرس ــدادمخال ــیدربغ سیاس
ــارهایــنهمهپرســی، پــسازحکــمدادگاهفــدرالدرب
ــن ــتندوم ــوهس ــتارگفتوگ ــون،خواس ــیاکن همگ
ــهآنرارد ــمک ــیرانمیبین ــیونسیاس ــچفراکس هی
کنــد.رئیسجمهــورعــراقتأکیــدکــرد:ردایــنمذاکــره،
بهــایبســیارســنگینیداردوالعبــادیبــهدلیــل
ــرآن ــداززی ــینمیتوان ــیوداخل فشــارهایبینالملل
دربــرودوموجودیــتوکیــانکردســتانراازبیــنببــرد.

کره شمالی:تسلیم تسلیحات 
اتمی، خیال واهی آمریکاست

کــرهشــمالیبــهدرخواســتآمریــکابــرای
ــان ــشنش ــتهایواکن ــاحهایهس ــلیمس تس
دادهاســت.کــرهشــمالیاعــامکــرد:ایــنیــک
رؤیــاوخیــالواهــیبــرایآمریکاســتکــهتصور
ــیاشرا ــلیحاتاتم ــگتس ــهپیونگیان ــدک کن
تســلیمخواهــدکــرد.کــرهشــمالیبــرایــنبــاور
ــت ــورایامنی ــرش ــایاخی ــهتحریمه ــتک اس
ســازمانملــل،یــکاقــدامجنگــیاســت
ــض ــوررانق ــنکش ــدارای ــتواقت ــهحاکمی ک

میکنــد.

ترس دادگاه صهیونیستی از 
دختر 17 ساله فلسطینی

دادگاهــیدراراضــیاشــغالیبــادرخواســتقــراروثیقــه
عهــدالتمیمــی،دختــر17ســالهفلســطینیمخالفــت
ــدان ــشدرزن ــاتدادگاه ــانجلس ــاپای ــااوت ــردت ک
ــارهگفــت: ــد.باســمالتمیمــی،پــدرعهــد،دراینب بمان
وکیــلمدافــععهــدازدادگاهاوفــرواقــعدرنزدیکیشــهر
ــد ــهقی ــتآزادیب ــغالیدرخواس ــیاش رامهللادراراض
وثیقــهراداد؛امــادادگاهایــندرخواســترانپذیرفــت.
اشــغالگرانعهــدونــوررابــهاتهــام»حملــهبهســربازان
ــام ــهاته ــزب ــد(رانی ــادرعه ــان)م ــرائیلی«وناریم اس
تحریــکایــندودختــرنوجــوانبازداشــتکردنــد.

بین الملل



فناوری

شایعات درباره پروژه های تلگرام را 
گوش نکنید!

ــگاری  ــورد شــایعات ایجــاد ارز رمزن ــاول دوروف در م پ
شــده توســط تلگــرام پاســخ داد. 

بنیانگــذار تلگــرام تأکیــد کــرده اســت کــه همــه اخبــار 
واقعــی در مــورد تلگــرام و پروژه هــای مربــوط بــه آن را 

فقــط در ســایت رســمی مــا دنبــال کنیــد. 
وی در عیــن حــال اطالعــات دربــاره ایجــاد پــول 
الکترونیکــی را رد و یــا تأییــد نکــرد، امــا تصریــح 
ــا  ــی ب ــایت های جعل ــر وب س ــال حاض ــه درح ــرد ک ک
ــار دروغ  ــه اخب ــود دارد ک ــت وج ــرام در اینترن ــام تلگ  ن
ــا  ــه tgram.cc و ی ــوان ب ــه می ت ــد ک ــر می کنن منتش

ــرد.  ــاره ک ــی TON اش ــروژه ارز الکترونیک پ
پیش تــر اخبــاری در مــورد ورود تلگــرام بــه بــازار 
ارزهــای رمزگــزاری شــده منتشــر شــده بــود کــه قــرار 
اســت هماننــد بیــت کویــن مبــادالت امــن را در اختیــار 

ــرار دهــد. ــران ق کارب

راهی برای افزایش امنیت منازل
ــور  ــه منظ ــددی ب ــمند متع ــای هوش ــروزه گجت ه ام
افزایــش ضریــب  و  منــازل  از ســرقت  جلوگیــری 
ــت  ــده اس ــازار ش ــه ب ــران روان ــای کارب ــت خانه ه امنی
تــا آن هــا بتواننــد بــا اطمینــان خاطــر بیشــتر بــه ســفر 
برونــد. معمــواًل یکــی از کارهایــی کــه ســارقان احتمالی 
می کننــد، زنــگ زدن در خانــه مــورد نظرشــان اســت تــا 
اطمینــان حاصــل کننــد کــه کســی داخــل خانــه هســت 
ــمند  ــگ در هوش ــک زن ــردن ی ــب ک ــا نص ــر؟ ب ــا خی ی
پشــت درب ورودی خانه تــان، شــما قــادر خواهیــد 
ــه  ــراد غریب ــن اف ــار گرفت ــدن و آم ــک ش ــود از نزدی ب
ــم  ــی ه ــای امنیت ــوید. دوربین ه ــان آگاه ش ــه خانه ت ب
کــه همــواره از تمامــی اتفاقــات رخ داده و افــرادی کــه 
در نزدیکــی منــزل رفــت و آمدهــای مشــکوکی دارنــد، 
تصویــر و ویدیــو تهیــه می کننــد تــا در مواقــع لــزوم، بــه 

ــد.  ــراد کمــک کنن ــرای شناســایی اف ــران ب کارب
یکــی دیگــر از حقه هایــی کــه کاربــران بــه هنــگام ســفر 
و تــرک منــزل می زننــد، روشــن گذاشــتن مــداوم 

ــون اســت.  تلویزی
ایــن ایــده هــم اصــاًل ایــده خوبــی بــه نظــر نمی رســد. 
ــادر  ــران ق ــمند کارب ــای هوش ــه کنترل ه ــا عرض ــا ب ام
ــود را  ــوی خ ــا رادی ــون ی ــود دورادور تلویزی ــد ب خواهن
روشــن یــا خامــوش کننــد بــه گونــه ای کــه بــرای افــراد 
ــرده  ــوه ک ــی، جل ــیار طبیع ــزل بس ــارج از من ــه خ غریب
ــم و  ــوط فیل ــای مرب ــار صداه ــا انتش ــول روز ب و در ط
برنامه هــای تلویزیونــی انــگار کــه کاربــران در حــال 

ــتند.  ــون هس ــای تلویزی تماش
بدین ترتیب ســارقان احتمالی از دســتبرد زدن و نقشــه 
ــد.  ــر می کنن ــرف نظ ــور ص ــه مذک ــرای خان ــیدن ب کش
یکــی دیگــر از کاربردهــای کنتــرل هوشــمند، باز و بســته 

ــت.  ــه اس ــای خان ــای پنجره ه ــردن کرکره ه ک
ــمند  ــی هوش ــتفاده از گوش ــا اس ــد ب ــران می توانن کارب
ــه  ــا و پرده هــای خان ــردن کرکره ه ــاز و بســته ک خــود ب

خــود را کنتــرل کننــد. 
ــه  ــاز ترموســتات ب ــدون نی ــد ب ــی می توانن ــران حت کارب
ــود  ــافرت خ ــل از مس ــا، آن را قب ــا آن ه ــی ب هماهنگ
ــم  ــا ه ــد ت ــم کنن ــودکار تنظی ــک و خ ــور اتوماتی ــه ط ب
ــه  ــم خان ــی شــود و ه ــه جوی ــرژی صرف  در مصــرف ان

آن ها را ایمن و مناسب نگه دارد. 
ایــن ترموســتات های هوشــمند همچنیــن قادرنــد 
هرگونــه افزایــش ناگهانــی دمــای هــوای محیــط و دود 
ــد. ــالع دهن ــران اط ــه کارب ــوزی را ب ــل از آتش س حاص

اخبار اقتصادی
گرانی کاغذ و افزایش ۱۱۱ درصدی 

صادرات!
ــا مشــکالت متعــدد  ــازار کاغــذ ب در شــرایطی کــه ب
گرانــی دســت و پنجــه نــرم می کنــد، آمارهــای 
شــش  در  اســت کــه  آن  شــده گویــای  ارائــه 
ــذ  ــادرات کاغ ــوزه ص ــاری در ح ــال ج ــه اول س ماه
ــد  ــی ۱۱۱.۶ درص ــر وزن ــذی از نظ ــوالت کاغ و محص

داشــته ایم.  رشــد 
بــر اســاس آمارهایــی کــه از ســوی وزارت صنعــت، 
در  اســت،  شــده  منتشــر  تجــارت  و   معــدن 
شــش ماهــه اول ســال جــاری بالــغ بــر ۵۸ هــزار 
ــورهای  ــه کش ــذی ب ــوالت کاغ ــذ و محص ــن کاغ ت
در  عــددی کــه  اســت.  شــده  صــادر  مختلــف 
مقایســه بــا تولیــدات کمتــر از ۲۸ هــزار تنــی شــش 
ماهــه اول ســال گذشــته، از نظــر وزنــی ۱۱۱.۶ درصــد 

ــد.  ــان می ده ــد را نش رش
همچنیــن از نظــر ارزش، صــادرات ایــن بخــش 
رســیده  دالر  میلیــون   ۴۵.۷ حــدود  رقمــی  بــه 
ــون  ــا ارزش ۲۶.۶ میلی ــاس ب ــم در قی ــن رق ــه ای ک
ایــن بخــش در شــش ماهــه  دالری صــادرات 
ــد را  ــر ۷۱.۹ درص ــغ ب ــدی بال ــال ۱۳۹۵، رش  اول س

نشان می دهد. 
رســانه های  تکثیــر  و  چــاپ  انتشــار،  حــوزه  در 
 ضبــط شــده نیــز از نظــر ارزش در شــش ماهــه اول 
ــم.  ــد بوده ای ــد رش ــاهد ۰.۲ درص ــاری ش ــال ج س
البتــه صــادرات در ایــن حــوزه از نظــر وزن ۳.۵ 

ــت.  ــته اس ــش داش ــد کاه درص
ــر  ــاپ و تکثی ــار، چ ــش انتش ــب در بخ ــن ترتی بدی
رســانه های ضبــط شــده بالــغ بــر ۶۸۸ تــن کاال بــا 
ارزشــی بالــغ بــر ۴۵.۷ میلیــون دالر بــه کشــورهای 

مختلــف صــادر شــده اســت.

آغاز توزیع تخم مرغ وارداتی
ــرغ  ــع تخم م ــاز توزی ــر کشــاورزی از آغ ــاون وزی مع
وارداتــی از امــروز خبــر داد و گفــت: هــر شــانه 
ــزار و ۶۰۰  ــه قیمــت مصــوب ۱۱ ه ــد ب ــرغ بای تخم م
تومــان و هــر شــانه تخم مــرغ شــیرینگ پــک 
)بســته بنــدی شــده( بایــد ۱۲ هــزار و ۶۰۰ تومــان در 

ــه شــود.  ــازار مصــرف فروخت ب
ــزو  ــواره ج ــرغ هم ــم م ــر تخ ــای اخی ــی ماه ه ط
محصوالتــی بــود کــه بیشــترین افزایــش قیمــت را 
ــر  ــای اخی ــی هفته ه ــت و ط ــوار داش ــبد خان در س
ــه  ــی ک ــا جای ــه ت ــی آن شــدت بیشــتری گرفت گران
ــدود  ــه ح ــرد و ب ــور ک ــم عب ــان ه ــزار توم  از ۱۸ ه
۲۰ هــزار تومــان رســید، البتــه وزارت کشــاورزی 
محصــول  ایــن  واردات  اجــازه  مــاه گذشــته  از 
 را بــرای تظیــم بــازار آن صــادر کــرده بــود کــه 
ــت:  ــنا، گف ــه ایس ــاره ب ــرد در این ب ــر مهرف علی اکب
ــه  مجــوز واردات تخم مــرغ از کشــورهای مختلــف ب
ــوق  ــزای ف ــاری آنفلوآن ــا بیم ــه ب ــی ک ــر از آن های غی
حــاد پرنــدگان درگیــر هســتند، صــادر شــده اســت 
ــرغ  ــداران م ــه مرغ ــه اتحادی ــا ب ــوز تنه ــن مج و ای
ــن  ــد ای ــذار داده نشــده و هــر کســی می توان تخم گ

ــد.  ــا تعرفــه پنــج درصــد وارد کن محصــول را ب
ــا بیمــاری  وی تصریــح کــرد: مرغ داری هایــی کــه ب
مواجــه نیســتند و تولیــد و عرضــه تخم مــرغ در 
ــر  ــول را باالت ــن محص ــد ای ــه دارد، نبای ــا ادام آن ه
ــه  ــد ک ــاف کنن ــرخ مصــوب بفروشــند و اجح از ن
یــک  بــرای  )مصرف کننــده(  مصــوب  قیمــت 
ــزار و ۶۰۰  ــده ۱۲ ه ــته بندی ش ــرغ بس ــانه تخم م ش
ــته بندی  ــرغ بس ــانه تخم م ــک ش ــرای ی ــان و ب توم
نشــده، ۱۱ هــزار و ۶۰۰ تومــان اســت و در ایــن میــان 
دســتگاه های نظارتــی بایــد نســبت بــه اجــرای ایــن 
مصوبــه کارگــروه تنظیــم بــازار انجــام وظیفــه کننــد و 

ــد. ــی ندهن ــازه گران فروش اج

خودروهــای خارجــی ترمــز بریده انــد. نــه 
در خیابــان کــه در نمایشــگاه ها، نمودارهــا 
ــت  ــه و قیم ــش گرفت ــودی در پی ــد صع رون
خودروهــای وارداتــی هــر روز در حــال افزایش 

ــت.  اس
ــای  ــت خودروه ــش قیم ــازار، افزای ــاالن ب فع
وارداتــی را بیــن ۳۰ تــا ۷۰ درصــد در یــک مــاه 
گذشــته تخمیــن می زننــد. بــه عنــوان مثــال 
خــودروی ســورنتو از ۲۴۰ میلیــون تومــان بــه 
۳۵۰ میلیــون رســیده اســت. شــوک عجیــب 
ــای  ــی تحلیل ه ــای واردات ــت خودروه در قیم
عــده ای  داشــته،  دنبــال  بــه  را   متفاوتــی 
بســته بــودن ســامانه ثبــت ســفارش واردات 
ــده ای  ــد، ع ــی می دانن ــل گران ــودرو را عام خ
دیگــر افزایــش قیمــت دالر و برخــی هــم 
تأثیــر عوامــل دیگــر رامهــم می شــمارند. 
بــرای بررســی ایــن موضــوع بــه اصلی تریــن 
بــورس فــروش خودروهــای خارجی کشــور در 

ــم. ــر می زنی ــران س ــتی ته ــان بهش خیاب
 سودجویی خواص، ریشه گرانی ها

به گزارش تســنیم، بســیاری از نمایشــگاه داران 
کــه بــه نوعــی واردکننــده خــودرو هم هســتند، 
اطالعــات خوبــی از قوانیــن و دســتورالعمل ها 
دارنــد، ایــن مســئله در تحلیل هــای آن هــا بــه 

خوبی مشــهود اســت.
تعــدادی از ایــن فروشــندگان متأثــر از تحلیــل 
غالــب رســانه ها و فعــاالن بــازار خــودرو، 
می گوینــد افزایــش قیمــت خودروهــا بیــش 
از اینکــه نتیجــه داللــی و رانــت و ســودجویی 
نتیجــه  باشــد،  متفرقــه   واردکننــدگان 

بسته شدن سامانه ثبت سفارش است. 
بــه اعتقــاد آن هــا در اثــر بســته شــدن ســامانه 
ــت  ــودرو محدودی ــه خ ــفارش، عرض ــت س ثب
پیــدا کــرده و نیــاز بــازار تأمیــن نشــده و 
همیــن مســئله ســبب افزایــش ناگهانــی 

ــت. ــده اس ــت ش قیم
افزایــش  می گویــد:  دیگــری  فروشــنده 
بی رویــه قیمــت خودروهــای وارداتــی نتیجــه 
ــدگان  ــی از واردکنن ــی برخ ــودجویی و دالل س

ــت.  اس

در ماه هــای گذشــته، دولــت محدودیت هایــی 
را بــرای واردات خــودرو وضــع کــرده کــه 
 بــه مــذاق برخــی افــراد خــوش نیامــده 

است. 
ــودرو  ــازار خ ــده ای در ب ــهم عم ــه س ــا ک آن ه
ــا احتــکار خــودرو می خواهنــد  ــد، حــاال ب دارن
حــرف خــود را به کرســی بنشــانند و بــه دولت 
ــای  ــازار خودروه ــه ب ــد ب ــه نبای ــد ک بفهمانن

ــد. ــل کن ــت تحمی ــی محدودی واردات
وی در ادامــه افــزود: برخــی از واردکننــدگان 
خــودرو بــا هــدف تحــت فشــار قــرار دادن 
ســامانه  مجــدد  بازگشــایی  بــرای  دولــت 
وارداتــی،  خودروهــای  ســفارش  ثبــت 
بــازار  بــه  خــود  خودروهــای  عرضــه   از 

جلوگیری می کنند.
 آدرس غلط به دولت می دهند

احتــکار خــودرو بــرای فشــار بــه دولــت بــرای 
ــه  ــت ســفارش، فرضی بازگشــایی ســامانه ثب
ــی،  ــا عباس ــا رض ــه آن را ب ــت ک ــدی اس جدی
ــد. ــوان می کن کارشــناس صنعــت خــودرو عن

وی بــا تأییــد تلویحــی ایــن فرضیــه، تحــرکات 
خــودرو  واردات کننــدگان  از  برخــی  اخیــر 
 را نشــانه ای بــر واقعــی بــودن   فشــارها 

عنوان  می کند. 
بــا  متعــددی  تشــکل های  می گویــد  او 
بــازار خــودرو شــکل  در  عناویــن مشــابه 
گرفتــه کــه بعضــًا آرد بــه آســیاب ســودجویان 

می ریــزد.

ــرد: در  ــح ک ــن کارشــناس اقتصــادی تصری ای
ــام  ــط ن ــودرو فق ــفارش خ ــت س ــامانه ثب س
ــفارش واردات  ــت س ــه ثب ــاز ب ــرکت مج ۱۰ ش
مجــاز اعــالم شــده امــا برخــی از تشــکل های 
ــش  ــد بی ــودرو معتقدن ــه واردات خ ــوط ب مرب
از ۸۰ عضــو داشــته و بــر همیــن اســاس 
مکاتباتــی را بــا مراجــع مختلــف نظارتــی 
انجــام می دهنــد.  بــازار خــودرو  مــورد  در 
الزم  شــفافیت  بایــد  رابطــه  ایــن  در   کــه 

صورت گیرد.
ــه در دســتورالعمل  ــد ک ــد می کن عباســی تأکی
ــد وزارت صنعــت واردات خــودرو توســط  جدی
واردکننــدگان متفرقــه موســوم بــه گری مارکــت 
ممنــوع شــده و امــا عــده ای می خواهنــد 
ــه  ــد ک ــام را بدهن ــن پی ــت ای ــه دول ــازار ب از ب
بــازار  در  عمــده ای  ســهم  گری مارکت هــا 
ــا  ــذف آن ه ــد و ح ــی دارن ــای واردات خودروه

ــود. ــازار می ش ــالل در ب ــاد اخت ــبب ایج س
ــه گفتــه وی، در مــاده ۴ قانــون حمایــت از   ب
ــده  ــالم ش ــت اع ــه صراح ــدگان ب مصرف کنن
از طریــق  تنهــا  بایــد  واردات خــودرو  کــه 
ــات  ــبکه خدم ــاز دارای ش ــای مج نمایندگی ه

ــرد. ــورت گی ــروش ص ــس از ف پ
 رکوردزنی واردات، به رغم ممنوعیت 

ثبت سفارش!
ــودن  ــته  ب ــر بس ــودرو در اث ــی خ ــای گران ادع
همچنیــن  و  ســفارش  ثبــت   ســامانه 
ــا  ــط گری مارکت ه ــودن واردات توس ــوع ب ممن
در حالــی عنــوان می شــود کــه طبــق آمارهــای 
رســمی گمــرکات جمهوری اســالمی ایــران، در 
ــی ســال جــاری بیــش از ۵۴  ۸ ماهــه ابتدای
هــزار خــودروی خارجــی وارد کشــور شــده کــه 
ایــن رقــم ۹۰۰۰ واحــد بیشــتر از رقــم واردات در 

مــدت مشــابه پارســال اســت.
مدیــرکل مقــررات صــادرات و واردات ســازمان 
ــار  ــن آم ــه همی ــاره ب ــا اش ــارت ب ــعه تج توس
ــودن  ــته ب ــه بس ــت ک ــه اس ــانه ها گفت ــه رس ب
ســامانه ثبــت ســفارش، نمی توانــد دلیــل 
افزایــش ناگهانــی قیمــت خودروهــای وارداتی 

ــازار باشــد. در ب

ایــن  اصلــی  دلیــل  علی آبادی فراهانــی، 
اظهارنظرهــای  را  قیمت هــا  افزایــش 
غیرکارشناســی در خصــوص بســته شــدن 
ســامانه ثبــت ســفارش عنــوان کــرده و گفتــه 
در طــول اواخــر ســال گذشــته و چهارمــاه 
ابتدایــی ســال جــاری ســامانه ثبــت ســفارش 
ــدت  ــن م ــه در ای ــی ک ــوده و خودروهای ــاز ب ب
ــت ســفارش شــده و وارد کشــور شــده اند،  ثب
تعــداد آنهــا اتفاقــًا از گذشــته بیشــتر اســت و 
بنابرایــن انتظــار ایــن بــود کــه شــاهد کاهــش 
قیمــت باشــیم، نــه افزایــش، همیــن موضــوع 
را خســروتاج، معــاون وزیــر صنعــت، معــدن 
ــار اعــالم کــرده کــه  و تجــارت هــم چندیــن ب
ــودرو  ــار واردات خ ــش آم ــه افزای ــه ب ــا توج ب
در ســال جــاری، بســته بــودن ســامانه ثبــت 
ــد دلیــل گرانی هــای اخیــر  ســفارش نمی توان

باشــد.
ــی  ــی و نظارت ــئوالن دولت ــه مس ــم اینک به رغ
ســامانه  بــودن  بســته  اثرگــذاری  بارهــا 
ثبــت ســفارش در افزایــش قیمتهــا را رد 
ــایی  ــا از بازگش ــی زمزمه ه ــا برخ ــد، ام کرده ان
ــارها  ــر فش ــامانه در اث ــن س ــوع ای قریب الوق

می دهنــد.  خبــر 
ــازار خــودرو،  ــه فعــاالن ب ــه گفت اتفاقــی کــه ب
می توانــد نتایــج همــه تدابیــر کنترلــی و 
ــاره  ــه یک ب ــودرو و ارز را ب ــازار خ ــی در ب نظارت

ــرد. ــن بب از بی

بهرامــی، کارشــناس اقتصــادی در این بــاره 
می گویــد: اگــر در اثــر تصمیمــات جدیــد، 
امــکان واردات خــودرو بــرای واردکننــدگان 
معنایــش  شــود،  فراهــم  بــاز  متفرقــه 
خوشــامدگویی دولــت بــه نابه ســامانی در 

خودروســت.  بــازار 
ــر خودروهــای وارداتــی ایــن  هیــچ نظارتــی ب
نــوع واردکننــدگان وجــود نــدارد و لــذا بــا بــاز 
شــدن ایــن مســیر، دولــت بــه دســت خــود 
و  غیراســتاندارد  خودروهــای  ورود  امــکان 
ــی  ــد. اتفاق ــه کشــور ایجــاد می کن ــوب ب معی
کــه تضییــع آشــکار حقــوق مصرف کننــده 

ــه کــرد. ــا آن مقابل ــد ب ــه بای اســت ک
وی تأکیــد می کنــد: در روزهایــی کــه آلودگــی 
 هــوا امــان شــهروندان تهرانــی را بریــده، 
ــه  ــن اســت ب ــه ممک ــیری ک ــردن مس ــاز ک ب
منجــر  غیراســتاندارد  خودروهــای  واردات 
شــود، می توانــد در زمــره تناقض هــای آشــکار 

شــود.  طبقه بنــدی  سیاســت گزاری  در 
ــیر واردات  ــایی مس ــه بازگش ــر ب ــان اگ متولی
ــوای  ــرایط ه ــن ش ــد، در ای ــرار دارن ــودرو اص خ
تهــران، طبــق آئین نامه هــا و دســتورالعمل هایی 
ــد  ــد، بای ــب کرده ان ــان تصوی ــالً خودش ــه قب ک
اولویــت را بــه خودروهــای برقــی و هیبریــدی 
بنزینــی  خودروهــای  نــه  و  غیرآالینــده  و 
 آن هــم از مســیرهای مبهــم و غیرقابــل نظــارت

بدهند.

و  خــورده  کلیــد  خارجــی  برنــج  گرانــی  تــازه   مــوج 
ــاره ۱۰ درصــدی قیمــت  ــش دوب ــازار از افزای دســت اندرکاران ب
آن خبــر می دهنــد، امــا بــه نظــر می رســد وزارت جهــاد 
ــداده  ــام ن ــول انج ــن محص ــازار ای ــم ب ــرای تنظی ــی ب اقدام

ــت.  اس
ــود  ــش ب ــاه پی ــک م ــدود ی ــر، ح ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــزان  ــه می ــتدالل ک ــن اس ــا ای ــاورزی ب ــاد کش ــه وزارت جه ک
ــه کشــور طــی ســال جــاری بســیار  ــج خارجــی ب واردات برن
چشــمگیر بــوده، خواســتار ممنوعیــت ثبــت ســفارش واردات 
ایــن محصــول شــد و برایــن اســاس ثبــت ســفارش واردات 

متوقــف شــد. 
طبــق اعــالم وزارت کشــاورزی در ۷ ماهــه امســال ۱میلیــون و 
۶۰ هزارتــن برنــج خارجــی وارد کشــور شــده کــه ایــن عــدد در 
مــدت مشــابه ســال قبــل ۶۰۹ هزارتــن بــوده، بنابرایــن واردات 

در ۷ ماهــه ســال جــاری حــدود ۴۰ درصــد رشــد داشته اســت. 
ــدی  ــج هن ــت ســفارش واردات، قیمــت برن ــف ثب ــی توق در پ
 حــدود دو هفتــه قبــل نزدیــک بــه ۱۰ درصــد افزایــش 
یافتــه بــود و درحــال حاضــر محمــد آقاطاهــر، رئیــس 
ــا  ــو ب ــت وگ ــران در گف ــی ته ــواد غذای ــداران م ــه بنک اتحادی
خبرنــگار مهــر از افزایــش دوبــاره قیمــت برنــج هنــدی 
فروشــی ها  عمــده  ســطح  در  درصــد   ۱۰ میــزان   بــه 

خبر می دهد.
 آقاطاهــر دربــاره دلیــل گرانــی برنــج هنــدی طــی هفته هــای 
ــی  ــه در پ ــر تنشــی اســت ک ــن ام ــت ای ــد: عل ــر می افزای اخی
ــازار وارد شــده  ــه ب ــج ب ــت ســفارش واردات برن ــت ثب ممنوعی
ــود  ــای موج ــریع تر برنج ه ــد س ــش بای ــن تن ــع ای ــرای رف و ب
در گمــرک را ترخیــص کننــد کــه متاســفانه ایــن کار بــا کُنــدی 

ــود. ــام می ش انج

عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســالمی 
گفــت: تســهیالت ازدواج جوانــان از ۱۰ بــه ۱۵ میلیــون تومــان 
ــودرزی  ــاس گ ــنیم، عب ــزارش تس ــه گ ــد. ب ــش می یاب افزای
خبــر از افزایــش وام ازدواج داد و اظهــار داشــت: در نخســتین 
ــه کمیســیون اجتماعــی  ــوط ب جلســه بررســی بندهــای مرب
ــی  ــد و یک ــی ش ــددی بررس ــنهادات متع ــه ۹۷ پیش از بودج
ــت،  ــرار گرف ــب ق ــورد تصوی ــته م ــه روز گذش ــی ک از بندهای
افزایــش تســهیالت ازدواج جوانــان از ۱۰ بــه ۱۵ میلیــون 

ــود.  ــان ب توم
ــز  ــق نی ــیون تلفی ــًا در کمیس ــه قطع ــن مصوب ــزود: ای وی اف
بــه تصویــب نهایــی خواهــد رســید و در صحــن مجلــس نیــز 

مخالفــی نخواهــد داشــت. 
ــه  ــه ارائ ــاره ب ــا اش ــس ب ــرد در مجل ــردم بروج ــده م نماین
 چنــد پیشــنهاد بــه کمیســیون اجتماعــی بــرای بررســی 

بیــان کــرد: تحقــق همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان 
ــن  ــه ای ــان ازجمل ــی و کارکن ــی، فعل ــی قبل ــن اجتماع تأمی
پیشــنهادات بــود کــه ایــن قانــون اجــرا نمی شــود و از چندیــن 
محــل می تــوان اعتبــاری بــرای اجــرای همسان ســازی 
ــر  ــه پیشــنهادی مبنــی ب ــه ارائ ــا اشــاره ب تأمیــن کــرد. وی ب
ــه  ــه ۹۷ ب ــتگی در بودج ــاداش بازنشس ــقف پ ــش س کاه
ــان  ــوان کــرد: بیشــتر کارکن حداکثــر ۲۰۰ میلیــون تومــان، عن
بیــن ۵۰ تــا ۷۰ میلیــون تومــان پــاداش بازنشســتگی دریافت 
 می کننــد و عــده ای پاداش هــای میلیونــی و بلکــه میلیــاردی 
دریافــت می کننــد کــه ایــن امــر خــالف عدالــت اســت 
 چراکــه ایــن افــراد ســال ها در مشــاغل و مقامــات حســاس 
قــرار دارنــد و حقــوق و مزایــای بــاال دریافــت کرده انــد 
و  پاداش هــای چنــد صدمیلیونــی  نــدارد کــه  و معنــی 

میلیــاردی دریافــت کننــد.

۶۰  ۸.۹ دالر و ۴۹ سنت، قیمت نفت ۲۷۰
خام سنگین ایران

درصد، تورم نقطه به نقطه 
آذر ماه

میلیارد تومان، درآمد مالیاتی 
دولت از فروش سیگار

بــه منتهــی  هفتــه  در  ایــران  ســنگین  خــام  نفــت   قیمــت 
 ۱۵ دســامبر )جمعــه، ۲۴ آذرمــاه( بــه ۶۰ دالر و ۴۹ ســنت 

بــرای هــر بشــکه رســید.
تــورم نقطــه بــه نقطــه آذر مــاه بــرای کل کشــور ۸.۹ درصــد 

بــوده اســت.
در هفــت ماهــه ابتدایــی ســال ۹۶، دولــت از فــروش ســیگار 

بالــغ بــر ۲۷۰ میلیــارد تومــان درآمــد کســب کــرد اســت.
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  درهم امارات
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  یورو 

۱۰,۳۶۰ ریال 
  رینگت مالزی

۴۱,۷۲۰ ریال 

  دالر آمریکا 

۱۱,۰۹۰ ریال 

  لیر ترکیه 

۵۶,۵۸۰ ریال 
 اتحادیه طال   پوند انگلیس 

جواهر و سکه 
تهران ۱۱,۳۱۰ ریال 

ریال عربستان 

۶,۴۵۰ ریال  

یوان چین 

،،
قیمــت  افزایــش  بــازار،  فعــاالن 
بیــن  را  وارداتــی   خودروهــای 
3۰ تــا ۷۰ درصــد در یــک مــاه گذشــته 

تخمیــن می زنند

عوامــل  مهم تریــن  از  مالیــات  پرداخــت 
ــود  ــوب می ش ــه محس ــعه جامع ــد و توس رش
ــت  ــق عدال ــادی، تحق ــق اقتص ــب رون و موج
افزایــش خدمــات و عمــران و  اجتماعــی، 

می شــود. آبادانــی کشــور 
بــرای  دولت هــا  اخیــر،  ســال های  در 
تأمیــن هزینه هــای خویــش می کوشــند از 
 منابــع مختلــف درآمــدی بهره منــد شــوند. 
بدیــن ترتیــب کــه یــک قســمت از درآمدهــای 
از  بهره بــرداری  و  امــوال  طریــق  از   دولــت 
منابــع طبیعــی و تصــدی اعمــال انتفاعــی 
)ماننــد فــروش بــرق، گاز و ...( و درآمــد 
)خدمــات  مختلــف  خدمــات  از  حاصــل 
پســتی، حمــل و نقــل و انحصــارات دولتــی و 

بــه دســت می آیــد.   )...
بــا ایــن حــال مهم تریــن منبــع درآمــدی 
ــن  ــا تأمی ــول مالیات ه ــق وص ــت از طری دول
می گــردد. مالیــات در واقــع بهایــی اســت کــه 
ــل اســتفاده از خدمــات دولتــی  افــراد در مقاب

می پردازنــد. 
ــا  ــب ب ــد متناس ــراد بای ــاس اف ــن اس ــر ای ب
مالیــات  دولتــی،  خدمــات  از  بهره منــدی 
ــات  ــه مالی ــت ک ــر اس ــایان ذک ــد. ش بپردازن
عــالوه بــر آنکــه در تأمیــن هزینه هــای دولــت 
ــزاری در  ــش اب ــد نق ــت می توان ــذار اس تأثیرگ
ــد از  ــا کن ــز ایف ــت نی سیاســت گذاری های دول

ــه  ــات در جامع ــن اهــداف وضــع مالی مهم تری
ــق  ــد، تحق ــع مناســب درآم ــه توزی ــوان ب می ت
ــار  ــاد، مه ــا فس ــارزه ب ــی، مب ــت اجتماع عدال
ــرای  ــای الزم ب ــردن زمینه ه ــم ک ــورم، فراه ت
تحقــق رقابت پذیــری، تحقــق رشــد اقتصــادی 
پیوســته، باثبــات و پرشــتاب متناســب بــا 
اهــداف چشــم انداز، ایجــاد اعتمــاد و حمایــت 
از ســرمایه گذاران، اهتمــام بــه نظــم و انضبــاط 
مالــی و بودجــه ای، تــالش بــرای قطــع اتــکای 

ــن آن از  ــت و تأمی ــه نف ــاری ب ــای ج هزینه ه
محــل درآمدهــای مالیاتــی و... اشــاره نمــود.

اصــواًل دولت هــا می تواننــد از طریــق وضــع 
و  اشــخاص متمکــن  درآمــد  بــر  مالیــات 
ــود  ــرای بهب ــه ب ــرف هزین ــه و ص ــات مرف طبق
وضــع زندگــی طبقــات کم بضاعــت، توزیــع 
ــدال بیشــتری  ــوده و اعت ــل نم ــد را تعدی درآم
ــف  ــات مختل ــن طبق ــع درآمــد بی از نظــر توزی

ــازند.  ــرار س ــه برق جامع

ــع  ــد وض ــاره ش ــز اش ــاًل نی ــه قب ــور ک همان ط
ــرای تأمیــن هزینــه خدمــات  مالیــات فقــط ب
اســت  ممکــن  بلکــه  نیســت،  دولتــی 
بــدون اینکــه بــر مجمــوع عوایــد مالیاتــی 
طریــق  از  دولــت  شــود،  افــزوده  دولــت 
مالیاتــی  نرخ هــای  و  سیســتم  تغییــر 
یــک  از  خریــد  قــدرت  انتقــال  موجبــات 
ــم  ــه را فراه ــر جامع ــات دیگ ــه طبق ــه ب  طبق
 .  کنــد
ــه وضــوح مشــاهده  ــوان ب بدیــن ترتیــب می ت
کــرد کــه سیاســت مالــی نقــش چشــمگیری 
ــات  ــد و همســان نمــودن طبق ــع درآم در توزی

ــد. ــا می نمای ــه ایف جامع
ــت  ــاد عدال ــت در ایج ــه دول ــر اینک ــالوه ب ع
سیاســت های  وضــع  طریــق  از  مالیاتــی 
ــه نقــش مهمــی را  ــی در جامع ــد مالیات  کارآم
ــک  ــده ی ــکیل دهن ــردم تش ــد، م ــا می کن ایف
اجتمــاع نیــز بایــد در رســیدن بــه هــدف 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــد ب ــاری دهن ــت را ی ــوق دول ف
بــا شفاف ســازی درآمدهــا و پرداخــت بــه 
موقــع مالیــات بــه دولــت در کاهــش فاصلــه 
طبقاتــی و بهره منــد شــدن اکثریــت افــراد 
ــادی گام  ــی و اقتص ــات رفاه ــه از خدم جامع

ــد. بردارن
از  می توانــد  نیــز  شــده  مطــرح  مباحــث 
 دیــدگاه اســالم هــم مــورد مطالعــه قــرار گیــرد. 

بدیــن معنــی کــه دیــن مبیــن اســالم تأکیــد 
ویــژه ای بــه پرداخــت مالیات هــای اســالمی از 
جملــه خمــس و زکات داشــته و افــراد متمکن 
 و غنــی را موظــف بــه پرداخــت آن کــرده

است. 
از آن جایــی کــه منابــع تولیــد، کمیــاب و 
نیازهــای بشــر فــراوان اســت لــذا بایــد کوشــید 
بشــر  نیازهــای  ضروری تریــن  ابتــدا   تــا 
تأمیــن شــود. بــر اســاس احــکام شــریعت آن 
ــی  ــا اســتطاعت مال ــه تنه ــرادی ک  دســته از اف
آن هــا در حــد تأمیــن نیازهــای ضــروری اســت 
ــوده  ــس و زکات نب ــت خم ــه پرداخ ــف ب موظ
و در واقــع از ایــن نــوع مالیات هــا معــاف 
ــن امــر خــود حاکــی از توجــه  هســتند کــه ای
دیــن مبیــن اســالم بــه برقــراری عدالــت 
در  طبقاتــی  فاصلــه  و کاهــش  اقتصــادی 

جامعــه دارد.
بررســی های فــوق نشــان از ایــن امــر دارد کــه 
بــا بــه کار بســتن اجــرای صحیــح مالیات هــای 
متعــارف از یــک ســو و مالیات هــای اســالمی 
)خمــس، زکات و ...( از ســوی دیگــر می تــوان 
جامعــه را بــه ســمت و ســویی ســوق داد 
ــن حــد  ــه کمتری ــی ب ــه طبقات ــه در آن فاصل ک
مصــرف  در  هم ســطحی  و  رســیده  خــود 
 کاالهــای ضــروری میــان آحــاد جامعــه برقــرار 

گردد.

نقش و تأثیر مالیات، در کاهش فاصله طبقاتی و عدالت اجتماعی

گل رز
ــت  ــت اس ــزون در حرک ــرعت روز اف ــا س ــد ب ــای جدی ــا و فن آوری ه ــروز ایده ه ــای ام در دنی
ــازار  ــگاه شایســته در ب ــردد، داشــتن جای ــه وجود آمــدن ســالیق بی شــمار می گ ــه باعــث ب ک
ــد را  ــوم جدی ــوژی و عل ــه تکنول ــی ب ــاز اساس ــدگان نی ــاب مصرف کنن ــذاری برانتخ و تأثیر گ

ــازد.  ــکار می س آش
ــوان و  ــای ج ــری از نیروه ــا بهره گی ــه و ب ــش از دو ده ــابقه بی ــا س ــدی گل رز ب ــروه تولی گ
متخصــص و تکنولوژی هــای نویــن در زمینــه طراحــی و تولیــد لــوازم آشــپزخانه و تولیــد بلــور 
و شیشــه فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت. اکثــر مصرف کننــدگان محصــوالت مــا مشــتریان 

ــتند.  ــی هس ــند ایران ــه مشکل پس ــلیقه و البت خوش س
ایــن گــروه ســعی در ارائــه محصــوالت بــا کیفیــت و مطابــق ســلیقه مصرف کننــده ایرانــی را 

داشــته اســت کــه بــا یــاری خداونــد بــه اهــداف گذشــته خــود دســت یافتــه اســت.
ــوالت  ــانی محص ــه روزرس ــش و ب ــش از از پی ــت بی ــش کیفی ــروه در افزای ــن گ ــعی ای س
 اســت کــه ایــن مهــم در راســتای نیــل بــه هــدف نهایــی ایــن گــروه کــه همانــا رســیدن بــه 

رضایت مندی مصرف کنندگان است، انجام می گردد.

تولید ملی

پشت پرده گرانی خودروهای وارداتی

وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان افزایش می یابدبرنج خارجی دوباره گران شد



هشتبهشت
 ۸۴ واحد صنفی متخلف در اصفهان 

پلمب شد
رئیــس پلیــس امنیــت عمومــی اســتان از اجــرای طــرح 
ــت:  ــر داد و گف ــی خب ــای صنف ــارت و بازرســی واحده نظ
ــل  ــه دلی ــان ب ــف در شــهر اصفه ــی متخل ۸۴ واحــد صنف
نداشــتن پروانــه کســب و رعایت نکــردن مقــررات مربوطــه 

پلمــب شــد.
ــر  ــارت ب ــوران نظ ــزود: مأم ــی اف ــر عاصم ــرهنگ اکب س
ــزار  ــک  ه ــی پلیــس در 12 روز گذشــته از ی ــن عموم اماک
ــرای 352 واحــد  ــد و ب ــد کردن و 3۴1 واحــد صنفــی بازدی

ــد.   ــادر ش ــب ص ــه پلم ــی اخطاری صنف

ضرورت تملک کارخانه نوین شهرضا 
توسط شهرداری   

رئیــس شــواری شــهر شــهرضا گفــت: بایــد تمــام مجموعه 
ــم  ــک تصمی ــه ی ــهرضا ب ــتان ش ــهری و ادارات شهرس ش
قاطعــی برســند تــا بتواننــد بــا وجــود تبصره هــای موجود و 
عنایــت ویــژه در راســتای تملــک کارخانــه و حفــظ یکــی از 

مظاهــر هویتــی شــهر اقــدام کننــد.
ــه  ــرای کارخان ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــدی صالح پ  مه
نویــن شــهرضا چندیــن بــار از ســوی وکالی مالــکان 
ــه  ــزود: کارخان ــه شــده اســت، اف ــد گرفت ــع ی ــه خل کارخان
تاریخــی نویــن، هویــت شهرضاســت و مــردم به ویــژه 
دارنــد.  آن  بــه  زیــادی  تعلــق  احســاس  ســالمندان 
ــا وکالی کارخانــه داشــته  امیدواریــم بتوانیــم مذاکــره ای ب
ــور  ــه ط ــه را ب ــن مجموع ــد ای ــهرداری بتوان ــیم و ش باش

ــد. ــک کن ــل تمل کام
 وی بــا بیــان اینکــه حــدود 5 هــزار متــر از کارخانــه نویــن 
ــذار شــده اســت،  ــه شــهرداری واگ ــی ب ــه صــورت وکالت ب
ــه  ــدن کارخان ــه میراثی ش ــه ب ــی ک ــی از ایرادات ــت: یک گف
ــت.  ــکان اس ــتن مال ــود، رضایت نداش ــه می ش ــن گرفت نوی
ــه نویــن، طلبــکاران  یکــی دیگــر از مشــکالت مهــم کارخان
بســیار اســت کــه بــه واســطه کار در کارخانــه ادعــای طلــب 
ــی از ادارات از  ــب بعض ــر، طل ــم دیگ ــکل مه ــد. مش دارن

ــه نویــن اســت. کارخان
صالح پــور بــا بیــان اینکــه تاکنــون شــهرداری بــرای حفــظ 
و نگهــداری کارخانــه فقــط هزینــه کــرده و هیــچ اســتفاده 
ــه  مالــی نداشــته اســت، افــزود:  اگــر مــا نتوانیــم کارخان
ــد  ــع ی ــرای خل ــه اج ــم ب ــم و حک ــک کنی ــن را تمل نوی
ــر فرســایش و  ــه روز ب ــه روزب شــد، نتیجــه آن می شــود ک

ــود. ــزوده می ش ــه اف ــب کارخان تخری

ساماندهی کامیون های تیران و کرون 
 با راه اندازی مجتمع خدماتی 

غرب اصفهان  
 مدیــر عامــل شــرکت تعاونــی کامیــون داران بخــش کــرون 
شهرســتان تیــران و کــرون، بــا اشــاره بــه پیگیــری ســاخت 
ترمینــال و مجتمــع خدماتی رفاهــی در ایــن منطقــه، 
گفــت: ســاماندهی کامیون هــا در یــک ترمینــال عــالوه بــر 
ــه ســنگین در روســتاها و  ــری از ورود وســایل نقلی جلوگی
ازبین رفتــن زیرســاخت ها، خطــرات جانــی، ترافیــک و 

ــد. ــش می ده ــی را کاه ــی صوت آلودگ
محمدعلــی  هــادی افــزود: در حــال حاضــر  ۹۰۰ دســتگاه 
کامیــون ســبک و ســنگین از وزن ۹ تــا ۴۰ تــن در بخــش 
ــور در  ــارج از کش ــل و خ ــه در داخ ــود دارد ک ــرون وج ک
قســمتی  و  می کننــد  فعالیــت  ترانزیتــی  جاده هــای 
از چــرخ اقتصــاد کشــور را می چرخاننــد. ســاماندهی 
کامیون هــا در یــک ترمینــال عــالوه بــر جلوگیــری از 
ــن  ــتاها و ازبین رفت ــنگین در روس ــه س ــایل نقلی ورود وس
زیرســاخت ها، خطــرات جانــی، ترافیــک و آلودگــی صوتــی 

را کاهــش می دهــد.
ــا بیــان اینکــه ســاخت مجتمــع خدماتی رفاهــی  هــادی ب
در محــور ترانزیتــی غــرب اســتان اصفهــان، نیازهــای 
مســافران و راننــدگان ایــن جــاده پرتــردد را تحت پوشــش 
پیگیری هــای  درصــد   ۸۰ افــزود:  داد،  خواهــد  قــرار 
ــار  ــج هکت ــی در پن ــع خدماتی رفاه ــن مجتم ــیس ای تأس
زمیــن در محــور تیــران بــه داران انجــام شــده و پیگیــری 
بــرای پنــج هکتــار زمیــن دیگــر هــم در حــال انجام اســت. 

ــده اند. ــرکت ش ــن ش ــو ای ــون عض ــون تاکن ۴۰۰ کامی

 شناسایی 3 کانون آلوده به 
بیماری فوق حاد تنفسی پرندگان  

مدیــر کل دامپزشــکی اســتان بــا اشــاره به شناســایی ســه 
کانــون آلــوده بــه بیمــاری فــوق حــاد تنفســی پرنــدگان در 
ــه  ــت: از نیم ــهر گف ــگان و خمینی ش ــتان گلپای دو شهرس
دوم ســال، بــه علــت تغییــرات آب و هوایــی، بیماری هــای 
تنفســی دســتگاه فوقانــی، در پرنــدگان بــروز می کنــد کــه 

تاکنــون صــد هــزار قطعــه طیــور آلــوده را نابــود کردیــم.
ــور  ــه از طی ــد نمون ــه چن ــان اینک ــا بی ــدی ب ــهرام موح ش
ــرای  ــه ب ــا نمون ــرده ی ــود ک ــاری را ناب ــن بیم ــه ای ــال ب مبت
ــه تهــران ارســال شــده اســت، افــزود:   آزمایــش بیشــتر ب
ازبین بــردن ایــن تعــداد پرنــده در مقابــل تولیــد 2۶ تــا 2۷ 
ــه نیــم درصــد  ــوز ب ــرورش، هن ــده در حــال پ میلیــون پرن
هــم نرســیده اســت و نبایــد تأثیــری در افزایــش قیمــت 

تخم مــرغ بگــذارد.
وی علــت افزایــش قیمــت تخم مــرغ را افزایــش قیمــت 
از  بعضــی  و  ذرت  مثــل  طیــور  پــرورش  نهاده هــای 
ــور  ــدگان طی ــوان کــرد و افــزود:  پرورش دهن مکمل هــا عن
بایــد مســائل بهداشــتی واحدهــای پرورشــی را بــا دقــت 
ــان  ــاری در اصفه ــن بیم ــت ای ــد. وضعی ــت کنن الزم رعای
مناســب اســت و بــه حــد هشــدار و خطــر نرســیده اســت؛ 

ــا نیســت کــه بیمــاری نداریــم. ــه ایــن معن امــا ب
موحــدی رعایــت مســائل بهداشــتی و قرنطینــه ای را 
یکــی از راه هــای کنتــرل ایــن بیمــاری دانســت و افــزود: 
ــث  ــت باع ــط زیس ــرده در محی ــور م ــه طی ــردن الش رهاک
ــدگان و  ــر، خزن ــون کالغ و کبوت ــی همچ ــود پرندگان می ش
حتــی گربــه و ســگ از الشــه تغذیــه کننــد و باعــث شــیوع 

ــوند. آن ش
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تبلیغــات  هماهنگــی  شــورای  رئیــس 
اســالمی اســتان اصفهــان بــه مناســبت 
فرارســیدن حماســه ۹ دی بــه همــراه دیگــر 
دســتگاه های مســئول در ایــن زمینــه در 
ــان  ــت: تشــویش اذه ــگاران گف ــع خبرن جم
ــردم،  ــن م ــکاف در بی ــاد ش ــی و ایج عموم
جریان هــای  بــه  دشــمن  امیدوارکــردن 
داخلــی و نفوذی هــا، خســارات  مالــی و 
ــته ای،  ــده هس ــی در پرون ــی، باج خواه جان
بی حرمتــی  بــه مقدســات شــیعه و افزایــش 
فشــارها و تحریم هــا، ازجملــه خســارات 

ــود. ــه ۸۸ ب فتن
جعفــر عســکری بــا اشــاره بــه اینکــه در فتنه 
۸۸ عــده ای کــه ادعــای بــرادری و همراهــی 
ــه دالیــل مختلــف از  ــا نظــام را داشــتند، ب ب
ارزش هــای انقــالب فاصلــه گرفتنــد و آن 

ــام  ــدازی نظ ــد بران ــه قص ــزرگ را ب ــه ب فتن
ــی  ــه ط ــه ۸۸ ک ــزود: فتن ــد، اف ــاد کردن ایج
یــک برنامــه 1۰ ســاله بــا هماهنگــی دشــمن 
ــارات  ــود، خس ــده ب ــود آم ــه وج ــی ب خارج
زیــادی بــه کشــور تحمیــل کــرد؛ البتــه 
ــی  ــتاوردهای بزرگ ــم دس ــه ۹ دی ه حماس

ــت. ــور داش ــرای کش ب
وی دســتاوردهای ایــن حماســه را افزایــش 
جایــگاه مردمــی کــه اقتــدار و اســتحکام 
نظــام را بــه دنبــال داشــته اســت و همچنیــن 
تقویــت باورهــا بــا وجــود تبلیغــات گســترده 
ــرم  ــگ ن ــا در جن ــزود: م ــرد و اف ــوان ک عن
ــه کافــی نداشــتیم. در مقابــل دشــمن  تجرب
ــش از  ــری پی ــی و هن ــای تبلیغ ــا هجمه ه ب
ــه  ــا اســتفاده از فضــای مجــازی ب ــه و ب فتن
دنبــال انقــالب مخملــی بــود و جنــگ نرمــی 
ــا  ــه ت ــود ک ــرده ب ــزی ک را در کشــور برنامه ری
حــدی بــا کمــک ایــادی خارجــی در رســیدن 

ــردم  ــا م ــد؛ ام ــق ش ــود موف ــدف خ ــه ه ب
ــه  ــد و متوج ــر را احســاس کردن ــی خط وقت
شــدند، بــه صحنــه آمدنــد و حماســه ۹ دی 

ــد. را آفریدن
ــه را از  ــان فتن ــدن جری ــکری منفعل ش عس
ــزرگ  ــه ب ــن حماس ــتاوردهای ای ــر دس دیگ
ــال  ــه دنب ــرد: ب ــوان ک مردمــی دانســت و عن
ــزوی  ــران من ــی، فتنه گ ــه مردم ــن حماس ای
ــی و  ــران عذرخواه ــردم ای ــا از م ــدند؛ ام ش
اســتغفار هــم نکردنــد؛ ســران فتنــه متوجــه 
ــتند؛  ــی برنگش ــدند، ول ــه ش ــه ائم ــت ب اهان
ــه  ــا ب ــم، ام ــول داری ــت را قب ــد والی می گفتن
جنــگ بــا والیــت آمدنــد و اتهــام تقلــب را بــه 
نظــام مقدســی زدنــد کــه آبــرو و وجهــه آن 
ــر  ــه برکــت خــون شــهدا بی نظی ــان ب در جه
ــره  ــن چه ــب ای ــت تقل ــا واژه و تهم ــود. ب ب
ــه  ــم متوج ــن را ه ــد؛ ای ــه دار کردن را خدش

ــاز هــم برنگشــتند. ــی ب شــدند ول
وی در ادامــه بــه بیــان خســارات  فتنــه 
گفــت:  و  پرداخــت  کشــور  بــرای   ۸۸
تشــویش اذهــان عمومــی و ایجــاد شــکاف 
ــه  ــمن ب ــردن دش ــردم، امیدوارک ــن م در بی
جریان هــای داخلــی و نفوذی هــا، خســارات  

از  مالــی و درگیرکــردن بخــش اعظمــی 
تعطیل شــدن  و  موضــوع  ایــن  در  کشــور 
ــه، خســارات   ــای کشــور در آن بره فعالیت ه
ــته ای،  ــده هس ــی در پرون ــی، باج خواه جان
و  شــیعه  مقدســات  بــه  بی حرمتــی 
ــش  ــین)ع(، افزای ــورای اباعبدهللا الحس عاش
و  فشــارها  افزایــش  و  امنیتــی  جرایــم 
تحریم هــا، ازجملــه ایــن خســارات  بــود؛ 
بایــد بــه کســانی کــه درخواســت رفــع حصــر 
ــارات  را  ــن خس ــد، ای ــه را دارن ــران فتن از س

ــرد. ــادآوری ک ی

ــت  ــتاد بزرگداش ــعارمحوری س ــکری ش عس
ــی  ــرت »تجل ــه بصی ــم ۹ دی را در ده مراس
قــدرت الهــی در شکســت فتنــه آمریکایــی« 
تعــدادی  داشــت:  بیــان  و  عنــوان کــرد 
ــتن  ــا و برداش ــرون از مرزه ــه بی ــم ب ــاز ه ب
حصارهــا چشــم دوختنــد  و مطالباتــی را ایــن 
روزهــا دارنــد کــه بعضــی افــراد فریب خــورده 
هــم کــه شــاید هنــوز را ه را پیــدا نکردنــد، از 
ــی از  ــد؛ یک ــروی می کنن ــته پی ــن خواس ای
اشــکاالت اساســی بــه مســئوالنی وارد اســت 
کــه ایــن مســئله را تبییــن و بازگــو نکردنــد.
بایــد  انقالبیــون  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کــه  بداننــد  و  باشــند  زمان شــناس 
ضــروری  فعلــی  زمــان  در  حضورشــان 
اســت، گفــت: حماســه ۹ دی و حضــور 
ایــن  محکوم کــردن  و  دی   ۹ برنامــه  در 
بــرای تشــخیص  فتنــه، خــود معیــاری 
ــئوالن  ــت. از مس ــی اس ــی و غیرانقالب انقالب
ــی  ــات مردم ــد و مطالب ــه کنی ــوب مطالب خ
را نیــز به خوبــی بازتــاب دهیــد؛ یکــی از 
تجمعــات  در  افــرادی کــه  خواســته های 
بــا  شــرکت می کننــد، برخــورد قهرآمیــز 

ســران فتنــه اســت.
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ــتان  ــتان اردس ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
ــک  ــه همــراه الشــه ی ــف شــکار غیرمجــاز ب ــک متخل گفــت: ی
رأس قــوچ وحشــی و تجهیــزات شــکار در منطقــه حفاظت شــده 

کهیــاز دســتگیر شــده اســت.
ــت  ــگان حفاظ ــوران ی ــه مأم ــان اینک ــا بی ــواخی ب ــین ش حس
ــی از ورود  ــس از آگاه ــتان پ ــتان اردس ــت شهرس ــط زیس محی
یــک اکیــپ بــه منطقــه حفاظت شــده کهیــاز بــرای شــکار 
غیرمجــاز بــه محــل اعــزام و پــس از ســاعت ها بررســی و 
کنتــرل منطقــه متوجــه خــروج یــک دســتگاه پرایــد از زیســتگاه 
حســاس شهرســتان می شــوند، اظهــار داشــت: ایــن شــکارچی، 
یکــی از متخلفــان حرفــه ای شهرســتان اســت؛ بــه دلیــل اینکــه 
داخــل خــودرو زن و فرزنــد نامبــرده نیــز حضــور داشــتند، 

مأمــوران یــگان حفاظــت در راســتای جلوگیــری از بــروز هرگونــه 
حادثــه ای بــا هماهنگــی بــا مأمــوران انتظامــی بخــش زواره، راه 
ورودی شــهر را کنتــرل و پــس از رســیدن خــودرو آن را متوقــف 

می کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه پــس از بازرســی از خــودرو الشــه یــک رأس 
ــک قبضــه ســالح  ــو، ی ــک قبضــه ســالح برن ــوچ وحشــی، ی ق
تک لــول، مهمــات، چاقــو و دو دســتگاه دوربیــن چشــمی کشــف 
و ضبــط شــد، افــزود: نام بــرده دو بــار دیگــر نیــز بــه دلیــل شــکار 

غیرمجــاز دســتگیر شــده اســت و پرونــده قضایــی دارد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه براســاس آخریــن مصوبــه، ضــرر و زیان 
الشــه قــوچ وحشــی، پرداخــت مبلــغ 1۰ میلیــون تومــان در حــق 
ــا  ــاز ب ــده کهی ــه حفاظت ش ــزود: منطق ــه دارد، اف ــت جریم دول
ــار در شــرق اردســتان واقــع شــده اســت و  وســعت ۹۰۰۰۰ هکت

ــز و... دارد. ــوچ، میــش، کل، ب ــوری ق گونه هــای جان
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ــی  ــن اجتماع ــی تأمی ــط عموم ــر رواب مدی
اســتان اصفهــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
کیمیــای وطــن گفــت: متأســفانه بــا وجود 
ــه از ســوی  ــای صورت گرفت ــام تعامل ه تم
ســازمان تأمیــن اجتماعــی، هیــچ تحرکــی 
بــرای  اصفهــان  اتوبوســرانی  ســوی  از 
ــه،  ــن مجموع ــی ای ــف بده ــن تکلی تعیی

ــه اســت. صــورت نگرفت
ــع  ــه تجم ــش ب ــی در واکن ــد ایروان حمی
واحــد  اتوبــوس  راننــدگان  از  تعــدادی 
شــهری در مقابــل ایــن اداره کل و ســخنان 

اتوبوســرانی  شــورای کارگــری  رئیــس 
تأمیــن  صنــدوق  افــزود:  اصفهــان 
اجتماعــی یــک ســازمان بیــن نســلی 
ــزی درســت  ــا برنامه ری ــد ب ــه بای اســت ک
ــراری  ــن برق ــع و همچنی ــت مناب و مدیری
و  هزینه هــا  میــزان  بیــن  هماهنگــی 
درآمــد، بســتر ارائــه هرچــه بهتــر خدمــات 
بیمــه ای و درمانــی را بــرای مخاطبــان 

ــد. ــم کن ــود فراه خ
ــی از  ــته بخش ــال گذش ــه داد: س وی ادام
ــن  ــازمان تأمی ــه س ــوق ب ــای مع بدهی ه
هم اندیشــی  نشســت  بــا  اجتماعــی 
و تعامــل بــا مدیریــت شــهری وقــت 

موافقــت  و  اصفهــان  شــهر  شــورای  و 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا انجــام 
خدمــات  هزینه هــای  و  زمیــن  تهاتــر 
شــهری، تــا حــدودی حــل و فصــل شــد؛ 
امســال،  مردادمــاه  از  متأســفانه  امــا 
ــهم  ــه س ــق بیم ــان، ح ــرانی اصفه اتوبوس
کارفرمــا و کارگــر را پرداخــت نکــرده و 
بیمــه  حــق  لیســت  ارســال  خواســتار 
کارکنــان خــود بــدون پرداخــت هزینــه 
حــق بیمــه کارگــر و کارفرمــا تــا پایــان 

ســال شــده اســت.
وی بــه بدهــی پنــج مــاه اخیــر حــق بیمــه 
کارکنــان اتوبوســرانی اشــاره کــرد و گفــت: 

بــه جــز پرداخــت 5۰ درصــد از حــق بیمــه 
کارکنــان خــود در شــهریورماه امســال، 
 123 از  بیــش  اصفهــان  اتوبوســرانی 
میلیــارد ریــال بابــت ســهم کارفرمایــی 
ــکار  ــون بده ــاه تاکن ــران از مردادم و کارگ
اصفهــان  اتوبوســرانی  شــرکت  اســت. 
ــان  ــارد توم ــش از ۷۷ میلی ــون بی هم اکن
بدهــی معــوق و همچنیــن مبلــغ ۶ میلیارد 
تومــان بابــت سررســید دفاتــر قانونــی بــه 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بدهــکار اســت.
ســازمان  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــد  ــه ۷ درص ــق بیم ــی ح ــرانی حت اتوبوس
آنهــا کســر  حقــوق  از  را کــه  کارکنــان 

ــی  ــن اجتماع ــدوق تأمی ــه صن ــد، ب می کن
ــزود: ســازمان  پرداخــت نکــرده اســت، اف
تأمیــن اجتماعــی تاکنــون بــا وجــود، 
نپرداختــن حــق بیمــه کارکنان اتوبوســرانی 
بــرای دریافــت لیســت حــق بیمــه کارکنــان 
ایــن شــرکت اقــدام، دفترچه هــای درمــان 
ــت؛ در  ــرده اس ــادر ک ــد و ص ــان را تمدی آن
ــران شــرکت اتوبوســرانی  ــه مدی ــن زمین ای
ــف بدهــی خــود  ــن تکلی ــرای تعیی ــد ب بای
در اســرع وقــت اقــدام و ســازمان تأمیــن 
و  خدمــات  پیشــبرد  در  را  اجتماعــی 

ــد. ــت کنن ــود حمای ــدات خ تعه
تأمیــن  ســازمان  افــزود:  ایروانــی 
اجتماعــی نیــز در وصــول مطالبــات خــود 
ــام  ــان و انج ــی کارفرمای ــیط بده ــا تقس ب
تهاتــر و اجــرای طرح هــای بخشــودگی 
حســن نیــت خــود را اعــالم کــرده اســت.

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

ــا خبرنــگار   رئیــس دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در گفت وگــو ب
ــز  ــوآوری، مرک ــز ن ــه اداره مرک ــدازی س ــن از راه ان ــای وط کیمی
کارآفرینــی و دفتــر انتقــال فنــاوری از ســه ســال پیــش 
در دانشــگاه صنعتــی خبــر داد و گفــت: کار اصلــی دفتــر 
انتقــال فنــاوری، پیداکــردن ســرمایه گذار بــرای ایده هــای 
به نتیجه رســیده و آشــنایی دانشــجویان بــا موضــوع کارآفرینــی، 
نحــوه نوشــتن ایده هــا و نحــوه کســب وکار بــا یــک ایــده اســت.

ــوآوری و  ســید محمــود مــدرس  هاشــمی افــزود: مدیریــت ن
ــجویان  ــای دانش ــه ایده ه ــت ک ــن اس ــرای ای ــازی ب تجاری س
ــول و  ــب محص ــت و در قال ــی حمای ــت علم ــای هیئ و اعض
خدمتــی متبلــور شــود و بــرای تجاری شــدن بــه جامعــه 
ــا  ــده ت ــره »ای ــل زنجی ــا، تکمی ــن رویداد ه ــدف ای ــد. ه برس

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج ــه خوب ــن کار ب ــت و ای ــروت« اس ث
مــدرس  هاشــمی بــا بیــان اینکــه ایــکاب یــک رویــداد بومــی 
و برنــد دانشــگاه صنعتــی اســت، افــزود: ایــکاب، واژه ای 
ــرح   ــن ط ــجویان در ای ــت؛ دانش ــده و کار اس ــته از ای برخاس
ایده هــای خــود را معرفــی می کننــد و پــس از داوری بــه 

گروه هــای برتــر، جوایــزی اهــدا می شــود.
ــداد، طرح هــای ارائه شــده  ــن روی ــی ای وی گفــت: هــدف اصل
ــن  ــای ارائه شــده در ای ــون طرح ه ــه تاکن ــی ک نیســت؛ در حال
ــی  ــدف اصل ــا ه ــوده؛ ام ــد ب ــمند و جدی ــیار ارزش ــداد بس روی
ایــن رویــداد آشــنایی دانشــجویان بــا ایــن موضــوع اســت کــه 
می تــوان در زمینــه ای ایــده داد و در آن ایــده کارآفرینــی کــرد. 
امیدواریــم بــا مجموعــه ایــن فعالیت هــا، فرهنــگ دانشــگاه را 
بــه ســمت فرهنــگ اشــتغال، نــوآوری و تکمیــل زنجیــره ایــده 

تــا ثــروت هدایــت کنیــم.

مدیر روابط عمومی تأمین اجتماعی استان اصفهان:

اتوبوسرانی اصفهان برای تعیین تکلیف بدهی خود به تأمین اجتماعی اقدامی نکرده است 

مدیر عامل شرکت گاز اصفهان:
۷۰ درصد گاز در بخش صنایع و 

نیروگاه های استان مصرف می شود
ــان  ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام مدی
اینکــه ســالیانه 21 میلیــارد متــر مکعــب گاز در اســتان 
ــد  ــدود ۷۰ درص ــت: ح ــود، گف ــرف می ش ــان مص اصفه
ایــن گاز در بخــش صنایــع و نیروگاه هــای اســتان 

مصــرف می شــود.
ســید مرتضــی علــوی بــا اشــاره بــه اینکــه کلیــه 
بخش هــای اســتان اصفهــان، چــه خانگــی و چــه 
صنعتــی، از گاز بهره منــد هســتند، افــزود: تقریبــا 2۴۰۰ 
صنعــت باقــی  مانــده کــه بــدون گاز هســتند و بعضــی 
از صنایــع مراجعــه کردنــد و مشــترک گاز شــدند کــه بــه 
صــورت تدریجــی خطــوط آن هــا در دســت اجراســت. با 
ــه ای کــه شــورای اقتصــاد در اختیــار شــرکت گاز  مصوب
ــت  ــن اس ــا ای ــای م ــی از برنامه ه ــت، یک ــته اس گذاش
کــه طــی 2 ســال آینــده تمامــی صنایــع را گازدار کنیــم.

ــی گاز  ــزود: سیاســت وزارت نفــت و شــرکت مل وی اف
ایــن اســت کــه گاز طبیعــی را جایگزیــن ســوخت مایــع 
کنــد. اگــر صنایــع بــه صــورت تدریجــی مراجعــه نکننــد، 
ســوخت مایــع آن هــا محــدود شــده و ادامــه کار دچــار 

مشــکل خواهــد شــد.
ــد  ــا 5۰ درص ــانی م ــبکه های گازرس ــت: ش ــوی گف عل
فــوالدی و 5۰ درصــد پلی اتیلــن اســت. پلی اتیلــن، 
آخریــن تکنولــوژی اســت کــه همــه دنیــا بــرای توزیــع 
گاز طبیعــی بــه صــورت زیرزمینــی از آن اســتفاده 

می کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه لوله هــای پلی اتیلــن در داخــل 
کشــور تولیــد شــده اســت و تکنولــوژی آن را در اختیــار 
ــد  ــانی جدی ــبکه های گازرس ــرد: در ش ــان ک ــم، بی داری
از لولــه پلی اتیلــن و شــبکه های قدیمــی فــوالدی 
ــاوم  ــن مق ــای پلی اتیل ــت. لوله ه ــده اس ــتفاده ش اس
تــا حــدودی  البتــه  برابــر ُخردگی هــا هســتند؛  در 
اســتحکام آن دربرابــر ضربــات مکانیکــی و کلنــگ 
ضعیف تــر اســت؛ امــا بــه هــر حــال شــبکه های مــا در 

ــد. ــود دارن ــده وج ــای تعریف ش ــک ج ی
ــوالدی و  ــم، ف ــی ه ــبکه های گاز قدیم ــزود: ش وی اف
تحــت کنتــرل اســت و بــا سیســتمی بــا عنوان سیســتم 
ــی در  ــودی کنتــرل می شــوند. اگــر حوادث حفاظــت کات
ســطح اســتان بــه نــدرت مشــاهده می شــود، ناشــی از 
ــن صــورت  ــر ای ــگ اســت؛ در غی حفاری هــای ناهماهن
خردگــی و سوراخ شــدن لوله هــا تحــت کنتــرل اســت.

علــوی بــا اشــاره بــه اینکــه نشــت یابی شــبکه ها یکــی 
ــبکه ها  ــه ش ــت ک ــه اس ــوب صورت گرفت ــات خ از اقدام
ــرار  ــت یابی ق ــرل و نش ــت کنت ــی تح ــاظ فن ــه لح را ب
ــر  ــارد مت ــدود ۸ میلی ــون ح ــزود: هم اکن ــد، اف می ده
مکعــب گاز در نیروگاه هــای اســتان مصــرف می شــود. 
ــرف  ــا مص ــرف گاز در نیروگاه ه ــدار مص ــن مق ــر ای  اگ
ــاد  ــتان ایج ــرای اس ــکالتی را ب ــی مش ــد، آلودگ نمی ش
می کــرد. بدتریــن مــدل اســتفاده از گاز، ســوزاندن 
اســتفاده  آن  از  عنــوان گرمایــش  بــه  اســت کــه 
ــازل از گاز طبیعــی  ــرای گرمایــش من ــد ب می شــود؛ بای

ــرد. اســتفاده ک

فیلــم کوتاهــی در  در روزهــای گذشــته، 
آن  در  و  منتشــر  اجتماعــی  شــبکه های 
ادعــا شــد کــه از مــواد افزودنــی ماننــد 
اسیدســیتریک و اســیدتارتاریک در آرد نــان 

می شــود. اســتفاده 
ــی  ــروه مهندس ــر گ ــه، مدی ــن زمین در همی
ــتان  ــت اس ــز بهداش ــط مرک ــت محی بهداش
ــای اســتفاده از اســید  ــت: ادع ــان گف اصفه
نــان  آرد  در  اسیدســیتریک  و  تارتاریــک 
ــری  ــال پیگی ــت در ح ــن معاون ــط ای توس
ــد  ــرز و تأیی ــا مح ــرای م ــوز ب ــت و هن اس

ــت. ــده اس نش
 بــه گــزارش ایرنــا، حســین صفــاری افــزود: 
ــه ادعاهــای مطرح شــده، گــروه  ــا توجــه ب ب
ــتان  ــت اس ــز بهداش ــط مرک ــت محی بهداش
اصفهــان از ســطح نانوایی هــای اصفهــان 

ــگاه های  ــه آزمایش ــا را ب ــرداری و آنه نمونه ب
ــرده اســت. مربوطــه ارســال ک

بهداشــت  گــروه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــر ســطح عرضــه  محیــط مســئول نظــارت ب
ــورت  ــزود: در ص ــت، اف ــتان اس ــان در اس ن
آزمایش هــا،  ایــن  نتیجــه  مثبت بــودن 
ــرار  ــود ق ــتورکار خ ــوع را در دس ــن موض ای
ــذا و داروی  ــت غ ــد معاون ــم؛ هرچن می دهی
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان نیــز بایــد 
دربــاره آن بررســی های الزم را انجــام دهــد.

ــذا و دارو  ــت غ ــه معاون ــان اینک ــا بی وی ب
بــر کارخانه هــای تولیــد آرد نظــارت دارد، 
گفــت: نمایندگانــی از ســوی دانشــگاه علــوم 

ــی در ایــن  ــوان مســئول فن ــه عن پزشــکی ب
ــارت  ــد آرد نظ ــد تولی ــر فرآین ــا ب کارخانه ه

ــد. دارن

ــرای تقویــت  ــان اینکــه گاه ب ــا بی ــاری ب صف
ــتفاده  ــکوربیک اس ــان از اسیداس ــت ن کیفی
می شــود، افــزود: اســتفاده از ایــن افزودنــی 

در حــد مجــاز، ضــرر و زیانــی نــدارد.
ــا  ــط، تنه ــت محی ــد بهداش ــت: از دی وی گف
نانوایی هــا  مــواد افزودنــی کــه بایــد در 
ــک و  ــامل آب، نم ــود، ش ــه ش ــه آرد اضاف ب

ــت. ــه اس ــر مای خمی
کیانــوش جهان پــور، ســخنگوی ســازمان 
غــذا و داروی کشــور، نیــز گفــت: ایــن 
پیگیــری  و  بررســی  در دســت  موضــوع 
اعــالم  آن  نتایــج  بــه زودی  و  اســت 

. د می شــو

یــک کارشــناس صنایــع غذایــی نیــز دربــاره 
آرد  افزودنــی در  ایــن مــواد  از  اســتفاده 
نــان گفــت: اســتفاده از اســید اســکوربیک، 
اســید تارتاریــک و اســید ســیتریک در مــواد 
ــی  ــدون ناخالص ــاز و ب ــد مج ــی در ح غذای
ــدارد. اســیدتارتاریک، یــک اســید  مانعــی ن
ُارگانیــک اســت کــه بــه صــورت طبیعــی در 
ــد  ــبزیجات همانن ــا و س ــیاری از میوه ه بس
مــوز، انگــور و تمــر هنــدی یافــت می شــود. 
همچنیــن اسیدســیتریک یــا جوهــر لیمــو، 
یکــی از اســیدهای آلــی اســت کــه در 
دارد.اســید  وجــود  پرتقــال  و  لیموتــرش 
ــی  ــی طبیع ــب آل ــز در ترکی ــکوربیک نی اس
ــای  ــیدانی و از نیازه ــواص آنتی اکس ــا خ ب
آن  کــه کمبــود  اســت  انســان  غذایــی 

موجــب بیمــاری اســکوربوت می شــود.

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

کم خونی در رگ های اصفهان
ــه  ــت: هم ــان گف ــتان اصفه ــون اس ــال خ ــر کل انتق مدی
ــا سردشــدن هــوا میــزان مراجعه کننــدگان بــرای  ســاله ب
اهــدای خــون کاهــش پیــدا می کنــد. اگــر همیــن رونــد 
ادامــه یابــد و شــهروندان مراجعــه نکننــد، شــرایط ذخیــره 

خونــی اســتان بحرانــی خواهــد شــد.

ــی در  ــز درمان ــه مراک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــد زینل مجی
فصــول مختلــف مصرف کننــده خــون هســتند و کاهشــی 
ــی از  ــوان عموم ــزود: فراخ ــد، اف ــاق نمی افت ــاز اتف در نی
ــده  ــی نش ــون همگان ــدای خ ــرای اه ــن اداره ب ــوی ای س
اســت؛ امــا اگــر مــردم مراجعــه نکننــد، شــرایط، بحرانــی 
خواهــد شــد. ســال های گذشــته نیــز شــرایط بــه همیــن 
ــای  ــتان ذخیره ه ــروع زمس ــا ش ــت و ب ــوده اس ــب ب ترتی

ــود. ــم می ش ــی ک خون
بــه گفتــه زینلــی ۴ روز کمتریــن زمانــی اســت کــه بایــد 
ــی در مرکــز انتقــال  ــرای مراکــز درمان ــاز ب خــون مــورد نی
ــر  ــال حاض ــد و در ح ــته باش ــود داش ــره وج ــون ذخی خ

ــت. ــیده اس ــه 5 روز رس ــان ب ــود در اصفه ــره موج ذخی

زمستان و شکوفه دهی درختان سیب 
در بادرود 

گفــت:  بــادرود  کشــاورزی  خدمــات  مرکــز  مدیــر 
شــکوفه دهی درختــان ســیب در بــادرود بــه علــت تغییــر 
دماســت و ایــن شــکوفه ها هرگــز بــه بــار نخواهــد 
نشســت؛ چــون بالفاصلــه هــوای ســرد و یخبنــدان 
ــرد و چــه  ــده شــکوفه ها را از بیــن خواهــد ب روزهــای آین
بســا در محصول دهــی درخــت هــم تأثیــر داشــته باشــد 
ــه  ــت اینک ــه عل ــتان ب ــار و تابس ــل به ــت در فص و درخ
شــکوفه های اولیــه آن از بیــن رفتــه اســت، میــوه کمــی و 

ــد. ــد نکن ــی را تولی کیف
ــاورزی  ــات کش ــز خدم ــر مرک ــور، مدی ــد مختاریان پ احم
بــادرود، بــا اشــاره بــه اینکــه شــکوفه دهی درخــت ســیب 
ــی در  ــوده اســت، ول ــادی ب ــع از ســال غیرع ــن موق در ای
روزهــای اخیــر بــه علــت تغییــر ناگهانــی هــوا و گرم شــدن 
هــوا ایــن شــکوفه دهی عجیــب نیســت، افــزود: درخــت 
ســیب در فصــل پاییــز پــس از ریختــن برگ هــا بــه خواب 
زمســتانی مــی رود؛ ولــی جوانه هــای درخــت متــورم 
ــض  ــه مح ــه ب ــتند ک ــکوفه دهی هس ــاده ش ــده و آم ش

گرم شــدن هــوا شــکوفه ها بــاز می شــوند.

معدن سعادت سنگ طرق رود نطنز 
پلمب شد

ــوم  ــت: در س ــز گف ــرق رود نطن ــهر ط ــورای ش ــس ش رئی
معــدن  مســتمر،  پیگیری هــای  از  پــس  دی مــاه 
ــه دلیــل  ــا 15 ســال فعالیــت ب ــز ب »سعادت ســنگ« نطن
زیــان بــه مــردم، باغ هــا و چشــمه حیاتــی شــهر طــرق رود 

ــد. ــب ش پلم
ــرق رود«  ــهر »ط ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــا مقیم رض
ازجملــه شــهرهایی اســت کــه در محاصــره معــادن قــرار 
گرفتــه و عــالوه بــر تخریــب طبیعــت بکــر و زیبــا، گــرد و 
غبــار ناشــی از انفجــار و حمــل و نقــل آن محیــط زیســت 
انســان ها را بــه مخاطــره انداختــه اســت، افــزود: آســیب 
دیگــر و مضــرات معــادن ایــن اســت کــه بعضــی از ایــن 
معــادن عــالوه بــر اینکــه تــا نزدیکــی درب منــازل مــردم 
ــرار  ــمه های آب ق ــتر چش ــر بس ــده، ب ــرق رود آم ــهر ط ش
گرفتــه و عــالوه بــر رســاندن آســیب بــه چشــمه ها، 
ــودی  ــا آســتانه ناب ــن شــهر را ت ــای ای کشــاورزی و باغ ه

کشــانده اســت.
پیگیــری  وی گفــت: تشــکیل کمپین هــای مردمــی، 
مســئوالن شهرســتان به ویــژه نماینــده مــردم در مجلــس 
ســال گذشــته پــای خانــم ابتــکار را بــه منطقــه بــاز کــرد 
ــا تصمیــم ســازمان محیــط زیســت و وزارت صنعــت،  و ب
ــت  ــف فعالی ــی و توق ــم تعطیل ــارت تصمی ــدن و تج مع

ــه شــد. ــف در شــهر طــرق رود گرفت ــادن متخل مع
 مقیمــی بــا بیــان اینکــه ســه معدن دیگــر بر روی چشــمه 
ــان  ــر کارشناس ــق نظ ــت و طب ــده اس ــع ش ــرداب واق گ
ریزگردهــای ســنگ تراورتــن آن هــا آسیب رســان هســتند، 
افــزود: تــردد تریلی هــای حامــل ســنگ در ســاعات شــب 
ــا  ــرل می شــود و ب ــالم شــده اســت، کنت ــوع اع ــه ممن ک
ــبانه روزی از   ــورت ش ــه ص ــهر و ب ــری ش ــکاری کالنت هم
ــروب  ــس از غ ــه پ ــنگ کش هایی ک ــا و س ــردد تریلی ه ت

آفتــاب در حــال تــردد باشــند، جلوگیــری خواهــد شــد.

 طرح کشت بادام کوهی 
در مراتع اوره

ــت:  ــز گف ــزداری نطن ــی و آبخی ــع طبیع ــس اداره مناب رئی
طــرح زیســت محیطی کشــت بــادام کوهــی بــا مشــارکت 
و  ضعیــف  پوشــش  واکاری  بــرای  معــادن  کمیتــه 
ــی  ــای گیاه ــت گونه ه ــی، حفاظ ــه مل ــده عرص خشک ش
و همچنیــن جلوگیــری از فرســایش خــاک در مراتــع 

ــد. ــرا ش ــتان اج ــن شهرس ــتای اوره ای روس
ســعید زمانــی هزینــه اجــرای ایــن طــرح را 15۰ میلیــون 
ریــال بیــان کــرد و افــزود: بــا اجــرای ایــن طــرح، کشــت 
بــادام کوهــی اســکوپاریا در عرصــه ملــی ایــن شهرســتان 

ــد. ــار افزایــش می یاب ــه ۴۰۰ هکت ب

برگزاری چهارمین سالگرد رحلت 
استاد پرورش در اصفهان  

ــاور صدیــق انقــالب، اســتاد  چهارمیــن ســالگرد رحلــت ی
علی اکبــر پــرورش، پنجشــنبه هفتــه جــاری پــس از 
اقامــه نمــاز مغــرب و عشــا در حســینیه بنی فاطمــه)س( 

ــود.  ــزار می ش ــان برگ اصفه
ــزدی در وصــف  ــن مراســم، حجت االســالم راشــد ی در ای

ایــن اســتاد بزرگــوار بــه ســخنرانی خواهــد پرداخــت.

مدیر گروه بهداشت محیط اصفهان:

هنوز استفاده از اسید در آرد نان محرز نشده است

،،
در فتنــه 88 عــده ای که ادعای برادری 
و همراهــی بــا نظــام را داشــتند، بــه 
دالیــل مختلــف از ارزش هــای انقــاب 

فاصلــه گرفتند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اصفهان:

تحریم ها و باج خواهی دشمنان 
از آثار فتنه 88 بود
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کوتاه اخبار 

 بهره مندی بیش از 3 هزار سالمند 
از خدمات مراقبتی و پزشکی

معــاون ســازمان بهزیســتی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 3 
هــزار و 100 نفــر از ســالمندان اســتان از خدمــات مراقبتــی و 

ــد. پزشــکی ایــن ســازمان اســتفاده کرده ان
کــرد: طبــق سیاســت های  اظهــار  اســماعیلیان  تهمینــه 

جهانــی، 6 درصــد هــر جمعیتــی ســالمند هســتند.
ــول تحــت پوشــش  ــزار معل ــه 32 ه ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ســازمان بهزیســتی چهارمحــال و بختیــاری هســتند، افــزود: 
3 هــزار و 100 نفــر از ســالمندان اســتان از خدمــات ایــن 

ســازمان اســتفاده کرده انــد.
معــاون ســازمان بهزیســتی چهارمحــال و بختیــاری بــا 
بیــان اینکــه سیاســت اصلــی ایــن ســازمان،  زندگــی 
ــز  ــا در مراک ــواده اســت و حضــور آن ه ــار خان ســالمند در کن
صــورت  در  و  مرحلــه  آخریــن  به عنــوان  شــبانه روزی 
ــه داد:  ــت، ادام ــالمند اس ــرای س ــاص ب ــرایط خ ــود ش وج
ســه مرکــز شــبانه روزی در اســتان وجــود دارد کــه بــه 
 175 ســالمند خدمــات پزشــکی، مراقبتــی و پرســتاری 

ارائه می دهند.

فعالیت ۵۲ مدرسه حمایتی در 
استان یزد 

در حــال حاضــر ۸۴6 معلــم در 52 مدرســه حمایتــی اســتان 
مشــغول بــه کار هســتند. 

ــدارس  ــت: م ــزد گف ــتان ی ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
حمایتــی از حــدود ۴ ســال قبــل همزمــان بــا سراســر کشــور 
در اســتان یــزد هــم فعالیــت خــود را بــه خصــوص در مناطــق 

محــروم آغــاز کــرد.
ــن  ــده در ای ــری ش ــان بکارگی ــر معلم ــزود: اکث ــیرزاد اف ش
ــد  ــه امی ــاال و ب ــزه ب ــا انگی ــه ب ــد ک ــی بودن ــدارس،  جوانان م

ــتند. ــه گذاش ــن عرص ــه ای ــا ب ــتخدام پ اس
وی اشــاره کــرد: در حــال حاضــر ۸۴6 معلــم در 52 مدرســه 
ــر حقــوق  ــد کــه عــاوه ب ــه کارن حمایتــی اســتان مشــغول ب

کــم،  از امنیــت شــغلی نیــز برخــوردار نیســتند.

آغاز تولید تخم ماهی چشم زده در 
چهارمحال و بختیاری

مدیــر شــیات و آبزیــان ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و 
بختیــاری از آغــاز تولیــد و اصــاح نــژاد تخــم ماهــی چشــم زده 

در ایــن اســتان خبــر داد.
میلیــون   100 ســاالنه  واردات  از  منصــوری   پرویــز 
و  داد  خبــر  اســتان  ایــن  بــه  چشــم زده  ماهــی   تخــم 
اظهــار کــرد: بــا برآوردهــای انجــام شــده، تنهــا ۸ میلیــون تخم 

ماهــی چشــم زده در اســتان تولیــد می شــود. 
ــی  ــم ســازمان شــیات مبن ــه تصمی ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
طــی  چشــم زده  ماهــی  تخــم  واردات  محدودیــت   بــر 
ســال جــاری و تقاضــای بــازار، تمهیــدات الزم بــا ارائــه 
تســهیات بانکــی بــرای تجهیــز و تکمیــل ظرفیت هــای 

6 مرکز تکثیر تخم چشم زده آغاز شد.
و  اســتان  اســتعداد  وجــود  بــا  گفــت:  منصــوری 
ــزارع  ــاز م ــورد نی ــم زده م ــم چش ــی، تخ ــتورالعمل اباغ دس
تغییــر  و  مــاده  تمــام  صــورت  بــه  اســتان  ســطح   در 
ــی در راســتای سیاســت های اقتصــاد  ــه داخل جنســیت یافت

مقاومتــی تولیــد خواهــد شــد.

 توسعه فضای سبز 
شهرستان شهربابک 

شــهردار شــهربابک گفــت: عملیــات گل کاری در ســطح 
شهرســتان شــهربابک آغــاز شــد. 

ــا تأکیــد بــر حفــظ  آذردخــت مرشــدی شــهردار شــهربابک ب
فضــای ســبز و توســعه آن از آغــاز عملیــات گل کاری در 
ســطح شهرســتان شــهربابک از صبــح امــروز خبــرداد و 
گفــت : مســئله نگهــداری و توســعه فضــای ســبز بــا 
 مراقبــت مســتمر و صــرف هزینــه در ۴ فصــل ســال،  
الزم اســت و فضــای ســبز موجــود بایــد تــا حــد امــکان و بــه 

طــور پیوســته ســرحال و شــاداب باشــد.
وی افــزود : همچنیــن جهــت زیباســازی شــهری نیــز 
ــداوم  ــاءهللا در ت ــم و انش ــتور کار داری ــی را در دس برنامه های
ــه  ــل ب ــکاری متقاب ــا هم ــهروندان ب ــه ش ــت ب ــعه خدم توس

زودی اجــرای ایــن برنامه هــا آغــاز می شــوند.

وقف یک باب منزل مسکونی در 
فارسان 

ــه کــودکان  ــه منظــور کمــک ب ــاب منــزل مســکونی ب یــک ب
ــف شــد.  ــد در شهرســتان فارســان، وق نیازمن

ــتان های اردل،  ــردم شهرس ــده م ــور نماین ــا حض ــی ب در آئین
ــامی،  ــورای اس ــس ش ــار در مجل ــگ و کی ــان، کوهرن فارس
مدیــرکل بهزیســتی چهارمحــال و بختیــاری، فرمانــدار، امــام 
ــزل  ــاب من ــک ب ــان، ی ــئوالن فارس ــی از مس ــه و جمع جمع
مســکونی بــه ارزش ۹00 میلیــون ریــال بــه منظــور کمــک بــه 
کــودکان نیازمنــد، وقــف اداره بهزیســتی این شهرســتان شــد.

ــهر  ــع در ش ــع واق ــر مرب ــای 120 مت ــا زیربن ــه ب ــن موقوف ای
ــب  ــی صاح ــوم رحیم ــت مرح ــاس وصی ــر اس ــان، ب پردنج

ــت. ــرار گرف ــتی ق ــار بهزیس ــک، در اختی مل

مدال نقره  ایران بر گردن کشتی گیر 
نوجوان یزدی 

در مســابقات کشــتی قهرمانــی کشــور کــه بــا شــرکت دوازده 
ــور،  ــم مهدی پ ــد، محمد کاظ ــزار ش ــیرجان برگ ــتان در س اس
آزادکار ســنگین وزن یــزدی بعــد از بــرد نماینــدگان پنــج 
ــه  ــد، ب ــر احم ــه و بوی ــده  کهگلیوی ــه نماین اســتان و باخــت ب

ــران دســت یافــت. ــره ای مــدال نق
ــم  ــط محمدکاظ ــده توس ــت آم ــره بدس ــدال نق ــر م ــاوه ب ع
ــتان  ــر اس ــده دیگ ــرم، دو نماین ــور در وزن 110 کیلوگ مهدی پ
یــزد علیرضــا آرامــش در وزن ۴5 کیلوگــرم و ابوالفضــل 
رضایــی در وزن ۸0 کیلوگــرم نیــز راهــی دیــدار رده بنــدی 
شــدند کــه در دیــدار رده بنــدی هرچنــد از رقبــای خــود پیــش 
بودنــد ولــی بــا بداقبالــی و کمــی بــی تجربگــی نتیجــه را بــه 
ــدال  ــه م ــی ب ــد و از دســت یاب ــذار کردن ــان خــود واگ حریف

ــد. ــز بازماندن برن

 حدیث بابایی
H.Babaie@eskimia.ir

گروه استانها

مجیــد اســماعیلیان در جمــع خبرنــگاران در آســتانه 
چهاردهیمــن ســالگرد زمین لــرزه بــم و روز ایمنــی در 
برابــر زلزلــه و کاهــش اثــرات بایــای طبیعــی اظهــار 
کــرد: یــاد و خاطــره درگذشــتگان زلزلــه بــم و زلزلــه 

ــم.  ــی می داری ــاه را گرام کرمانش
وی بــا مــروری بــر جایــگاه صنعــت ســاختمان، 
ادامــه داد: 31 ســازمان نظــام مهندســی در سراســر 
کشــور و 300 نمایندگــی در شهرســتان ها داریــم و 
طــی  ســاختمان  مهندســی  نظــام   ســازمان های 
ترویــج  و  آمــوزش  محورهــای  در  ســال   22
 مقــررات ملــی ســاختمان و کنتــرل خدمــات اعضــا 

فعالیت کرده است.
در ادامــه بخشــی از صحبــت هــای رئیــس ســازمان 
ــده  ــان آم ــتان کرم ــاختمان اس ــی س ــام مهندس نظ

اســت:
 زلزله هجدک آزمونی برای سازمان نظام 

مهندسی ساختمان
فــارغ  التحصیــان هفــت رشــته، عضــو ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان هســتند و ســازمان وظیفه دارد، 
دانــش، ســطح علمــی و فنــی ایــن افــراد را بــه  روز 
ــرای ســازمان نظــام  ــی ب ــه هجــدک آزمون ــد. زلزل کن
مهندســی ســاختمان بــود، زیــرا در زلزلــه ســال های 
گذشــته زرنــد و راور تعــدادی از هم وطنــان مــا جــان 
خــود را از دســت دادنــد و ســپس بازســازی خانه هــا 
نظــام  بــه حداقل هــای  نگــرش  بــه  توجــه  بــا 
مهندســی صــورت گرفــت و شــاهد ایــن بودیــم که در 

زلزلــه دو هفتــه گذشــته، حتــی خــون از بینــی فــردی 
نیامــد و تلفــات نداشــتیم.

 بم در بازسازی نمره مقبولی را آورد و 
بازسازی با کیفیتی را تحویل داد.

ــام را  ــت اته ــم، انگش ــعی می کنی ــه س ــد از حادث بع
ــت  ــن در حالی س ــم و ای ــر بگیری ــمت یکدیگ ــه س ب
ــی اســت،  ــار متولی زدگ ــت ســاختمان دچ ــه صنع ک
ــام    ــوی نظ ــه س ــام ب ــت اته ــا انگش ــا در زلزله ه ام

ــی رود.  ــانه م ــاختمان نش ــی س مهندس

راهــی کــه بایــد طــی کنیــم ایــن نیســت کــه بیاییــم 
ــم  ــئولیت ها بدهی ــر در مس ــه تغیی ــمت اینک ــه س ب
و یــا قانــون 22 ســاله را تغییــر دهیــم و بــه ســمت 
ــار و  ــد یک ب ــه بای ــم، بلک ــد بروی ــای جدی رویکرده
بــرای همیشــه صنعــت ســاختمان را بــه دســت 
متخصصــان و اهــل کار بســپاریم و از آن هــا در ایــن 

ــم. ــخ بخواهی ــه پاس زمین

 آموزش، رسالت اصلی
سازمان نظام مهندسی

مهندســی  نظــام  ســازمان  اصلــی  رســالت 
ســاختمان، بحــث آمــوزش اســت و در ســال 
جــاری ۸7 دوره و همایــش آموزشــی را در اســتان 
ــر  ــزار و 3۴1 نف ــم و 5 ه ــزار کرده ای ــان برگ کرم
 در ایــن دوره هــا شــرکت کرده انــد و بیــش از 

5 میلیون نفر ساعت دوره آموزشی داشته ایم.
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــس س  رئی
کشــور بــه اتفــاق نمایندگانــی از شــورای مرکــزی و 
نمایندگانــی از اســتان کرمــان جلســه ای را طــی 10 
ــرای بازســازی کرمانشــاه داشــتند،  روز گذشــته ب
ــازی  ــرای بازس ــی را ب ــه بزرگ ــان تجرب ــرا کرم زی

ــم دارد. ب
 بازسازی مناطق زلزله زده

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان یــک حلقــه 
ــق  ــازی مناط ــده در بازس ــف ش ــه تعری از مجموع
ــاد مســکن  ــا بنی ــه زده اســت و ناظــران مــا ب زلزل
کرمــان  زلزلــه زدگان  خانه هــای  بازســازی  در 

همــکاری می کننــد.
ســاختمان های زیربنایــی از جملــه بیمارســتان ها، 
کارفرمــا  و  هســتند  دولتــی  اعتبــارات  دارای 
و  اســت  درمــان  و  بهداشــت  وزارت  هــم 
صاحیــت افــرادی کــه خدمــات فنــی ارائــه 
می دهنــد، توســط ســازمان برنامــه و بودجــه 
تعییــن می شــود و ســازمان نظــام مهندســی 
انجــام اقدامــی  زمینــه  ایــن  در   ســاختمان 

 نمی دهد.

 لزوم فرهنگسازی در مقابل زلزله
22 مبحــث مقــررات ملــی ســاختمان داریــم 
ســازها  و  ســاخت  بــرای  مقــررات  ایــن  و 
الزم االجــرا اســت، زلزله هــا موجــب می شــود، 
ــال  ــازی را دنب ــر در ساختمان س ــا تغیی ــردم م م
ــه کار  ــازها را ب ــاخت و س ــن س ــا قوانی ــد، ام  کنن

نمی گیریم.
بایــد فرهنگ ســازی در جامعــه انجــام دهیــم 
ــیمه  ــردم سراس ــرزش م ــن ل ــا کوچک تری ــرا ب زی
ــال  ــردم در قب ــد م ــد و بای ــا می آین ــه خیابان ه ب
زلزله هــا از امنیــت و آســایش روانــی برخــوردار 

ــوند. ش
بخــش عمــده ای ســاخت و ســازها قبــل از قانــون 
نظــام مهندســی اســت و شــرایط و ایمنــی کافــی 
را ندارنــد و قــرار اســت در ایــن بحــث ورود کنیــم 
و رســانه در ارتبــاط بــا آگاه ســازی مــردم رســالت 
باالیــی دارد و مقــررات مــا نیــاز بــه بازتعریــف دارد.

ــخصی  ــام ش ــه ن ــازی را ب ــه در ساختمان س پروان
و  اســت  زمیــن  دارای  کــه  می کننــد  صــادر 
ــه  ــن زمین ــا در ای ــود آی ــوال نمی ش ــچ گاه س هی

تخصصــی داری یــا خیــر؟  

همیشــه  ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان 
در کنــار مدیریــت اســتان بــوده و هســت و بــا 
سیاســت های اســتاندار همــراه بــوده اســت و بــرای 
ــاز  ــن نی ــرپناه ایم ــه س ــه ب ــرداران ک ــوق بهره ب حق

دارنــد، بایــد چاره اندیشــی شــود.
 عضویت 13 نفر در سازمان نظام 

مهندسی ساختمان کرمان
13 نفر در ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان 
کرمــان عضویــت دارند.ســال گذشــته در اســتان کرمان 
حــدود 2 میلیــون و ۸00 هــزار متــر مربــع پروانــه صادر 
کرده ایــم، ایــن در حالــی  اســت کــه در رکــود صنعــت 

ســاختمان بــه  ســر می بریــم.
ــت  ــر از امنی ــور کمت ــی کش ــرمایه های مل ــظ س حف
طــی  مــا  ســاختمان های  امــا  نیســت،   ملــی 
30 ســال از زمــان ســاخت بــه عنــوان کلنگــی 
ــورهای  ــه در کش ــی ک ــوند در حال ــوب می ش محس
دیگــر ســاختمان ها طــی چنــد نســل مــور اســتفاده 
قــرار می گیرنــد و از اســتحکام الزم برخوردارنــد.

اگــر بخواهیــم، هویــت تاریخــی شــهر خــود را حفــظ 
کنیــم، بایــد از مصالحــی اســتفاده شــود کــه حــال و 

ــد. ــظ کنن هــوای ســنتی شــهر را حف

رئیس نظام مهندسی ساختمان کرمان گفت:

رکود صنعت ساختمان در کرمان

مدیــر کل بهزیســتی اســتان کرمــان بــا تأکیــد بــر اینکــه امــروز 
ــود فرهنــگ رانندگــی و عــدم  عمــده معلولیت هــا ناشــی از نب
ســاخت جاده هــای مناســب اســت، گفــت: بایــد بــه مســائل 

اجتماعــی بــه صــورت ریشــه ای نــگاه کــرد. 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــادق زاده ب ــاس ص ــر، عب ــزارش مه ــه گ ب
بهزیســتی پهنــه کار وســیعی را در جامعــه بــر عهــده دارد، 
اظهــار داشــت: بهزیســتی به عنــوان متولــی مســائل اجتماعــی 
معرفــی شــده و رویکــرد اصلــی آن پیشــگیری و توانمندســازی 

ــت. ــه اس ــیب پذیر جامع ــار آس اقش
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه 1۸۹ مأموریــت بــرای بهزیســتی 
احصــا شــده گفــت: وقتــی کــه نتوانیــم در ســایر برنامه هــای 
جامعــه بــه خوبــی عمــل کنیــم، مشــکات و مســائل اجتماعی 

ــد. ــه وجــود می آی ب

مدیــر کل بهزیســتی اســتان کرمــان بــا تأکیــد بــر اینکــه امــروز 
ــود فرهنــگ رانندگــی و عــدم  عمــده معلولیت هــا ناشــی از نب
ــاد و  ــرد: اعتی ــح ک ســاخت جاده هــای مناســب اســت، تصری
طــاق بــه عنــوان دو معضــل بــزرگ جوامــع امــروزی ریشــه در 
ســایر مســائل داشــته و در نتیجــه اقدامــات دیگــر افــراد اســت 

و امــروز بــه یــک دغدغــه اجتماعــی تبدیــل شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مــا در ســبک آموزشــی و زندگی مشــکاتی 
داریــم کــه نتیجــه آن اعتیــاد و طــاق اســت،  افــزود: بایــد بــه 

مســائل اجتماعــی بــه صــورت ریشــه ای نــگاه کرد.
صــادق زاده گفــت: جمعیــت ســالمندی کرمــان، رو بــه افزایــش 
ــان را  ــت کرم ــد جمعی ــت درص ــر هش ــال حاض ــت و در ح اس
ســالمندان تشــکیل داده انــد و رشــد ســالمندی جامعــه مــا را 

ــد ــد می کن تهدی

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان یــزد بــا بیــان اینکه مســئوالن 
فــرودگاه در برابــر تأخیــر پرواز هــا بــه مــردم پاســخ گو 
ــه  ــردم ب ــای م ــادی از اعتراض ه ــش زی ــت: بخ ــند، گف باش
ــت.  ــئوالن اس ــخ گویی مس ــدم پاس ــل ع ــه دلی ــا ب تأخیر ه

محمدرضــا  آیــت هللا  خبرنــگاران،  باشــگاه  بــه گــزارش 
ــار  ــزد اظه ــرودگاه ی ــپاه ف ــدار کادر س ــزدی در دی ــری ی ناص
داشــت: یکــی از نــکات بســیار مهمــی کــه همــه مــا بایــد در 
ــن اســت  ــه آن توجــه داشــته باشــیم، ای ــان ب فعالیت هایم
ــوکل داشــته  ــد متعــال ت ــه خداون ــا ب کــه در کار هایمــان تنه

ــیم. باش
ــه اهــل بیــت هــم یکــی  ــر اینکــه توســل ب ــا تأکیــد ب وی ب
دیگــر از اقداماتــی اســت کــه بایــد همــه مــا داشــته باشــیم 
ــارت )ع(  ــت و طه ــت عصم ــل بی ــه اه ــل ب ــه توس ــرا ک ، چ

کارگشــا اســت.گفت: نبایــد بــه زور و قــدرت خودمــان ببالیــم 
و از خداونــد و ائمــه اطهــار غافــل شــویم، خیلــی از موضوعات 
اســت کــه مــا نمی دانیــم، مگــر اینکــه اراده خداونــد بــر قــرار 

گرفتــن آن در ذهــن مــا باشــد.
امــام جمعــه یــزد خاطرنشــان کــرد: نکتــه دوم بحــث اخــاق 
ــت،  ــوردار اس ــیار برخ ــت بس ــه از اهمی ــت ک ــوردی اس و برخ
گفــت: مــردم در فرودگاه هــا بــه تأخیرهــای هواپیمایــی  بــر 
می خورنــد و بــه دلیــل طوالنــی شــدن گایه منــد می شــوند.

وی تصریــح کــرد: بخشــی از ایــن تأخیر هــا بــه دلیــل 
ــه  ــوی آن گرفت ــد ســعی شــود جل ــه بای مشــکاتی اســت ک
شــود و تأخیرپرواز هــا پایــان یابــد امــا نکتــه مهــم در ارتبــاط 
ــردم  ــه م ــائل، ب ــن مس ــه در ای ــت ک ــن اس ــا ای ــا تأخیر ه ب

نمی شــود. توجهــی 

ــی  ــای اصل ــی از برنامه ه ــه یک ــان اینک ــا بی ــزد ب ــدار ی فرمان
ســتاد راهبــری و مدیریــت اقتصــاد مقاومتــی رونــق تولیــد و 
اشــتغال اســت، گفــت: رکــود بــازار،  تولیــد و صنعــت بیــکاری 

ــزد را افزایــش داده اســت.  در ی
ــتاد  ــت س ــاالری در نشس ــی س ــارس، مصطف ــزارش ف ــه گ ب
ــا  ــزد ب ــتان ی ــی شهرس ــاد مقاومت ــت اقتص ــری و مدیری راهب
ــت  ــری و مدیری ــرد ســتاد راهب ــن رویک ــه مهم تری ــان اینک بی
اقتصــاد مقاومتــی،  توجــه بــه موضــوع اشــتغال و رونــق تولید 
ــازار اســت،  اظهــار داشــت: اغلــب آســیب های اجتماعــی  و ب
موجــود در جامعــه بــا موضــوع درآمــد و اشــتغال ارتبــاط دارد.

ــی  ــی اباغ ــت های کل ــه سیاس ــاره ب ــا اش ــزد ب ــدار ی فرمان
اقتصــاد  حــوزه  در  رهبــری  معظــم  مقــام  ســوی  از 
ــتاد  ــن س ــه در ای ــی ک ــر اقدام ــرد: ه ــح ک ــی تصری  مقاومت

مصــوب می شــود، بایــد بــا ایــن سیاســت ها هماهنــگ 
ــود. ــاد ش ــه ایج ــن زمین ــداری در ای ــت پای ــا وضعی ــد ت باش

ســال های گذشــته  در  متأســفانه  خاطرنشــان کــرد:  وی 
ــازار تولیــد و صنعــت درصــد بیــکاری در  ــه علــت رکــود در ب ب
شهرســتان افزایــش داشــته کــه امیدواریــم بــا پیگیــری 
ــازار و  ــن رابطــه شــرایط ب ــط در ای ــات مرتب ــا و مصوب برنامه ه

ــد. ــود یاب ــدی بهب ــای تولی واحده
ــبز  ــاک و س ــع پ ــتقرار صنای ــر اس ــه ب ــزد در ادام ــدار ی فرمان
در گذشــته  بیــان کــرد:  و  تأکیــد  در ســطح شهرســتان 
ــی  ــد محصول ــوع تولی ــه ن ــه ب ــا توج ــزد ب ــع ی ــتر صنای بیش
ــوده کــه  ــال جــذب نیروهــای یــدی ب ــه دنب کــه داشــته اند، ب
 در حــال حاضــر چالش هایــی را بــرای مرکــز اســتان بــه

وجود آورده اند.

مدیــرکل ثبت احــوال چهارمحــال و بختیــاری بــا 
 اشــاره بــه ثبــت 630 واقعه طاق در شــش مــاه اول 
ــت:  ــاری، گف ــال و بختی ــاری در چهارمح ــال ج س
ــور  ــاق را در کش ــزان ط ــن می ــتان کم تری ــن اس ای

دارد.
ــار  ــور اظه ــی رفیع پ ــارس، محمدعل ــزارش ف ــه گ ب
کــرد: نــرخ رشــد جمعیــت کشــور بــر اســاس 
سرشــماری ســال ۹5 برابــر بــا 1.2۴ درصــد اســت 

ــت. ــد اس ــتان، 1.15 درص ــرخ در اس ــن ن ــه ای ک
ــی از  ــد جمعیت ــد رش ــه رون ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــر ب ــون نف ــش از 1۸ میلی ــا ۹5 از بی ــال 35 ت س
ــزود:  ــت، اف ــیده اس ــر رس ــون نف ــش از 7۹ میلی بی
و  چهارمحــال  آن  تبــع  بــه  و  جمعیــت کشــور 

بختیــاری از ســال 55 تــا 65 رشــد باالیــی داشــت.
ثبت احــوال  مدیــرکل  رفیع پــور  محمدعلــی 
ــد  ــه موالی ــان اینک ــا بی ــاری ب ــال و بختی چهارمح
ــش  ــال ۹۴ و ۹5 کاه ــتان در س ــده در اس ــت ش ثب
ــه  ــه داد: مقایس ــت، ادام ــته اس ــدی داش 2.1 درص
ــه  ــن ســال ها ب ــت شــده در کشــور در ای ــد ثب موالی
تفکیــک جنســیت بــه ایــن صــورت اســت کــه تولــد 
نــوزادان پســر و دختــر در کشــور بــه ترتیــب 2.5 و 
2.۹ درصــد کاهــش را نشــان می دهــد، در اســتان، 
تولــد پســران 2.6 درصــد و دختــران 1.6 درصــد کــم 
شــده و در هشــت ماهه ابتــدای ســال ۹6 نیــز تولــد 
پســران 2.۹ درصــد و دختــران 5.۹ درصــد، کاهــش 

دارد.

استانها

 عمده معلولیت ها در استان کرمان
 ناشی از حوادث رانندگی است 

 مسئوالن فرودگاه در برابر تأخیر پرواز ها 
به مردم پاسخگو باشند 

فرماندار یزد بیان داشت: 

رکود در بازار، بیکاری در یزد را افزایش داده است 

مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری خبر داد:

ثبت 630 طالق در شش ماهه نخست سال جاری

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت:
حماسه ۹ دی فراموش نشدنی است 

حجت االســام  بختیــاری،  و  چهارمحــال  در  ولی فقیــه  نماینــده   
ــام در نشســت مردمــی ســتاد بزرگداشــت  ــی نکون والمســلمین محمدعل
یــوم هللا ۹ دی، بــا اشــاره بــه در پیش بــودن ایــن حماســه عظیــم مردمــی 
ــود و حماســه ۹ دی  ــده و شــیطنت آمیز ب ــه ۸۸ پیچی ــار داشــت: فتن اظه
فراموش نشــدنی بــوده و بــرای همیشــه در تاریــخ انقــاب اســامی ثبــت 

شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه فتنه هــا در ســایه عواملــی خنثــی می شــوند کــه یکــی 
ــری در  ــه نقــش رهب ــد ب ــزود: بای ــری اســت، اف ــن عوامــل رهب از مهم تری

ــه طــور گســترده پرداخــت و توجــه کــرد. خنثــی شــدن فتنه هــا ب
نماینــده ولــی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری تصریــح کــرد: بایــد ابعــاد 
ــردم  ــا م ــود ت ــخص ش ــا مش ــردن فتنه ه ــی ک ــری در خنث ــگاه رهب جای
بداننــد تنهــا راه نجــات از فتنه هــا پنــاه بــردن و تمســک بــه والیــت اســت.

ــاب در  ــم انق ــر معظ ــای رهب ــان ویژگی ه ــنیم، وی در بی ــزارش تس ــه گ ب
ــای  ــتین ویژگی ه ــی را نخس ــت و تیزبین ــه ۸۸،  عقانی ــازی فتن خنثی س
ایشــان برشــمرد و گفــت: رهبــر انقــاب تمــام جریانــات داخــل و خــارج از 

کشــور را بــا تیزبینــی رصــد می کردنــد و پیــش از اقــدام دشــمنان دســت 
ــرد. ــان را رو می ک آن

ــان  ــت و ایم ــر، قاطعی ــاری تدب ــال و بختی ــه در چهارمح ــده ولی فقی نماین
ــری دانســت و  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــر خصوصی ــه راه را از دیگ ــی ب قطع
ــد،  ــم نمی گیرن ــل تصمی ــری متزل ــم رهب ــام معظ ــرد: مق ــان ک خاطرنش
قاطعیــت ایشــان در فتنــه ۸۸ مشــخص شــد کــه محکــم جلــوی کســانی 

ــد، ایســتادند. ــات بودن کــه خواســتار برگــزاری مجــدد انتخاب
نکونــام نقــش مــردم در خنثی ســازی فتنــه و باور کــردن مــردم را از دیگــر 
ویژگی هــای مقــام معظــم رهبــری برشــمرد و گفــت: ذوب شــدن در خــط 
امــام راحــل از ویژگی هــای بــارز مقــام معظــم رهبــری اســت کــه همــواره 

تــاش می کننــد راه و روش امــام راحــل را در جامعــه تبییــن کننــد.
ــه  ــتن هم ــاص، گذاش ــاری اخ ــال و بختی ــه در چهارمح ــده ولی فقی نماین
ــاه نیامــدن  ــا مــردم، کوت ــی ب ــوان و ظرفیــت در خدمــت انقــاب، مهربان ت
در برابــر دشــمنان و غیــرت و تعصــب دینــی را از دیگــر خصوصیــات رهبــر 
معظــم انقــاب در خنثی ســازی فتنه هــا عنــوان کــرد و افــزود: متأســفانه 
ــأن  ــه در ش ــد ک ــاه می آین ــمن کوت ــای دش ــر هرزه گویی ه ــا در براب خیلی ه
ــب  ــی از تعص ــری دنیای ــم رهب ــام معظ ــا مق ــت، ام ــی نیس ــان انقاب انس

ــد. ــر می کنن ــواره دشــمنان را تحقی ــی اســت و هم دین

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
 سهم سه درصدی یزد 

از اعتبارات نفت و گاز کشور
زهرا افضلیان

Z.Afzaleian@eskimia.ir

گروه استانها

ــی  ــور اقتصــادی و دارای ــی اداره کل ام ــاون نظــارت مال مع
ــه معیــن اســتان یــزد، گفــت: ســهم ایــن  و رئیــس خزان
اســتان از ســه درصــد  اعتبــارات نفــت و گاز کشــور در ســال 

جــاری، افــزون بــر ۴۸0 میلیــارد ریــال اســت.
ــت: در  ــر اظهارداش ــن خب ــان ای ــا بی ــی ب ــعید نورایمان س
ــه  ــت ک ــال آن اختصــاص یاف ــارد ری ــه اول 1۹0 میلی مرحل
ــه اســامی توزیــع شــده  ایــن رقــم از طریــق اســناد خزان

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بقیــه اعتبــارات ایــن بخــش تــا پایــان 
ســال اختصــاص خواهــد یافــت، افــزود:  اعتبــارات نفــت 
و گاز بــرای انجــام کارهــای عمرانــی و زیرســاختی مناطــق 

محــروم و کمتــر توســعه یافتــه هزینــه خواهــد شــد.
نورایمانــی از ارزیابــی ذی حســابان اســتان یــزد خبــر داد و 
تصریــح کــرد: بــر اســاس تصمیمــات گرفته شــده از ســوی 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و خزانــه داری کل کشــور، 
ــی  ــی و نظارت ــط کادر فن ــتان توس ــن اس ــابان ای ذی حس
ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــاری، م ــال و بختی ــار مح ــتان چه اس

ــد گرفــت.  خواهن

تحویل 1۲ کانکس به مردم زلزله زده 
هجدک 

فرمانــده ســپاه شهرســتان راور از تحویــل اولیــن محمولــه 
کانکــس بــرای زلزلــه زدگان هجــدک، شــامل 12 دســتگاه 

کانکــس در ایــن منطقــه خبــر داد. 
ســرهنگ پاســدار محمــد محمــودی ،فرمانــده ســپاه 
ــاد  ــازی و ایج ــه زیر س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتان راور ب شهرس
ســکوی نصــب کانکس هــا از چنــد روز گذشــته در منطقــه 
آغــاز شــده اســت، گفــت: ایــن زیرســازی توســط پرســنل 
ــداث  ــه اح ــادی در منطق ــای جه ــیج و گروه ه ــه بس ناحی

می شــود.
ــایر  ــازی، س ــدن زیرس ــاده  ش ــا آم ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
افــزود:  می شــود،  وارد  منطقــه  بــه  نیــز  کانکس هــا 
کانکــس در نزدیک تریــن محــل بــرای دسترســی بــه 

حمــام و ســرویس بهداشــتی نصــب می شــود.

13 میلیارد تومان تسهیالت 
اشتغال زایی 

بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل 
ــهیات  ــان تس ــارد توم ــون 13 میلی ــال تاکن ــت: امس گف
اســتان  بهزیســتی  مددجویــان  بــه  اشــتغال زایی 

اســت.  یافتــه  اختصــاص 
طرح هــای  اعتبــار  داشــت:  اظهــار  میرزایــی  محمــد 
اشــتغال زایی امســال بهزیســتی اســتان 21 میلیــارد و 
ــون  ــه تاکن ــده ک ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــون توم  500 میلی
13 میلیــارد تومــان از ایــن مجمــوع تخصیــص یافتــه 

ــت. اس
وی افــزود: همچنیــن عــاوه  بــر 21 میلیــارد و 500 میلیــون 
تومــان، امســال 650 میلیــون تومــان نیــز تســهیات 
ــه مشــاغل خانگــی اختصــاص  طرح هــای اشــتغال زایی ب

یافــت.
بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل 
پــس  تســهیات  دریافــت  متقاضیــان  کــرد:  بیــان 
پرونــده  مراحــل  طــی  و  خــود  طرح هــای  ارائــه  از 
 دریافــت تســهیات تشــکیل و بــه بانک هــای عامــل 

معرفی می شوند.
ــای  ــر تقاض ــال 766 نف ــرد: امس ــان ک ــی خاطرنش میرزای
مجمــوع،  ایــن  از  تســهیات کرده انــد کــه   دریافــت 
ــا  ــز ت ــی نی ــت و مابق ــود را دریاف ــهیات خ ــر تس  1۴5 نف

25 دی ماه تسهیات دریافت می کنند.

برنامه ریزی در کشور، نیازمند آمار 
دقیق است

و  اهمیــت  بختیــاری گفــت:  و  چهارمحــال  اســتاندار 
ــوری  ــوص کش ــورها، به خص ــزی در کش ــرورت برنامه ری ض
ــه روز  ــات ب ــق و اطاع ــار دقی ــد آم ــران نیازمن ــون ای همچ
 اســت کــه ایــن آمــار فقــط در ســازمان ثبت احــوال 

وجود دارد
ضــرورت  و  اهمیــت  کــرد:  اظهــار  عباســی  اقبــال 
ــزی در کشــورها، به خصــوص کشــوری همچــون  برنامه ری
ایــران،  نیازمنــد آمــار دقیــق و اطاعــات بــه روز اســت کــه 

ایــن آمــار فقــط در ســازمان ثبت احــوال وجــود دارد.
ــق در  ــار دقی ــه آم ــه کشــورهایی ک ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــوند،  ــکل می ش ــار مش ــدارد دچ ــود ن ــوال آن وج ثبت اح
افــزود: حکومــت و دولــت بایــد از آمــار دقیــق مربــوط بــه 

ــند. ــع باش ــف مطل ــای مختل ــردم در عرصه ه م
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه در 
کشــورهایی کــه بی برنامه گــی وجــود دارد  بــه هم خوردگــی 
و بحران هــای متعــددی دیــده می شــود، ادامــه داد: رفــع 
ــق  ــار دقی ــد آم ــی، نیازمن ــا و آســیب های اجتماع بحران ه
اســت تــا بتــوان از تکنولــوژی و فنــاوری بــرای رفــع ایــن 

مشــکات اســتفاده کــرد.

 اجرای طرح انرژی پویان 
در مدارس کرمان 

ــه  ــت: ب ــان گف ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــرق در بیــن  منظــور فرهنــگ ســازی مدیریــت مصــرف ب
ــان  ــدارس کرم ــان در م ــرژی پوی ــرح ان ــوزان ، ط دانش آم

اجــرا می شــود. 
پــرورش  و  آمــوزش  مدیــرکل   ، بیگــی   محســن 
ــکاری  ــرح باهم ــن ط ــه ای ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم اس
 شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان 
ســال  پویــان  انــرژی  طــرح  می شــود، گفــت:  اجــرا 
در  امســال  و  شــده  آغــاز  مدرســه   11 در  گذشــته 
شــمالی  شهرســتان های  مدرســه   70 در  دوم   مرحلــه 
برگــزار می شــود و در ســال های آینــده در تعــداد بیشــتری 

از مــدارس اجــرا می شــود.
ــر داد  ــان خب ــرژی پوی ــی ان ــن علم ــکیل انجم وی از تش
ــتعدادهای  ــکوفایی اس ــایی و ش ــف، شناس ــزود: کش و اف
دانش آمــوزان در ارائــه ایده هــای نــو و جدیــد، آشــنایی بــا 
ــه  ــرش وســیع در زمین ــر نگ ضــرورت بهینه ســازی و تغیی
مصــرف انــرژی و ارتقــا فرهنــگ عمومــی دانــش آمــوزان را 

از مهمتریــن اهــداف ایــن طــرح اســت.

،،
مهندســی  نظــام  ســازمان  رئیــس 
گفــت:  کرمــان  اســتان  ســاختمان 
بایــد یــک بــار و بــرای همیشــه صنعــت 
ســاختمان را به دســت متخصصان و 
اهــل  کار  بســپاریم و از آن هــا در ایــن 

زمینــه پاســخ  بخواهیــم. 

گروه استانها کاظم صادقپور
K.Sadeghpour@eskimia.ir

دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان 
ــتر و  ــب پوس ــه نص ــه ب ــرادی ک ــت: اف گف
ــوال عمومــی  ــر روی ام نوشــتن تبلیغــات ب
مــی پردازنــد، شناســایی و بــرای آن هــا 

ــد.  ــد ش ــکیل خواه ــده تش پرون
علــی اکبــر شــمس بــا ارســال نامــه ای بــه 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان، شناســایی و 
تشــکیل پرونــده همــراه بــرای افــرادی که با 
نصــب پوســتر و نوشــتن تبلیغــات بــر روی 
ــا ســاختن  ــر نازیب ــاوه ب ــوال عمومــی ع ام
ــوال  ــن ام ــب ای ــث تخری ــهر باع ــره ش  چه

می شوند را خواستار شد.
ــی  ــظ زیبای ــر ضــرورت حف ــد ب ــا تأکی وی ب

چهــره شــهر و جلوگیــری ازتخریــب امــوال 
عمومــی، افــزود: شــهرداری بایــد بــه وظیفه 
ــت از  ــازی و حفاظ ــه زیباس ــود در زمین خ
فضــای شــهری اقــدام کنــد و در عیــن حال 
دســتگاه قضایــی و دادســرای مرکــز اســتان 
نیــز حمایــت قانونــی خــود را در ایــن جهــت 
در برابــر افــرادی کــه بــا نصــب پوســتر 
ــب  ــی را تخری ــن عموم ــوال و اماک  و...  ام

می نمایند، خواهد داشت.
ــتا  ــن راس ــرد: در همی ــح ک ــمس تصری ش
همــکاری فرمانــده انتظامــی شهرســتان 

ــه  ــا شــهرداری ضــروری اســت و اقــدام ب ب
نصــب پوســتر و هرگونــه اقــام تبلیغــی کــه 
منجــر بــه نازیبایــی شــهر و تخریب امــوال و 
اماکــن عمومــی مــی گــردد، در زمــان نصــب 
ــوان جــرم مشــهود محســوب شــده  ــه عن ب
و بایــد خاطــی بــه دادســرا معرفــی گــردد. 
ایــن مســئول خاطرنشــان ســاخت: بدیهــی 
ــه  ــی ک ــا اصناف ــع ی ــان صنای ــت صاحب اس
پوســتر یــا برچســب های تبلیغــی آن هــا بــه 
ــن  ــوال و اماک ــر روی ام ــرادی  ب وســیله اف
مســئولیت  نیــز  شــود  نصــب  عمومــی 

قانونــی خواهنــد داشــت و بــا حصــول 
ــرم  ــاون ج ــوان مع ــه عن ــی ب ــرایط قانون ش

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــب ق ــت تعقی تح
دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان 
ــن موضــوع  را  ــزد، ســاماندهی ســریع ای ی
از شــهرداری یــزد نیــز خواســتار شــد و 
اظهــار داشــت:  بــا توجــه بــه ضــرورت 
حفــظ حقــوق عامــه و وفــق بنــد 7 از 
مــاده 55 قانــون شــهرداری ها، حفــظ و 
اداره کــردن دارائی هــا منقــول و غیرمنقــول 
ــهرداری ها  ــده ش ــر عه ــهر ب ــه ش ــق ب متعل

ــزد در راســتای عمــل  اســت و شــهرداری ی
ــکان  ــل و م ــد مح ــی بای ــه قانون ــه وظیف ب
ــام و درج  ــن اق ــت عرضــه ای مناســب جه
ــف شــهر  تبلیغــات شــهری در نقــاط مختل
پیش بینــی کنــد تــا مــورد اســتفاده عمــوم 

ــرد.  ــرار گی ق
ــا مأموریــن  ــر همــکاری کانتری هــا ب وی ب
شــهرداری در جهــت شناســایی افــرادی کــه 
ــر  ــغ ب ــتن تبلی ــا نوش ــتر ی ــب پوس ــه نص ب
 روی امــوال عمومــی در حــوزه آن کانتــری 
می پردازنــد، تأکیــد کــرد و گفــت: بایــد 
ــا  ــن ، ب ــی از متخلفی ــوت تلفن ــن دع ضم
برأخــذ  عــاوه  صورتجلســه ای  تنظیــم 
تعهــد، آن هــا را مکلــف بــه امحــا پوســتر و 

تبلیغــات نماینــد. 

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان یزد بیان داشت: 

نصب کنندگان پوستر بر اموال عمومی، مجرم شناخته می شوند 
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اصغــری گفــت: مــردم ایــران، ۲.۵ برابــر کشــور های 
مشــابه دارو و آنتــی بیوتیــک مصــرف می کننــد. 

غالمرضــا اصغــری،  رئیــس ســازمان غــذا و دارو و مشــاور 
وزیــر اظهــار کــرد: متأســفانه مصــرف آنتی بیوتیــک در 
ــه  ــت ک ــابه اس ــورهای مش ــر کش ــدود ۲.۵ براب ــران ح ای
امیدواریــم ایــن آمــار غیــر منطقــی بــه زودی کاهــش پیــدا 

کنــد.
بــه گــزارش جام جــم، وی بیــان کــرد: در راســتای کاهــش 
ــای  ــف، آموزش ه ــای مختل ــک و داروه ــز آنتی بیوتی تجوی
ــه خصــوص  ــف پزشــکان و ب ــه گروه هــای مختل ــی ب خوب
پزشــکان عمومــی در حــال انجــام اســت و همکارانــی  کــه 
داروهــای اضافــی و بــه خصــوص آنتی بیوتیــک بــه مــردم 

ــه مربوطــه دعــوت می شــوند. ــه کمیت ــد ب ــز می کنن تجوی

اصغــری  بــا بیــان اینکــه، مصــرف آنتی بیوتیــک و داروهــای 
 خــود ســرانه در بیــن مــردم ایــران از اســتاندارد دنیــا 
باالتــر اســت، افــزود: برخــی از بیمــاران بســتری در 
نــوع  چندیــن  عارضه شــان  بــه  بســته  بیمارســتان ها 
ــی   ــفانه برخ ــی متأس ــد ول ــرف می کنن ــک مص آنتی بیوتی
ــه  ــل ســرماخوردگی های ســاده ویروســی ب ــه دلی ــراد ب اف
صــورت خودســرانه آنتی بیوتیــک از داروخانه هادرخواســت 

می کننــد.
ــه اینکــه تجویــز  ــا اشــاره ب رئیــس ســازمان غــذا و دارو ب
ــر  ــای غی ــوی داروخانه ه ــردم از س ــه م ــرانه دارو ب خودس
مجــاز اســت، ادامــه داد: داروی پری پاراتایــد  کمیــاب نبــوده 
ــراد  ــت و اف ــده اس ــارج ش ــه خ ــش بیم ــط از پوش و فق

ــد. ــه کنن ــن دارو را تهی ــورت آزاد ای ــه ص ــد ب می توانن

دبیــر انجمــن رادیوتراپــی آنکولــوژی ایــران گفــت: در 
صــورت ادامــه رونــد ســبک غلــط زندگــی کنونــی در ایــران 
ــال  ــا ۱۵ س ــرطان، ت ــگیری از س ــه پیش ــی ب ــم توجه و ک
ــران  ــرگ در ای ــل م ــن عام ــه اولی ــاری ب ــن بیم ــده ای آین

تبدیــل می شــود.
دکتــر حســین فــودازی ادامــه داد: درحــال حاضــر ســرطان 
دومیــن عامــل مــرگ و میــر در ایــران شــناخته می شــود 
ولــی پیش بینی هــا نشــان می دهنــد تــا ســال ۲۰۳۰ 
ــه اولیــن عامــل  یعنــی حــدود ۱۵ ســال دیگــر ســرطان ب
مــرگ در کشــور مــا تبدیــل خواهــد شــد کــه ایــن مســأله 

چنــد علــت مهــم دارد.  
ــی  ــان قطع ــل درم ــرطان ها قاب ــدود ۷۰% س ــت: ح وی گف
هســتند امــا شــرط آن تشــخیص بــه موقــع، مراجعــه بــه 

متخصــص مربــوط و درمــان صحیــح اســت. 
فــودازی خاطرنشــان کــرد: در مــورد امــواج ماهــواره، 
تحقیقــات  مایکروویــو  امــواج  و  پارازیت هــا  موبایــل، 
زیــادی انجــام شــده امــا هنــوز نتیجــه مشــخص و دقیقــی 

ــدارد. ــود ن وج
وی افــزود: تاثیــر آلودگــی هــوا در افزایــش احتمــال بــروز 
ســرطان های تنفســی اثبــات و قطعــی شــده اســت زیــرا 
در آلودگــی هــوا در اثــر ترکیــب بنــزن و آروماتیک هــا 
انــواع  بــروز  احتمــال  می شــود کــه  ایجــاد  مــوادی 
ســرطان ها ماننــد ســرطان های دســتگاه ریــوی و خــون را 
افزایــش می دهنــد. در صــورت ادامــه بی توجهــی مــردم و 
مســئولین بــه ایــن مســئله مهــم، در آینــده نزدیــک شــاهد 

ــود. افزایــش آمــار مــرگ و میــر خواهیــم ب

 مصرف آنتی بیوتیک در ایران
2.5 برابر کشور های مشابه است 

سرطان تا ۱5 سال آینده
اولین عامل مرگ و میر در ایران می شود

 ۴ ممنوعیت، برای مصرف 
دم نوش آویشن! 

ــپزی دارد، از  ــه در آش ــژه ای ک ــگاه وی ــر جای ــالوه ب ــن ع آویش
اهمیــت خاصــی در طــب ســنتی برخــوردار اســت و بــرای درمان 
ــورد اســتفاده  ــا و مشــکالت م ــی از بیماری ه ــه متنوع مجموع

ــرد.  ــرار می گی ق
ــا این  حــال و علی رغــم تمــام ایــن نــکات  ــا، ب ــه گــزارش طبن ب
و ویژگی هــای مثبــت، مصــرف دم نــوش آویشــن می توانــد بــا 
ــه آگاهــی داشــتن  ــی همــراه باشــد ک ــرات جانب ــواردی از اث م

دربــاره آن هــا بــرای جلوگیــری از بروزشــان ضــرورت دارد.
 واکنش های آلرژیک

 Contact در  منتشرشــده  مطالعــات  از  یکــی  براســاس 
ــه گیاهــان و ســبزی های  ــه نســبت ب ــرادی ک Dermatitis، اف
قــرار گرفتــه در خانــواده نعنــاع حساســیت دارنــد، نبایــد 

ــد.  ــرف کنن ــن مص ــوش آویش دم ن
ــواده  ــن خان ــه ای ــق ب ــبزی های متعل ــان و س ــت گیاه فهرس
ــن  ــن و ُپرمصرف تری ــی از رایج تری ــا بعض ــت، ام ــترده اس گس

ــس.  ــه و کرف ــان، پون ــاری، ریح ــد از رزم ــا عبارت ان آن ه
بعضــی از محققــان نیــز می گوینــد کــه اگــر نســبت بــه علــف 
ــوش آویشــن  ــد از مصــرف آویشــن و دم ن ــد، بای ــرژی داری آل
پرهیــز کنیــد. در ضمــن، اگــر بعــد از مصــرف دم نــوش آویشــن 
بــا یکــی از ایــن عالئــم مواجــه شــدید، بایــد ســریع خودتــان 
ــینه،  ــه س ــانید: درد در قفس ــکی برس ــای پزش ــه مراقبت ه را ب
تنگــی نفــس، تنــگ شــدن گلــو، بثــورات پوســتی یــا تــورم در 

مفصل هــا
 مسمومیت دهانی 

مطالعــات مختلفــی نشــان داده انــد کــه اســتفاده از دوز بــاالی 
آویشــن می توانــد اثــرات جانبــی منفــی و مخربــی ایجــاد کنــد. 
منفــی  و  مخــرب  جانبــی  اثــرات  شــایع ترین  از  بعضــی 
ــوزش  ــد: س ــن عبارت ان ــرف آویش ــی از مص ــده ناش گزارش ش
ســر معــده، حالــت تهــوع، اســتفراغ، ناراحتــی معــده، اســهال، 

ــرگیجه.  ــردرد و س س
ایــن، روغن هــای فــّرار موجــود در برگ هــای  بــر  عــالوه 
ــث  ــد و باع ــته کنن ــب را آهس ــان قل ــد ضرب ــن می توانن آویش
تنفــس ســریع و بریده بریــده در بعضــی از افــراد دیگــر شــوند. 

 شرایط پزشکی
ــا  ــده ی ــم مع ــی، زخ ــای قلب ــه بیماری ه ــال ب ــابقه ابت ــر س  اگ
ــا  ــد در مصــرف آویشــن ی ــد، بای ــای گوارشــی را داری اختالل ه
دم نــوش آویشــن بــا احتیــاط عمــل کنیــد و حتــی از پزشــکان 

در ایــن زمینــه نظــر بخواهیــد.
محققــان آلمانــی دریافته انــد کــه یکــی از گونه هــای آویشــن، 
Thymus serpyllum، می توانــد اثــرات منفــی و مخربــی 

بــرای تیروئیــد داشــته باشــد. 
 Planta در  آنــان  مطالعــه  از  منتشرشــده  طبــق گــزارش 
Medica، آویشــن بــه انــدازه دیگــر گیاهــان متعلــق بــه 
توســط  ترشح شــده  هورمــون  میــزان  نعنــاع،   خانــواده 
می کنــد،  تحریــک  را  تیروئیــد  کــه  هیپوفیــز   قــوه 
ــئله  ــن مس ــی، ای ــای علم ــر نظریه ه ــد. از منظ ــر می ده تغیی
یعنــی این کــه مصــرف دم نــوش آویشــن به طــور منظــم 
ــود.  ــر ش ــد منج ــای تیروئی ــش هورمون ه ــه کاه ــد ب می توان
ــی  ــد را ط ــن تیروئی ــی جایگزی ــل درمان ــر مراح ــالوه، اگ به ع
می کنیــد یــا در حــال مصــرف داروهــای ضدتیروئیــد هســتید، 

ــد از مصــرف دم نــوش آویشــن پرهیــز کنیــد.  بای

در  درمــان  مداومــت  گفــت :  مصلی نــژاد 
آســیب های نخاعــی در برخــی مواقــع ســبب 
بهبــودی می شــود و مبتالیــان را از درمــان 

ــرد.  ــد ک ناامی
زهــرا  خبرنــگاران،  باشــگاه  گــزارش  بــه 
ــی  ــای علم ــی  کارگاه ه ــر علم ــژاد  دبی مصلی ن
– تخصصــی هجدهمیــن ســمینار  تخصصــی 
ســتون فقــرات گفــت: بحــث  آســیب های 
ــده  ــر دی ــه  اخی ــوادث زلزل ــه در ح ــی ک نخاع
ــراد  ــد اف ــه نبای ــت ک ــی اس ــود موضوع می ش
ــا  ــه ب ــوند، بلک ــد  ش ــا آن ناامی ــه  ب در مواجه
ارجــاع بــه موقــع پزشــکان و آگاهی پزشــکان 
ــی   ــات فیزیوتراپ ــه خدم ــبت ب ــردم نس و م
ــالت و  ــرد عض ــود عملک ــاهد بهب ــوان ش می ت

ــود. ــی ب ــیب های نخاع ــع آس رف
وی اظهــار کــرد: ســالمت ســتون فقــرات  

موضوعــی مهــم در جامعــه اســت کــه در 
هجدهمیــن ســمینار تخصصی ســتون فقرات 
ــا  ــم  ب ــر بدانی ــه می شــود و اگ ــه آن پرداخت ب
برنامه هــای کامــل فیزیوتراپــی  می توانیــم 
بســیاری از آســیب های ســتون فقــرات را بــه 
حالــت اولیــه  برگردانیــم،   اهمیــت  پیشــگیری  
از آســیب های ســتون فقــرات و مداخلــه  
فیزیوتراپیســت ها در رونــد درمــان آشــکار 

ــد شــد. خواه
مصلی نــژاد در ادامــه از ارائــه جدیدتریــن  
بــا  درمانــی  تکنیک هــای  و  تکنولوژی هــا 
ــذار  ــه پایه گ ــش  ک ــا  نوربخ ــور محمدرض حض
فیزیوتراپــی تخصصــی ســتون فقــرات اســت 

ــا،  ــزود: پیشــرفته ترین کارگاه ه ــر داد و اف خب
جدیدتریــن   و  آموزشــی   برنامه ریــزی 
توســط   فیزیوتراپــی   حــوزه  دســتاوردهای 
محمدرضــا  نوربخــش  کــه از ســرآمدان  حــوزه 
فیزیوتراپــی  تخصصــی در دنیاســت ، بــه 
دانشــجویان، اســاتید  و مدعویــن  آمــوزش 
ــا هــر چــه  ــا شــاهد ارتق داده خواهــد شــد ت
ــی  در  ــی  فیزیوتراپ ــات تخصص ــتر خدم بیش

دانشــگاه ها و در جامعــه باشــیم .
علــوم  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو 
ــه کارگاه  ــت: س ــی گف ــتی و توانبخش بهزیس
ــه درمان هــای دســتی  ــژه کــه ب تخصصــی وی
ــراد  ــژه اف ــان وی ــردازد، درم ــدن می پ احشــا ب

ــر و  ــه س ــینوس  ناحی ــک، س ــردرد، ف ــا س ب
صــورت و همچنیــن تکنیک هــای جدیــد 
ــو و مــچ  ــرای برطــرف کــردن مشــکالت زان ب
ــردم  ــوم م ــه معضــل ورزشــکاران و عم ــا ک پ
اســت و روی آســیب ســتون فقــرات نقــش 
دارد، مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت  
کلیــه ،  وقت هــا   خیلــی  بدانیــم  اگــر  و 
ــتون  ــکالت س ــر مش ــه خاط ــره  ب ــد و غی کب
فقــرات اختــالل عملکــردی  پیــدا می کنــد 
ــورت روی  ــک و ص ــای  ف ــن درده و همچنی
اســت،  تأثیرگــذار  گردنــی  ســردرد های 
کارگاه هــا  ایــن  اهمیــت  بــه   می توانیــم 

پی ببریم .

وی اظهــار کــرد: ارائــه رویکردهــای  جدیــد در 
حــوزه درمــان از دیگــر مــواردی  اســت کــه در 
قالــب  6 کارگاه تخصصــی در طــول هشــت روز 

ــه خواهــد شــد. ــان ارائ هم زم
وی در پایــان از ۱۰ امتیــاز بازآمــوزی ویــژه 
ــا  ــتقیم ب ــاط مس ــه ارتب ــت ها ک فیزیوتراپیس
امتیــاز  از ۷  کارگاه هــا دارنــد و همچنیــن 
بازآمــوزی بــرای رشــته های دیگــر توانبخشــی 
توانبخشــی،  و  فیزیکــی   طــب  شــامل 
کاردرمانــی، ارتوپدفنــی ، ارگونومــی  و غیــره 

خبــر داد.
گفتنــی اســت، هجدهمیــن ســمینار تخصصی 
ــی  ــروه آموزش ــت گ ــه هم ــرات ب ــتون فق س
و  بهزیســتی  علــوم  دانشــگاه  فیزیوتراپــی  
توانبخشــی  6 و ۷ دی مــاه در دانشــگاه علــوم 
بهزیســتی و توانبخشــی برگــزار خواهــد شــد.

#طب_سنتی

سالمت6

دبیر علمی کارگاه های آموزشی سمینار تخصصی ستون فقرات  گفت:

بیماران آسیب نخاعی از درمان نا امید نباشند 

تازههایپزشکی

ارتباط کم خوابی با دیابت بارداری
ــت  ــا دیاب ــود خــواب ب ــد، کمب ــه جدی ــج مطالع ــق نتای طب
ــت.  ــط اس ــاردار مرتب ــان ب ــاال در زن ــون ب ــارداری و قندخ ب
بــه گفتــه محققــان،  ایــن عارضــه در زنــان بــاردار بــه دالیــل 
متعــدد، از جملــه ســبک زندگــی و ژنتیــک، در حــال 

ــش اســت. افزای
بــارداری موجــب بــروز تغییــرات هورمونــی زیــادی در بــدن 
ــولین  ــه انس ــت ب ــت و مقاوم ــه دیاب ــر ب ــه منج ــده ک  ش
ــه  ــرای مقابل ــادی انســولین ب ــدار زی ــت مق می شــود. جف
ــا ایــن هومورن هــا تولیــد می کنــد. فاکتورهــای پرخطــر  ب

عبارتنــد از:
 چاقی

 سابقه دیابت بارداری در بارداری قبلی
 وزن باالی نوزاد قبلی )باال ۴ کیلوگرم(

 سابقه بی دلیل زایمان نوزاد مرده
 سابقه خانوادگی دیابت

 بیمار مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک
 سن زیر ۲۵ سال

 اضافه وزن
 ابتال به عالئم پیش دیابت

چندیــن مطالعــه هــم اثبــات کرده انــد کــه کمبــود خــواب 
ــارداری را افزایــش می دهــد. نیــز ریســک دیابــت ب

 ورزش قبل از امتحان 
و تقویت قدرت مغز

بخش هایــی  ســازی  آمــاده  موجــب  می توانــد  ورزش 
ــک  ــائل کم ــل مس ــا و ح ــز م ــه تمرک ــه ب ــود ک ــز ش  از مغ

می کند.
دانشــگاه  از  تحقیــق  تیــم  سرپرســت  هیــث،  متیــو 
»مطالعــه  می گویــد:  این بــاره  در  اونتاریــو،   وســترن 
یــا  تنــد  پیــاده روی  بــا  افــراد  می دهــد   نشــان 
 دوچرخــه ســواری کمــی قبــل از مصاحبــه یــا آزمــون 
یافته هــا  گیرند.«ایــن  بهــره  آن  فوایــد  از  می تواننــد 
دارای مفاهیمــی بــرای افــراد مســن در مراحــل اولیــه 
دمانــس)زوال عقــل( نیــز اســت کــه تحــرک کمتــری دارنــد.

در طــول ایــن مطالعــه، شــرکت کنندگان یــا نشســتند و 
ــت  ــه ثاب ــا دوچرخ ــه ب ــا ۱۰ دقیق ــد ی ــه کردن ــه مطالع مجل

ــد. ــام دادن ــدید انج ــا ش ــط ت ورزش متوس
ــی  ــزات ردیاب ــت، محققــان از تجهی بعــد از هــر دو ایــن حال
چشــم بــرای بررســی دفعــات واکنــش شــرکت کنندگان بــه 

مهــارت حرکــت چشــم شــناختی اســتفاده کردنــد.
ایــن مهــارت بــرای بــه چالــش انداختــن مناطقــی از مغــز 
کــه مســئول عملکــرد اجرایــی نظیــر تصمیم گیــری و 

ــت. ــده اس ــی ش ــتند، طراح ــی هس بازدارندگ
ورزش  کــه  »افــرادی  می گویــد:  این بــاره  در  هیــث 
کــرده بودنــد،  بهبــود فــوری را نشــان دادنــد. واکنــش 
ــر  ــغ ب ــان بال ــات واکنش ش ــود و دفع ــر ب ــا صحیح ت  آن ه
۵۰ میلــی ثانیــه کوتاه تــر از میــزان قبــل از ورزش شــان 
بــود.« بــه گفتــه محققــان، ممکــن اســت ایــن انــدازه 
ــه  ــوان نتیج ــا می ت ــد، ام ــر برس ــه نظ ــی ب ــک و جزئ کوچ
گرفــت مــدت زمــان بیشــتر ورزش، مــی توانــد فایــده 

بیشــتری داشــته باشــد.

تغذیه

مزایای گیاه خواری برای سالمت قلب
ایــن نکتــه ثابــت شــده کــه بــا پیــروی از رژیــم غذایــی 
در رگ هــای خونــی  پــالک  تجمــع   گیاهخــواری، 
و  دیابــت  بــه  ابتــال  خطــر  و  می  یابــد  کاهــش 
ــاب  ــق انتخ ــر ح ــود و اگ ــم می  ش ــزی ک ــکته مغ  س
ــا  ــم گیاهخــواری از دیگــر رژیم ه داشــته باشــیم، رژی

ــه نظــر می  رســد. ــر ب بهت
البتــه شــما مجبــور  بــه گــزارش آوای ســالمت، 
نیســتید کامــال مصــرف گوشــت را کنــار بگذاریــد. 
 چنانچــه مصــرف محصــوالت حیوانــی را در رژیــم خود 
ــز  ــون نی ــار خ ــه فش ــال ب ــر ابت ــد، خط ــش دهی کاه

ــد: ــی  یاب ــش م کاه
 گیاهان فشار خون را کاهش می دهند: 

ــه  ــال ب ــرای افــراد مبت یکــی از مشــهورترین رژیم  هــا ب
ــای گیاهخــواری  ــروی از رژیم ه ــاال، پی فشــار خــون ب
بــرای مقابلــه بــا فشــار خــون اســت. گرچــه تمرکــز این 
رژیــم اغلــب بــر کاهــش مصــرف ســدیم اســت امــا 
از دیگــر اهــداف آن، کاهــش مصــرف گوشــت اســت. 
ــون،  ــار خ ــا فش ــه ب ــواری مقابل ــای گیاهخ در رژیم  ه
ــد و  ــش می  یاب ــبزیجات افزای ــا و س ــرف میوه  ه مص

ــردد. ــدن می  گ ــذب ب ــن ج ــرم پروتئی ــه ۱۵۰ گ روزان
 گیاهان سرشار از امگا ۳ هستند: 

ــه  ــال ب ــر ابت ــگا ۳ خط ــرب ام ــیدهای چ ــرف اس مص
بیماری  هــای قلبــی و دیابــت را کاهــش می  دهــد 
 و موجــب کاهــش کلســترول و فشــار خــون بــاال 

می  گردد. 
ســاخته بــدن  در   ۳ امــگا  چــرب   اســیدهای 

بــه  دســتبابی  روش  تنهــا  بنابرایــن   نمی  شــوند، 
آن هــا از طریــق برنامــه  غذایــی مناســب اســت. امــگا ۳ 
گیاهــی در گیاهانــی ماننــد تخــم کــدو، روغــن کوینــوال، 

ســویا، گــردو و بــذر کتــان یافــت می  شــود.
 رژیم غذایی گیاهخواری، حاوی مواد 

مغذی است: 
ــت  ــواری محافظ ــی گیاهخ ــم غذای ــر رژی ــده تأثی عم
 از قلــب اســت. میوه  هــا و ســبزیجات سرشــار از 
ترکیبــات  گیاهــی،  اســترول  اکســیدان،  آنتــی  
شــیمیایی و پتاســیم هســتند کــه همگــی خطــر ابتــال 

می  دهنــد.  را کاهــش  قلبــی  بیماری  هــای  بــه 
بــا  مقابلــه  بــرای  خــاص،  طــور  بــه   پتاســیم، 
ــالم  ــق اع ــت. طب ــر اس ــیار مؤث ــاال بس ــون ب ــار خ فش
ــرب  ــرات مخ ــیم از تأثی ــکا، پتاس ــب امری ــن قل انجم

ســدیم در بــدن می  کاهــد. 
ــی گیاهــی  ــواد غذای پتاســیم در بخــش اعظمــی از م
ســویا،  قــارچ،  شــیرین،  ســیب  زمینی  جملــه  از 
ــت  ــی یاف ــی و طالب ــو، گوجه فرنگ ــوز، زردآل ــادام، م  ب

می  شود.
 گیاهان، چربی های اشباع نشده کمتری 

دارند: 
چربی  هــای اشــباع شــده، چربی  هایــی سرشــار از 
ــاق  ــای ات ــا در دم ــن چربی  ه ــتند. ای ــدروژن هس هی
ــوان در گوشــت و محصــوالت  ــد. آن هــا را می  ت جامدن
حیوانــی از قبیــل گوشــت گوســاله، کــره، پنیــر و 
ــت.  ــل یاف ــن نارگی ــی در روغ ــرب و حت ــات پرچ لبنی

زیبایی

چند ترفند برای داشتن پاهایی زیبا
می دانیــد کــه بــرای حفــظ ســالمت و زیبایــی بــدن، 
ــت از پوســت صــورت و دســت ها  ــا رســیدگی و مراقب تنه

ــد.  ــی باش ــد کاف نمی توان
اغلــب اوقــات مــا اهمیــت مراقبــت از پاهای مــان را 
فرامــوش می کنیــم و از  یــاد می بریــم کــه ســالمت ایــن 
ــز اهمیــت اســت.  ــزان حائ ــا چــه می ــدن ت قســمت از ب

ایــن پاهــای شــما هســتند کــه در طــول روز مســئولیت 
جا به جایــی شــما از ایــن طــرف بــه آن طــرف را بــه 
ــه  ــود ب ــث می ش ــوع باع ــن موض ــد و همی ــده دارن عه

ــند.  ــته باش ــاز داش ــم نی ــتری ه ــه بیش توج
عــالوه بــر ایــن، ایــن روزهــا زیبایــی ظاهــری پاهــا هــم 
بســیار مهــم و بــا اهمیــت اســت بــه گــزارش سالمتیســم، 
ــی آشــنا می شــوید کــه  ــا نکات در ادامــه مطلــب امــروز ب
رعایــت آن هــا می توانــد بــرای داشــتن پاهایــی بی عیــب 

و نقــص بســیار موثــر باشــد.
۱- به پاهای تان صدمه نزنید. 

اولیــن نکتــه، مراقــب باشــید پاهای تــان آســیب نبیننــد. 
درســت مثــل زمانــی کــه مراقــب هســتید تــا صورت تــان 

دچــار زخــم و بریدگــی نشــود. 
ــتند و  ــتثنی نیس ــده مس ــن قاع ــم از ای ــما ه ــای ش پاه

ــد. ــن کنی ــا را تأمی ــالمت آن ه ــد س ــاز داری ــما نی ش
۲- درمان مشکالت پوستی 

ــه  و  ــا لک ــورک و ی ــوش، ک ــار ج ــما دچ ــت  ش ــر پوس اگ
رگ هــای قابــل دیــد اســت بــه یــک متخصــص پوســت 

ــد. ــان کنی ــد و آن را درم ــه کنی مراجع
۳- زانوهای تیره و سلول های پوستی مرده و 

ضخیم شده 
ــت  ــر اس ــده اند بهت ــگ ش ــره رن ــما تی ــای ش ــر زانوه اگ
ســعی کنیــد ایــن تیرگی هــا را برطــرف کنیــد و آن هــا  را 

روشــن کنیــد. 
ــمت  ــرده در قس ــت های م ــار پوس ــا دچ ــب خانم ه اغل
زانــو و نواحــی نزدیــک بــه آن هســتند. خوشــبختانه 
ــن مشــکل  ــع ای ــرای رف درمان هــای خانگــی بســیاری ب

ــود دارد. ــا وج ــن تیرگی ه ــردن ای ــن ک و روش
۴- مرطوب نگه داشتن 

مرطــوب نگــه داشــتن پوســت همیشــه مهــم و بــا 
ــوده اســت. امــا متأســفانه اغلــب اوقــات مــا  اهمیــت ب
حتــی انجــام دادن ایــن کار ســاده را هــم فرامــوش 

 . می کنیــم
ــان خشــکی، خــارش و پوسته پوســته شــدن  ــرای درم ب
پوســت، مرطــوب نگــه داشــتن روزانــه پاهــا بســیار 

ــت ــروری اس ض
۵- انجام اسکراب 

ــرداری ســلول های  ــرای اســکراب کــردن و الیه ب همیشــه ب
مــرده ســطح پوســت از یــک اســکراب کننده خــوب و 

ــد.  ــتفاده کنی ــت تان اس ــا پوس ــب ب مناس
۶- ورزش کنید 

پاهــا هــم مثــل ســایر قســمت های بــدن نیازمنــد ورزش 
بــرای حفــظ تناســب ظاهری شــان هســتند. 

ورزش و انجــام فعالیت هــای منظــم بدنــی می توانــد 
ــن چربی هــای  ــن رفت باعــث ســفت شــدن پاهــا و از بی

اضافــه شــود. 
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ــد را  ــد زمينه هــاى رشــد و خــود شــكوفايى فرزن ــن باي والدي
فراهــم كننــد تــا او بتواند مســائل و مشــكالتى را كــه در جريان 
زندگــى بــا آن هــا مواجــه مى گــردد بــر طــرف ســاخته و يــا بــا 

آن هــا ســازگاری يابــد. 
ــه را سرشــار از  ــه فضــاى خان ــن اســت ك ــن اي ــه والدي وظيف
ــه  ــند ك ــب باش ــا مراق ــى برخورده ــد. در تمام ــش نماين آرام

ــود. ــكل نش ــار مش ــودك دچ ــى ك ــت روان ــش و بهداش آرام
كودكــى داراى بهداشــت روانــى ســالم اســت كــه همــه  بعــدى 
باشــد، بــه بزرگ ترهــا احتــرام كنــد، حقــوق ديگــران را رعايــت 
كنــد، بــه ديگــران آزار نرســاند، حــد و حــدود خــود را بشناســد، 
حســادت، بخــل، دروغگويــى، دزدى، پرخاشــگرى و ســوءظن 
نداشــته باشــد، منــزوى و گوشــه گير نباشــد، بــا افــراد و گــروه 
ــد، از بيــان حقيقــت  ــه راحتــى ارتبــاط برقــرار كن همســاالن ب
نهراســد، روحيــه شــاد و بــا نشــاط داشــته باشــد، مثبــت فكــر 
 كنــد و مثبــت عمــل كنــد، يــأس، تــرس، دلهــره و اضطــراب 
ــراد  ــه اف ــه نفــس دارد و ب ــاد ب در او راه نداشــته باشــد، اعتم
ــت  ــر را دوس ــان هاى ديگ ــى ورزد و انس ــت م ــواده محب  خان
ــا  ــود ب ــرو ش ــى روب ــارهاى روان ــى و فش ــا ناراحت ــر ب دارد. اگ

ــد. ــدام مى كن ــا اق ــع آن ه ــه رف ــبت ب ــت نس متان
ــى در تأميــن بهداشــت جســمى و  ــدر و مــادر و مرب نقــش پ
روانــى و ســالمت جســم و جــان كــودك، وصف ناپذیــر اســت، 
زيــرا هــر يــك از گفته هــا، نگاه هــا و عملكردهــاى پــدر و مــادر 
ــى كــودك  ــه خصــوص در بهداشــت روان ــد ب ــى مى توان و مرب
ــائل  ــم مس ــور از اه ــف ام ــه ظرائ ــه ب ــذا توج ــد. ل ــر باش مؤث
ــى ســالم هســتند،  ــه داراى بهداشــت روان ــرادی ك اســت. اف

خصوصيــات زيــر را دارنــد:
۱. خيلى با خود راحت هستند.

۲. توانايى استفاده از استعدادهاى خود را دارند.
۳. نســبت بــه عيــوب خــود )بــه خصــوص عيــوب جســمانى( 

آگاهــی دارنــد.
۴. آرام و متين هستند.

۵. شوخ طبعند.
6. اعتماد به نفس دارند.

ــا آن  ــزى را ب ــر چي ــى اند و ه ــتم ارزش ــك سيس ۷. داراى ي
مى ســنجند.

8. نسبت به ديگران حسن ظن دارند.
9. آنچه را بر خود مى پسندند،  براى ديگران مى پسندند.

۱۰. كوشش مى كنند ديگران را دوست بدارند.
احتــرام  ديگــران  انديشــه هاى  و  افــكار  عقايــد،  بــه   .۱۱ 

می گذارند.
۱۲. در مقابل ديگران احساس مسئوليت مى كنند.

و اگــر مــا فرزندمــان را بــه گونــه اى تربيــت كرديــم كــه ايــن 
ــم. ــق بوده اي ــت موف ــات را داشــته باشــد، در تربي خصوصي

گروه خانواده

گروه سالمتسمیه شرف دینی،
S.Sharf@eskimia.ir

خبــری  نشســت  در  دریجانــی   محمــد 
حــدود  ســال گذشــته  در  داشــت:   اظهــار 
۱۳ هــزار نفــر از اتبــاع خارجــی دفترچــه بیمــه 
امســال  البتــه  دریافــت کردنــد،  ســالمت 
ــر  ــی اگ ــده ول ــد نش ــدی منعق ــرارداد جدی ق
شــرایطی محیــا شــود، می توانــد ایــن رونــد در 

ــد.   ــته باش ــه داش ــم ادام ــال 9۷ ه س
ــه دلیــل اینکــه ایــن اتبــاع خارجــی در کنــار  ب
مــا زندگــی می کننــد و درصورتــی کــه بــه 
ــد  ــود، می توان ــه نش ــا توج ــان آن ه ــوزه درم ح
ــروز و انتقــال برخــی بیماری هــا  زمینــه ســاز ب

شــود. 
 بیمه سالمت، نقش اساسی در طرح 

تحول سالمت دارد
وی افــزود : بیمــه ســالمت نقــش اساســی در 
طــرح تحــول ســالمت دارد و ایــن بیمــه یکــی 

ــان  ــه ای درم ــش بیم ــی پوش ــان اصل از متولی
ــون  ــه ۱۲میلی ــک ب ــد و نزدی ــور می باش در کش

ایرانــی تحــت پوشــش ایــن بیمــه هســتند.
دریجانــی تصریــح کــرد: خوشــبختانه طــی دو 
ــریع  ــا تس ــد پرداخت ه ــته در فرآین ــاه گذش م
تاکنــون  چنانچــه  اســت.  گرفتــه  صــورت 
ــاه  ــا مردادم ــای اســتان را ت بدهــی داروخانه ه
ــن  ــم و همچنی ــت کرده ای ــاری پرداخ ــال ج س
بدهــی پزشــکان مطــب دار، پزشــکان عمومــی، 
ــاه  ــا خردادم ــوق تخصــص را ت متخصــص و ف

ســال جــاری پرداخــت  شــده اســت.
 ماهانه ۱7 میلیارد تومان مبلغ 

پرداختی بیمه سالمت در استان است
ایــن مســئول خاطرنشــان ســاخت:  بیمــه 
ســالمت اســتان نســبت به دیگــر ســازمان های 
بیمه گــر وضعیــت بهتــری دارد و اکنــون عنــوان 
می شــود دفترچه هــای بیمــه ســالمت اعتبــار و 
کارآیــی نــدارد، چنیــن اتفاقــی نیافتــاده، بیمــه 

ســالمت بایــد در مراکــز دولتــی ارائــه خدمــت 
کننــد کــه خوشــبختانه اکنــون در تمــام مراکــز 

ــد. ــاق می افت ــن اتف ــی ای دولت
ــان  ــارد توم ــه ۱۷ میلی ــت: ماهان ــی گف دریجان
مبلــغ پرداختــی بیمــه ســالمت در اســتان 
ــد ــور بای ــون در کش ــاس قان ــر اس ــت، و ب  اس

6 میلیــون نفــر بیمــه می شــدند ولــی در حــال 
حاضــر،  ۱۱ میلیــون و 8۰۰ هــزار نفــر بیمــه 
ــدگان  ــل بیمه ش ــن دلی ــه همی ــه ب ــتند ک هس
بیشــتر از حــد واقعــی هســتند. همچنیــن اگــر 
کســی خواهــان اســتفاده در مراکــز خصوصــی 
باشــد بایــد بــا حــق ســرانه ۵۰ درصــد بــه مبلــغ 

۲۴۰ هــزار تومــان در ســال بپــردازد.
 بیمه سالمت به مردم ارائه خدمات 

می دهد
ــه  ــه بیم ــاخت : دفترچ ــان س ــر نش وی خاط
ــی و  ــز دولت ــی مراک ــان در تمام ســالمت ایرانی
ــال  ــایعه ح ــت، ش ــار اس ــوص دارای اعتب خص
حاضــر، مبنــی بــر اینکــه دفترچــه بیمــه 
ســالمت ایرانیــان کارایــی نــدارد، ایــن موضــوع 
هیچ گونــه  دفترچه هــا  و  نــدارد   صحــت 
ــگان در  ــورت رای ــت و به ص ــرده اس ــی نک فرق
مراکــز دولتــی دارای اعتبــار اســت و بیمــه 

ــد. ــات می ده ــه خدم ــردم ارائ ــه م ــالمت ب س
ایــن مســئول ادامــه داد: بــا توجــه بــه بودجــه 
ــر  ــازمان های بیمه گ ــا س ــه م ــال 9۷ وظیف س
ــارف  ــع و مص ــن مناب ــادل بی ــردن تع ــاد ک ایج
در  ان شــاهللا  و  اســت  درمانــی  هزینه هــای 
ســال آینــده بــا جدیــت بیشــتر ایــن موضــوع  
را پیگیــری می کنیــم تــا تعــادل بیــن درآمــد و 
هزینه هــای درمانــی صــورت گیــرد و همچنیــن 
بتوانیــم زیــان انباشــت ســازمان بیمــه ســالمت 

بــه کمتریــن حــد ممکــن برســد.
ــاران از  ــه بیم ــه مراجع ــاره ب ــا اش ــی ب دریجان

و مشــکالت  یــزد  بــه  اســتان های مجــاور 
ــه  ــا توجــه ب ــح کــرد: ب ــرای اســتان تصری آن ب
ــرباری  ــاران س ــه بیم ــث مراجع ــش بح افزای
شــود،  اجــرا  نظام منــد  برنامــه ای  بایــد 
چرا کــه اکنــون شــرایط بــه گونــه ای شــده 
 کــه بــرای درمــان اولیــه هــم بــه اســتان یــزد 
مراجعــه کــرده و حاضــر نیســتند در شــهر خود، 
درمــان دریافــت کننــد و بــا توجــه بــه نارضایتی 
ــا حفــظ توریســم درمانــی  ــد ب همشــهریان بای
بــه وضعیــت بیمــاران ســرباری ســر و ســامان 

داده شــود.
بایــد   بومــی  غیــر  بیمــاران  افــزود:  وی 
ــن  ــه آخری ــه ب ــا توج ــوند و ب ــاماندهی ش س
ــود  ــازمانی خ ــکاران س ــا هم ــه ب ــدی ک بازدی
ــت  ــتانی از وضعی ــهریان اس ــته ایم، همش داش
کلینیــک خاتم االنبیــاء بســیار ناراضــی هســتند 
ــاران  ــه روز بیم ــش روزب ــه افزای ــه ب ــا توج و ب
در  بایــد  مجــاور  اســتان های  از  غیربومــی 
ــد  ــدون و نظام من ــای م ــتا برنامه ه ــن راس ای
شــکل گیــرد تــا ایــن شــرایط در وضعیــت 
ــود  ــاماندهی ش ــرد و س ــرار گی ــری ق مطلوب ت
و دغدغــه همشــهریان بــرای وضعیــت درمــان 

ــد. ــامان یاب س

فلوشــیپ قرنیــه چشــم گفــت:  قرنیــه، بافتــی ســفت و 
محکــم اســت کــه حتمــًا بایــد ســطح آن مرطــوب باشــد تــا 

ــد. ــاد کن ــفاف ایج ــطحی ش ــد س بتوان
ــا  ــو ب ــم در گفت وگ ــه چش ــیپ قرنی ــی، فلوش ــین آقای حس
ــه  ــت ک ــم اس ــفت و محک ــی س ــه بافت ــت: قرنی ــارس، گف ف
حتمــًا بایــد ســطح آن مرطــوب باشــد. مــواد غذایــی از طریــق 
اشــک چشــم )خیســی ســطح قرنیــه( بــه الیه هــای ســطحی 

ــا بتوانــد ســطحی شــفاف ایجــاد کنــد. برســد ت
ــه دلیــل اینکــه  آقایــی گفــت: اگــر اشــک نداشــته باشــیم، ب
ســلول های ســطح قرنیــه آســیب پذیر هســتند، بــر روی 
کیفیــت و کمیــت دیــد چشــم مــا تأثیــر می گــذارد و تــا 

اســت.  ضدعفونی کننــده  حــدودی 
وی افــزود: اشــک چشــم، مایعــی اســت کــه اصطــکاک 

ســطح قرنیــه و پلــک  را از بیــن بــرده و کمــی خاصیــت چربــی 
دارد. اگــر اشــک نداشــته باشــیم، پلــک مــا به راحتــی بــر روی 

ــود. ــته نمی ش ــاز و بس ــد و ب ــت نمی کن ــه حرک قرنی
ــی  ــای حس ــردن، گیرنده ه ــه ک ــگام گری ــت: در هن ــی گف آقای
ســطح قرنیــه تحریــک می شــوند، در نتیجــه اشــک بــه میــزان 

بیشــتری تولیــد و از چشــم خــارج می شــود.
فلوشــیپ قرنیــه چشــم گفــت: گریــه کــردن و اشــک زیــاد در 
ســطح چشــم،  هیــچ تأثیــری در کیفیــت بینایــی نــدارد و در 
صــورت خیــس نشــدن ســطح قرنیــه، پلــک مــا بــاز و بســته 

ــال می شــویم. ــه خشــکی چشــم مبت نمی شــود و ب
ــودن چشــم،  ــل حســاس ب ــه دلی ــه کرد:ب ــان توصی وی در پای
ــه  ــد ب ــدید، بای ــه ش ــم مواج ــکی چش ــکل خش ــا مش ــر ب اگ

ــد. ــه کنی ــص مراجع ــک متخص پزش

متخصــص بیماری هــای داخلــی، بــا اشــاره بــه تأثیــر اســترس 
در ایجــاد اســید معــده گفــت: هــر فــردی کــه دچــار اســترس 
شــود، ترشــح اســترس هورمون ها در معــده وی بیشــتر شــده و 

اســید معــده بیش تــری تولیــد خواهــد شــد.
ــای  ــص بیماری ه ــان، متخص ــوان الچی ــر، کی ــزارش مه ــه گ ب
داخلــی، قلــب و گــوارش گفــت: هــر فــردی کــه دچــار اســترس 
شــود، ترشــح اســترس هورمون ها در معــده وی بیشــتر خواهــد 
کورتیــزون،  گلوکاگــن،  شــامل  اســترس هورمون ها،  شــد. 
آدرنالیــن و... هســتند کــه بــا بــروز اســترس در معــده ترشــح و 

ــه وجــود آمــدن اســید معــده می شــوند. ســبب ب
ــار  ــی را دچ ــواد غذای ــم م ــد هض ــترس، فرآین ــزود: اس وی اف
ــل  ــه دلی ــد. ب ــش می ده ــرعت آن را کاه ــرده و س ــکال ک اش
اســترس  ازبین بــردن  بــدن صــرف  انــرژی  تمــام  اینکــه 

ســعی  دســتگاه گــوارش  می شــود،  بــدن  بــه  واردشــده 
 می کنــد مناطــق درگیــر بــا اســترس را تقویــت و انرژی رســانی

 کند.
الچیــان در ادامــه تصریــح کــرد: بــه همیــن دلیــل مــواد غذایی 
ــده و ســبب  ــوارش مان ــری در دســتگاه گ ــدت طوالنی ت ــه م ب
ــود. ــده می ش ــید مع ــح اس ــی و ترش ــوارض گوارش ــاد ع ایج

ایــن اســید ترشح شــده در معــده منجــر بــه دردهــای شــکمی، 
ــود.  ــاد می ش ــهال های ح ــون و اس ــار خ ــش فش افزای

وی افــزود: مدیریــت اســترس از بهتریــن روش هــای کنتــرل 
ــون در  ــار خ ــترس و فش ــش اس ــت. افزای ــده اس ــید مع اس
معــده افــراد،  ســبب ایجــاد زخم هــای معــده  می شــود و بــه 
همیــن دلیــل افــراد بایــد ســعی کننــد محیطــی کم اســترس را 

در زندگــی خــود فراهــم کننــد.

فلوشیپ قرنیه چشم مطرح کرد:

تأثیر اشک چشم، بر کیفیت بینایی
متخصص بیماری های داخلی عنوان کرد:

تأثیر مستقیم استرس بر افزایش اسید معده

،،
اســتان  ســامت  بیمــه  مدیــرکل 
یــزد گفــت: در اســتان یــزد 85 هــزار 
نفــر تحــت پوشــش بیمــه ســامت 

همگانــی رایــگان قــرار دارنــد.  

مدیرکل بیمه سالمت استان یزد گفت:

۱3 هزار نفر از اتباع خارجی یزد 
دفترچه بیمه سالمت دریافت کردند



گردشگری
زیلوی میبد در انتظار ثبت جهانی

دســت بافته  زیلــوی میبــد کــه ریشــه ای کهــن در 
ایــن شهرســتان دارد، خــود را بــرای ثبــت جهانــی 

ــد. معرفــی می  کن
رســول مشــتاقیان، رئیــس اداره میــراث فرهنگی 
شهرســتان میبــد، بــا اشــاره بــه ضــرورت توجــه 
بــه ظرفیت هــای شهرســتان میبــد در حــوزه 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری، 
ــای  ــی از کانون ه ــد، یک ــتان میب ــت: شهرس گف
مهــم میــراث  فرهنگــی، به ویــژه صنایــع دســتی 

کشــور اســت.
وی صنعــت زیلوبافــی را بــه عنــوان شــاخص ترین 
صنایــع دســتی میبــد نــام بــرد و گفــت: زیلوبافی، 
در  روســتایی  مردمــان  ساده زیســتی  نشــانه 
مناطــق گــرم و کویــری اســت کــه از زیبایی هــای 

خــاص خــود برخــوردار اســت.
ــاده  ــوش س ــت بافته از نق ــن دس ــزود: ای وی اف
بهــره گرفتــه تــا بــه عنــوان مناســب ترین زیرانــداز 
در مســاجد و مکان هــای زیارتــی اســتفاده شــود.

اولیــن  را  زیلوبافــی  خاســتگاه  مشــتاقیان 
بــار شهرســتان میبــد و محلــه »بشــنیغان« 
معرفــی کــرد و گفــت: قدیمی تریــن زیلویــی 
ــت،  ــود اس ــران موج ــر در ای ــال حاض ــه در ح ک
قطعــه ای مربــوط بــه ســال 808 هجــری قمــری 
 اســت کــه در مــوزه  زیلــوی میبــد نگهــداری 

می شود.
ــوان  ــه عن ــا ب ــو نه تنه ــه زیل ــان اینک ــا بی وی ب
یــک هنــر، بلکــه بــه عنــوان یــک صنعــت مــورد 
ــدازی و  ــرد: راه ان ــان ک ــت، خاطرنش ــام اس اهتم
فعالیــت 10 مرکــز آموزشــی و شــش کارگاه بافــت 
زیلــو در شهرســتان میبــد، ازجملــه اقدامــات 
ــن هنرصنعــت  ــق ای ــا و رون ــه احی ــر در زمین مؤث

ــوده اســت. ب
ــادی  ــداد زی ــون تع ــی تاکن ــتاقیان از معرف مش
ــه  ــی ب ــوزه زیلوباف ــت در ح ــان فعالی از متقاضی
بانک هــای عامــل بــرای اعطــای تســهیالت خبــر 
داد و عنــوان کــرد: هرگونــه حمایــت و توســعه در 
جهــت رونــق صنعــت زیلــو در شهرســتان میبــد 
از ســوی اداره میــراث فرهنگــی انجــام می شــود 
کــه ازجملــه ایــن حمایت هــا، می تــوان بــه تهیــه 
دار زیلــو، صــدور کارت هنرمنــدی و صنعتگــری و 
ــد  ــط مانن ــف مرتب برگــزاری همایش هــای مختل

همایــش ملــی زیلــو اشــاره کــرد.
وی بــا اشــاره بــه ثبــت ملــی زیلــو و ثبــت 
ــه  ــه ب ــرد: البت ــد ک ــون تأکی ــی آن تاکن جغرافیای
علــت دســتباف بودن و ســازگاری بــا محیــط 
زیســت و کیفیــت برتــر ایــن بافتــه  دســت بشــر، 
زمینه هــای ثبــت جهانــی آن نیــز مهیــا و پرونــده 
ــی آن آمــاده و ارســال شــده اســت. ثبــت جهان

گروه گردشگریخدیجه توسلی دینانی
KH.Tavasoli@eskimia.ir

کیقبــاد بذرافشــان متولــد 1338 اصفهــان دارای 
فــوق دیپلــم نســاجی و درجــه دکتــری )درجــه یــک 

ــری( اســت.  هن
ایشــان بیــش از 40 ســال اســت کــه در زمینــه هنــر 
ــت  ــتی فعالی ــع دس ــاز صنای ــبک و ساخت وس مش
می کنــد و در دانشــگاه هنــر مشــغول تدریــس 

اســت. 
ــدگار ســال  ــره مان ــوان چه ــه عن اســتاد بذرافشــان ب
95 شــناخته و  تمبــر اختصاصــی ایشــان نیــز چــاپ 

شــده اســت. 
ــتر  ــی و بیش ــگاه خارج ــن نمایش ــان در چندی ایش
نمایشــگاه های داخلــی شــرکت و بیــش از 100 لــوح 

ــر دریافــت کــرده اســت.  تقدی
ــگاه  ــس در دانش ــر تدری ــالوه ب ــان ع ــتاد بذرافش اس
ــرف  ــبک را از ط ــایی مش ــان، کار شناس ــر اصفه هن

ــد.  ــده دارن ــر عه ــتی ب ــع دس ــازمان صنای س
 درباره پیشینه خانوادگی خودتان توضیح 

بفرمایید و اینکه آیا این هنر در خانواده 
شما موروثی بوده است یا به سبب عالقه 

شخصی به این هنر پرداخته اید؟
نبــوده  هنــر مشــبک در خانــواده مــا موروثــی 
ــه  ــه ب ــخصی ک ــه ش ــطه عالق ــه واس ــن ب ــت. م اس
ــردم؛ چــون  ــز را انتخــاب ک ــر داشــتم، رشــته فل هن
ماندگارتــر از متریال هــای دیگــر اســت و بیــش از 40 
ــم. ــه فعالیــت می کن ــن زمین ســال اســت کــه در ای

 چگونه و از چه سنی وارد این هنر 
شدید؟ استادان شما چه کسانی بودند؟

ــا  ــدم. ب ــر ش ــن هن ــتان وارد ای ــال اول هنرس از س
توجــه بــه محیــط هنــری اصفهــان طــی بازدیدهایــی 
کــه از اماکــن تاریخــی داشــتیم، بــه هنرهــای 
مختلــف توجــه داشــتم و عالقه منــد بــه رشــته فلــز 
و مشــبک شــدم. در آن زمــان افــراد کمــی در ایــن 
زمینــه فعالیــت می کردنــد. در ابتــدا کار مشــبک 
ــا  ــد؛ ام ــام می ش ــوق انج ــت و ط ــتر روی عالم بیش
ــرای  ــر را ب ــن هن ــردم، ای ــه مــن شــروع ک ــی ک زمان
محصــوالت دیگــر انجــام دادم و محصوالتــی ماننــد 
ظــروف،  چای خــوری،  گیره هــای  قــرآن،  جلــد 

ــردم.  ــد ک ــو را تولی ــل و تابل منق
در گذشــته بیشــتر روی فــوالد کار می شــد؛ امــا مــن 
روی فلزهــای مختلــف نیــز کار کــردم. خوشــبختانه 
دیــدن  بــا  نداشــتم؛  اســتادی  متأســفانه  یــا 
ــد  ــر عالقه من ــن هن ــه  ای ــا ب ــا در هیئت ه عالمت ه

ــدم.  ش

 استاد، درباره تاریخچه هنر مشبک فلز 
در ایران و اصفهان توضیح دهید.

ــوده  ــان ســلجوقیه ب ــر مشــبک از زم تاریخچــه هن
و زمــان صفویــه پیشــرفت خوبــی داشــته کــه آثــار 
ــده  ــادگار مان ــه ی ــه ب ــان صفوی ــادی از زم بســیار زی
اســت؛ ماننــد درب مســجد نقــش جهــان، طــوق و 

ــت و ... . عالم
 درباره فعالیت های خود در زمینه هنر 

مشبک فلز )آموزش، کار و ...( توضیح 
دهید.

مــن بیــش از 50 شــاگرد در کارگاه آمــوزش داده ام 
کــه فعالیــت می کننــد و خیلــی هــم موفــق 
ــه در دانشــگاه  هســتند. حــدود دو ســال اســت ک
ــار  ــم و آث ــس می کن ــبک را تدری ــته مش ــر رش هن
زیــادی در ایــن هنــر خلق کــرده ام. درب هــای بزرگ 
بــرای اماکــن مقــدس، دو جلــد قــرآن نفیــس برای 
کتابخانــه ملــی تهــران، پارتیشــن بــرای مــوزه قرآن، 
ــو و  ــینا، تابل ــن س ــرای اب ــه فرهنگس درب زورخان
چنــد درب بــرای اماکــن مقــدس کــه هنــوز جایــی 

ــار دیگــر.  نصــب نشــده اســت و بســیاری از آث
 از مراحل کار مشبک فلز بگویید.

ــز  ــد روی فل ــم و بع ــاده می کنی ــرح را آم ــدا ط ابت
ــمت هایی از  ــپس قس ــم؛ س ــم می زنی ــر قل مدنظ
طــرح را کــه بایــد مشــبک شــود، بــه وســیله دریــل 
ــم.  ــی آن را می ُبری ــا اره موی ــم و ب ــوراخ می کنی س
فلــز می توانــد مــس، برنــج، آهــن یــا نقــره باشــد.

 در چه نمایشگاه هایی )داخلی و 
خارجی( شرکت کرده اید؟

قبــال در نمایشــگاه های مختلفــی در داخــل کشــور 
نمایشــگاه هایی کــه  ازجملــه  شــرکت کــرده ام؛ 
ــه مناســبت روز صنایــع دســتی در تهــران برگــزار  ب
می شــد؛ امــا فعــال نــه توانایــی دارم و نــه حوصلــه. 
بــالروس،  کشــورهای  در  کشــور  از  خــارج  در 

ــته ام.  ــگاه داش ــتان نمایش ــن و قزاقس فیلیپی
 آیا این هنر در شهرهای دیگر هم وجود 

دارد؟
ــر  ــن هن ــران و اراک و بیشــتر اســتان ها در ای در ته

فعالیــت دارنــد. 
 از استادانی نام ببرید که در این هنر در 

اصفهان فعالیت می کنند.
ــرای  ــبک را ب ــان کار مش ــه ایش ــاب ک ــتاد وه اس
ــال  ــد. در ح ــام می دادن ــته انج ــا در گذش عالمت ه
حاضــر اســتادانی ماننــد آقایــان ملــک زاده، بــرادران 
ــه فعالیــت  ــن زمین ــی، ســقایی و نفــری در ای کیان

می کننــد.

 آیا کشور رقیبی در دنیا در این هنر وجود 
دارد؟

کشــور ترکیــه. چــون مانــع از ورود مشــبک بــه 
مختلفــی  نمایشــگاه های  می شــود.  کشــورش 
ــر  ــای دیگ ــود و هنره ــزار می ش ــور برگ ــن کش در ای
را می پذیرنــد، امــا هنــر مشــبک را نمی پذیرنــد. 
البتــه کیفیــت هنــر آنهــا بــه پــای کیفیــت هنــر ایــران 
به ویــژه اصفهــان نمی رســد. تجــاری کــه از مــا 
ــبک  ــوالت مش ــازه ورود محص ــد، اج ــد می کنن خری
ــی اســت  ــن حمایت ــد و ای ــه ندارن ــه کشــور ترکی را ب
کــه ترکیــه از هنــرش می کنــد و بســیار مهــم اســت.

 اولین و آخرین اثری را که خلق کردید، 
به یاد دارید؟

ــرم  ــن اث ــود و آخری ــرم عالمــت و طــوق ب ــن اث اولی
مجموعــه کار فردوســی اســت؛ شــامل شــاهنامه 
فردوســی، تابلــو فردوســی، هفت خــان رســتم کــه به 
صــورت تلفیقــی از چنــد هنــر در ایــن زمینه اســتفاده 

ــت.   ــام اس ــه اتم ــم و رو ب می کن

 اثر شاخص و منحصربه فردی دارید؟
ــند.  ــاخص باش ــه ش ــه هم ــم ک ــعی می کن ــن س م
ــرد مــن، جلدهــای  کارهــای شــاخص و منحصربه ف
قرآنــی بــوده اســت کــه بــه ســفارش کتابخانــه ملــی 
ــاد 5×3  ــره در ابع ــرده ام. درب نق ــت ک ــران درس ته
متــر، درب برنجــی بــه  ابعــاد 3/80×2/80، مجموعه 
ــی  ــال طالکوب ــه در ح ــوالدی ک ــی و درب ف فردوس

اســت. 
 در آثارتان سبک خاصی دارید؟

ــای  ــی و کاره ــلیمی و خطای ــوش اس ــارم از نق در آث
ــی  ــبک خاص ــا س ــم؛ ام ــتفاده می کن ــی اس هندس
نــدارم. کارهایــم بیشــتر تلفیقــی و تشکیل شــده 
نــوع ترکیب بنــدی و  امــا  از چنــد هنــر اســت؛ 
از ســایر  ساخت وســاز، مشــخص کننده کار مــن 

ــت.  ــدان اس هنرمن

 از راه هنر توانسته اید کسب درآمد 
کنید؟

ــال  ــر ح ــه ه ــرد. ب ــکر ک ــدا را ش ــد خ ــدا بای در ابت
ــاری  ــی انتظ ــم؛ ول ــی کرده ای ــذران زندگ ــون گ تاکن
کــه بایــد باشــد، عملــی نشــده اســت؛ بــاز هــم خدا 

ــوده ام. را شــکر موفــق ب
 مشکالت موجود در این هنر و 
راهکارهای مقابله با آن چیست؟

مــا انتظــاری از کســی نداریــم کــه بخواهیــم 
ــی دارم. ــا راهکارهای ــم؛ ام ــان کنی ــکالتی را بی مش

کار هنــر و صنایــع دســتی تنهــا صنعتــی اســت کــه 
ارزش افــزوده اش نســبت بــه صنایــع دیگــر بســیار 
زیــاد اســت؛ همان گونــه کــه یــک هنرمنــد قلمــزن 
بــا هنــرش گلدانــی بــه ارزش 40 هــزار تومــان را بــه 
40 میلیــون تومــان تبدیــل کــرده یــا یــک هنرمنــد 
ــی  ــان تابلوی ــزار توم ــه 5 ه ــا هزین ــط ب ــاش فق نق

ــد.  ــق می کن ــه اش خل ــواد اولی ــر م ــد براب چن
انتظــار مــی رود دولتمــردان و مســئوالن از ایــن 
فرصــت اســتفاده و بــه واســطه هنــر درآمــد زیــادی 
ــک  ــدم ی ــن معقت ــد. م ــاد کنن ــور ایج ــرای کش ب
ــری  ــد براب ــت می توان ــاه نف ــک چ ــا ی ــد ب هنرمن
کنــد. بــا تعــداد افــرادی کــه آمــوزش می دهــد و از 
ــد؛  ــد کســب کن درآمــدی کــه از راه هنــرش می توان
ــرای  ــی ب ــی متأســفانه اســتفاده نمی شــود. حت ول
ــوان  ــر می ت ــوری از هن ــر کش ــگ ه ــی فرهن معرف
ــاری کــه در اصفهــان وجــود دارد  اســتفاده کــرد. آث
و گردشــگران می بیننــد تبلیــغ دیــن و فرهنــگ 
ماســت کــه جــز از طریــق هنــر بــه هیــچ طریقــی 
ــان را  ــم و  فرهنگم ــان دهی ــا را نش ــم آنه نمی توانی

ــم. ــا معرفــی کنی ــه دنی ب
 توصیه شما به عالقه مندان و هنرجویان 

این هنر چیست؟
امیــدوارم همــه افــراد یــک کار هنــری انجــام 
ــش  ــکین دهنده و آرامش بخ ــر تس ــه هن ــد ک دهن
ــری  ــوان کار هن ــم می ت ــی ه ــگام ناتوان ــت. هن اس
را انجــام داد و بســیار لذت بخــش اســت و بیشــتر 
ــام  ــوز کار انج ــتی هن ــال تنگدس ــدان در کم هنرمن
ــه  ــه اســت، وگرن ــل عالق ــه دلی ــا ب ــد؛ صرف می دهن

ــام داد. ــری انج ــوان کار هن ــول نمی ت ــرای پ ب
 چرا تالش و پشتکاری که در شما و نسل 

شما وجود داشت، در جوانان امروز دیده 
نمی شود؟

ــد  ــه فرزن ــن س ــت. م ــن اس ــفانه چنی ــه. متأس بل
ــر  ــه هن ــد ب ــم عالقه من ــی از فرزندان ــا یک دارم. تنه

ــت.  اس

ــر دارد  ــه هن ــم در زمین ــگاهی ه ــالت دانش تحصی
ــم  ــوان ه ــل ج ــه نس ــی ب ــد؛ ول ــت می کن و فعالی
ــدرش  ــد پ ــه می بین ــی ک ــق داد؛ زمان ــوان ح می ت
کــه هنرمنــد اســت، از لحــاظ مالــی در تنگناســت، 
قــدم  راه  ایــن  در  می گیــرد  تصمیــم  بنابرایــن 
نگــذارد. فکــر نکنــم هنرمنــد گناهــکار باشــد. افــراد 
ــتفاده و  ــر اس ــد از هن ــه بای ــن زمین ــئول در ای مس
ــی اش  ــگاه واقع ــه جای ــر را ب ــد و هن ــویق کنن تش
برســانند تــا هنرمنــدان در قبــال زحمتــی کــه 

می کشــند، جوابــی مناســب دریافــت کننــد.
 فروش محصوالت تولیدشده شما به چه 

صورت است؟ آیا مشکالتی در این زمینه 
وجود دارد؟

بــا افــرادی کــه در اصفهــان و شــهرهای دیگــر 
گالــری دارنــد، در ارتبــاط هســتیم کــه محصــوالت 

مــا را خریــداری می کننــد.
واســطه ها کــه بــرای نمایشــگاه های بیــرون از 
ــد و دوســتان و آشــنایان  ــداری می کنن کشــور خری

ــد. ــفارش می دهن ــه س ک
ــرای  ــی ب ــدی مال ــه توانمن ــورهایی ک ــا کش ــر ب اگ
ــتری  ــاط بیش ــد، ارتب ــری دارن ــای هن ــد کااله خری
داشــته باشــیم، فــروش محصــوالت مشــکلی 

نــدارد؛ زیــرا برگــزاری نمایشــگاه در بیــرون از کشــور 
ــی  ــدان توانای ــیاری از هنرمن ــت و بس ــر اس هزینه ب
ــن  ــه خــارج از کشــور و گرفت ــرا ســفر ب ــد؛ زی ندارن
غرفــه بســیار هزینه بــر اســت تــا بتواننــد آثــار 
هنــری خــود را مســتقیم بــه دســت مصرف کننــده 

ــانند. برس
 استاد، شما به صورت خانوادگی فعالیت 

می کنید؟ 
و  فرقانــی  اعظــم  خانــم  همســرم  بــا  بلــه. 
ــان  ــا خودم ــا انته ــدا ت ــری را از ابت ــرم کار هن دخت
انجــام می دهیــم. همســرم بیــش از 20 ســال 
ــن  ــار م ــز در کن ــبک فل ــته مش ــه در رش ــت ک اس
فعالیــت می کنــد. دختــرم هــم دانش آموختــه 
ــری اســت و  ــان رشــته نگارگ ــر اصفه دانشــگاه هن
ــبک  ــی، مش ــد قلمزن ــری مانن ــته هن ــن رش چندی
ــس در  ــی و تدری ــی و نقاش ــورآالت، طراح و کار زی

ــده دارد.   ــه عه ــز ب ــتان را نی هنرس
ســاخت  و  بــرش  و  قلمزنــی  طراحــی،  کار 
ــن از  ــم. م ــان انجــام می دهی محصــوالت را خودم
ــم؛  ــارم اســتفاده می کن ــز در آث ــدان دیگــر نی هنرمن
ــن کار  ــه ای ــم و ب ــام می ده ــی انج ــای تلفیق کاره

می کنــم. افتخــار 

،،
اســتاد بذرافشــان بــه عنــوان چهــره 
مانــدگار ســال 95 شــناخته و  تمبــر 
اختصاصــی ایشــان نیــز چــاپ شــده 
اســت. ایشــان در چندین نمایشــگاه 
نمایشــگاه های  بیشــتر  و  خارجــی 
داخلــی شــرکت و بیــش از 100 لــوح 

ــر دریافــت کــرده اســت.  تقدی
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در گفت وگوی کیمیای وطن با استاد کیقباد بذرافشان، هنرمند برجسته مشبک فلز در اصفهان مطرح شد: 

بهترین راه پی بردن به فرهنگ و اصالت هر کشوری، شناخت هنر آن است

مفاد آرا 
آگهــی موضــوع مــاده 3 آئیــن نامــه قانــون 
هیــات تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــات تعیی ــادره هی آراء ص
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در ثبــت میمــه تصرفــات 
مالکانــه متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لــذا 
مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا 
ــوم در دو  ــاع عم ــت اط ــل جه ــرح ذی ــه ش ب
ــی میگــرددو در  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب نوب
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــراد نس ــه اف ــی ک صورت
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند از تاریــخ 
ــدت دو  ــه م ــی ب ــت آگه ــن نوب ــار اولی انتش
ــناد  ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت م
ــید  ــذ رس ــس از اخ ــه و پ ــه ارائ ــاک میم و ام
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــرف ی ظ
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی 

ــد: ــلیم نماین تس
شــماره  رای  برابــر   41/96 1-کالســه 
139660302020000633 هیــات اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
ــتقر  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه 
تصرفــات مالکانــه  بالمعــارض متقاضــی آقــای 
ــنامه  ــد شناس ــد احم ــان فرزن ــین فتحی حس
درششــدانگ  وزوان  از  صــادره   26 شــماره 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 287 مترمربــع 
احداثــی بــرروی قســمتی از پــالک 8724  
فرعــی از 11 اصلــی  واقــع دروزوان خیابــان 
امــام خمینــی جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه 
مالکیــت متقاضــی بــه صــورت خریــداری 
عــادی از مالــک رســمی و مشــاعی آقــای 

ــت .  ــده اس ــرز گردی ــان مح ــن فتحی حس
شــماره  رای  برابــر   48/96 2–کالســه 
اول موضــوع  هیــات   139660302020000570
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
میمــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
آقــای بهــزاد خــوش فطــرت فرزنــد میــرزا آقــا 
شناســنامه 3003 صــادره ازمیمــه درششــدانگ  
یــک بــاب زمیــن محصــورو بنــای احداثــی در 
ــر  ــع ب ــع واق ــه مســاحت 06.631 مترمرب آن ب
ــی  روی قســمتی از پــالک 2 فرعــی از 12 اصل
واقــع در روســتای ربــاط آغــا کمــال جــزء  
ــی  ــت متقاض ــه مالکی ــه ک ــی میم ــش ثبت بخ
ــک رســمی و مشــاعی محــرز  ــوان مال ــه عن ب

ــت . ــده اس گردی
شــماره  رای  برابــر   8/96 کالســه   -3
139660302020000464 هیــات اول موضــوع 
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
بالمعــارض  مالکانــه  تصرفــات  میمــه 

ــاس  ــد عب ــدی زارع فرزن ــای مه ــی آق متقاض
شناســنامه 1210170132 صــادره از گلپایــگان 
درســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه بــه مســاحت 926.50 مترمربــع بــا قیــد 
اینکــه حــق ســکونت مــادام العمربــرای خانــم 
کریمــی فرزنــد محمــد باقــی مــی باشــد ،واقــع 
ــی  ــالک 161 فرع ــمتی از پ ــر روی قس ــده ب ش
ــان شــهید  ــد خیاب ــع درالی بی ــی واق از 90 اصل
ــه  ــی میم ــش ثبت ــزء بخ ــی ج ــر خزاع جهانگی
ــداری  ــوان خری ــه عن کــه مالکیــت متقاضــی ب
ــد  ــای محم ــمی آق ــک رس ــادی ازوراث مال ع

ــت  ــده اس ــرز گردی زارع مح
شــماره  رای  برابــر   7/96 4-کالســه 
اول موضــوع  139660302020000465 هیــات 
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
میمــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
ــاس شناســنامه  ــد عب ــای محمــد زارع فرزن آق
1210170124 صــادره از گلپایــگان درســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
ــه  ــد اینک ــا قی ــع ب ــاحت 926.50 مترمرب مس
حــق ســکونت مــادام العمربــرای خانــم فاطمــه 
ــد ،  ــی باش ــی م ــد باق ــد محم ــی فرزن کریم
ــالک 161  ــمتی از پ ــر روی قس ــده ب ــع ش واق
ــان  ــد خیاب ــع درالی بی ــی واق فرعــی از 90 اصل
ــی  ــر خزاعــی جــزء بخــش ثبت شــهید جهانگی
میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه عنــوان 
خریــداری عــادی ازوراث مالــک رســمی آقــای 

ــت  ــده اس ــرز گردی ــد زارع مح محم
شــماره  رای  برابــر   63/95 5-کالســه 
موضــوع  اول  هیــات   139660302020000571
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــتقر  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم 
رقیــه نــوروز فرزنــد عباســعلی  شناســنامه 
2442  صــادره ازوزوان در ششــدانگ  یــک 
ــع   ــه مســاحت 232.69 مترمرب ــه  ب ــاب خان ب
واقــع شــده بــر روی قســمتی از  پــالک 1334 
فرعــی از 11 اصلــی  واقــع در وزوان میــدان 
قلــی زاده جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه 
ــوان مالــک رســمی  ــه عن مالکیــت متقاضــی ب

ــت . ــده اس ــرز گردی ــاعی  مح و مش
شــماره  رای  برابــر   6/96 کالســه   -6
موضــوع  اول  هیــات   139660302020000422
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــتقر  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم 
فــردوس جمالــی  فرزنــد آقــا رضــا  شناســنامه 
75 صــادره ازمیمــه در ســه و نیــم دانــگ 
ــاغ موســتان  مشــاع از ششــدانگ یــک درب ب
بــه مســاحت 1009 مترمربــع پــالک 7532 
فرعــی از 1 اصلــی  واقــع در میمــه دشــت 

ــه  ــی میم ــش ثبت ــزء بخ ــادی ج ــهور بلغ مش
ــداری  ــوان خری ــه عن کــه مالکیــت متقاضــی ب
عــادی از مالــک رســمی و مشــاعی آقــای 
ــت . ــده اس ــرز گردی ــمی  مح ــی هاش مرتض

شــماره  رای  برابــر   44/96 7-کالســه 
139660302020000574 هیــات اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــتقر  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضیــان آقای 
مهــدی ثابتــی  فرزنــد غالمحســین شناســنامه 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــه درشش ــادره ازمیم 23 ص
خانــه مخروبــه بــه مســاحت 62.40 مترمربــع 
فرعــی   1744 پــالک  از  قســمتی  روی  بــر 
از26  اصلــی  واقــع در روســتای ونــداده جــزء 
ــت  متقاضــی  ــه مالکی ــه ک ــی میم بخــش ثبت
بــه صــورت خریــداری عــادی از مالکــه رســمی 
و مشــاعی خانــم معصومــه آقــا جانــی محــرز 

ــت . ــده اس گردی
شــماره  رای  برابــر   45/96 8-کالســه 
موضــوع  اول  هیــات   139660302020000581
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــتقر  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
ابوالفضــل جبــاری  فرزنــد محمــد شناســنامه 
12 صــادره ازمیمــه درششــدانگ یــک بــاب 
مترمربــع   1386.58 مســاحت  بــه  خانــه 
ــالک 583  ــر روی قســمتی از پ ــع شــده ب واق
فرعــی از67 اصلــی  واقــع در روســتای حســن 
ربــاط جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت 
متقاضــی بــه عنــوان مالــک رســمی و مشــاعی 

ــت .  ــده اس ــرز گردی مح
شــماره  رای  برابــر   39/96 9-کالســه 
139660302020000634 هیــات اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــتقر  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
علــی اصغــر توکلــی فرزنــد محمــد شناســنامه 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــه در س ــادره ازمیم 165  ص
ــه  ــی ب ــه قدیم ــاب خان ــک ب ــدانگ ی از شش
ــر  ــده ب ــع ش ــع واق ــاحت 775.60 مترمرب مس
از88  از  پــالک 163 فرعــی  روی قســمتی 
اصلــی  واقــع در  الی بیــد جــزء بخــش ثبتــی 
میمــه کــه  مالکیــت متقاضــی بــه صــورت 
خریــداری عــادی از مالکــه رســمی و مشــاعی 
خانــم خاتــون کریمــی و احــدی از ورثــه مالــک 
ــی  ــه توکل ــای روح ال ــاعی   آق ــمی و مش رس
ــام آقــای محمــد توکلــی محــرز گردیــده  ــه ن ب

ــت . اس
شــماره  رای  برابــر   38/96 10-کالســه 
139660302020000635 هیــات اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 

واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه تصرفات 
ــم شــهربانو  ــه بالمعــارض متقاضــی خان مالکان
ــنامه 5100009128   ــا شناس ــد رض ــی فرزن کریم
در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه قدیمــی بــه مســاحت 775.60 مترمربــع 
ــالک 163  ــر روی قســمتی از  پ ــع شــده ب واق
فرعــی از88 اصلــی  واقــع در  الی بیــد جــزء 
ــت متقاضــی  ــه  مالکی ــه ک ــی میم بخــش ثبت
بــه صــورت خریــداری عــادی از مالکــه رســمی 
و مشــاعی خانــم خاتــون کریمــی و احــدی از 
ــای روح  ــاعی   آق ــمی و مش ــک رس ــه مال ورث
الــه توکلــی بــه نــام آقــای محمــد توکلــی 

ــده اســت. محــرز گردی
شــماره  رای  برابــر   96/95 11-کالســه 
اول موضــوع  139660302020000572 هیــات 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــتقر  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم 
ــنامه  ــم شناس ــد ابوالقاس ــح فرزن ــر صال افس
640 صــادره از میمــه در ششــدانگ یــک بــاب 
عمــارت  بــه مســاحت 457.70 مترمربــع واقع 
ــالک 508 فرعــی  ــر روی قســمتی از پ شــده ب
ــزء  ــتای ازان  ج ــع در روس ــی  واق از 35 اصل
ــی  ــت متقاض ــه مالکی ــه ک ــی میم ــش ثبت بخ
ــرز  ــاعی مح ــمی و مش ــک رس ــوان مال ــه عن ب

ــت. ــده اس گردی
شــماره  رای  برابــر   54/96 کالســه   -12
139660302020000573 هیــات اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــتقر  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم 
ــه شناســنامه  ــد فضــل ال ــان فرزن ــورا کریمی ه
88 صــادره از میمــه درســه دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یــک درب بــاغ موســتان بــه 
ــر  ــع شــده ب ــع واق مســاحت 933.50 مترمرب
روی قســمتی از  پــالک 218 فرعــی از 1 اصلــی  
ــزء  ــورک ج ــهور ل ــت مش ــه دش ــع در میم واق
ــی   ــت متقاض ــه مالکی ــه ک ــی میم ــش ثبت بخ
بــه صــورت خریــداری عــادی و مــع الواســطه از 
مالــک رســمی و مشــاعی خانــم ســلطان بیگــم 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــور مح ــف پ یوس
شــماره  رای  برابــر   23/96 13-کالســه 
139660302020000463 هیــات اول موضــوع 
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
میمــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
آقــای محمــد علــی واســعی فرزنــد عباســعلی 
ــگ  ــه دان ــه درس ــادره از میم ــنامه 16 ص شناس
ــتان  ــاغ موس ــک درب ب ــدانگ ی ــاع ازشش مش
پــالک  مترمربــع   مســاحت 1057.54  بــه 
526 فرعــی از 1 اصلــی  واقــع در میمــه دشــت 
مشــهور ســر تنــوره  جــزء بخــش ثبتــی میمــه 

کــه مالکیــت متقاضــی  بــه صــورت خریــداری 
آقــای  رســمی   مالــک  وراث  از  عــادی 
ــت. عبدالهــادی هدائــی محــرز گردیــده اس

شــماره  رای  برابــر   100/95 14-کالســه 
موضــوع  اول  هیــات   139660302020000421
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــتقر  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
ــا شناســنامه  ــی باب ــد عل ــراب فرزن ــم اع ابراهی
7 صــادره از میمــه درششــدانگ قطعــه زمیــن 
بــه مســاحت 526.30 مترمربــع  مزروعــی 
پــالک 2190 فرعــی از 30 اصلــی  واقــع در 
روســتای زیــاد آبــاد جــزء بخــش ثبتــی میمــه 
کــه مالکیــت متقاضــی بــه صــورت خریــداری 
ــرزا  ــای می ــمی آق ــک رس ــادی از وراث مال ع

ــت . ــده اس ــرز گردی ــی مح ــد گرام احم
شــماره  رای  برابــر   10/96 15-کالســه 
موضــوع  اول  هیــات   139660302020000462
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
میمــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
آقــای محمــد عابــدی فرزنــد غالمحســین 
ــه درششــدانگ  شناســنامه 33 صــادره از میم
ــه مســاحت 28  ــه ب ــاری مخروب ــاب انب یــک ب
مترمربــع پــالک 2266 فرعــی از 26 اصلــی  
واقــع در روســتای ونــداده جــزء بخــش ثبتــی 
میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه عنــوان 
 مالــک رســمی و مشــاعی محــرز گردیــده

 است.
شــماره  رای  برابــر   22/96 کالســه   -  16
موضــوع  اول  هیــات   139660302020000417
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه تصرفات 
ــای احســان  ــارض متقاضــی آق ــه بالمع مالکان
شناســنامه  موســی  فرزنــد  ازان  جعفــری 
از میمــه در دویســت  1270004867 صــادره 
ســهم مشــاع از 322.76 ســهم ششــدانگ 
قطعــه زمیــن مزروعــی  بــه مســاحت 322.76 
مترمربــع پــالک 404 فرعــی از 19 اصلــی  واقع 
ــه  ــی میم ــش ثبت ــزء بخ ــتای ازان  ج در روس
کــه مالکیــت متقاضــی بــه صــورت خریــداری 
ــای  ــک رســمی آق ــادی مــع الواســطه از مال ع
محمــد علــی ارشــادی محــرز گردیــده اســت.
شــماره  رای  برابــر   51/96 17-کالســه 
اول موضــوع  139660302020000582 هیــات 
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
میمــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
ــد موســی خــان   ــی فرزن ــم ســکینه اقدام خان
شناســنامه 623 صــادره از میمــه در ســه دانــگ 
مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه مفــروزی 

ــر  ــع  واقــع شــده ب ــه مســاحت 492 مترمرب ب
روی قســمتی ازپــالک 3903 فرعــی از 35 
ــش  ــزء بخ ــتای ازان ج ــع در روس ــی  واق اصل
ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه عنــوان 
مالــک رســمی و مشــاعی محــرز گردیــده 

ــت. اس
شــماره  رای  برابــر   53/96 18-کالســه 
139660302020000583 هیــات اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه تصرفات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای رضــا قلــی 
جبــاری فرزنــد ســعداله  شناســنامه 6 صــادره 
از میمــه درســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 492 مترمربــع واقــع 
شــده بــر روی قســمتی از پــالک 3903 فرعــی 
از 35 اصلــی  واقــع در روســتای ازان جــزء 
ــی  ــت متقاض ــه مالکی ــه ک ــی میم ــش ثبت بخ
ــرز  ــاعی مح ــمی و مش ــک رس ــوان مال ــه عن ب

ــده اســت. گردی
  بدیهــی اســت در صــورت انقضــاء مــدت 
طبــق  اعتــراض  وصــول  عــدم  و  مذکــور 
خواهــد صــادر  مالکیــت  ســند   مقــررات 

 شد.
م الف2217

تاریخ انتشار نوبت اول :1396/9/20
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/05

ــه – ــالک میم ــناد و ام ــت اس ــس اداره ثب رئی
ــد ــدی ذکاوتمن مه

ابالغ وقت رسیدگی
ــرب زاده   ــه ع ــان فاطم ــه خواه ــه اینک ــر ب نظ
مبلــغ  مطالبــه  خواســته  بــه  دادخواســتی 
ــره چــک  ــک فق ــت ی ــال باب ــون ری ســی میلی
بــه شــماره 430445923 بتاریــخ 93/1/15 
بــه طرفیــت علــی اصغــر باتمانــی بــه مجتمــع 
ــه  ــم ک ــالف  کاشــان تقدی شــوراهای حــل اخت
پــس از ارجــاع بــه شــعبه اول حقوقــی شــورای 
حــل اختــالف  بــه کالســه 894/96  ثبــت 
تاریــخ 96/11/17   ســاعت 15/15  بــرای  و 
آنجــا  از  تعییــن گردیــده  رســیدگی  وقــت 
کــه خوانــده فــوق الذکــر مجهــول المــکان 
ــن  ــون آئی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــذا ب ــوده ل ب
ــالب در  ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه دادرس
ــه  ــالغ ک ــرده اب ــه نامب ــب ب ــی مرات ــور مدن ام
در وقــت مقــرر در جلســه دادرســی حاضــر 
ــل  ــا قب ــد ت ــی توان ــرده م ــا نامب ــوند ضمن ش
ــخه  ــت نس ــت دریاف ــیدگی جه ــه رس از جلس
ثانــی دادخواســت و ضمائــم آن بــه دفتــر 
شــورا مراجعــه نماینــد انتشــار ایــن آگهــی بــه 
منزلــه ابــالغ محســوب شــده در صــورت عــدم 
 حضــور شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد

 نمود . 
حــل  شــورای  اول  شــعبه  دفتــر  مســئول 

1878/م/الــف کاشــان   اختــالف 

ابالغ وقت رسیدگی
نظــر بــه اینکــه خواهــان فاطمــه عــرب زاده  
دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 
ــک  ــت ی ــال باب ــون ری ــج  میلی ــت و پن بیس
بــه شــماره 3423/291189  فقــره چــک 
حســام  طرفیــت  بــه    93/7/7 بتاریــخ 
الدیــن کریمــی  بــه مجتمــع شــوراهای 
ــس  ــه پ ــم ک ــان تقدی ــالف  کاش ــل اخت ح
ــورای  ــی ش ــعبه اول حقوق ــه ش ــاع ب از ارج
ــت  ــه 893/96  ثب ــه کالس ــالف  ب ــل اخت ح
 16 ســاعت     96/11/17 تاریــخ  بــرای  و 
وقــت رســیدگی تعییــن گردیــده از آنجــا 
ــکان  ــول الم ــر مجه ــوق الذک ــده ف ــه خوان ک
بــوده لــذا بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آئیــن 
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در 
ــه  ــالغ ک ــرده اب ــه نامب ــب ب ــی مرات ــور مدن ام
ــر  ــی حاض ــه دادرس ــرر در جلس ــت مق در وق
ــل  ــا قب ــد ت ــی توان ــرده م ــا نامب ــوند ضمن ش
از جلســه رســیدگی جهــت دریافــت نســخه 
ــر  ــه دفت ــم آن ب ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان

ــد ــه نماین ــورا مراجع ش
ابــالغ  منزلــه  بــه  آگهــی  ایــن  انتشــار 
ــور  ــدم حض ــورت ع ــده در ص ــوب ش محس
خواهــد  اتخــاذ  مقتضــی  تصمیــم   شــورا 

نمود . 
مســئول دفتــر شــعبه اول شــورای حــل 

1879/م/الــف اختــالف کاشــان  

ابالغ وقت رسیدگی
ــه اینکــه خواهــان فاطمــه عــرب زاده   نظــر ب
دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 
یــک  میلیــون و هفتصــد هــزار تومــان بابــت 
یــک فقــره چــک بــه شــماره 136-647616 
ــه هــای دادرســی و خســارت تاخیــر  و هزین
ــازی  ــه طرفیــت حســین طائفــه خب ــه ب تادی
اختــالف   حــل  شــوراهای  مجتمــع  بــه 
کاشــان تقدیــم کــه پــس از ارجــاع بــه شــعبه 
5 حقوقــی شــورای حــل اختــالف  بــه کالســه 
922/96   ثبــت و بــرای تاریــخ 96/12/12   
ســاعت 4/30 بعدازظهــر  وقــت رســیدگی 
ــوق  ــده ف ــه خوان ــا ک ــده از آنج ــن گردی تعیی
الذکــر مجهــول المــکان بــوده لــذا بــه تجویــز 
مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی دادگاه های 
عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی مراتــب بــه 
نامبــرده ابــالغ کــه در وقــت مقــرر در جلســه 
نامبــرده  دادرســی حاضــر شــوند ضمنــا 
مــی توانــد تــا قبــل از جلســه رســیدگی 
ــت  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
مراجعــه  شــورا  دفتــر  بــه  آن  و ضمائــم 
نماینــد انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــالغ 
ــور  ــدم حض ــورت ع ــده در ص ــوب ش محس
خواهــد اتخــاذ  مقتضــی  تصمیــم   شــورا 

 نمود . 
مســئول دفتــر شــعبه 5  شــورای حــل 

1880/م/الــف اختــالف کاشــان  



اطالعرسانی8
 ابالغ وقت رسیدگی

ــرب زاده   ــه ع ــان فاطم ــه خواه ــه اینک ــر ب نظ
مبلــغ  مطالبــه  خواســته  بــه  دادخواســتی 
5/600/000 پنــج میلیــون و ششــصد هــزار 
بــه شــماره  بابــت 6 فقــره چــک  تومــان 
 1351/517012/31 ، هــای1351/517018/49 
 1351/517017/12  ،  1351/517003/51  ،
 1351/517019/35  ،  1351/517024/20  ،
هــای  هزینــه  کلیــه  و   93/10/18 تاریــخ 
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــی و قانون دادرس
ــا   ــد محمدرض ــزادی فرزن ــا ن ــت لی ــه طرفی ب
بــه مجتمــع شــوراهای حــل اختــاف  کاشــان 
تقدیــم کــه پــس از ارجــاع بــه شــعبه هشــتم  
ــه  ــه کاس ــاف  ب ــل اخت ــورای ح ــی ش حقوق
تاریــخ 96/11/9    بــرای  ثبــت و      752/96
ســاعت 16  وقــت رســیدگی تعییــن گردیــده از 
آنجــا کــه خوانــده فــوق الذکــر مجهــول المــکان 
ــون آئیــن  ــز مــاده 73 قان ــه تجوی ــذا ب ــوده ل ب
ــاب در  ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه دادرس
ــه  ــاغ ک ــرده اب ــه نامب ــب ب ــی مرات ــور مدن ام
ــر  ــی حاض ــه دادرس ــرر در جلس ــت مق در وق
ــل از  ــا قب ــد ت ــرده مــی توان ــا نامب شــوند ضمن
جلســه رســیدگی جهــت دریافــت نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم آن بــه دفتــر شــورا 
مراجعــه نماینــد انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه 
ابــاغ محســوب شــده در صــورت عــدم حضــور 
شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــود . 
ــر شــعبه هشــتم  شــورای حــل  مســئول دفت

ــف ــان  1881/م/ال ــاف کاش اخت

ابالغ وقت رسیدگی
ــرب زاده   ــه ع ــان فاطم ــه خواه ــه اینک ــر ب نظ
دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ چهــار 
ــره  ــت 6 فق ــان باب ــزار توم ــد ه ــون و ص میلی
چــک بــه شــماره هــای9303778345 بتاریخ 
94/12/27 ، 9303778347 بتاریــخ 95/1/10 
 94/12/29 بتاریــخ   93037783486  ،
 ،  94/11/25 بتاریــخ   9303778342  ،
بــه   94/12/15 بتاریــخ   9303778343
مجتمــع  بــه  کریمــی   حســین  طرفیــت 
ــم کــه  شــوراهای حــل اختــاف  کاشــان تقدی
پــس از ارجــاع بــه شــعبه اول حقوقــی شــورای 
ــت و  ــه کاســه 906/96    ثب ــاف  ب حــل اخت
بــرای تاریــخ 96/11/18   ســاعت 15/30  وقــت 
رســیدگی تعییــن گردیــده از آنجــا کــه خوانــده 
ــه  ــذا ب ــوده ل ــکان ب ــول الم ــر مجه ــوق الذک ف
دادرســی  آئیــن  قانــون  مــاده 73  تجویــز 
دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی 
مراتــب بــه نامبــرده ابــاغ کــه در وقــت مقــرر 
در جلســه دادرســی حاضــر شــوند ضمنــا 
نامبــرده مــی توانــد تــا قبل از جلســه رســیدگی 
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
ــد  ــه نماین ــورا مراجع ــر ش ــه دفت ــم آن ب ضمائ
انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــاغ محســوب 
شــده در صــورت عــدم حضــور شــورا تصمیــم 

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

1883/م/الــف کاشــان   اختــاف 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــا غامرضــا بــا قــدرت بــه شناســنامه شــماره 
8 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 1165/96  
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــنامه 14  ــماره شناس ــه ش ــدرت ب ــعود باق مس
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ 95/11/26  اقامت در تاری
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه 1 – تــاج مــاه 
ــه ش  ــد حاجــی اســمعیل ب خیراندیــش فرزن
ش 514 همســر ، 2 – غامرضــا بــا قــدرت 
فرزنــد مســعود بــه ش ش 8 ، 3 – حمیدرضــا 
باقــدرت فرزنــد مســعود بــه ش ش 2 ، 4 
ــه  ــعود ب ــد مس ــدرت فرزن ــا ق ــا ب – احمدرض
ش ش 22 ، 5 – فروزنــده باقــدرت فرزنــد 
مســعود بــه ش ش 46 ، 6 – آذر باقــدرت 
فرزنــد مســعود بــه ش ش 8  فرزنــدان  اینک 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
ــی  ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ــور را در ی مزب
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیتنامــه از متوفــی / متوفیــه نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا 
ــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .  تقدی
ــاف  قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اخت
کاشــان – فاطمــه حســین پــور  1921/م/الــف

رای قاضی شورا
در خصــوص دعــوی خواهــان محمدصــادق 
حقیقیــان بیدگلــی فرزنــد محمدتقــی بــه 
بــه  جمالــی  احمدرضــا  خوانــده  طرفیــت 
ــغ 18/000/000  ــه مبل ــه ب ــه وج خواســته مطالب
انضمــام  بــه  هزینــه کارشناســی  و  ریــال 
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــارات دادرس خس
ــرده  ــودرو و نامب ــه خ ــارت وارده ب ــت خس باب
بــا  افــت خــودرو  از هزینــه تمبــر و  اعــم 
مســتندات  ارائــه  و  پرونــده  اوراق  بررســی 
افســر  نظریــه  از  اعــم  خواهــان  ناحیــه  از 
تصادفــات و نظریــه افســر کارشــناس رســمی 
ــده و  ــل آم ــل بعم ــن دلی ــتری و تامی دادگس
ــاغ  ــف اب ــم وص ــده علیرغ ــور خوان ــدم حض ع
و توجهــا بــه نظریــه مشــورتی اعضــاء محتــرم 
شــورای حــل اختــاف دعــوی خواهــان را 
ــواد 1357 از  ــتناد م ــه اس ــذا ب ــته ل وارد دانس
قانــون مدنــی و مــواد 194 - 197 – 198 – 
ــی  ــن دادرس ــون آیی 502 – 515 – 519 از قان
اسنفســار  قانــون  واحــده  مــاده  و  مدنــی 
ــاح  ــون اص ــاده 2 قان ــی م ــره الحاق ــه تبص ب
مــوادی از قانــون صــدور چــک مصــوب مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام پیرامــون خســارت 

ــت  ــه پرداخ ــوق را ب ــده ف ــه خوان ــل مطالب قاب
مبلــغ 18/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته 
بابــت  ریــال   1/500/000 مبلــغ  پرداخــت  و 
ــوان اصــل خواســته و  هزینــه کارشناســی بعن
پرداخــت هزینــه دادرســی بــه مبلــغ 350/000 
ــه از  ــر تادی ــارت تاخی ــت خس ــال و پرداخ ری
ــای  ــر مبن ــول ب ــان وص ــا زم ــه ت ــان مطالب زم
ــورم اعامــی از ســوی بانــک مرکــزی  ــرخ ت ن
ــی  ــن م ــبه و تعیی ــرا محاس ــن االج ــه حی ک
ــد  شــود در حــق خواهــان محکــوم مــی نمای
ــرف 20 روز از  ــدوا ظ ــی / ب ــادره غیاب رای ص
تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
ــرف  ــی ظ ــت واخواه ــای مهل ــس از انقض و پ
ــم  ــل تجدیدنظــر خواهــی در محاک 20 روز قاب
ــد . ــی باش ــان م ــتری کاش ــی دادگس عموم

1 حقوقــی  قاضــی شــعبه  1930/م/الــف  
شــورای حــل اختــاف کاشــان – امیدالــه  

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 
139604002126000135

بدیــن وســیله بــه آقــا و خانمهــا ) حمیدرضــا 
ــه و  ــدان امرال ــافوری فرزن ــر دو ش ــه ه و اله
فاطمــه حمامــی فینــی فرزنــد نعمــت و 
ــد  ــد محم ــی فرزن ــمعیل زاده فین ــری اس کب
ــا  ــدی ب ــد مه ــافوری فرزن ــه ش ــا و ریحان آق
قیمومیــت خانــم کبــری اســمعیل زاده فینــی 
همگــی ورثــه مرحومیــن امرالــه و مهــدی 
ــه  ــده کاس ــکاران پرون ــافوری بده ــر دو ش ه
بایگانــی  شــماره  و   139604002126000135
9600141 کــه برابــر گــزارش مامــور پســت 
ــده  ــر نگردی ــان میس ــه ایش ــی ب ــاغ واقع اب
اســت ابــاغ مــی گــردد کــه برابــر ســند ازدواج 
 23 دفتــر   11384/10/18  –  3295 شــماره 
ــی  ــه حمام ــم فاطم ــه خان ــان ب ازدواج کاش
زاده فینــی تعــداد 290 عــدد ســکه بهــار 
ــوم  ــه مرح ــه ذم ــدد ب ــداد 66 ع آزادی ) تع
ــوم  ــه مرح ــدد ذم ــه شــافوری و 224 ع امرال
مهــدی شــافوری ( کــه جمعــا بــه مبلــغ 
ــه  ــده ب ــی گردی ــال ارزیاب 3/755/500/000 ری
انضمــام حقــوق دولتــی بدهــکار مــی باشــید 
ــدم پرداخــت وجــه بســتانکار  ــر ع ــر اث ــه ب ک
ــس از  ــوده پ ــه نم ــدور اجرائی ــت ص درخواس
تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و بکاســه 
ــذا  ــی باشــد ل ــرح م ــرا مط ــن اج ــوق در ای ف
ــاد  ــی مف ــه اجرائ ــن نام ــاده 19 آئی ــق م طب
ــردد از  ــی گ ــاغ م ــما اب ــمی بش ــناد رس اس
ــاغ  ــخ اب ــن آگهــی کــه تاری ــخ انتشــار ای تاری
ــت  ــک نوب ــط ی ــه محســوب اســت فق اجرائی
در روزنامــه چــاپ و درج و منتشــر مــی گــردد 
ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت 
ــورت  ــن ص ــر ای ــدام و در غی ــود اق ــی خ بده
عملیــات  دیگــری  آگهــی  انتشــار  بــدون 
ــب  ــه شــما تعقی ــررات علی ــق مق ــی طب اجرائ

ــد . ــد ش خواه
ــناد و  ــت اس ــس اداره ثب ــف  رئی 1926/م/ال

ــلمانی  ــان – س ــاک کاش ام

دادنامه 
رســیدگی  پرونده:960470مرجــع  کاســه 
ــان   ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــعبه 13 ش :ش
ف:عبــاس   رضیــان   :مرتضــی  خواهــان 
نشــانی :اصفهــان ملــک شــهر انتهــای خ 
17 شــهریور مقابــل هــزار دســتگاه کوچــه 
بهارســتان انتهــای کوچــه مجتمــع مصــور 
ــی  ــن رضائ ــل :محس ــد3 وکی ــاک 2 واح پ
ف احمــد نشــانی :شــاهین شــهر بلــوار عطــار 
نبــش فرعــی 7 غربــی مجتمــع ایرانیــان 
طبقــه دوم واحــد 6 خوانــدگان:1- ژیــا بابائی 
علویجــه     رشــیدی  حســین   -2 بارچانــی 
نشــانی : هردومجهــول المــکان  خواســته 
:تقاضــای محکومیــت تضامنــی خوانــدگان 
بــه پرداخــت مبلــغ 130/000/000ریــال بــه 
ــره چــک  ــت دوفق ــوان اصــل خواســته باب عن
ــی  ــای دادرس ــه ه ــق هزین ــام مطل ــه انضم ب
ــل  ــه وکی ــق الوکال ــه وح ــارت تاخیرتادی وخس
وخســارت تاخیــر باعنایــت بــه محتویــات 
ــا ء  ــورتی اعض ــه ی مش ــذ نظری ــده واخ پرون
ــرح  ــه ش ــام وب ــیدگی رااع ــم رس ــوراء خت ش
ــد.  ــی نمای ــدورر رای م ــه ص ــادرت ب ــی مب آت
»رای قاضــی شــورا« در خصــوص دعــوی 
ــان  ــت آقای ــه طرفی ــی ب ــای محســن رضائ آق
ــی  ــی بارچان ــا بابائ ــم ژی ــا 1- خان ــم ه /خان
2- آقــای حســین رشــیدی علویجــه بــه 
خواســته مطالبــه مبلــغ /130/000/000ریــال 
هــای  شــماره  بــه  چــک  دوفقــره  وجــه 
041234بتاریــخ 94/6/25و041244بتاریــخ 
بــه  ســپه  بانــک  ی  عهــده  94/5/25بــه 
انضمــام مطلــق خســارت قانونــی ،باتوجــه بــه 
محتویــات پرونــده وبقــای اصــول مســتندات 
ــد خواهــان وصــدور گواهــی هــای عــدم  دری
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه 
ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــدگان واســتحقاق 
ــن کــه  ــه وجــه آن دارد.وای خواهــان در مطالب
خوانــدگان علــی رغــم ابــاغ قانونــی در جلســه 
حضــور نیافتــه وهیچگونــه الیحــه ودفاعیــات 
مقــام  در  ی  پســند  ومحکمــه  مســتند 
اعتــراض نســبت بــه دعــوی خواهــان از خــود 
ــان  ــوی خواه ــذا دع ــوده ل ــه ننم ــراز وارائ اب
علیــه خوانــدگان ثابــت بــه نظــر میرســد 
249،313و314  مــواد  بــه  مســتندا  کــه 
قانــو نتجــارت و 198،515،519،522قانــون 
ــدگان بصــورت  آ.د.محکــم برمحکومیــت خوان
تضامنــی بــه پرداخــت مبلــغ 60/000/000 ریــال 
ــت  ــال باب ــته و 800/000ری ــل خواس ــت اص باب
هزینــه هــای نشــر آگهــی بااحتســاب اجــرای 
ــه ی  ــق الوکال ــی وح ــه دادرس ــکام هزین اح
وکیــل طبــق تعرفــه ی قانونــی وخســارت 
تاخیــر در تادیــه ازتاریــخ سررســید چــک 

هــای موصــوف )94/6/25---/60/000/000  
و94/5/25 ---/70/000/000 ریــال (لغایــت 
زمــان اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر 
غیابــی  .رای صــادره  نمایــد  مــی  واعــام 
وظــرف 20 روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی 
ــس ازآن  ــرف 20روز پ ــع وظ ــن مرج در همی
ــی  ــرم عموم ــم محت ــراض درمحاک ــل اعت قاب
.وحکــم  باشــد  مــی  اصفهــان  حقوقــی 
محکومیــت خوانــده ردیــف اول بــه پرداخــت 
ــال بابــت اصــل خواســته  مبلــغ 70/000/000ری
بابــت  ریــال   925/000/ مبلــغ  وپرداخــت 
هزینــه دادرســی بــه رای صــادر ه غیابــی 
ــل  ــاغ قاب ــس از اب ــت 20 روز پ ــرف مهل وظ
واخواهــی در ایــن شــعبه وپــس از آن ظــرف 
ــد  ــل تجدی ــاغ قاب ــس از اب ــت 20 روز پ مهل
ــی  ــی حقوق ــم عموم ــی در محاک ــر خواه نظ

ــد . ــی باش ــان م اصفه
30706/م الــف قاضــی شــعبه 13شــورای 

حــل اختــاف  اصفهــان 

دادنامه
ــیدگی  ــع رس ــده 96-197 »مرج ــه پرون کاس
کننــده: شــعبه 49 شــورای حــل اختــاف 
...تاریــخ  دادنامــه  شــماره  اصفهــان« 
دادنامــه96/7/3 خواهــان: جــواد شــفیعی  
ــی  ــان امــام خمین ــان خیاب ــه نشــانی: اصفه ب
کوچــه مینــو  کوچــه دکتــر معــراج پ 2  
خوانــده: احمــد رضائــی  نشــانی: مجهــول 
المــکان خواســته: مطالبــه  گردشــکار: پــس از 
ارجــاع پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن بــه 
کاســه فــوق و طــی تشــریفات قانونــی و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــاء، قاضــی شــورا ختــم 
رســیدگی را اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت 
بــه صــدور رای مــی نمایــد. »رای قاضــی 
شــورا« درخصــوص دادخواســت آقــای جــواد 
شــفیعی بــه طرفیــت احمــد رضائــی  بــه 
خواســته مطالبــه  خســارات وارده از تصــادف 
پــژو 206باعنایــت بــه محتویــات پرونــده 
اظهــارات خواهــان در جلســه رســیدگی مــورخ 
مــورخ  کارشناســی  نظریــه  96/5/9و  بــه 
قانــون  1و2  مــواد  بــه  96/3/25مســتندا 
515،519قانــون  ومــواد  مدنــی  مســئولیت 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــر محکومیــت 
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ /56/000/000ریــال 
بابــت افــت قیمــت خــودرو وخــواب خــودرو و 
ــل  ــه جرثقی ــت هزین ــال باب ــغ 1/200/000ری مبل
ــان  ــه از زم ــر تادی ــارات تاخی ــت خس وپرداخ
تقدیــم دادخواســت لغایــت زمــان وصــول 
وابصــال طبــق شــاخص بانــک مرکــزی و 
پرداخــت مبلــغ 3/520/000 ریــال بابــت هزینه 
ــام   ــادر واع ــی ص ــی وکارشناس ــای دادرس ه
ــرف  ــود وظ ــی ب ــادره غیاب ــد.رای ص ــی نمای م
20 روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن 
شــعبه وســپس ظــرف بیســت روز پــس از آن 
قابــل تجدیــد نظــر خواهــی ومحاکــم عمومــی 

ــد . ــی باش ــان  م ــی اصفه حقوق
حــل  شــورای  قاضــی  الــف   30744/م 
ــان ــی اصفه ــوزه قضائ ــعبه 49ح ــاف ش اخت

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده :960458  ش ــه پرون کاس
   96/9/25 تاریــخ    9609976797100983:
ــده : شــعبه 41 شــورای  مرجــع رســیدگی کنن
حــل اختــاف اصفهــان  خواهــان :آقــای نوروز  
صادقیــان     ف :صفــر علــی بــه نشــانی 
ــهید  ــه ش ــدژ، کوچ ــان ،خ کهن ــان ،رهن :اصفه
مرتضــی رحیمــی  بــن بســت ایمــان  خوانــده 
:بــال ذوالفقــاری بــه نشــانی مجهــول المــکان  
خواســته: مطالبــه مبلــغ 18/500/000ریــال 
ــان  ــد خواه ــل پرای ــادف  اتومبی ــی از تص ناش
بــه شــماره انتظامــی 384ه 45 ایــران 13 بــا 
اتومبیــل پیــکان خوانــده بــه شــماره انتظامــی 
هزینــه  انضمــام  بــه   53 ایــران  623و55 
دادرســی وکارشناســی   گردشــکار :بتاریــخ 
ــات   ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــعبه 41ب 96/9/4ش
اعضــای  نظریــه مشــورتی  واخــذ  پرونــده 
ــم رســیدگی  ــرم شــورا ضمــن اعــام خت محت
ــرح  ــه ش ــال ب ــد متع ــتعانت از خداون ــا اس ب
ــد .  ــی نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــی مب آت
»رای قاضــی شــورا« در خصــوص دعــوی 
ــای  ــت آق ــه طرفی ــان ب ــوروز صادقی ــای ن آق
جــال ذوالفقــاری  بــه خواســته مطالبــه 
مبلــغ 18/500/000ریــال ناشــی از تصــادف 
ــکان  ــل پی ــا اتومبی ــد خواهــان ب ــل پرای اتومبی
خوانــده بــه شــماره انتظامــی 623و55 ایــران 
ــی  ــان ،کروک ــارات خواه ــه اظه ــت ب 53باعنای
ــه کارشــناس رســمی  ــزارش پلیــس ،نظری وگ
ــن  ــراض طرفی ــه مصــون از اعت دادگســتری ک
دعــوی مــی باشــد واحــراز مالکیــت خواهــان 
ــت تشــخیص  ،شــورا خواســته خواهــان را ثاب
داده ومســتندابه مــواد 198-519 قانــون آییــن 
دادرســی مدنــی ومــواد 1و2 قانــون مســئولیت 
ــه  ــده ب ــت  خوان ــر محکومی ــم ب ــی ،حک مدن
پرداخــت مبلــغ 18/500/000ریــال بابــت اصــل 
بابــت  ریــال   3/910/000 ومبلــغ  خواســته 
هزینــه دادرســی وکارشناســی ونشــر آگهــی در 
حــق خواهــان صــادر واعــام مــی نمایــد. رای 
ــت 20 روز  ــرف مهل ــت وظ ــی اس ــادره غیاب ص
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
ــد  ــل تجدی ــر قاب ــت 20 روز دیگ ــس از مهل وپ
ــی  ــی حقوق ــم عموم ــی در محاک ــر خواه نظ
ــی باشــد .در خصــوص تقاضــای  ــان  م اصفه
صــدور قــرار تامیــن خواســته بــه دلیــل عــدم 
ــان  ــط خواه ــی توس ــارت احتمال ــع خس تودی
ــون  آئیــن  ــد )د(مــاده 108 قان ــه اســتناد بن ب
ــردد.  ــی گ ــراررد صــادر م ــی ق دادرســی مدن

30710/م الــف  قاضــی شــعبه 41 شــورای 
ــان  ــاف  اصفه ــل اخت ح

دادنامه 
دادنامــه:  شــماره   976095 کاســه 
 96/9/13 9609976795601374بتاریــخ  
مرجــع رســیدگی شــعبه 26 شــورای حــل 
اختــاف اصفهــان  خواهــان  خانــم شــها 
رئیســی صــدر بــه نشــانی :اصفهــان –مشــتاق 
ــرو  ــنجوانمره – روب ــه س ــیر محل ــی ش 3- ج
پیمــان  شــرکت   -1 خوانــده  مســجد  ی 
ســاختمان 2- عزیــزهللا طاهــری 3- امیــر 
 -5 محققیــان    عبدالرســول   -4 توانگــر  
ــری  ــری مجی ــد قنب ــائی  6- محم ــد رس احم
زنجانــی 8- محمــد  –فردیــن صادقــی   7
یوســفی  همگــی   مجهــول المــکان بخواســته 
مطالبــه  گردشــکار : بــا عنایــت بــه محتویــات 
پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــای 
ــم رســیدگی   ــام خت ــن اع ــرم شــورا ضم محت
بــا اســتعانت از خداونــد متعــال  بشــرح آتــی 
مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد . رای 
دادگاه  در خصــوص دادخواســت خانــم شــها 
رئیســی صــدر بــه طرفیــت 1- شــرکت پیمــان 
ســاختمان 2- عزیــزهللا طاهــری 3- امیــر 
ــان 5- احمــد  توانگــر 4- عبدالرســول محققی
رســائی 6- محمــد قنبــری مجیــری  7- 
فردیــن صادقــی زنجانــی 8- محمــد یوســفی   
ــال  ــغ 43/165/000 ری ــه مبل ــته مطالب بخواس
ــای  ــماره  ه ــه ش ــک ب ــره چ ــک فق ــه ی وج
067418 مــورخ 92/8/30عهــده بانــک تجــارت 
بــه انضمــام خســارات دادرســی و تاخیــر تادیــه  
بــا توجــه بــه دادخواســت تقدیمــی و ماحظــه 
اصــول مســتندات  دعــوی  و اینکــه خوانــدگان  
بــا ابــاغ قانونــی وقــت ودر قبــال دعــوی 
ــی  ــراد وتکذیب ــان ای ــرازی خواه ــتندات اب مس
ــز  ــرازی نی ــتندات اب ــاورده ومس ــل نی ــه عم ب
حکایــت از اشــتغال ذمــه خوانــده  بــه خواهــان 
ــت دانســتن   ــن ثاب ــذا  ضم ــی ه ــد  عل را دارن
198و519و522  مــواد  اســتناد  بــه  دعــوی 
مــواد  و  مدنــی   دادرســی  آئیــن  قانــون 
تجــارت  قانــون   249 315و310و309و307 
ــدگان   ــی  خوان ــت تضامن ــه محکومی ــم ب حک
بــه پرداخــت مبلــغ --/43/165/000ریــال   
ــغ  ــت مبل ــته و پرداخ ــل خواس ــوان اص ــه عن ب
ــی  ــه دادرس ــت هزین ــال باب ---/1/690/000ری
از  تادیــه   و  تاخیــر  پرداخــت  خســارت  و 
ــول  آن  ــان وص ــت  زم ــخ 92/8/30 لغای تاری
طبــق نــرخ شــاخص بانــک مرکــزی  در حــق 
خواهــان صــادر و اعــام مــی گــردد رای صــادره 
نســبت بــه خوانــدگان ردیــف ســوم تــا هشــتم 
و ظــرف 20 روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی 
ــل  ــدت 20 روز قاب ــپس م ــعبه وس ــن ش در ای
تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم حقوقــی 
اصفهــان خواهــد بــود . ضمنــًارای صــادره 
ودوم  اول  ردیــف  خوانــدگان  خصــوص  در 
حضــوری کــه ظــرف مــدت بیســت روز پــس از 
ابــاغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم 

ــد ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
ــورای  ــعبه 26 ش ــی ش ــف 30697 قاض  م  ال

ــان  ــاف اصفه ــل اخت ح

دادنامه
دادنامــه  شــماره     334/96: کاســه 
 96/9/22 بتاریــخ    9609976795501499:
مرجــع رســیدگی :شــعبه 25شــورای حــل 
اختــاف  اصفهــان   خواهــان : امیــر حســین 
داوودی قلعــه نشــانی : اصفهــان –خ مــدرس 
پاکیــزه  ســاختمان   10 – کوچــه  ادیــب  خ 
دل – طبقــه اول  خوانــده :شــها صادقیــان  
نشــانی : مجهــول المــکان   خواســته :مطالبــه 
مبلــغ 119/640/00 ریــال طبــق یــک فقــره 
ــده  ــماره 118348 95/10/20 عه ــه ش ــک ب چ
بانــک ملــی بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده  
واخــذ نظریــه ی مشــورتی اعضــا شــورا ختــم 
رســیدگی رااعــام وبــه شــرح آتــی مبــادرت بــه 
صــدور رای مــی نمایــد . «رای قاضــی شــورای 
ــای  ــوی آق ــوص دع ــاف « در خص ــل اخت ح
امیــر حســین داودی قلعــه بــه طرفیــت خانــم 
ــغ  ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ــان ب ــها صادقی ش
119/640/000ریــال طبــق یــک فقــره چــک 
مــورخ 95/10/20 بــه انضمــام مطلــق خســارات 
قانونــی ،باتوجــه بــه محتویــات پرونــده وبقــای 
اصــول مســتندات در یــد خواهــان واینکــه 
خوانــده علــی رغــم ابــاغ ذقانونــی در جلســه 
ــل  ــه دلی ــه وهیچگون ــور نیافت ــیدگی حض رس
ومدرکــی کــه مویــد برائــت ذمــه خویــش 
ارائــه  خواهــان  دعــوی  بــه  )خود(نســبت 
ننمــوده لــذا شــورا دعــوی خواهــان ارائــه 
ــرز  ــان رامح ــوی خواه ــورا دع ــذا ش ــوده ل ننم
وثابــت دانســته داده وبااســتناد بــه مــواد 
ــی  ــون آئیــن دادرســی مدن 198و519و522 قان
ــت  ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــر محکومی ــم ب حک
مبلــغ 119/640/000 ریــال بابــت اصــل خواســته 
ــی و  ــه دادرس ــت هزین ــال باب و 1/537/500ری
تعرفــه ی قانونــی وخســارت تاخیــر در تادیــه از 
تاریــخ تقدیــم دادخواســت) 95/10/20(لغایــت 
تاریــخ  ااجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر 
واعــام مــی نمایــد. رای صــادره غیابــی وظــر 
ابــاغ قابــل  از  فمهلــت بیســت روز پــس 
واخواهــی در ایــن شــعبه مــی باشــد و پــس 
از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت 
ــم  ــی در محاک ــر خواه ــد نظ ــل تجدی روز قاب

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
حــل  شــورای   25 شــعبه  قاضــی   30739

اختــاف 

دادنامه 
دادنامــه:  شــماره   960469 کاســه 
رســیدگی  مرجــع   9609976793803826
شــعبه 8 شــورای حــل اختــاف اصفهــان  
ــد  ــا احمــدی فرزند:محم ــان افســانه باب خواه

ــاراه فلســطین  ــان  چه ــی   نشــانی : اصفه عل
حافــظ  ســاختمان  فلســطین  خ  ابتــدای 
طبقــه 2 واحــد 8 خوانــده: عبــاس علــی 
ــول  ــانی : مجه ــه نش ــام  ب ــس االتی ــقا رئی س
ــه یکصــد میلیــون  المــکان    بخواســته مطالب
ریــال وجــه دوفقــره چــک  گردشــکار : بــا 
عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــای محتــرم شــورا ضمــن اعــام 
ختــم رســیدگی  بــا اســتعانت از خداونــد 
متعــال  بشــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 
رای مــی نمایــد . رای دادگاه    در خصــوص 
دادخواســت خانــم افســانه  بابــا احمــدی 
بطرفیــت آقلــی عباســعلی ســقاررئیس االتیــام  
بخواســته مطالبــه مبلــغ یکصــد میلیــون  ریــال 
ــای1-   ــماره  ه ــه ش ــک ب ــره چ ــه دو  فق وج
 -2   95/6/25 مــورخ    2365/595243
بانــک  عهــده    95/6/25 مــورخ   595242
تجــارت بــه  انضمــام خســارات دادرســی 
ــت  ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــه  ب ــر تادی و تاخی
تقدیمــی و ماحظــه اصــول مســتندات  دعــوی  
ــت و  ــی وق ــاغ قانون ــا اب ــده ب ــه خوان و اینک
انتظــار کافــی  در جلســه شــورا حاضــر نشــده و 
در قبــال دعــوی و مســتندات ابــرازی  خواهــان 
ایــراد و تکذیبــی به عمــل نیاورده  و مســتندات 
ابــرازی نیــز حکایــت از اشــتغال ذمــه خوانــده  
بــه خواهــان را حکایــت  مــی کنــد علــی هــذا  
ــتناد  ــه اس ــوی ب ــتن  دع ــت دانس ــن ثاب ضم
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــواد 198و519و522 قان م
 249 315و310و309و307  مــواد  و  مدنــی  
قانــون تجــارت حکــم بــه محکومیــت خوانــده 
بــه پرداخــت یکصــد میلیــون ریــال  بــه عنــوان 
پرداخت2/430/000ریــال  و  خواســته  اصــل 
ــه پرداخــت  ــوان خســارات دادرســی ب ــه  عن ب
تاریــخ  از  تادیــه   و  تاخیــر  خســارات 
ــال  آن  ــول ایص ــان وص ــت  زم 95/6/25لغای
طبــق نــرخ شــاخص بانــک مرکــزی  در حــق 
خواهــان صــادر و اعــام مــی گــردد رای صــادره 
ــل  ــاغ قاب ــس از اب ــرف 20 روز پ ــی و ظ غیاب
واخواهــی در ایــن شــعبه خواهــد بــود و پــس 
از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف مدت بیســت 
روز پــس از ابــاغ قابــل تجدید نظــر خواهی در 
محاکــم عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 

ــد .  ــی باش م
م  الــف 30740 قاضــی شــعبه 8 شــورای حــل 

ــاف اصفهان  اخت

 دادنامه 
شــماره   960215: اصلــی  پرونــده  کاســه 
مرجــع     9609976794700934: دادنامــه 
رســیدگی  کننــده :شــعبه هفدهــم شــورای 
حــل اختــاف  اصفهــان  خواهــان :بانــک مهــر 
ــه  ــی  ب ــا زمان ــی علیرض ــه نمایندگ ــاد ب اقتص
نشــانی : خ توحیــد – جنــب تــاالر فرشــچیان  
ــه  ــدی   ب ــه محم ــان :نجم ــل خواه پ3  وکی
نشــانی : خ صارمیــه – مجتمــع فردوســی 
یــک – طبقــه 3   دفتــر وکالــت   خوانــده 
:1- حمیــد نوشــی 2- محمدرضــا نوشــی  بــه 
ــکان  خواســته :  ــول الم ــر دومجه نشــانی : ه
مطالبــه وجــه  گردشــکار :بــه تاریــخ 96/7/19 
ــات  ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــم  ب ــعبه هفده ش
مشــورتی  واخــذ   960215 پرونــده کاســه 
ختــم  ضمــن   ، شــورا  محتــرم  اعضــای 
رســیدگی بــا اســتعانت از خداونــد متعــال 
بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای  مــی 
نمایــد. ر ای شــورا» در خصــوص دعــوی بانــک 
ــی   ــا زمان ــی علیرض ــه نمایندگ ــاد ب ــر اقتص مه
بــا وکالــت نجمــه محمــدی بــه طرفیــت 
ــدگان : 1- حمیــد نوشــی 2- محمدرضــا  خوان
نوشــی  بــه خواســته مطالبــه وجــه بخشــی از 
یــک فقــره چــک بــه شــماره 007732  مــورخ 
ــه  ــال ب ــغ 140/000/000ری ــه مبل 95/7/7جمعًاب
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی باعنایــت بــه 
ــده وبقــای اصــول مســتندات  ــات پرون محتوی
ــه  ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــان ک ــد خواه در ی
خوانــده واســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه  
ــاغ  ــم اب ــده علیرغ ــه خوان خواســته دارد واینک
ــه  ــور نیافت ــیدگی حض ــه رس ــی در جلس قانون
موثــر  ومــدرک  موجــه  دلیــل  وهیچگونــه 
قانونــی در خصــوص دعویمطروحــه مبنــی 
ــه ننمــوده  ــراز واقام ــت ذمــه خویــش اب بربرائ
وثابــت  وارد  را  مطروحــه   دعــوی  شــورا   ،
تشــخیص داده ومســتندا به مــواد 515-198-

519-522 قانــو ن/آئیــن دادرســی مدنــی 
حکــم بــر محکومیــت خوانــدگان بصــورت 
تضامنــی بــه پرداخــت مبلــغ 140/000/000ریــال 
بابــت اصــل خواســته ومبلــغ 995/000/ 1ریــال 
ــر از   ــارت تاخی ــی وخس ــه دادرس ــت هزین باب
ــا زمــان وصــول براســاس  )95/7/7(تاریــخ ت
وحــق  مرکــزی  بانــک  شــاخص  آخریــن 
الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه در حــق خواهــا ن 
صــادر واعــام  مــی نمایــد .رای صــادره غیابــی 
محســوب وظــرف 20  روز از تاریــخ ابــاغ قابــل 
واخواهــی در همیــن  شــعبه وپــس از انقضــای 
مهلــت مذکــور ، ظــرف 2 روز قابــل تجدیــد 
ــی  ــی حقوق ــم عموم ــی در محاک ــر خواه نظ

ــد . ــی باش ــان  م ــتان اصفه شهرس
قاضــی شــعبه هفدهــم  الــف   م   30737

شــورای حــل اختــاف 

دادنامه 
 9609970354201444  : دادنامــه  شــماره   
تاریــخ تنظیــم : 96/9/23 شــماره پرونــده 
بایگانــی  شــماره   9509980359501211  :
 : کاســه  پرونــده   960543  : شــعبه 
دادگاه   116 شــعبه   9509980359501211
کیفــری دو مجتمــع امــور تجــاری  و بازرگانــی 
ــی ســابق (  ــان ) 116 جزای شــهر ســتان اصفه
تصمیــم نهایــی شــماره 9609970354201444 

آقــای احمــد جبــاری فرزنــد تقــی بــه نشــانی 
روبــروی  آبــاد  احمــد  اصفهان-اصفهــان خ 
مهدیــه کــوی لــت بــن ســیمین جنــب مســجد 
ــل  ــای ابوالفض ــن  : 1. آق ــان پ 116 متهمی خ
شــوقی کبابــاد بــه نشــانی کرمانشــاه رشــیدی 
چــوب فروشــی ک بــذری پ18 2. خانــم 
فاطیمــا معبــودی فرزنــد مرتضــی بــه نشــانی 
اســالم ک نعمــت زاده دادگاه پــس از بررســی 
محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام و 
بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح زیــر 
مبــادرت بــه صــدور رای مینمایــد. رای  دادگاه :  
در خصــوص اتهــام خانــم 1- فاطیمــا معبــودی 
ــوقی  ــل ش ــای ابوالفض ــی 2- اق ــد رتض فرزن
ــارکت  ــر مش ــر دو دائرب ــر ه ــی اکب ــد عل فرزن
ــال  ــغ 3351046  ری ــه مبل ــرداری  ب در کاهب
ــاری  موضــوع شــکایت  شــاکی آقایاحمــد جب
فرزندتقــی نظــر بــه محتویــات پرونــده و کیفــر 
از  دادســرای  عمومــی  خواســت  صــادره 
شــاکی   شــکایت  و  اصفهــان  انقــاب  و 
ــی  ــت حســاب بانک ــه پرین خصوصــی  ماحظ
شــاکی ، پاســخ اســتعام هــای انجــام شــده 
و  مربوطــه  بانــک  و  مخابــرات  شــرکت  از 
متــواری بــودن متهمیــن وعــدم حضــور جهــت 
دفــاع علــی رغــم ابــاغ هــای مکــرر و نظربــه 
ســایر قرائــن و امــارات موجــود در پرونــده بــه 
ــرح  ــه ش ــردگان ب ــکاری نامب ــر دادگاه بزه نظ
فــوق محــرز تشــخیص فلــذا مســتندًا بــه 
مــاده یــک قانــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن 
ــت  ــرداری و رعای ــاس و کاهب ــاء ، اخت ارتش
مــاده 125 قانــون مجــازات اســامی حکــم بــه 
ــه پرداخــت  ــک ب ــردگان هری ــت نامب محکومی
ــه  ــک ب ــاکی و هری ــق ش ــور در ح ــغ مذک مبل
در حــق صنــدوق  مبلــغ  پرداخــت همیــن 
دولــت بــه عنــوان جــزای نقــدی و هــر کــدام 
بــه تحمــل یــک ســال حبــس تعزیــری صــادر 
ــی و  ــی تلق ــن رای غیاب ــی دارد . ای ــام م واع
ــل واخواهــی  ــاغ قاب ظــرف 20 روز از تاریــخ اب
ــل  ــرف 20 روز قاب ــپس ظ ــن دادگاه وس در ای
ــر  ــد نظ ــم تجدی ــی در محاک ــر خواه تجدیدنظ

ــد . ــی باش ــان م ــتان اصفه اس
الــف 30764 رئیــس شــعبه 116 دادگاه  م 

کیفــری دو اصفهــان - حســین بیگــی

 دادنامه 
 9609970354201432  : دادنامــه  شــماره 
پرونــده  : 96/9/21 شــماره  تنظیــم  تاریــخ 
بایگانــی  شــماره    9309980359501317  :
کاســه  پرونــده    951579  : شــعبه 
116دادگاه  شــعبه     9309980359501317
کیفــری دو مجتمــع  امــور تجــاری وبازرگانــی  
ــابق (  ــی س ــان )116 جزای ــتان اصفه ــهر س ش
ــماره 1432 997035420  ــی ش ــم نهای : تصمی
زاده  مهــدی  تکتــم  واخواہ:خانــم   960
 89 پ   8 طالقانــی  چنــاران  نشــانی  بــه 
ــد احمــد  واخوانده:آقــای اکبــر معتمــدی فرزن
ــزار ک  ــان خ گل ــتان اصفه ــانی شهرس ــه نش ب
ــی پ  ــه قل ــی خلیف ــان ک ش ــی خ ــیخ عل ش
25 اتهــام هــا: 1. کاهبــرداری 2. تحصیــل 
ــا ســوء اســتفاده  ــق نامشــروع ی ــال از طری م
و تقلــب از امتیــازات گردشــکار : دادگاه بــا 
توجــه بــه محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی 
را اعــام وبشــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای 
مــی نمایــد. رای دادگاه در خصــوص واخواهــی 
ــد علــی اصغــر  ــم تکتــم مهــدی زاده فرزن خان
367مورخــه  شــماره  دادنامــه  بــه  نســبت 
3/18/ 96 صــادره از ایــن دادگاه کــه طــی 
ــام  ــه ن ــر ب ــر دیگ ــراه دونف ــه هم ــرده ب آن نامب
ــد مهــدی  هــای آقــای مســعود تاجیــک فرزن
ــه  ــر س ــه ه ــت ال ــمس فرزندرحم ــد ش ومجی
بــه اتهــام مشــارکت در کاهبــرداری بــه میــزان 
ــای  ــکایت آق ــوع ش ــال موض 89.003٬332 ری
ــر رد  ــاوه ب ــد ع ــد احم ــدی فرزن ــر معتم اکب
ــوم  ــس محک ــدی و حب ــزای نق ــه ج ــال ب م
گردیــده انــد بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده 
و مدافعــات واخــواه وتحقیقــات بــه عمــل 
ــر  ــان نظ ــی اصفه ــس آگاه ــط پلی ــده توس آم
بــه اینکــه واخــواه چــون قربانــی کاهبــرداری 
واقــع شــده و از حســاب بانکــی وی ســوء 
اســتفاده شــده بنــا برایــن بــه نظــر دادگاه 
مســتندآبه  تشــخیص  وارد  وی  واخواهــی 
مــاده 407 قانــون آئیــن دادرســی کیفــری 
ــاده  ــتندآبه م ــت مس ــل برائ ــتظهار از اص و اس
ــون  ــل 37 قان ــاظ اص ــون و لح ــن قان 4 همی
اساســی ضمــن نقــض دادنامــه موصــوف 
نســبت بــه نامبــرده رای بــر برائــت مشــارالیها 
صــادر و اعــام مــی گــردد. رای صــادره درایــن 
ــرف 20 روز  ــوب ظ ــوری محس ــوص حض خص
ــی در  ــر خواه ــل تجدیدنظ ــاغ قاب ــس از اب پ
ــان  ــرم تجدیدنظــر اســتان اصفه محاکــم محت

ــد .  ــی باش م
الــف 30763 رئیــس شــعبه 116 دادگاه  م 
کیفــری دو شــهراصفهان – حســین بیگــی 

 دادنامه 
  9609970354201432  : دادنامــه  شــماره 
 1317 کاســه  پرونــده   : تنظیــم  تاریــخ 
930998035950 شــعبه 116 دادگاه کیفری دو 
مجتمــع امــور تجــاری و بازرگانــی شهرســتان 
اصفهــان )116 جزایــی ســابق( تصمیــم نهایــی 
ــم  شــماره 1432 960997035420 واخواہ:خان
چنــاران  نشــانی  بــه  زاده  مهــدی  تکتــم 
طالقانــی 8 پ 89 واخوانــده: آقــای اکبــر 
معتمــدی فرزنــد احمــد به نشــانی شهرســتان 
اصفهــان خ گلــزار ک شــیخ علــی خــان ک ش 
خلیفــه قلــی پ 25 اتهــام هــا: 1. کاهبــرداری 
2. تحصیــل مــال از طریــق نامشــروع یــا 
ــکار  ــب از امتیازاتگردش ــتفاده و تقل ــوء اس س
: دادگاه بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده 

ختــم رســیدگی را اعــام و بشــرح زیــر 
مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد. رای 
ــم  ــم تکت ــی خان ــوص واخواه دادگاه در خص
ــه  ــی اصغــر نســبت ب ــد عل مهــدی زاده فرزن
دادنامــه شــماره 367 مورخــه 18/ 3/ 96 
ــرده  ــی آن نامب ــه ط ــن دادگاه ک صــادره از ای
بــه همــراه دونفــر دیگــر بــه نــام هــای اقــای 
مســعود تاجیــک فرزنــد مهــدی ومجیــد 
شمســی فرزندرحمــت الــه هــر ســه بــه 
ــزان  ــه می ــرداری ب ــام مشــارکت در کاهب اته
89.003،332 ریــال موضــوع شــکایت آقــای 
ــر رد  ــاوه ب ــد ع ــد احم ــر معتمــدی فرزن اکب
ــوم  ــس محک ــدی و حب ــزای نق ــه ج ــال ب م
گردیــده انــد بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده 
ــل  ــه عم ــات ب ــواه وتحقیق ــات واخ و مدافع
آمــده توســط پلیــس آگاهــی اصفهــان نظــر 
بــه اینکــه واخــواه چــون قربانــی کاهبــرداری 
ــوء  ــی وی س ــاب بانک ــده و از حس ــع ش واق
ــر دادگاه  ــه نظ ــن ب ــا برای ــده بن ــتفاده ش اس
مســتندأبه  تشــخیص  وارد  وی  واخواهــی 
مــاده 407 قانــون آئیــن دادرســی کیفــری و 
ــاده  ــه م ــت مســتند ب اســتظهار از اصــل برائ
ــون  ــون و لحــاظ اصــل 37 قان 4 همیــن قان
ــوف  ــه موص ــض دادنام ــن نق ــی ضم اساس
نســبت بــه نامبــرده رای بــر برائــت مشــارالیها 
صــادر و اعــام مــی گــردد. رای صــادره دراین 
خصــوص حضــوری محســوب ظــرف 20 روز 
ــل تجدیدنظــر خواهــی در  ــاغ قاب پــس از اب
محاکــم محتــرم تجدیدنظــر اســتان اصفهــان 

مــی باشــد. 
م الــف 30762 رئیــس شــعبه 116 دادگاه 
ــی  ــین بیگ ــهر اصفهان-حس ــری دو ش کیف

آگهی ابالغ  
ــه  ــی مزرع ــا قربان ــای محمدرض ــان آق خواه
ــت  ــه طرفی ــتی ب ــی دادخواس ــد مصطف فرزن
خوانــدگان 1- احمــد ابراهیــم 2- مهــدی 
ناظمــی 3 مریــم فخــاری بــه خواســته الــزام 
بــه تنظیــم ســند رســمی تقدیــم دادگاه هــای 
شهرســتان  شهرســتان  حقوقــی  عمومــی 
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــوده ک ــان نم اصفه
شــعبه 11 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 
اصفهــان واقــع در اصفهــان - خ چهاربــاغ 
بــاال - خ شــهید نیکبخــت - ســاختمان 
دادگســتری کل اســتان اصفهــان - طبقــه 
ــه  ــه کاس ــاع و ب ــماره 356 ارج ــاق ش 3 ات
950567 ح 11 ثبــت گردیــده اســت و منجــر 
بــه صــدور قــرار کارشناســی گردیــده لــذا بــه 
علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــدگان 
ــاده  ــز م ــه تجوی ــان و ب ــت خواه و درخواس
73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای 
عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و دســتور 
دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــدگان 
ــاد آن  ــاع از مف ــی و اط ــر آگه ــس از نش پ
ــام نشــانی  ــن اع ــه و ضم ــه دادگاه مراجع ب
کامــل خــود نظریــه کارشناســی را مطالعــه و 
چنانچــه اعتراضــی دارنــد ظــرف مهلــت یــک 

ــد. ــه نماین ــه شــعبه ارائ ــا« ب ــه کتب هفت
دادگاه   11 شــعبه  منشــی  الــف30749  م 

اصفهــان حقوقــی شهرســتان  عمومــی 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظرخواهی به آقایا/خانم

تجدیدنظرخــواه آقای/خانــم عبــاس شــریف 
بــه  تجدیدنظرخواهــی  دادخواســت  زاده 
آقای/خانــم  تجدیدنظرخوانــده  طرفیــت 
ــه  ــه دادنام ــبت ب ــی نس ــواد حقایق محمدج
پرونــده  در   9609970352201270 شــماره 
کاســه 960595ح 22 شــعبه 22 حقوقــی 
ــاده 73 و 39  ــوع م ــق موض ــه طب ــم ک تقدی
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت 
ــده  ــودن تجدیدنظــر خوان ــول المــکان ب مجه
ــی  ــت در یک ــک نوب ــح ی ــادل لوای ــب تب مرات
ــردد  ــی گ ــی م ــار آگه ــر االنتش ــد کثی از جرای
تــا تجدیدنظرخوانــده ظــرف ده روز پــس 
از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه 
مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل 
ــم  ــی دادخواســت و ضمائ خــود، نســخه ثان
چنانچــه  و  دریافــت  را  تجدیدنظرخواهــی 
پاســخی دارد کتبــا بــه ایــن دادگاه ارائــه 
ــاء  ــس از انقض ــورت پ ــر اینص ــد. در غی نمای
ــال  ــه ارس ــبت ب ــی نس ــرر قانون ــت مق مهل
پرونــده بــه دادگاه تجدیدنظــر اقــدام خواهــد 

ــد. ش
م الــف 30750  مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی 
شــعبه 22 دادگاه عمومــی حقوقــی شــهر 

ــیدی ــید رش ــان – س ــتان اصفه س

آگهی ابالغ 
در پرونــده کاســه 960113 شــعبه ششــم 
اقتصــادی  جرایــم  دادســرای  بازپرســی 
آقــای محمــد مهــذی عنایتــی  اصفهــان 
ــای  ــه آق ــکایتی علی ــر ش ــد اکب ــدم فرزن مق
فرزنــد  ابــادی  اســد  اســمعیلی  خســرو 
محمــد ناصــر دایــر بــر تحصیــل مــال از 
طریــق نامشــروع مطــرح نمــوده کــه جهــت 
ــد .  ــاع گردی ــعبه ارج ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ــکان  ــول الم ــم مجه ــه مته ــن ک ــه ای ــر ب نظ
مــی باشــد حســب مــاده ی 174 قانــون 
و  عمومــی  دادگاههــای  دادرســی  آییــن 
انقــاب در امــور کیفــری مراتــب یــک نوبــت 
در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی 
شــود تــا متهــم از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
ــه بــه ومربوطــه مراجعــه تــا  مــدت یکمــاه ب
ــت  ــود جه ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع ضم
پاســخ گویــی بــه اتهــام وارد و دفــاع از 
خــود حاضــر گــردد .درصــورت عــدم حضــور 
ــد  ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض ــرا تصمی دادس

ــود  نم
م الــف 30699 شــعبه ششــم بازپرســی  

دادســرای عمومــی و انقــاب اصفهــان 
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9 توپ و تور
ماجرای پیوستن مهدی طارمی به 

لیگ یونان
یــک ســایت یونانــی هرگونــه اخبــار دربــاره پیوســتن 
مهــدی طارمــی را بــه لیــگ یونــان نادرســت خوانــد. 
بــه گــزارش ایســنا، ســایت گاتزتــای یونــان دربــاره اخبــاری 
کــه در ایــران دربــاره رفتــن مهــدی طارمــی بــه لیــگ یونان 
ــی  ــانه های ایران ــم رس ــاز ه ــت: ب ــود، گف ــنیده می ش ش
ــای آ.ا.ک  ــی از تیم ه ــه یک ــی ب ســناریوی پیوســتن طارم
آتــن، پاناتینایکــوس و پانیونیــوس را بــر ســر زبان هــا 
انداخته انــد. تابســتان ســال جــاری پیــش از شــروع 
نیــز چنیــن صحبت هایــی دربــاره  رقابت هــای لیــگ 
پیوســتن ایــن بازیکــن بــه لیــگ یونــان شــنیده و در ادامــه 
از یــک تیــم قطــری ســخن بــه میــان آورده شــد. مهــدری 
ــار  ــا چه ــادی از طــرف فیف طارمــی در ســپتامبر ۲۰۱۷ می
مــاه از همراهــی تیمــش محــروم شــده اســت و نمی توانــد 
ــدی  ــد. او از چن ــی کن ــی همراه ــچ رقابت ــش را در هی تیم
ــا پایــان یافتــن محرومیتــش  دیگــر می توانــد همزمــان ب

ــرود. ــه میــدان ب ــرای تیــم پرســپولیس ب ب

 تأیید تست دوپینگ 
بازیکن لیگ یکی

آزمایــش دوپینــگ یکــی از بازیکنــان لیــگ یکــی 
ــد.  ــام ش ــت اع مثب

بــه گــزارش ســایت رســمی فدراســیون، غامرضــا 
ــر  ــی و دبی ــیون پزشکی ورزش ــس فدراس ــوروزی رئی ن
ســتاد ملــی مبــارزه بــا دوپینــگ، در نامــه ای بــه مهــدی 
تــاج، رئیــس فدراســیون فوتبــال، از مثبت بــودن تســت 

ــر داد.  ــی خب دوپینــگ بازیکــن ایران
در ایــن نامــه آمــده اســت: براســاس گزارش آزمایشــگاه 
آکردیتــه کلــن، نتیجــه آزمایــش کنتــرل دوپینــگ درباره 
ــتفاده از داروی  ــطه اس ــه واس ــی ب ــگ یک ــن لی بازیک
ــرده از ۲  ــد. نام ب ــام ش ــت اع ــون مثب ــه بولدون ممنوع
دی مــاه تــا زمــان صــدور رأی قطعــی در حالــت تعلیــق 
موقــت بــه ســر می بــرد. ایــن حکــم بــه بازیکــن 
مدنظــر ابــاغ شــده و حــق اعتــراض بــرای او محفــوظ 

اســت.

ذوب آهن مجوز جدایی شریفات را 
صادر کرد

ذوب آهــن  تیــم  خوزســتانی  وینگــر  رضایت نامــه 
ــل  ــد در نق ــن بتوان ــن بازیک ــا ای ــان صــادر شــد ت اصفه
 و انتقــاالت لیــگ برتــر بــه تیــم دیگــری ملحــق شــود. 
ــه  ــریفات ب ــماعیل ش ــه اس ــار مراجع ــد ب ــس از چن پ
دفتــر باشــگاه ذوب آهــن و جلســاتی بــا مســئوالن ایــن 
ــن  ــن بازیک ــد و ای ــادر ش ــه وی ص ــگاه، رضایت نام باش
ــم  ــه تی ــد ب پــس از ثبــت آن در ســازمان لیــگ می توان

ــدی ملحــق شــود.  جدی
ســتاره ســابق فــوالد و اســتقال در ۱۲ بــازی لیــگ برتــر 
و یــک بــازی جــام حذفــی بــرای ذوب آهــن بــه میــدان 
رفــت و روز جمعــه مقابــل ســیاه جامگان آخریــن بــازی 

بــا پیراهــن ذوب آهــن را انجــام داد.

کوتاه اخبار 
وضعیت موسوی خطرناک است؟

ســتاره تیــم بانــک ســرمایه در 3 بــازی اخیــر تیــم خــود 
موفــق بــه همراهــی ســایر بازیکنــان نشــد کــه ایــن اتفــاق 

بــا 4 شکســت متوالــی بــرای آنهــا همــراه بــوده اســت. 
بــه گــزارش »ورزش ســه«، غیبــت ســید محمــد موســوی 
 بازیکــن تیــم ملــی والیبــال ایــران و بانــک ســرمایه 
ــوده  ــراه ب ــت هم ــا 3 شکس ــا ب ــی آنه ــازی پایان در 3 ب
ــایر  ــد س ــاال نمی توان ــذار ح ــن تأثیرگ ــن بازیک ــت. ای اس
هم تیمی هــای خــود را همراهــی کنــد و شکســت های 
متوالــی اســت کــه تیــم مصطفــی کارخانــه متحمــل 

 . می شــود
ــن  ــاره آخری ــم، درب ــن تی ــک ای ــروزی، پزش ــیامک اف س
ــازی  ــس از آســیب در ب ــد: »پ ــت موســوی می گوی وضعی
ــا و  ــل زاکس ــان مقاب ــگاه های جه ــام باش ــم در ج اول تی
انجــام MRI در لهســتان، تشــخیص اولیــه رونــد درمانــی 
موســوی آغــاز شــد و بافاصلــه پــس از رســیدن بــه ایــران 
و انجــام ام آرآی دوبــاره و مشــاوره جراحــی مشــخص شــد 
لیگامــان صلیبــی پــای راســت کشــیده شــده اســت؛ امــا 
خوشــبختانه پارگــی دیــده نشــد. تــا امــروز همچنــان رونــد 
درمــان ادامــه دارد و امیدواریــم در صــورت پیشــرفت درمان 

ــم. ــم تمرین هــا را شــروع کنی و پاســخ مناســب بتوانی

 واکنش علیرضا رضایی به 
احتمال محرومیتش

ســرمربی تیــم ملــی کشــتی آزاد زیــر ۲3 بــه احتمــال 
محرومیــت خــود از ســوی اتحادیــه جهانــی واکنــش نشــان 

داد. 
نزدیــک بــه یــک مــاه پیــش در رقابت هــای جهانــی زیــر ۲3 
ــا  ــران را ت ــی کشــتی ای ــه حت ــاد ک ــی افت کشــتی آزاد اتفاقات

مــرز تعلیــق پیــش بــرد. 
در روزهــای اخیــر، رســول خــادم و دیگر مســئوالن فدراســیون 
ــتی  ــرای کش ــق ب ــر تعلی ــه خط ــئله ک ــن مس ــر ای ــتی ب کش
ــار  ــد. در کن ــد کرده ان ــد، تأکی ــر می رس ــه نظ ــدی ب ــران ج ای
خطــر تعلیــق بــرای کشــتی ایــران، محرومیت هــای احتمالــی 

در انتظــار علیرضــا کریمــی و علیرضــا رضایــی اســت. 
ــور  ــه مصلحــت مجب ــی کشــتی آزاد کــه ب ســرمربی تیــم مل
شــد بــه شــاگرد خــود از کنــار تشــک دســتور باخــت بدهــد، 
حــاال خطــر محرومیــت را احســاس می کنــد. علیرضــا 
ــنیدم  ــر ش ــای اخی ــم در روزه ــن ه ــد: »م ــی می گوی رضای
کــه خبــر تعلیــق کشــتی ایــران جــدی شــده اســت. 
ــال  ــد احتم ــام کرده ان ــیون اع ــئوالن فدراس ــه مس ــور ک آن ط
محرومیــت بنــده و علیرضــا کریمــی هــم وجــود دارد. بــه هــر 
حــال مســئوالن فدراســیون پیگیــر ایــن موضــوع هســتند و 
ــل  ــکل را ح ــد مش ــب بتوانن ــی مناس ــا دیپلماس ــدوارم ب امی

ــد.«  کنن
وی می افزایــد: »تــا بــه حــال هیــچ نهــادی از مــن توضیحــی 
نخواســته و اتحادیــه جهانــی هــم بــا فدراســیون طــرف 

اســت.«

گروه ورزشدامون رشیدزاده
D.Rashidzade@eskimia.ir

ــکات و  ــاوی ن ــر ح ــگ برت ــانزدهم لی ــه ش هفت
ــود.  ــی ب ــای جالب رویداده

هفتــه، شکســتن  رویــداد  مهم تریــن  شــاید 
پطروســیان،  آرمنــاک  گل نخــوردن  رکــورد 
تیم هــای  دور  ســال های  نامــدار  دروازه بــان 
اصفهانــی، توســط مــرد شــماره یــک تیــم ملــی 

ــود.  ب
علیرضــا بیرانونــد هرچنــد در دیــدار مقابــل فــوالد 
رونــد گل نخوردنــش شکســته شــد، امــا توانســت 
رکــورد آرمنــاک را بشــکند و حــاال او عنــوان 
رکــورددار بســته نگهداشــتن دروازه در لیــگ برتــر 

ــار دارد.  را در اختی
در ایــن هفتــه، ســه تیــم زردپــوش لیــگ، یعنــی 
ســپاهان، صنعــت نفــت و پــارس جنوبــی، نتایــج 
ضعیفــی کســب کردنــد تــا هفتــه شــانزدهم 
بــه هیــچ عنــوان هفتــه خوش یمنــی بــرای 

ــد. ــان نباش زردپوش
 قرمزها همچنان در صدر

در روزی کــه پرســپولیس بــازی بــرده را بــا 
ــم  ــن تی ــی ای ــب اصل مســاوی عــوض کــرد، رقی
یعنــی پــارس جنوبــی شکســت خــورد تــا قرمزها 
ــم  ــند و ه ــته باش ــار داش ــدر را در اختی ــم ص ه
ــاز دیگــر  ــک امتی ــب، ی ــا رقی ــاف خــود را ب اخت

ــد. ــش دهن افزای

 درخشش آبی ها
اســتقال، فصــل را چنــان بــد شــروع کــرد 
ــه،  ــم در ادام ــن تی ــرد ای ــور ک ــوان تص ــه نمی ت ک
شانســی بــرای ورود بــه کــورس قهرمانــی داشــته 
باشــد. بــا وجــود ایــن، بــا رونــدی کــه آبی هــای 
پایتخــت از آغــاز ثلــث دوم لیــگ در پیــش 
ــد، آنهــا را کم کــم بایــد در زمــره مدعیــان  گرفته ان

ــاب آورد.  ــه حس ــیایی ب ــهمیه آس ــب س کس
اســتقال پــس از باخــت بــه پرســپولیس در 
ــش  ــابقه از ش ــار مس ــت، در چه ــهرآورد پایتخ ش
ــروزی  ــه پی ــر ب ــگ برت ــود در لی ــر خ ــدار اخی دی
ــه در  ــت ک ــدار پایتخ ــم ُپرطرف ــت. تی ــیده اس رس
ــم  ــی ه ــام حذف ــی ج ــه نیمه نهای ــه ب ــن فاصل ای
رســیده، در دو دیــدار آخــرش در لیــگ برتــر 
وارد  آزادی  ورزشــگاه  در  درمجمــوع هفــت گل 
ــن  ــا همچنی ــت. آبی ه ــرده اس ــان ک دروازه حریف
ــته  ــان را بس ــر، دروازه ش ــابقه اخی ــش مس در ش

نگــه داشــته اند.
 کریمی، ستاره جدید استقالل

ــن  ــه محس ــرد ک ــرش را می ک ــی فک ــر کس کمت
کریمــی هنــوز از راه نرســیده، در ترکیــب اســتقال 
ــگ  ــه در لی ــازی ک ــن ب ــده و در اولی ــس ش فیک
ــرای  ــون و چ ــتاره بی چ ــی رود، س ــدان م ــه می ب
بــازی شــود و هت تریــک کنــد. حــاال شــفر 
ــر جوانانــی مثــل  ــکا ب ــا ات ــرای نیم فصــل دوم ب ب
ــن،  ــور، نورافک ــینی، زکی پ ــرزای، حس ــی، ب کریم

اســماعیلی، قائــدی و ... و اســتفاده از تجربــه 
بزرگانــی ماننــد ابراهیمــی و جپــاروف بــه روزهای 

ــود. ــک می ش ــتقال نزدی ــی اس رؤیای
 شکست داماد توسط پدرزن

پــارس جنوبــی کــه حــاال رســما در ســیر نزولــی 
ــل در  ــازی فص ــن ب ــت، در اولی ــه اس ــرار گرفت ق
ــز شــد  ــوب تیــم گســترش تبری ــه خــود مغل خان
ــار را  ــچ تارت ــی، م ــروز کریم ــر فی ــار دیگ ــا یک ب ت
بخوابانــد و بــاز هــم دامــاد، حریف پدر همســرش 
نشــود. شــاگردان تارتــار، ســومین شکســت 
فصــل خــود را در هفتــه شــانزدهم تحمــل کردنــد 
تــا نه تنهــا از رؤیــای قهرمانــی تــا حــد زیــادی دور 
شــوند، بلکــه ســودای آسیایی شــدن آنهــا نیــز بــا 

خطــر مواجــه شــود. 
و  اســتقال  حتــی  و  ســایپا  پیــکان،  فــوالد، 
گســترش فــوالد، تیم هایــی هســتند کــه در کمیــن 
تصاحــب جایــگاه پــارس جنوبــی در جــدول 

ند. نشســته ا
 نتایج ناامیدکننده اصفهانی ها

تیم هــای اصفهانــی کــه نیم فصــل نخســت را 
ــه پایــان رســاندند، در  در نیمــه پایینــی جــدول ب
نخســتین هفتــه از دور برگشــت هــم نتوانســتند 
بــه نیمــه باالیــی برگردنــد. البتــه ایــن اتفــاق بــا 
وجــود توقــف خانگــی برابــر ســیاه جامگان موقتــا 
بــرای ذوب آهــن افتــاد، امــا بــا پیــروزی اســتقال 
و گســترش فــوالد در دیدارهــای ایــن هفتــه، تیــم 

اصفهانــی دوبــاره از میانــه جــدول پایین تــر رفــت. 
ــپاهان در رده  ــور س ــداوم حض ــود ت ــا وج ــه ب البت
دوازدهــم، تســاوی بیــرون از خانــه برابــر ســایپای 
بــه  را  بهتــر  نیم فصلــی  نویــد  پنجمــی،  رده 
طایی پوشــان اصفهانــی داد؛ به ویــژه کــه آنهــا در 
واپســین دقایــق از شکســت گریختنــد و البتــه در 
جریــان بــازی دو بــار تیــرک دروازه حریــف را بــه 

لــرزه درآوردنــد.
هفتــه شــانزدهم بــه طــور کلــی یــک هفتــه 
ــه ۱۹ گل در ۸  ــن هفت ــود. در ای ــرگل ب ــبتا پ نس
بــازی بــه ثمــر رســید کــه گرچــه ایــن تعــداد گل 
ــه  ــا ب ــت، ام ــر اس ــی کمت ــتانداردهای جهان از اس
نســبت لیــگ برتــر کشــورمان آمــار نســبتا خوبــی 

می شــود.  محســوب 
ــط  ــور متوس ــه ط ــازی ب ــر ب ــه در ه ــن هفت در ای
3۷/۲ گل بــه ثمــر رســید و در ایــن گلزنــی ســهم 
ــازی بیــش از  ــا 4 گل در یــک ب تیــم اســتقال ب

ــود.  ــا ب ــایر تیم ه س

ــن  ــک در ای ــم هری ــپیدرود ه ــازی و س تراکتورس
هفتــه، 3 گل بــه حریفــان زدنــد تــا پــس از 
ســهم  هفتــه  ایــن  گلزنی هــای  در  اســتقال 

ــند. ــته باش ــی داش بزرگ
در هفتــه نســبتا پرگلــی کــه پشــت ســر گذاشــتیم 
ــید  ــان رس ــه پای ــدون گل ب ــازی ب ــک ب ــا ی تنه
ــن و  ــای ذوب آه ــن تیم ه ــدار بی ــم دی ــه آن ه ک
ــا  ــان ب ــدار در اصفه ــن دی ــود. ای ــیاه جامگان ب س
ــن  ــا همی ــان رســید ت ــه پای ــدون گل ب تســاوی ب
تیــم  بــرای  حاشــیه  ایجــاد  باعــث  نتیجــه 
ذوب آهــن و امیــر قلعه نویــی، ســرمربی ایــن 

ــود. ــم، ش تی
ایــن  بازی هــای  بــه  کلــی  نــگاه  یــک  در 
هفتــه لیــگ می تــوان گفــت رونــد ضعیــف 
ــن  ــا بهتری ــش آبی ه ــن و درخش ــپاهان بدتری س
رویدادهــای هفتــه بــرای هــواداران ایــن دو تیــم 
ــت  ــب صنع ــت عجی ــد از شکس ــه نبای ــود. البت ب

ــد. ــل ش ــم غاف ــت ه نف

نگاهی به مهم ترین رویدادهای هفته شانزدهم لیگ برتر

هفته بدیمن زردپوشان

باشــگاه  قطعــی  تصمیــم  از  انگلیســی  رســانه های 
ــه  ــران ب ــی ای ــتاره دوملیت ــروش س ــرای ف ــوئدی ب س
لنــدن در پنجــره  از تیم هــای مطــرح شــهر  یکــی 

زمســتانی خبــر دادنــد. 
ــتاره  ــدوس، س ــامان ق ــه«، س ــزارش »ورزش س ــه گ ب
ــه  ــس از رســیدن ب ــران، پ ــال ای ــد فوتب ــی جدی دوملیت
ــوئد  ــگ س ــته لی ــل گذش ــم فص ــن مهاج ــوان بهتری عن
ــی زمســتان  ــل و انتقاالت ــی نق ــی از ســوژه های اصل یک
ــا  ــت ت ــب گرف ــکاندیناوی لق ــور اس ــن کش ۲۰۱۸ در ای
ــیده  ــنهادهای رس ــدام از پیش ــانه ها م ــه رس ــی ک جای
ــه از  ــرایطی ک ــد. در ش ــر دادن ــن خب ــن بازیک ــرای ای ب
مدت هــا پیــش چنــد باشــگاه دســته اولــی سرشــناس 
در انگلیــس بــرای خریــد ایــن بازیکــن مــد نظــر قــرار 
ــروز  ــایت getwestlondon دی ــود، س ــده ب ــه ش گرفت

ــد  ــرای خری ــی ب ــگ دو باشــگاه لندن در گزارشــی از جن
ــی شــد  ــر داد و مدع ــران خب ــال ای ــد فوتب ســتاره جدی
ســران QPR و فولهــام در روزهــای گذشــته مذاکــرات 
ــد  ــاره خری ــوند درب ــگاه اوسترس ــا باش ــدی ب ــیار ج بس
ســامان قــدوس داشــتند و هیــچ بعیــد نیســت تــا چند 
روز آتــی ایــن بازیکــن ســر از ایــن باشــگاه ها دربیــاورد. 
باشــگاه  دو   ،getwestlondon نوشــته ســایت  بــه 
مطــرح شــهر لنــدن کــه خیــز بلنــدی بــرای بازگشــت بــه 
ــت  ــه پرداخ ــر ب ــته اند، حاض ــره برداش ــر جزی ــگ برت لی
مبلــغ چنــد میلیــون پونــدی باشــگاه ســوئدی در چنــد 
قســط بــرای امضــای قــرارداد بــا ســامان قــدوس 
ــد و دیــد در ایــن جنــگ  هســتند کــه بایــد منتظــر مان
ــده  ــگاه برن ــدام باش ــت ک ــده اس ــی ش ــاال علن ــه ح ک

ــد شــد. خواه

سیدحســین حســینی در صــورت کلین شــیت مقابــل اســتقال 
خوزســتان و مقاومــت ۲4 دقیقــه ای برابــر تراکتورســازی، 

ــد را خواهــد شکســت.  رکــورد بیرانون
ــت  ــا مقاوم ــد ب ــا بیرانون ــه«، علیرض ــزارش »ورزش س ــه گ ب
ــه  ــورد ۷۲۱ دقیق ــت رک ــوالد، توانس ــر ف ــه ای در براب ۸۹ دقیق
ــود  ــام خ ــه ن ــر ب ــگ برت ــخ لی ــی را در تاری ــیت متوال کلین ش

ــد.  ــت کن ثب
ــاز  ــی ۸5 آغ ــم و درب ــه ده ــد از هفت ــیت های بیرانون کلین ش
شــد و مقابــل تیم هــای ســایپا، پدیــده، پــارس جنوبــی جــم، 
ــادان ادامــه داشــت  ذوب آهــن، ســپیدرود و صنعــت نفــت آب
تــا اینکــه زهیــوی در دقیقــه ۸۹ بــازی، نــوار رؤیایــی بیرانونــد 

را قیچــی کــرد.
ــه  سیدحســین حســینی کــه از زمــان حضــور وینفــرد شــفر ب
ــوش و  ــراغ خام ــده، چ ــل ش ــان تبدی ــان اول آبی پوش دروازه ب

ــت  ــود ثب ــام خ ــه ن ــی را ب ــب توجه ــورد جال ــروصدا رک بی س
کــرده اســت. او از دقیقــه ۲۲ دربــی ۸5 کــه دروازه اش توســط 
علــی علیپــور، آقــای گل فعلــی لیــگ، از روی نقطــه پنالتــی باز 

شــد، تاکنــون گلــی دریافــت نکــرده اســت. 
حســینی در 6 دیــدار مقابــل نفــت تهــران، ســیاه جامگان، 
ــادان  ــت آب ــت نف ــپاهان و صنع ــکان، س ــوالد، پی ــترش ف گس
ــه  ــا احتســاب 6۸ دقیق ــت کلین شــیت شــد. ب ــه ثب ــق ب موف
ــورد 6۰۸  ــا رک ــینی ب ــاال حس ــه، ح ــی ۸5 و 54۰ دقیق از درب

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــب بیرانون ــه ای در تعقی دقیق
وی در صــورت ثبــت کلین شــیت در دیــدار هفتــه آینــده 
ــد  ــدد 6۹۸ خواه ــه ع ــتان ب ــتقال خوزس ــل اس ــش مقاب تیم
بــازی هفتــه هجدهــم مقابــل  بتوانــد در  اگــر  و  رســید 
ــه  ــرض ۲ هفت ــد، در ع ــت کن ــه مقاوم تراکتورســازی ۲4 دقیق

رکــورد بیرانونــد را خواهــد شکســت.

ورزش

آگهی مزایده اموال غیر منقول
  ) اسناد رهنی ( 

  شماره آگهی ۱3۹6۰3۹۰۲۰۰4۰۰۰۲43 
ــده :  ــماره پرون ــی : ۹6/۹/۲۷   ش ــخ آگه تاری
۱3۹4۰4۰۰۲۰۰4۰۰۰6۰۷  آگهــی مزایــده پرونــده 

اجرایــی بــه شــماره بایگانــی :۹4۰۱4۷۷ 
ثبتــی  پــاک  آپارتمــان  یــک دســتگاه   -۱
شــماره ی 446۲ فرعــی از 6۸ اصلــی مفــروز 
ــع  ــی واق ــماره 6۲۰ فرع ــده از ش ــزی ش و مج
در بخــش ۱4 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 
ــرقی  ــمت ش ــع در س ــع واق ــر مرب ۱۲5/۱۰ مت
ــاد ۱/55  ــه ابع ــری ب ــور گی ــه ن ــه ســوم ک طبق
متــر در ۰/46 متــر از ایــن آپارتمــان عبــور مــی 
ــدوده  ــاحت آن از مح ــدود و مس ــه ح ــد ک کن
آپارتمــان کســر شــده اســت بــا توضیــح باینکــه 
تراســی بــا مســاحت 4/4۸ متــر مربــع در 
جنــوب ایــن آپارتمــان احــداث شــده کــه 
ــام  ــت، بانضم ــان اس ــن آپارتم ــه ای ــق ب متعل
جنــوب تــراس بــه مســاحت 4/4۸ متــر مربــع 
ــماره 4453  ــاری ش ــدانگ انب ــام شش بانضم
ــع  ــع واق ــر مرب ــه مســاحت 4/۹6 مت فرعــی ب
در زیــر زمیــن اول ، بــا قــدر الســهم از عرصــه 
ــون  ــق قان و ســایر مشــاعات و مشــترکات طب
ــی آن  ــه اجرای ــن نام ــا و آئی ــک آپارتمانه تمل
حقــوق ارتفاقــی ملــک لــه و علیــه طبــق قانــون 
تملــک آپارتمانهاســت بــه آدرس : اصفهــان 
ملــک شــهر خیابــان بهارســتان کوچــه مهتــاب 
-۸۱۹66 پســتی  3 کــد  طبقــه   3 مهتــاب 

ــد  ــی فرزن ــت آرش خلیل ــه در مالکی ۱5۱5۸ ک
ســید خلیــل ، موضــوع ســند مالکیــت اصلــی 
ــال ۹۱  ــری ب س ــی ۷6۲۱۱۹ س ــماره چاپ بش
ــد 3۱۹  ــاک جل ــر ام ــه 3۷ دفت ــه در صفح ک
ذیــل شــماره 3466۰ ثبــت گردیــده اســت. ۲- 
همگــی و تمامــی ششــدانگ اعیــان آپارتمــان 
اصلــی   4۹۱۲ از  فرعــی   3۱ پــاک شــماره 
ــی  ــروز و مجــزی شــده از شــماره 5۸ فرع مف
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 
۱۱۲/63 متــر مربــع واقــع در همکــف ، بانضمام 
ششــدانگ اعیانــی انبــاری شــماره ۲3 فرعــی 
بــه مســاحت 3/۹۸ متــر مربــع واقــع در 
ــاعات و  ــهم از مش ــا قدرالس ــن اول ب ــر زمی زی
مشــترکات و حــق اســتفاده از عرصــه و بــدون 
ــون  ــق قان ــق( طب ــه )طل ــهم از عرص ــدر الس ق
تملــک آپارتمانهــا و آئیــن نامــه اجرایــی آن کــه 
حقــوق ارتفاقــی ملــک لــه و علیــه طبــق قانــون 
ــا قیــد باینکــه مالــک  تملــک آپارتمانهاســت ب
مشــاعی  پارکینگ هــای  از  اســتفاده  حــق 
پــارک  را فقــط جهــت  شــماره ۲۸ فرعــی 
ــرای همیشــه از خــود ســلب نمــود  اتومبیــل ب
ــدوق  ــیخ ص ــان ش ــان خیاب ــه آدرس: اصفه ب
ــاختمان ۱5۷  ــی س ــل هوای ــب پ ــمالی جن ش
ــتی 43۹۱6-۸۱63۷  ــد پس ــف ک ــه همک طبق
بــه موجــب ســند شــماره 6۰۹۸  ابتیاعــی 
مــورخ ۱3۹۲/۰3/۱4 دفتــر ۲4۱ اصفهــان کــه 
ســند مالکیــت آن در یــک جلــد بشــماره 

ثبــت ۱54۲4۷ دفتــر ۸6۷ صفحــه 3۲ بشــماره 
ــد  ــی فرزن ــام آرش خلیل ــه ن ــی 65۷۹۰۰ ب چاپ
ــت.  ــده اس ــادر گردی ــت و ص ــل ثب ــید خلی س
حــدود اربعــه: ۱- شــمااًل اول بطــول 3/63 
متــر پنجــره دیواریســت بــه نورگیــر دوم بطــول 
ــان  ــام آپارتم ــای ب ــه فض ــت ب 3/5۷ دیواریس
446۰ فرعــی شــرقًا بطــول ۱۷/6۸ دیواریســت 
بــه فضــای پــاک 6۱۹ فرعــی جنوبــًا اول 
فضــای  بــه  دیواریســت  متــر   ۱/4۰ بطــول 
ــی دوم  ــاعی 4444 فرع ــگ مش ــپ پارکین رم
در دو قســمت کــه قســمت دوم شــرقی اســت 
ــره و  ــر پنج ــر و ۲/۱6 مت ــای ۲/36 مت بطول ه
ــم در  ــی پنج ــراس اختصاص ــه ت ــت ب دیواریس
دو قســمت کــه قســمت اول شــرقا بطول هــای 
۰/65 متــر و 3/3۱ متــر پنجــره دیواریســت بــه 
ــًا  ــی غرب ــاعی 4454 فرع ــاط مش ــای حی فض
ــا  ــتراکی ب ــوار اش ــر دی ــول 5/۱۹ مت ــه ط اول ب
ــمت  ــه قس ــی دوم در س ــان 446۱ فرع آپارتم
کــه قســمت اول شــمالی و دوم جنوبــی اســت 
ــر و ۱/۹۸  ــر و 3/۹۷ مت ــای ۱/۹۸ مت ــه طوله ب
ــا راه  ــان ب ــتراکی و درب آپارتم ــوار اش ــر دی مت
ــول  ــه ط ــوم ب ــی س ــاعی 4444 فرع ــه مش پل
۱۱/36 متــر دیــوار اشــتراکی بــا آپارتمــان 446۱ 
فرعــی. انبــاری بــه مســاحت 4/۹6 بــه حــدود 
ــصت  ــر و ش ــک مت ــول ی ــماال: بط ــه: ش اربع
ــتراکی  ــوار اش ــاری و دی ــر درب انب ــانتی مت س
اســت بــا راه پلــه مشــاعی شــماره چهــار هــزار و 
چهارصــد و چهــل و چهــار فرعــی شــرقا: بطــول 
ــه  ــت ب ــر دیواریس ــانتی مت ــر و ده س ــه مت س
رامــپ پارکینــگ مشــاعی شــماره چهــار هــزار و 
چهارصــد و چهــل و پنــج فرعــی جنوبــا: بطــول 
یــک متــر و شــصت ســانتی متــر دیواریســت 
ــا: بطــول ســه متــر و ده  بــه عرصــه اولیــه غرب
ســانتی متــر دیــوار اشــتراکی بــا انبــاری چهــار 
هــزار چهــار صــد و پنجــاه و دو فرعــی. ۲- 
ــتراکی  ــوار اش ــمت دی ــماال : اول در دو قس ش
درب اختصاصــی اســت بــه پارکینــگ ۲۸ فرعی 
ــل  ــر و چه ــک مت ــر ، ی ــای ســه مت ــه طول ه ب
و شــش ســانتی متــر دوم بــه دیــوار اشــتراکی 
بــا راه پلــه بیســت و دو فرعــی بــه طــول پنــج 

ــر ــار ســانتی مت ــاد و چه ــر و هفت مت
بــا  اشــتراکی  دیواریســت  و  پنجــره  ســوم 
ــل و دو  ــر و چه ــر مشــاعیبه طــول دو مت نورگی
ــوار  ــه دی ســانتی متــر چهــارم در دو قســمت ب
اشــتراکی بــا پارکینــگ نامبــرده بــه طول هــای 
یــک متــر و هشــت صــدم متــر و پنــج متــر و 
ســی و چهــار ســانتی متــر ، شــرقا : دیواریســت 
ــت  ــر و بیس ــج مت ــول پن ــه ط ــان ب ــه خیاب ب
ســانتی متــر، جنوبــا: در هفــت قســمت درب و 
دیواریســت بــه حیــاط مشــاعی بــه طول هــای 
ــود و  ــر ن ــانتی مت ــت و دو س ــر و بیس ــه مت س
ســه صــدم متــر و دو متــر و یــک دهــم متــر و 
چهــل و پنــج صــدم متــر و هفــت متر و هشــت 
ــر و  ــر و دو مت ــدم مت ــاه ص ــر و پنج ــم مت ده
چهــل هفــت ســانتی متــر ، غربــا: اول بــه دیوار 

اشــتراکی بــا حیــاط نامبــرده بــه طــول دو متــر 
و هشــتاد و چهــار ســانتی متــر دوم بــه دیــوار 
اشــتراکی بــا اطــاق ســرایداری ســی فرعــی بــه 
ــانتی  ــش س ــتاد و ش ــر و هش ــه مت ــول س ط
متــر ، حقــوق ارتفاقــی ملــک : لــه و علیــه طبــق 
ــاری  ــدود انب ــت. ح ــک آپارتمانهاس ــون تم قان
ــه  ــتراکی ب ــوار اش ــه دی ــماال : ب ــه ۲3: ش قطع
حیــاط نامبــرده بــه طــول دو متــر و هشــتاد و 
چهــار ســانتی متــر، شــرقا: بــه دیــوار اشــتراکی 
ــه  ــی ب ــت فرع ــت و هف ــه بیس ــور خان ــا موت ب
ــا:  ــاد ســانتیمتر ، جنوب ــر و هفت طــول یــک مت
ــت و دو  ــرو بیس ــا راه ــتراکی ب ــوار اش ــه دی ب
فرعــی بطــول دو متــر و ســی و چهــار ســانتی 
اشــتراکی  دیواریســت  و  درب  غربــا:  متــر، 
ــاد  ــر و هفت ــک مت ــول ی ــوم بط ــرو مرق ــا راه ب
ــک  ــزارش کارشــناس مل ــق گ ــر طب ســانتی مت
ــه  ــان در طبق ــتگاه آپارتم ــک دس ــور: ۱- ی مذک
ــا ســقف  ســوم شــرقی دارای اســکلت بتنــی ب
ــا پوشــش کــف ســرامیک 4۰*4۰ و  تیرچــه ب
دیوار هــا بصــورت رنــگ و نقاشــی و بــا قرنیــز و 
درب و پنجــره خارجــی آلومینیومــی ســرویس 
دارای  آالت  و شــیر  آشــپزخانه  و  بهداشــتی 
کابینــت mdf و Open و درب هــای داخلــی 
ــوب  ــار چ ــتگیره و چه ــی و دس ــورت چوب بص
فلــزی مــی باشــد. دارای سیســتم ســرمایش 
ــش بخــاری گازی و  ــی باشــد و گرمای ــر م کول
آبگرمکــن گازی دیــواری و مشــترکات آب و 
ــد آسانســور  ــرق مجــزا و فاق گاز مشــترک و ب
ــف  ــه همک ــان در طبق ــد. ۲- آپارتم ــی باش م
ــی  ــه م ــقف تیرچ ــا س ــی ب ــکلت بتن دارای اس
باشــد و دارای گواهــی پایــان کار ســاختمان 
مــی   ۷۱/۱۲/۱۰ مورخــه   ۱6/3۹۲3 شــماره 
ــودن  ــه علــت قفــل ب ــه محــل ب باشــد. )معاین
ــق  ــده(، طب ــام گردی ــل انج ــرون مح درب از بی
ــاب  ــک ب ــور ی ــک مذک ــه مل ــی اولی کارشناس
مفیــد  مســاحت  بــه  مســکونی  آپارتمــان 
۱۱۲/63 متــر مربــع در طبقــه همکــف مجتمــع 
۱5۷، مجتمــع دارای ۱3 واحــد در شــش طبقــه 
ــه  ــگ و 4 طبق ــد + پارکین ــک واح ــف ی )همک
روی آن کــه هــر طبقــه شــامل ســه واحــد مــی 
ــه  ــن آرم ــکلت بت ــع دارای اس ــد ( مجتم باش
ــری و  ــای آج ــوک و نم ــه بل ــقف های تیرچ س
همچنیــن آسانســور مــی باشــد و دارای گواهــی 
پایــان کار ۱6/۱44۲3 مــورخ ۱3۷۱/۱۲/۱۰ مــی 
ــاد شــده در طبقــه همکــف  باشــد. آپارتمــان ی
ضلــع جنــوب واقــع شــده و در هنــگام بازدیــد 
در حــال بازســازی و دارای بدنــه داخلــی انــدود 
گــچ ســفید بــا رنــگ و قســمتی دیوارکــوب از 
ــرامیک و درب و  ــوش س ــف پ ــوع PVC و ک ن
ــی  ــای داخل ــوم و دربه ــی آلومینی پنجــره بیرون
سرمایشــی  سیســتم  باشــد.  مــی  چوبــی 
کولــر آبــی و سیســتم گرمایشــی موتــور خانــه 
ــوده و  ــی ب ــای آلومینیوم ــا رادیاتوره ــزی ب مرک
دارای اشــتراکات آب بــرق و گاز و آسانســور 
ــماره ۱3  ــاری ش ــک دارای انب ــد. مل ــی باش م

فرعــی بــه مســاحت 4/۹۸ متــر مربــع در 
طبقــه زیــر زمیــن بــوده و فاقــد پارکینــگ مــی 
باشــد. بــا توجــه بــه نامــه شــماره 6/۹۲/۱۲3۱۹ 
مــورخ ۹۲/۰6/۰4 اســتعام شــهرداری منطقــه 
ــی باشــد  ــک دارای اصاحــی م ــان مل 6 اصفه
ــی  ــا م ــد بن ــع تجدی ــرای آن موق ــان اج و زم
باشــد. طبــق اعــام بانــک تــا تاریــخ ۹۷/۰۷/4 
ــای آرش  ــک آق ــر دو مل ــند ه ــی باش ــه م بیم
ــق ســند  ــه طب ــل ک ــد ســید خلی ــی فرزن خلیل
ــی  ــماره 6۹4۲6-۱3۹۲/۰۷/۷ تنظیم ــی ش رهن
 ۱۲۹ شــماره  رســمی  اســناد  دفترخانــه  در 
ــان در رهــن بانــک اقتصــاد نویــن واقــع  اصفه
مــی باشــند از ســاعت ۹ الــی ۱۲ روز یکشــنبه 
مــورخ ۹6/۱۰/۲4 در اداره اجرای اســناد رســمی 
اصفهــان طبقــه ســوم واقــع در خیابــان هشــت 
ــارراه شــهید صداقتــی اول  بهشــت شــرقی چه
خیابــان الهــور بــه مزایــده گــذارده مــی شــوند. 
مزایــده از مبلــغ پایــه: ۱- ۱/5۹5/۰۰۰/۰۰۰ ریــال 
)یــک میلیــارد و پانصــد و نــود و پنــج میلیــون 
ریــال( ۲- 5/4۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال )پنــج میلیــارد 
و چهــار صــد و بیســت میلیــون ریــال( شــروع 
ــن  ــه باالتری ــد ب ــدار باش ــس خری ــه هرک و ب
ــی شــود. الزم ــه م ــت پیشــنهادی فروخت قیم

ــوط  ــای مرب ــر اســت پرداخــت بدهی ه ــه ذک ب
بــه آب ، بــرق ، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا 
حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد 
ــای  ــز بدهی ه ــد و نی ــا باش ــده دارای آنه مزای
مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا 
ــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن  ــخ مزای تاری
معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده 
مزایــده اســت ضمــن آنکــه پــس از مزایــده در 
صــورت وجــود مــازاد ، وجــوه پرداختــی بابــت 
ــده  ــه برن ــازاد ب ــل م ــوق از مح ــای ف هزینه ه
مزایــده مســترد مــی گــردد ضمنــا ایــن آگهــی 
در یــک نوبــت در روزنامــه کیمیــای وطــن  
چــاپ اصفهان مــورخ ۹6/۱۰/۰5 درج و منتشــر 
ــده  ــی روز مزای ــورت تعطیل ــردد و در ص ــی گ م
بــه روز بعــد موکــول مــی گــردد. توضیحــا 
ــه  ــغ پای ــده مبل جهــت شــرکت در جلســه مزای
مزایــده طــی چــک تضمیــن شــده بانــک ملــی 
ایــران در وجــه اداره اجــرای اســناد رســمی 
اصفهــان بابــت پرونــده کاســه فــوق بــه همــراه 
تقاضــای کتبــی و ارائــه کارت شناســایی معتبــر 
الزامــی اســت. ضمنــًا برنــده مزایــده بایــد کل 
ــان وقــت اداری همــان  ــا پای ــد را ت ــغ خری مبل
ــاب ادارہ  ــوص در حس ــش مخص ــی فی روز ط

ــد.  ــت اســناد و امــاک ســپرده نمای ثب
/م الف3۰44۸

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ خانــه 
ــع در بخــش ۱4  ــاک شــماره 3۱/۹۷6۸ واق پ
ــام  ــه ن ــات ب ــق رای هی ــه طب ــان ک ــت اصفه ثب
ــد  ــد محم ــی فرزن ــن زاده خولنجان ــد موم احم
ــات  ــت و عملی ــت اس ــان ثب ــروز و در جری مف

ــده  ــل نیام ــه عم ــی آن ب ــد حــدود قانون تحدی
ــر  ــه دســتور قســمت اخی ــا ب اســت. اینــک بن
نقاضــای  طبــق  و  ثبــت  قانــون   ۱5 مــاده 
نامبــرده تحدیــد حــدود پــاک مرقــوم در روز 
ــح  ــورخ ۹6/۱۰/۲۸ ســاعت ۹ صب پنجشــنبه م
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا 
ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــه موجــب ای ب
اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر 
و  یابنــد  در محــل حضــور  آگهــی  ایــن  در 
اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق 
مــاده ۲۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 
مجلــس تحدیــدی تــا3۰ روز پذیرفتــه خواهــد 

شــد . 
م الف 3۰۹۱۱ تاریخ انتشار  ۹6/۱۰/5 

رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک غــرب 
ــدری  ــان – حی اصفه

آگهی تحدید حدود اختصاصی
یکبــاب  تحدیــد حــدود ششــدانگ  چــون 
مســکونی پــاک شــماره ۲333 فرعــی از 
ــان  ــت اصفه ــش ۱4 ثب ــع در بخ ۲۷/54۱ واق
کــه طبــق پرونــده ثبتــی بــه نــام مرتضــی فاح 
ــان  ــد عبدالمحمــد در جری ــور ســیچانی فرزن پ
ثبــت اســت بــه علــت عــدم حضــور متقاضــی 
ثبــت بــه عمــل نیامــده اینــک بنــا بــه دســتور 
ــر  ــون ثبــت و ب ــر از مــاده ۱5 قان قســمت اخی
طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود ملــک 
مرقــوم در روز ســه شــنبه مــورخ ۹6/۱۰/۲6 
ســاعت  ۹ در محــل شــروع وبــه عمــل خواهــد 
ــه  ــه کلی ــی ب ــن آگه ــه موجــب ای ــذا ب ــد. ل آم
مالکیــن و مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در 
ــد.  ــور یابن ــل حض ــرر در مح ــاعت مق روز و س
امــاک  و صاحبــان  مجاوریــن  اعتراضــات 
مطابــق مــاده ۲۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
روز   )3۰( تــا  تحدیــدی  مجلــس  صــورت 
پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره ۲ مــاده 
ــای  ــف پرونده ه ــن تکلی ــون تعیی ــده قان واح
معترضــی ثبــت معتــرض ظــرف یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بایســتی 
ــه مراجــع ذیصــاح  ــم دادخواســت ب ــا تقدی ب
قضایــی گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و 

ــد. ــن اداره تســلیم نمای ــه ای ب
م الف 3۰۹۰5 تاریخ انتشار : ۹6/۱۰/5

ــرب  ــناد غ ــت اس ــه ثب ــس منطق ــدری رئی حی
ــان  اصفه

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ خانــه 
پــاک شــماره ۷۹56 فرعــی از ۱۱/33۲ واقــع 
ــق رای  ــه طب ــان ک ــت اصفه ــش ۱4 ثب در بخ
ــد  ــتین دوز فرزن ــد پوس ــام مجی ــه ن ــات ب هی
ــت و  ــت اس ــان ثب ــروز و در جری ــین مف حس
عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن بــه عمــل 
نیامــده اســت. اینــک بنــا بــه دســتور قســمت 
اخیــر مــاده 5 ا قانــون ثبــت و طبــق نقاضــای 

نامبــرده تحدیــد حــدود پــاک مرقــوم در روز 
ســه شــنبه مــورخ ۹6/۱۰/۲6 ســاعت ۹ صبــح 
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا 
ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــه موجــب ای ب
اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر 
و  یابنــد  در محــل حضــور  آگهــی  ایــن  در 
اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق 
مــاده ۲۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 
مجلــس تحدیــدی تــا 3۰ روز پذیرفتــه خواهــد 

ــف 3۰۸۹۹ شــد.م ال
تاریخ انتشار: 5 ۰/ ۱۰ /۹6 

 حیــدری رئیــس منطقــه ثبــت اســناد غــرب 
ــان  اصفه

موضوع : آگهی تحدید حدود 
اختصاصی

نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
خانــه پــاک شــماره ۲۱۸۲ فرعــی از 36/۷3۹ 
ــق  ــان کــه طب واقــع در بخــش ۱4 ثبــت اصفه
ــی  ــی رنان ــور رحیم ــام منص ــه ن ــات ب رای هی
فرزنــد حســن و شــریک مفــروز و در جریــان 
ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی 
ــه  ــا ب ــک بن ــت. این ــده اس ــل نیام ــه عم آن ب
دســتور قســمت اخیــر مــاده ۱5 قانــون ثبــت و 
طبــق نقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــاک 
پنجشــنبه مــورخ ۹6/۱۰/۲۸  روز  در  مرقــوم 
ســاعت ۹ صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل 
خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه 
کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و 
ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 
مطابــق مــاده ۲۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 3۰ روز پذیرفتــه 

ــف 3۰۹۰۱ خواهــد شــد.م ال
تاریخ انتشار: ۹6/۱۰/۰5 

 رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک غــرب 
اصفهــان – حیــدری

آگهی فقدان سند 
نظــر بــه اینکــه خانــم مهدیــه قــره داغــی  
بــرگ   ۲ تســلیم  بــا  اصغــر  علــی  فرزنــد 
ــماره ۹6/۸/۲۲-۱۱66۱   ــهود  ش ــهاد  ش استش
دفتــر خانــه  ۱۸۰ اصفهــان  مدعــی مفقــود 
شــدن ســند مالکیــت  ششــدانگ  پــاک 
در  واقــع  اصلــی    ۲۸ از  فرعــی   ۲۰۸5۹
بخــش ۱4 ثبــت اصفهــان  کــه در ذیــل ثبــت 
3۱۱46۸6  صفحــه  5۲۱  دفتــر جلــد ۱۰۱۲ 
امــاک تحــت  بشــماره چاپــی ۹۹6۷3۱ صــادر 
ــند  ــه س ــته ک ــار  داش ــک اظه ــده و مال گردی
ــود  ــی مفق ــر جابجای ــوم  در اث ــت  مرق مالکی
گردیــده  و نامبــرده تقاضــای صــدور ســند 
ــر  ــذا دفت ــت  ل ــوده اس ــی نم ــت المثن مالکی
ــار   چــه ســند مالکیــت  مذکــور  از درجــه اعتب
ســاقط ./ لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک 
ــون  ــن نامــه قان ــاده ۱۲۰ آیی ــل م اصاحــی ذی

ــود  ــی ش ــی م ــت آگه ــک نوب ــت در ی ثب
معاملــه  انجــام  مدعــی  چنانچــه کســی 
ــند  ــود س ــا وج ــوم ی ــک مرق ــه مل ــبت ب نس
مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار 
ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روزاعتــراض خــود 
را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا 
ــه ایــن اداره تســلیم و رســید  ــه ب ســند معامل
ــس و  ــورت مجل ــب ص ــا مرات ــد ت ــذ نمای اخ
ــند  ــده س ــه کنن ــه ارائ ــت ب ــند مالکی ــل س اص
ــرف /  ــر ظ ــت اگ ــی اس ــردد بدیه ــترد گ مس
مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت 
ــه  ــا معامل ــت ی ــند مالکی ــل س ــراض اص اعت
ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت 
المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد . م الــف 
3۰۹۰۲  علیرضــا حیــدر ی-رئیســں ثبــت 

ــان ــرب اصفه ــاک غ ــناد و ام اس

آگهی فقدان سند 
ــی   ــی ابراهیم ــای  مرتض ــه آق ــه اینک ــر ب نظ
گورتانــی احــدی از ورثــه خانــم معصومــه 
ابراهیمــی گورتانــی  بــا تســلیم دو بــرگ 
 5۸۸543 شــماره  شــهود   استشــهادیه  
مــورخ ۹6/5/5 دفتــر خانــه ۲5 اصفهــان 
ــه  ــت  س ــند مالکی ــدن س ــود ش ــی مفق مدع
حبــه مشــاع  از ۱۸ حبــه مشــاع  از ۷۲ حبــه 
ششــدانگ  باســتثنای ثمنیــه اعیانــی  پــاک 
ثبتــی  ۱5/۱۰6  واقــع در بخــش ۱4 ثبــت 
ــل ثبــت 536۸۲ در صفحــه   ــان  کــه ذی اصفه
3۹5  دفتــر امــاک جلــد 4۲6 تحــت  شــماره 
چاپــی ۰۱۷5۸۰ بنــام معصومــه  ابراهیمــی 
گورتانــی صــادر و تســلیم گردیــده کــه بموجــب 
ســند انتقال  شــماره 4۰44۷ مــورخ 6۱/۱۱/3۰ 
دفتــر ۹5 اصفهــان  بــه نامبــرده انتقــال یافتــه  
ــار  داشــته کــه ســند مالکیــت  مرقــوم   و اظه
بعلــت  ســهل انــگاری  مفقــود گردیــده اســت  
و درخواســت  صــدور ســند مالکیــت المثنــی  
ــه  ــب ب ــذا مرات ــد . ل ــوده ان ــوق را نم ــک ف مل
ــاده  ــل م ــی ذی ــک اصاح ــره ی ــتناد تبص اس
ــت  ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام ۱۲۰ آیی
آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی 
ــا  ــه ملــک مرقــوم ی ــه نســبت ب انجــام معامل
ــزد خــود میباشــد از  ــت ن وجــود ســند مالکی
ــدت ده  ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش تاری
ــه اصــل  ــًا ضمــن ارائ روزاعتــراض خــود را کتب
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره 
تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صورت 
ــه  ــه ارائ ــت ب ــند مالکی ــل س ــس و اص مجل
ــت  ــی اس ــردد بدیه ــترد گ ــند مس ــده س کنن
ــرر اعتراضــی نرســید  ــدت مق ــر ظــرف / م اگ
یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت 
ــدور  ــه ص ــدام ب ــود اق ــه نش ــه ارائ ــا معامل ی
 ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد

شد . 
ــدر ی-رئیســں  ــف 3۱۱۲۹  علیرضــا حی م ال

ثبــت اســناد و امــاک غــرب اصفهــان
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حرف و نقل

 »ابراهیــم داروغــه زاده«، دبیــر جشــنواره فیلــم فجــر 
ــا  گفــت: اســامی فیلم هــای بخــش ســودای ســیمرغ ت

ــود. ــام می ش ــاه اع ــم دی م ده
 فرهــاد فرج نظــام، تهیه کننــده ســریال »عمودی هــا« 
بیــان کــرد کــه ایــن مجموعــه بــا محــور آپارتمان نشــینی و 

مســائل آن بــه زودی روی آنتن شــبکه ســه مــی رود.
 ســریال خارجــی »لبــه تاریکــی« بــه کارگردانــی 
مارتیــن کمپــل از ۵ دی مــاه بــه روی آنتــن شــبکه 
ــول ۱۹۸۵  ــی« محص ــه تاریک ــی رود. »لب ــیما م ــار س چه
بی بی ســی از سه شــنبه هــر روز ســاعت ۱۸:۱۵ پخــش و 

روز بعــد ســاعت ۷ بامــداد بازپخــش می شــود.
 دومیــن تیــزر نمایــش »قطــار سانســت لیمیتــد« بــه 
کارگردانــی فرانــک حیدریــان کــه در تماشــاخانه ارغنــون 

روی صحنــه اســت، منتشــر شــد.
 نمایشــگاه پوســتری بــا عنــوان »پــاکارت« بــا 
ــران  ــه طراحــی اعان هــای ســردر ســینما در ای نگاهــی ب
ــن  ــران، انجم ــوزه ســینمای ای ــکاری مشــترک م ــا هم ب
علــی  و مجموعــه  اســتودیو کارگاه  ایــران،  گرافیــک 
ــام«  ــگاهی »س ــای نمایش ــاه در فض ــاری ۸ دی م بختی

می شــود. افتتــاح 
 ســارا احمــدی، سرپرســت گــروه »کالیــوه«، با اشــاره 
بــه تازه تریــن فعالیت هــای ایــن گــروه موســیقایی 
ــن  ــاه تازه تری ــم دی م ــاعت ۲۱:۳۰ روز نه ــرد: س ــان ک بی
ــرق زمین«  ــای مش ــوان »نغمه ه ــا عن ــروه ب ــرت گ کنس
در تــاالر وحــدت تهــران برگــزار می شــود کــه در ایــن 
کنســرت ضمــن اجــرای قطعــات مختلفــی کــه در نظــر 
گرفته ایــم از ســاز دفــی کــه توســط تعــدادی از هنرمنــدان 
دوســتی  »فرهنگ هــای  فســتیوال  در  شــرکت کننده 
ملــل« مکزیکوســیتی بــه امضــا رســیده اســت، در حضــور 

ــود. ــی می ش ــژه رونمای ــان وی میهمان
ــه  ــکاتی« ب ــای ش ــاه »باب ــم کوت ــرداری فیل  فیلمب
کارگردانــی احســان لطفیــان و تهیه کنندگــی روح هللا فخرو 

بــه پایــان رســید.
ــینمایی  ــم س ــردان فیل ــجادی، کارگ ــی س  محمدعل
»طاقــم بــده بــه خاطــر گربه هــا«، دربــاره آخریــن 
ــم  ــن فیل ــش ای ــدی پی ــت: چن ــر گف ــن اث ــت ای وضعی
آمــاده نمایــش شــد و مــا ضمــن پرکــردن فــرم حضــور 
در ســی و ششــمین جشــنواره ملــی فیلــم فجــر، هفتــه 
گذشــته نســخه ای از آن را بــه دبیرخانــه جشــنواره ارائــه 

ــم. دادی
 »جنــگ ســتارگان: آخریــن جــدای« بــا اکــران 
فیلم هــای جدیــد هرچنــد با کاهــش فروش چشــمگیری 
روبــه رو شــد، امــا همچنــان در صــدر جــدول فــروش جای 

دارد.
 فیلمبــرداری فیلــم کوتــاه »بابــای شــکاتی« ســاخته 
احســان لطفیــان کــه از ۲۰ آذرمــاه آغــاز شــده بــود، پــس 
از ۱۰ جلســه بــه پایــان رســید و تدویــن فیلــم ایــن روزهــا 

در حــال انجــام اســت.
 حجت االســام احمــد مازنــی، عضــو کمیســیون 
فرهنگــی مجلــس، دربــاره وضــع موجــود ســازمان 
صداوســیما و سیاســت گذاری ها در ســاخت برنامــه و 
ســریال بیــان کــرد کــه وضــع موجود بــا وضعیــت مطلوب 

ــه دارد. ــازمان فاصل ــن س ای

کوتاه اخبار 
گذری بر عصر قجر از دریچه 

دوربین عکاسی
نمایشــگاه عکــس »مکاشــفه و تماشــا« آثــار عکاســی 
ســه دوره تاریخــی ســفر ناصرالدیــن شــاه بــه عتبــات 
ــاه و دوره  ــن ش ــاهی مظفرالدی ــات، دوران پادش عالی
معاصــر را کــه از قــاب دوربیــن »هانــس گئــورگ 
برگــر« عــکاس آلمانــی ثبــت شــده اســت، بــه 

ــت.  ــته اس ــا گذاش ــرض تماش مع
در گالری هــای شــماره دو، ســه و پنــج مــوزه هنرهــای 
معاصــر اصفهــان، ســه دوره عکــس از مذهــب شــیعه 
در ایــران نمایــش داده شــده اســت؛ ســه دوره ای 
کــه از زمــان قاجــار، یعنــی دوران ناصرالدیــن شــاه و 
مظفرالدیــن شــاه و همچنیــن دوران معاصــر را دربــر 
ــس  ــن »هان ــاب دوربی ــر در ق ــن تصاوی ــرد. ای می گی
ــیده  ــت رس ــه ثب ــی ب ــکاس آلمان ــر« ع ــورگ برگ گئ

اســت. 
و  »مکاشــفه  عکــس  نمایشــگاه  اســت  گفتنــی 
تماشــا« تــا ۱۲ دی مــاه برپاســت و عاقه منــدان بــرای 
ــا ۱۲ دی مــاه صبح هــا ســاعت  بازدیــد از نمایشــگاه ت
۹ تــا ۱۳:۳۰ و بعدازظهرهــا ســاعت ۱۵ تــا ۱۸ بــه 
گالری هــای دو، ســه و پنــج مــوزه هنرهــای معاصــر 
اصفهــان واقــع در خیابــان اســتانداری مراجعــه کننــد.

 »ذهن به مثابه مخمصه« 
در گالری اکنون

نمایشــگاهی از آثــار طراحــی »پرینــاز شــفیع زاده« بــا 
عنــوان »ذهــن بــه مثابــه مخمصــه« در گالــری اکنون 

در حــال برگــزاری اســت. 
ــار داشــت: در ایــن نمایشــگاه  ــاز شــفیع زاده اظه پرین
ــک  ــا تکنی ــط ب ــک و متوس ــدازه کوچ ــو در ان ۳۰ تابل
مدادرنگــی و میکــس مدادرنگــی و آب مرکــب ارائــه 
و در بعضــی تابلوهــا از قلــم فلــزی و گــواش اســتفاده 

شــده اســت. 
ایــن هنرمنــد افــزود: موضــوع اصلــی ایــن مجموعــه 
همان طــور کــه از عنــوان آن برمی آیــد، بــه نوعــی 
مــن  روزمــره  درگیری هــای  یــا  تلفیــق  ترکیــب، 
ــاق  ــن اتف ــودآگاه ذه ــه در خ ــت ک ــی اس ــا حوادث ب
می افتــد و تلفیقشــان بــا احــواالت ذهنــی و اتفاقاتــی 
ماحصــل  می دهــد کــه  رخ  خواب هایــم  در  کــه 
روایــات  روزانــه اســت؛ ترکیبــی از ایــن دو فضــا 
ــی  ــه گاه ــد ک ــاد می کن ــری ایج ــن تصوی ــرای ذه ب
ــه  ــخص ب ــازد و ش ــر می س ــا آن را درگی ــا مدت ه ت
تحلیــل ایــن حادثــه در ذهنــش می پــردازد کــه الزامــا 

ــت.  ــدی نیس ــه ب حادث
ــم  ــار ه ــاالت  در کن ــن ح ــوع ای ــه داد: مجم وی ادام
ــد و کمپوزیســیونی شــدند و مجموعــه ای  قــرار گرفتن
را شــکل دادنــد کــه مــن آن را بــا عنــوان »ذهــن بــه 
مثابــه مخمصــه« نامیــدم و موضــوع اصلی نمایشــگاه 

اســت. 
ــن  ــد از ای ــرای بازدی ــر نقاشــی ب ــه هن ــدان ب عاقه من
آثــار تــا ۶ دی مــاه همــه روزه از ســاعت ۱۶ تــا ۲۰ بــه 

گالــری اکنــون مراجعــه کننــد.

ــریال  ــی س ــور اصل ــه مح ــاره ب ــا اش ــردان، ب ــدل، کارگ ــا قوی رام
ــد  ــه پیش تولی ــا مرحل ــن روزه ــه ای ــان« ک ــر ماه ــواده دکت »خان
ــرد: بســتر  ــار ک ــذارد، اظه ــر را پشــت ســر می گ و انتخــاب بازیگ
اصلــی ایــن ســریال دربــاره حفاظــت از محیــط زیســت و حمایــت 
ــده و  ــول مان ــی مغف ــون کم ــه تاکن ــات اســت ک ــوق حیوان از حق

ــود.  ــه می ش ــه آن پرداخت ــه ب ــت ک ــی اس ــاق خوب اتف
ــا  ــی ب ــر ماهــان« در گفت وگوی ــواده دکت ــردان ســریال »خان کارگ
ایســنا گفــت: ســریال »خانــواده دکتــر ماهــان«، محصــول گــروه 
نوجــوان ســیمافیلم اســت کــه در ۲۶ قســمت تولیــد خواهــد شــد 
و مــن ایــن افتخــار را دارم کــه در ایــن پــروژه در خدمــت بهــروز 
خــوش رزم، تهیه کننــده پیشکســوت تلویزیــون باشــم. افتخــاری 

ــودم و حــاال نصیبــم شــده اســت.  کــه ســال ها منتظــرش ب
ایــن کارگــردان تلویزیونــی بــا بیــان اینکــه »اولیــن بــار اســت در 
ــاره موضــوع  ــا ایــن تمرکــز و محوریــت درب تلویزیــون ســریالی ب

محیــط زیســت تولیــد می شــود«، یــادآور شــد: بــه همیــن دلیــل 
ــن افتخــار  ــال نیــک گرفــت. در کل ای ــه ف ــد ب ــاق را بای ــن اتف ای
را دارم کــه گروهــی از بهترین هــا را در کنــارم داشــته باشــم. 
ــته  ــت داش ــردم آن را دوس ــود و م ــی ش ــریال خوب ــدوارم س امی

باشــند. 
ــروز  ــد از: به ــان« عبارت ان ــر ماه ــواده دکت ــریال »خان ــل س عوام
علــی  )کارگــردان(،  قویــدل  رامــا  )تهیه کننــده(،  خــوش رزم 
شــیرمحمدی )مدیــر تولیــد(، نســیم ُخراشــادی زاده )نویســنده(، 
ــرداری(، مرتضــی اصــان زاده  ــر تصویرب آرش خاق دوســت )مدی
)مدیــر صدابــرداری(، ســهیا نعمتــی )طــراح صحنــه و لبــاس(، 
مهیــن نویــدی )طــراح گریــم(، ســامرند معروفــی )برنامه ریــز(، 
ســیاوش رمضانلــو )دســتیار اول کارگــردان(، نگار افشــار )دســتیار 
ــردان(،  ــی )دســتیار ســوم کارگ ــردان(، محمدرضــا جبل دوم کارگ
مهــران بی پــروا )عــکاس(، مرتضــی رنجبــران )روابــط عمومــی(.

ــال آذر در  ــن خان اقب ــیوه آوازی ابوالحس ش کیمیای وطن
یازدهمیــن نشســت از سلسله نشســت های »آالچیــق« بررســی 

می شود. 
مســئول اجرایــی سلسله نشســت های پژوهشــی دفتر تخصصی 
ــت های  ــرد: سلسله نشس ــار ک ــان اظه ــهر اصفه ــیقی ش موس
آالچیــق بــه مباحــث فنــی موســیقی می پــردازد کــه در 
آنهــا ســاختارهای ســاز، شــیوه ها و ژانرهــای موســیقی و 
ــته ای  ــن رش ــث بی ــن مباح ــف و همچنی ــبک های مختل س
موســیقی نظیــر موســیقی و روان شناســی، موســیقی و 
فلســفه، موســیقی و خانــواده و موســیقی و جامعــه و انســان 

و... بررســی  می شــود. 
ــته  ــال گذش ــرف دو س ــزود: ظ ــان اف ــین پورعبایی  محمدحس
۱۰ برنامــه از ایــن سلسله نشســت ها اجــرا شــده اســت 
میــرزا  آوازی  شــیوه  بررســی  بــه  یازدهــم  برنامــه  در  و 

پرداخــت.  خواهیــم  آذر  اقبــال  ابوالحســن خان 
وی ادامــه داد: در ایــن برنامــه بیوگرافی، شــیوه تحریر و ســبک 
ــز بررســی  ــد برجســته در مکتــب تبری ــن هنرمن خوانندگــی ای
خواهــد شــد. ســخنران برنامــه اســتاد مرتضــی غزنــوی اســت 
ــه  ــه همــراه گــروه موســیقی ب کــه پــس از ایــراد ســخنرانی ب
ــت و آواز  ــه اس ــب پرداخت ــن مکت ــی در همی ــرای قطعات اج
ــود.  ــرا می ش ــش اج ــون در دو بخ ــتگاه همای ــاری و دس افش
ــت:  ــیقی گف ــروه موس ــن گ ــای ای ــاره اعض ــان درب پورعبایی
ــوی  ــان غزن ــی ســنتور، آرم ــدی رســتم مظاهــری نوازندگ مه
ــر  ــره را ب ــی دف و دای ــر نوازندگ ــوا رنجب ــار و هی ــی ت نوازندگ

عهــده دارد. 
ــم  ــنبه شش ــت روز چهارش ــن نشس ــرد: ای ــان ک وی خاطرنش
ــید  ــرای خورش ــه در هنرس ــاعت ۱۸ و ۳۰ دقیق ــاه از س دی م

برگــزار می شــود.
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بســیاری از کــودکان دهــه شــصت انیمیشــن 
ــر  ــه خاط ــل« را ب ــام ن ــه ن ــری ب ــروف »دخت مع
دارنــد؛ امــا شــاید جالــب باشــد کــه بدانیــد 
ــه  ــا آن را ب ــه ژاپنی ه ــوزناک ک ــتان س ــن داس ای
ــد، درواقــع اثــری  صــورت انیمیشــن درآورده بودن
یعنــی  ادبیــات  دنیــای  معــروف  نویســنده  از 
ــام اصلــی  چارلــز دیکنــز اســت. ایــن رمــان کــه ن
پایــه  بــر  آن »مغــازه عتیقه فروشــی« اســت، 
شــخصیت دخترکــی بــه نــام »نــل« شــکل 

می گیــرد. 
انتشــارات  به تازگــی  بدانیــد  اســت  جالــب 
علمی فرهنگــی رمــان »مغــازه عتیقه فروشــی« 
را بــا نــام »دختــری بــه نــام نــل« منتشــر کــرده 
و در اختیــار فارســی زبانان قــرار داده اســت. 

بســیاری از انگلیســی زبانان دیکنــز را پــس از 
انگلســتان  نویســنده  بزرگ تریــن  شکســپیر، 

ــه کشــور  ــار او محــدود ب ــت آث ــد. محبوبی می دانن
خــود و حتــی کشــورهای انگلیســی زبان نیســت. 
ــا زبان هــا و  ــار او در کشــورهای دور و نزدیــک ب آث
ــا اســتقبال  ــواره ب ــز هم ــف نی فرهنگ هــای مختل
ــد  ــت را بای ــن موفقی ــت. راز ای ــده اس ــه رو ش روب
فصــل مشــترک آثــار او )آگاهانــه یــا ناخــودآگاه( 
بــا نویســنده ای دانســت کــه دیکنــز بیــش از 
تأثیــر  آثــارش  از  و  می ســتود  را  او  هرکســی 

ــود.  ــه ب پذیرفت
دیکنــز نیــز هماننــد شکســپیر در آثــارش پیــش از 
ــار  هــر چیــز، سرشــت انســان را محــور اصلــی آث
ــوان  ــه می ت ــه ن ــانی ک ــی داد؛ انس ــرار م ــود ق خ
ــاخت  ــدود س ــاص مح ــی خ ــه جغرافیای آن را ب
ــی  ــتگاه اجتماع ــا خاس ــه ی ــه طبق ــی ب ــه حت و ن

ــبت داد.  ــخصی نس مش
ــه در  ــردازد ک ــی می پ ــم و ارزش های ــه مفاهی او ب
ــتند؛  ــز هس ــمول نی ــانی بودن، جهان ش ــن انس عی
هماننــد عدالــت، فقر، انســانیت، دوســتی، برادری 

و ... ؛ این هــا مفاهیمــی کلــی هســتند کــه در هــر 
جغرافیــا و فرهنگــی قابــل درکنــد. هنــر دیکنــز در 
ایــن بــود کــه ایــن مفاهیــم را در قالــب داســتانی 
ــاظ  ــه لح ــش ب ــیار پرکش ــای بس ــا موقعیت ه ب
دراماتیــک بــه مخاطــب عرضــه می کــرد. شــناخت 
او از مــردم طبقــات مختلــف جامعــه  روزگار خــود و 
پرداخــت واقع گرایانــه آنهــا در دل داســتان هایی 
کــه بــا حقایــق اجتماعــی نزدیکی بســیار داشــتند و 
بــه شــکلی صریــح و در عین حــال هنرمندانــه بــه 
ــد،  انتقــاد از ناهنجاری هــای آن زمــان می پرداختن
بــه تأثیرگــذاری هرچــه بیشــتر ایــن آثــار در زمــان 
خــود انجامیــده بــود و در ایــن روزگار نیــز بــه 
عنــوان نمونه هایــی شــاخص بــرای شــناخت 
در  ویکتوریــا  عصــر  مــردم  حیــات  و  زمانــه 

ــد. ــه کار می آین ــتان ب انگلس
 دختری به نام نل

ــام  ــه ن ــری ب ــا دخت ــی« )ی ــازه عتیقه فروش »مغ
ــز تصمیــم  ــل( در دوره ای نوشــته شــد کــه دیکن ن
گرفتــه بــود بــا ایجــاد تغییراتــی در کار خــود، 
ــه در  ــد ک ــز بنویس ــاه و طنزآمی ــتان هایی کوت داس
ــر  ــریه منتش ــورت نش ــه ص ــی ب ــب جزوه های قال
ــام  ــا ن ــریه ب ــن نش ــت ای ــماره نخس ــوند. ش ش
»ســاعت دیــواری آقــای هنــری« بــه اعتبــار نــام 
دیکنــز فــروش چشــمگیری داشــت؛ امــا فــروش 
شــماره های بعــدی ناامیدکننــده بودنــد؛ ایــن 
تغییــر ســبک بــه مــذاق انبــوه مخاطبــان دیکنــز 

ــد.  ــس زدن ــد و آن را پ ــوش نیام خ
ــن  ــود چهارمی ــرار ب ــز ق ــازه عتیقه فروشــی« نی »مغ
ــتان  ــن داس ــا ای ــد ب ــزوه باش ــن ج ــمت از ای قس
کــه آقــای هنــری، دختــر کوچــک زیبایــی را کــه 
شــبانه راهــش را در کوچه هــای تاریــک لنــدن گــم 
کــرده اســت، بــه مغــازه عتیقه فروشــی پدربزرگــش 
آنهــا  از  خداحافظــی  از  پــس  امــا  می رســاند؛ 
ــه در  ــد ک ــا می اندیش ــر زیب ــه آن دخت ــاکان ب کم

ــد.  ــی می کن ــه زندگ ــان فقیران ــی چن محیط

ــط از  ــار گذاشــت و فق ــن داســتان را کن ــز ای دیکن
ــازه  شــخصیت های دختربچــه، پدربزرگــش و مغ
عتیقه فروشــی فقیرانــه آنهــا بهــره بــرد. البتــه 
از تقابلــی تأثیرگــذار کــه جان مایــه داســتانش 
ــاد  ــت و تض ــره گرف ــز، به ــی داد نی ــکیل م را تش

دختــری جــوان و زیبــا را در محیطــی کهنــه و 
ــورد  ــت، م ــیاری داش ــت بس ــه جذابی ــه ک فقیران

ــرار داد.  ــد ق تأکی
دیکنــز بــر ایــن اســاس رمانــی نوشــت کــه 
ماجــرای پیرمــرد عتیقه فروشــی بــود کــه بــه 
همــراه نــوه اش نــل بــا زندگــی فقیرانــه و مغــازه ای 
کــه  پیرمــرد  می گذراننــد.  روزگار  ورشکســته 
ــاد  ــه ب ــش ب ــی از نوه های ــاد و یک ــش را دام ثروت
ــواری  ــل، از رباخ ــده ن ــن آین ــرای تأمی ــد، ب داده ان
پــول قــرض کــرده و بــا آن قمــار می کنــد. باخــت 
ــف او و  ــرای توقی ــوار ب ــاش رباخ ــار و ت او در قم
ــل  ــرار ن ــب ف ــتان موج ــه داس ــش در ادام اموال
ــب  ــن تعقی ــود. ای ــش می ش ــراه پدربزرگ ــه هم ب
شــکل  را  پرافت وخیــزی  ماجراهــای  و گریــز، 
ــش  ــل و پدربزرگ ــذر ن ــن رهگ ــه در ای ــد ک می ده
ــف  ــنخ های مختل ــات و س ــی از طبق ــا آدم های ب

اجتماعــی آن روزگار آشــنا می شــوند. 
ــی، داســتانی پرکشــش  ــن مضمون ــز از چنی دیکن
ــی  ــال تصویرهای ــن ح ــه در عی ــت ک ــاخته اس س
دقیــق از زندگــی مــردم و حیــات اجتماعــی عصــر 
ــش روی  ــار آن پی ــره و ت ــای تی ــا و فض ویکتوری

ــد.  ــرار می ده ــده ق خوانن
ــل«  ــام نِ ــه ن ــری ب ــان »دخت ــت رم ــی اس گفتن
نوشــته چارلــز دیکنــز در ۱۰۲۵ صفحــه و 4۶۰۰۰ 
تومــان از ســوی انتشــارات علمی فرهنگــی منتشــر 

شــده اســت.

،،
در  نیــز هماننــد شکســپیر  دیکنــز 
آثــارش پیــش از هــر چیــز، سرشــت 
انســان را محــور اصلــی آثــار خــود قــرار 
می داد؛ انســانی که نه می توان آن را 
به جغرافیایی خاص محدود ساخت 
و نــه حتــی بــه طبقــه یــا خاســتگاه 

اجتماعــی مشــخصی نســبت داد

نگاهی به کتاب »مغازه عتیقه فروشی« چارلز دیکنز

دختری به نام نل

نشست فرهنگی
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

اصفهان تأکید کرد:
لزوم فعالیت توأم با اعتماد و همدلی 

در فضای رسانه ای
ــر  ــاری، مدی ــی انص ــلمین محمدعل ــام و المس حجت االس
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان بــا مدیــران 
روزنامه هــای اســتان ســوم دی مــاه دیــدار و گفت وگــو کــرد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی اســتان اصفهــان، حجت االســام و المســلمین 
ــگ و ارشــاد اســامی  ــر کل فرهن ــی انصــاری، مدی محمدعل
اســتان اصفهــان در نشســت بــا مدیــران روزنامه هــای 
ــان  ــت: اصفه ــدار گف ــن دی ــندی از ای ــراز خرس ــا اب ــتان ب اس
ــرآمد  ــتاز و س ــری پیش ــف فرهنگی هن ــای مختل در بخش ه
کشــور بــوده اســت و رســانه های اســتان نیــز خــارج از ایــن 

ــد.  ــل نمی کنن ــوب عم ــده و چارچ قاع
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
اشــاره بــه ضــرورت توجــه بــه بحــث »اقتصــاد فرهنــگ« و 
»اقتصــاد رســانه« و لــزوم داشــتن ســعه صــدر در ایــن حــوزه 
اظهــار کــرد: بیــان مشــکات الزم، ضــروری و پســندیده 
اســت؛ امــا بــرای درمــان، در درجــه نخســت الزم اســت هــر 
ــع مشــکل کجاســت؛  ــع رف ــه منب اشــکالی بررســی شــود ک
ــکان داشــته باشــد، مســائل را  ــه ام ــی ک ــا جای ــا ت ــه م البت
ــئله ای  ــر مس ــم و ه ــری می کنی ــا را پیگی ــنویم و آنه می ش
کــه راه حــل آن در اداره کل باشــد، آن را برطــرف خواهیــم کــرد. 
حجت االســام انصــاری بــا تأکیــد بــر لــزوم توجــه بــه 

ــانه های  ــت رس ــت فعالی ــار عظم ــت: در کن ــتان ها گف شهرس
اصفهــان الزم اســت بــه شهرســتان ها نیــز توجــه ویــژه شــود؛ 
زیــرا نشــریه های تخصصــی در شهرســتان های اســتان کمتــر 
فعــال هســتند؛ اصفهان در بســیاری مســائل ازجملــه فرهنگ 
و هنــر، پرچــم دار کشــور اســت و بایــد ایــن پرچــم داری فقــط 
ــوط  ــان محــدود نشــده و دربرگیــری آن مرب ــه شــهر اصفه ب

بــه کل اســتان باشــد. 
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
ــی و  ــش خصوص ــه بخ ــور ب ــذاری ام ــزوم واگ ــه ل ــاره ب اش
مــردم تأکیــد کــرد: دولــت در تمــام بخش هــا ازجملــه 
ــر وظیفــه نظــارت، هدایــت، حمایــت و  حــوزه فرهنــگ و هن
پشــتیبانی را بــر عهــده دارد؛ امــا کار اصلــی بــا مــردم اســت. 
وی بــا تأکیــد بــر لــزوم فعالیت تــوأم بــا اعتمــاد و همدلی در 
فضــای رســانه ای گفــت: یکــی از وجــوه غالــب روزنامــه نقــد 
ــی  ــائل اداری درون صنف ــد مس ــن بای ــت؛ بنابرای ــت اس درس
ــه یکدیگــر اعتمــاد داشــته  ــم و ب ــا یکدیگــر برطــرف کنی را ب

باشــیم تــا مســائل بهتــر حــل شــود.

سینما
 سیامک انصاری 

در سودای اولین سیمرغ
ســیامک  میــزان،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
انصــاری بازیگــر ســینما، تئاتــر و تلویزیــون، 
امســال بــا دو فیلــم راهــی سی وششــمین 

جشــنواره فیلــم فجــر خواهــد شــد. 
ــج  ــاعت پن ــم »س ــته فیل ــال گذش ــاری س انص
عصــر« ســاخته مهــران مدیــری را در صــف 
جشــنواره داشــت؛ امــا ایــن فیلــم بــه جشــنواره 
نتوانســت  نیــز  عمــوم  اکــران  در  و  نرســید 

ــد.  ــرآورده کن ــات را ب توقع
وی تاکنــون در آثــار متفــاوت ســینمایی بــه 
ایفــای نقــش پرداختــه و درمجمــوع در ۱۸ فیلــم 
نقش آفرینــی کــرده اســت. ایــن در حالــی 
اســت کــه بیشــتر مــردم انصــاری را بــرای 
بــازی در آثــار تلویزیونــی و به ویــژه همــکاری بــا 

مهــران مدیــری می شناســند. 
ــی،  ــوت، بی پول ــرم، دع ــوال، ج ــوش، دراک خرگی
ــای شــیرین، نســل ســوخته و کمکــم کــن  مرب
ازجملــه آثــاری اســت کــه انصــاری بــا بــازی در 
آنهــا توانســته اســت توانایــی خــود را در ایفــای 

ــد.  ــه رخ بکش ــف ب ــای مختل نقش ه
کارشناســی  رشــته  دانش آموختــه  انصــاری 
و  هنــر  دانشــکده  از  تلویزیــون  و  نمایــش 
ــا  ــت. او ت ــامی اس ــگاه آزاد اس ــاری دانش معم

بــه حــال در ســمت های بازیگــر، کارگردانــی 4۰ 
نمایــش در زمــان تحصیــل و بــازی در ۳ فیلــم 

ــت.  ــرده  اس ــت ک ــی فعالی ــاه تجرب کوت
ــی  ــا »مان ــترکی را ب ــکاری مش ــال هم وی امس
حقیقــی« در دو فیلــم تجربــه کــرده اســت. 
»خــوک« نــام فیلــم حقیقــی در مقــام کارگــردان 
ــرده  ــی ک ــاری در آن نقش آفرین ــه انص ــت ک اس
اســت. ایــن بازیگــر توانمنــد در فیلــم خــود 
معجونــی،  حســن  همچــون  بازیگرانــی  بــا 
ــار،  ــاز ایزدی ــی رشــیدی، پرین ــی، لیل ــا حاتم لی
پیمــان معــادی، ویشــکا آســایش و علــی مصفــا 
ــوک«،  ــر »خ ــاوه ب ــت. ع ــده اس ــازی ش همب
ــا  ــی ام ــا حقیق ــر ب ــار دیگ ــال ب ــاری امس انص
ــرده       ــکاری ک ــده هم ــام تهیه کنن ــار در مق ــن ب ای

ــت.  اس
ــان  ــی پیم ــه کارگردان ــب« ب ــم »بم وی در فیل
ــه ایفــای نقــش پرداختــه اســت کــه  معــادی ب
دارد.  عهــده  بــر  را  آن  تهیه کنندگــی  حقیقــی 
پیمــان معــادی، لیــا حاتمــی، حبیــب رضایــی، 
ســیامک انصــاری بازیگــران ایــن فیلم هســتند. 
نکتــه جالــب توجــه در ایــن دو فیلــم، تکــرار ســه 
ــادی و  ــا حاتمــی، پیمــان مع ــی لی بازیگــر یعن
ســیامک انصــاری اســت. حــال بایــد دیــد 
بــا  تجربــه همــکاری  در  انصــاری می توانــد 
حقیقــی و معــادی بــه اولیــن ســیمرغ بلوریــن 

ــه؟ ــا ن ــد ی ــرد دســت یاب ــر م ــن بازیگ بهتری
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وقتی برگشتم...
کارگردان وحید موساییان
نویسنده وحید موساییان

بازیگران رضا کیانیان، افشین 
 هاشمی، الدن مستوفی، بیتا 

فرهی، رعنا آزادی ور

شکالتی
کارگردان سهیل موفق

نویسنده کریم خودسیانی 
حمزه صالحی

بازیگران شبنم مقدمی، ناصر  
هاشمی، محمدرضا هدایتی، 

ارژنگ امیرفضلی، علی مشهدی

آپاندیس
کارگردان حسین نمازی
نویسنده حسین نمازی

بازیگران آنا نعمتی، امیرعلی 
دانایی، رضا اکبرپور، سیمون 
سیمونیان، پردیس منوچهری

بررسی شیوه آوازی ابوالحسن خان اقبال آذرساخت سریالی در حمایت از حقوق حیوانات



11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
 بیشترین اسامی که ایرانیان

انتخاب می کنند
ســخن گوی ســازمان ثبت احــوال کشــور بــا اشــاره بــه 
ثبــت بیــش از یــک میلیــون والدت در ۹ ماهــه اول امســال 
ــال  ــی امس ــه ابتدای ــامی در ۹ ماه ــن اس ــت: فراوان تری گف
ــوده  ــه ب ــران فاطم ــرای دخت ــی و ب ــران امیرعل ــرای پس ب
ــه  ــامی ک ــترین اس ــت: بیش ــی گف ــیف هللا ابوتراب ــت. س  اس
ــی امســال از ســوی مــردم انتخــاب شــده ،  ۹ ماهــه ابتدای
در پســران بــه ترتیــب: امیرعلــی، علــی، محمــد، ابوالفضــل، 
امیرحســین، محمدطــه، امیرعبــاس، حســین و کیــان بــوده 

اســت. 
ــه،  ــب: فاطم ــه ترتی ــز ب ــران نی ــر ای دخت ــه داد: ب وی ادام
زهــرا، حلمــا، زینــب، یســنا، نازنین زهــرا، آوا، ریحانــه و 
رهــا بــوده اســت. وی گفــت: در همیــن مــدت ۲۷۶ هــزار و 
۳۹۲ مــورد فــوت ثبــت شــده و نــرخ عمومــی مــرگ و میــر 
۴.۷ در هــزار اســت و بیشــترین علــل مــرگ، بیماری هــای 
قلبــی و عروقــی، ســرطان، بیماری هــای تنفســی و حــوادث 

ــه شــده اســت.  غیرعمــدی ارائ
داد: در ادامــه  ثبت احــوال کشــور   ســخن گوی ســازمان 
ــه  ــزار و ۲۴۶ واقع ــون و ۱۳۸ ه ــال ۱ میلی ــه اول س ۹ ماه
والدت ثبــت شــده کــه از ایــن تعــداد ۵۸۶ هــزار و ۲۰۵ نفــر 
پســر و ۵۵۲ هــزار و ۴۱ نفــر دختــر ثبــت شدهاســت. یعنــی 
نســبت جنســیت بــه ازای هــر ۱۰۰ دختــر، ۱۰۶ پســر اســت. 
ابوترابــی گفــت: میانگیــن ســن مــادران ۲۸ ســال و ۱۰ مــاه و 

میانگیــن ســن پــدران ۳۳ ســال ثبــت شــده اســت. 
وی میانگیــن زندگــی مشــترک بــرای زوجیــن طــاق گرفتــه 
در نــه ماهــه اول امســال را ۹ ســال اعــام کــرد و گفــت: ۶۷ 
ــر از ۱۰ ســال داشــته اند و  درصــد طاق هــا، عمــر ازدواج کمت
ــوده  ــال ب ــر از ۵ س ــا دوام ازدواج کمت ــد طاق ه در ۴۵ درص
ــر از یــک ســال و  اســت. از طرفــی، ۱۱ درصــد طاق هــا کمت
میانگیــن ســن مــردان هنــگام ثبــت طــاق ۳۶ ســال و زنان 

۳۱ ســال بــوده اســت.

 تهیه نظام جامع آموزش های 
فنی و حرفه ای

مدیــرکل دفتــر آموزش هــای فنی و حرفــه ای وزارت آمــوزش 
ــای  ــع آموزش ه ــام جام ــه نظ ــه تهی ــا اشــاره ب ــرورش ب و پ
بــه کمیســیون  آن  ارائــه  و  پنــج ســاله  فنی و حرفــه ای 
آمــوزش مجلــس گفــت: در نظــام جامــع پیش بینــی 
ــام و  ــدی ثبت ن ــد ۵۰ درص ــه رش ــم ب ــر بخواهی ــم، اگ کردی
ــی را  ــه الزامات ــد چ ــیم، بای ــی برس ــاخه فن ــل در ش تحصی

ــم.  ــت کنی رعای
محســن حســینی مقدم در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره 
رســیدن  بــرای  هنرســتان ها،  پیــش روی  چالش هــای 
ــهم  ــه س ــیدن ب ــعه و رس ــم توس ــه شش ــداف برنام ــه اه ب
هدایــت  در  فنی وحرفــه ای  آموزش هــای  درصــدی   ۵۰
را  موضــوع  ایــن  نمی تــوان  کــرد:  اظهــار   تحصیلــی 
نادیــده گرفــت کــه یــک هنرســتان بــدون تجهیــزات، همــان 

دبیرســتان اســت. 
وی افــزود: در شــاخه فنی و حرفــه ای بــا اســتقرار نظــام 
جدیــد، محتــوای آموزشــی دروس دچــار تغییــر شــد و تغییر 

محتــوا نیازمنــد تجهیــزات جدیــد بــرای آمــوزش اســت.

جامعه
پوشش آموزشی 5000 سوادآموز زن

در  نهضــت ســوادآموزی  رئیــس ســازمان  مشــاور 
ــایر  ــا س ــارکت ب ــد مش ــه رون ــواده ب ــان و خان ــور زن ام
معاونــت  بــا  تفاهم نامــه  امضــای  و   دســتگاه ها 
امــور زنــان ریاســت جمهــوری اشــاره و اظهــار کــرد: در 
همیــن راســتا و در دو ســال گذشــته دو طــرح حمایــت 
از زنــان و دختــران عشــایر و روســتایی اجــرا شــد و ۱۰۰۰ 
ــت  ــر و زن را تح ــوادآموز دخت ــده، ۵۰۰۰ س آموزش دهن

پوشــش قــرار دادنــد. 
 بــه گــزارش ایســنا، خدیجــه رســولی در نشســت 
ــواده و  ــان و خان ــور زن هم اندیشــی مشــاوران وزرای ام
مدیــران کل دفاتــر امــور زنــان و خانــواده اســتانداری ها 
ــا  ــد ب ــزار ش ــواد آموزی برگ ــت س ــازمان نهض ــه در س ک
ــر«  ــان اینکــه نخســتین کاس هــای آمــوزش »اکاب بی
در ایــران در ســال ۱۳۱۵ دایــر شــده، گفــت: تنهــا 
ــا از  ــد ام ــرکت می کردن ــا ش ــن کاس ه ــردان در ای م
ــواد آموزی  ــه س ــی در زمین ــا ۱۳۲۵ فعالیت های  ۱۳۱۵ ت
انجــام شــد. وی افــزود: در آن دوره از هــر ۱۰۰ زن، یــک 
ــد  ــال ۱۳۵۵، ۴۸.۵ درص ــا س ــود. ام ــواد ب ــا س زن ب

ــد.  ــر ۵۰ ســال کشــور باســواد بودن جمعیــت زی
مشــاور رئیــس ســازمان نهضــت ســوادآموزی در امــور 
ــاف  ــرد در ســال ۱۳۵۵، اخت ــان ک ــواده بی ــان و خان زن
ســطح ســواد زنــان و مــردان در مناطــق شــهری ۲۳.۴ 

درصــد و در روســتاها ۳۴.۹ درصــد بــوده اســت.

 سفر به سوریه منوط به 
تأمین شرایط و مقتضیات است

ســازمان حــج و زیــارت اعــام کــرد: تــا روشــن شــدن 
نتایــج مذاکــرات و حصــول اطمینــان از وجــود امنیــت 
تأمیــن زیر ســاخت های خدماتــی الزم در  و  کامــل 
ســوریه، فعــًا برنامــه ای در ایــن زمینــه در دســت اجــرا 

نخواهــد بــود. 
ــر  ــی ب ــاری مبن ــار اخب ــی انتش ــا در پ ــزارش ایلن ــه گ  ب
راه انــدازی ســفر زائــران ایرانــی بــه ســوریه، یــک مقــام 
ایــن ســازمان ضمــن ارائــه توضیحاتــی در ایــن زمینــه 
ــنجی  ــارت امکان س ــج و زی ــازمان ح ــرد: س ــام ک اع
بــرای اعــزام زائــران بــه ســوریه را طــی دو ســال اخیــر 
پیگیــری کــرده اســت و نتیجــه اینکــه، هر گونــه اعــزام 
ــرایط،  ــودن ش ــاده ب ــتلزم آم ــور مس ــن کش ــه ای ــر ب زائ
ــدن  ــا ش ــی و مهی ــت های امنیت ــوص پیوس علی الخص
بســترهای خدماتــی مناســب و اطمینــان بخش اســت. 
وحیــد اســکندری بــا اشــاره بــه مصاحبــه اخیــر یکــی از 
ــوای  ــزود: محت ــاره اف ــن ســازمان در این ب مســئوالن ای
آن مصاحبــه دقیقــًا بیــان کننــده همیــن مطالــب اســت 
و بــه نظــر می رســد خبرنــگار محتــرم از تیتــر مناســب و 

منطبــق بــا واقعیــت اســتفاده نکــرده اســت. 
وی مجــددًا خاطــر نشــان کــرد: تحقــق ســفر به ســوریه 

منــوط بــه تأمیــن شــرایط و مقتضیات اســت.

کوتاه اخبار 
 انفجار مهیب مخزن آل پی جی 

در دزفول
انفجــار مخــزن گاز مایــع آل پــی جــی در تأسیســات 
ــزه  ــهرک حم ــی ش ــه راه ــع در س ــی گاز واق ــرکت پرس ش
ــن  ــردم ای ــت م ــث وحش ــول باع ــت دزف ــش سردش بخ
ــدای  ــد. ص ــا ش ــه خیابان ه ــا ب ــدن آن ه ــتان و آم شهرس
انفجــار بــه قــدری زیــاد بــود کــه مــردم مناطقــی از دزفــول 
ــد. در  ــه خیابان هــا آمدن و شــهرک و روســتاهای حومــه ب
بررســی اولیــه علــت حادثــه، انفجــار مخــزن گاز در دزفــول 

ــت.  ــده اس ــوان ش ــی عن ــی و بی احتیاط ــص فن نق
ــول از  ــی، دادســتان عمومــی و انقــاب دزف احمــد قهرمان
تشــکیل پرونــده قضایــی در ایــن  رابطــه خبــر داد و گفــت: 
موضــوع ســهوی و یــا عمــدی بــودن ایــن حادثــه در دســت 

بررســی کارشناســی اســت. 
ــول  ــکی دزف ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــر رواب مدی
گفــت: تعــداد مصدومــان حادثــه انفجــار گاز شــرکت 

ــت.  ــیده اس ــر رس ــه ۱۶ نف ــون ب ــی  گاز  تاکن پرس
جعفریــان افــزود: از ایــن  ۱۶ مصــدوم یــک نفــر در محــل 
حادثــه درمــان شــد و ســایر مصدومــان شــامل ســه نفــر با 
مصدومیــت ســوختگی، هفــت نفــر بــا جراحــت ترومایــی 
و پنــج نفــر بــا مشــکات تنفســی ناشــی از گازگرفتگــی بــه 

بیمارســتان گنجویــان دزفــول انتقــال یافتنــد. 
ــول  ــکی دزف ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــر رواب مدی
تصریــح کــرد: از ســه مصــدوم دارای ســوختگی ایــن 
ــه شــامل یــک مــرد  ــر از مصدومــان حادث ــه،  دو نف حادث
ــش از  ــوختگی بی ــا س ــاله ب ــک زن ۲۹ س ــاله و ی ۲۸ س
ــت هللا  ــوختگی آی ــوانح و س ــتان س ــه بیمارس ــد ب ۷۰ درص
طالقانــی اهــواز، اعــزام شــدند. مصــدوم دیگــر کــه مــردی 

ــد. ــص ش ــتان مرخ ــت از بیمارس ــاله اس ۳۶ س

تجارت سیاه با شیشه مشروب
ــی  ــروبات الکل ــری مش ــع آوری بط ــا جم ــه ب ــرادی ک اف
خارجــی از ســطل های زبالــه شــمال شــهر، آن هــا را 
ــرده  مشــروبات دســت ســاز و اســانس هایی خــاص پرک
و بــا مبلغــی هنگفــت بــه فــروش می رســاندند، دســتگیر 

ــدند.  ش
بــر اســاس ایــن گــزارش مامــوران کانتــری ۱۶۳ ولنجــک 
اعضــای ایــن بانــد را در حالــی دســتگیر کردنــد کــه ایــن 
افــراد بــا جمــع آوری بطری هــای مشــروبات الکلــی 
خارجــی از ســطح زباله هــا، اقــدام بــه پــر کــردن آن هــا بــا 
مشــروبات دست ســاز کــرده و ایــن مشــروبات را بــه اســم 

ــروش می رســاندند.  ــه ف مشــروبات خارجــی ب
ــد  ــن بان ــای ای ــده، اعض ــن پرون ــئوالن ای ــه مس ــه گفت ب
پــس از جمــع آوری بطــری مشــروبات خارجــی از ســطل 
ــی  ــزار تومان ــه ای ۱۰ ه ــا هزین ــهر، ب ــمال ش ــای ش زباله ه
ــردن اســانس  ــه ک ــا اضاف ــرده و ب ــر ک ــا را پ ــن بطری ه ای
ــش  ــی بی ــه قیمت ــا را ب ــی خارجــی، آن ه مشــروبات الکل
ــر  ــاوه ب ــاندند. ع ــروش می رس ــه ف ــان ب ــزار توم از ۲۰۰ ه
الکلــی دســت ســاز، بطری هــای خالــی  مشــروبات 
ــی  ــل توجه ــداد قاب مشــروبات خارجــی و اســانس ها، تع
برچســب برندهــای خارجــی مشــروبات الکلــی نیز کشــف 

ــط شــد. و ضب

یــک فعــال حقــوق زنــان بــا اشــاره بــه 
ضــرورت تصویــب الیحــه »منــع خشــونت 
علیــه زنــان«، گفــت: در حــال حاضــر مســائل 
ــی  ــائل سیاس ــان مس ــودکان در می ــان و ک زن

نادیــده گرفتــه می شــود. 
لیــا ارشــد در گفت وگــو بــا ایســنا، افــزود: مــا 

در حــال حاضــر بــا لوایحــی در مجلــس روبــرو 
ــی  ــدون بررس ــت ب ــال اس ــه ۱۰ س ــتیم ک  هس

باقی مانده اند. 
ســؤال اصلــی اینجاســت کــه مــا چــه موضوعی 
کودکان مــان  و  زنــان  وضعیــت  از  مهم تــر 

ــم؟  داری

ــا  ــودکان و ی ــت از ک ــه حمای ــوط ب ــح مرب لوای
منــع خشــونت علیــه زنــان ســال ها اســت در 

ــد.  ــی مانده ان ــس باق ــتور کار مجل دس
مدیرعامــل مؤسســه »خانــه خورشــید« در 
ــد از مســئوالن پرســید  ــار کــرد: بای ادامــه اظه
چــه موضوعــی از امنیــت زنــان و دختــران 
جوانمــان و بهبــود وضعیــت کودکانمــان در 
ــت  ــر اســت کــه سال هاســت نوب کشــور مهم ت

ــت؟  ــیده اس ــا نرس ــه آن ه ــیدگی ب رس
وی بــا انتقــاد از وضعیــت مســائل اجتماعــی و 
آمارهــای مربــوط بــه آســیب ها در ایــن حــوزه 
تصریــح کــرد: افزایــش روزانــه آمــار مربــوط به 
ــوزه  ــن ح ــت ای ــای وضعی ــیب های اجتم آس
را نشــان می دهنــد. ایــن درحالــی اســت 
ــث  ــل باع ــات کام ــه اطاع ــف در تهی ــه ضع ک
آســیب های  بــه  مربــوط  آمــار  می شــود 

اجتماعــی تنهــا بخشــی از میــزان واقعــی 
باشــد کــه در رســانه ها منتشــر می شــود. 
ــن  ــی قوانی ــای خال ــه ج ــاره ب ــا اش ــد، ب ارش
 حمایتــی در حــوزه آســیب های اجتماعــی 
ادامــه داد: تصویــب الیحــه حمایــت از حقــوق 
ــه  ــونت علی ــع خش ــن من ــودکان و همچنی ک
زنــان گام درســتی در راســتای احقــاق حقــوق 

ــت.  ــه اس ــیب پذیر جامع ــر آس ــن قش ای
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ــد،  ــوان ش ــته عن ــنبه گذش ــه سه ش ــه در مقال آنچ
توصیفــی از فضــای مجــازی و تعاریــف آن بــود کــه 
در تکمیــل آن بایــد یــادآور شــد: »ورود بــه فضــای 
مجــازی از طریــق دنیــای فیزیکــی - حداقــل 
ــای آن  ــق درگاه ه ــا از طری ــی- تنه ــرایط فعل در ش
امکان پذیــر اســت کــه نــرم افزارهــای اجتماعــی از 

ــتند.« ــا هس ــن ورودی ه ــن ای ــه مهم تری جمل
از  مجموعه هایــی  بــه  اجتماعــی  نرم افزارهــای 
ــه دارای  ــود ک ــه می ش ــه ای گفت ــای رایان برنامه ه
ابزارهــای ارتباطــی و تعاملــی همچــون گــردآوری، 
ذخیــره و ارائــه اطاعــات بــه صــورت متــن، صــوت 

ــر اســت.  و تصوی
در اکثــر تعاریــف بــر ویژگــی ارتبــاط و تعامــل 
ــد شــده و ویژگــی  ــا تأکی ــن نرم افزاره دوســویه ای
مشــترک همــه ایــن ابزارهــا امــکان برقــراری 

ــت. ــران اس ــن کارب ــاط بی ارتب
ــط  ــاح را فق ــن اصط ــیاری ای ــه بس ــن هم ــا ای ب
بــرای فناوری هــای اینترنتــی جدیدتــری مثــل 
اجتماعــی  شــبکه های  و  وباگ هــا  ویکی هــا، 
ــد کــه  ــد، امــا بســیاری نیــز معتقدن ــه کار می برن ب
ــا  ــد تنه ــی را نبای ــای اجتماع ــاح نرم افزاره اصط
ــم داد،  ــاص تعمی ــزار خ ــد نرم اف ــا چن ــک ی ــه ی ب
بلکــه بایــد آن را بــه ارتباطــات رایانه هــای اینترنتــی 
ــروه  ــک گ ــکل گیری ی ــث ش ــه باع ــرد ک ــاق ک اط

ــود. ــران ش ــازی از کارب ــی مج اجتماع
ــوان برخــی از نرم افزارهــای  ــن توضیــح می ت ــا ای ب
اجتماعــی شــامل: وبــاگ، ایمیــل، چــت روم، 
گــروه  فــوری،  پیــام  خدمــات  نرم افزارهــای 
گروهــی،  ویرایش گرهــای  ویکی هــا،  افزارهــا، 
وبســایت های  اجتماعــی،  مارک هــای  بــوک 
اشــتراک ویدئــو و فیلــم، و شــبکه های اجتماعــی 

ــرد. ــام ب ــازی را ن مج

در میــان تمامــی نــرم افزارهــای اجتماعــی، آنچــه 
در دنیــای کنونــی مــا از اهمیــت بیشــتری برخوردار 
ــت  ــازی« اس ــی مج ــبکه های اجتماع ــده، »ش ش
کــه بــه اختصــار از آن بــه »شــبکه های اجتماعــی« 

ــاد می شــود. ــا »شــبکه های مجــازی« ی ی
 اصطــاح شــبکه های اجتماعــی را نخســتین بــار 
بارنــز )J.A.Barnes( در ســال ۱۹۵۴ مطــرح کــرد 
و از آن پــس بــه ســرعت بــه شــیوه ای کلیــدی در 

تحقیقــات و مطالعــات بــدل گشــت.
ــک  ــنتی، ی ــی س ــبکه های اجتماع ــوری ش در تئ
ایــن صــورت تعریــف  بــه  شــبکه اجتماعــی 
می شــود: »مجموعــه ای از نهادهــای اجتماعــی 
وســیله  بــه  وســازمان ها کــه  مــردم  شــامل 
مجموعــه ای از روابــط معنــی دار اجتماعــی بــه هــم 
ــتن  ــتراک گذاش ــه اش ــم در ب ــا ه ــد و ب متصل ان

ــد.« ــل دارن ــا تعام ارزش ه
بــه اعتقــاد دکتــر محمــد ســلطانی فر: »شــبکه های 
اجتماعــی فضاهایــی در دنیــای مجــازی هســتند 
کــه بــرای ارتبــاط میــان افــراد مختلــف، با ســطوح 

گوناگــون دسترســی، بــه وجــود آمده انــد.« 
ایجــاد ارتباطــات جمعــی و میــان فــردی، تشــکیل 
تبــادل  و  اطاع رســانی  مجــازی،  اجتماعــات 
شــده ترین  شــناخته  از  نظــرات  و  اطاعــات 

ــتند. ــا هس ــن فضاه ــای ای کارکرده
ــته  ــه دو دس ــوان ب ــی را می ت ــبکه های اجتماع ش

تقســیم کــرد: 
ــه  ــور«، ک ــوا مح ــی »محت ــبکه های اجتماع ۱- ش
ــد  ــع آوری و تولی ــا جم ــی در آن ه ــوع اصل موض

ــت. ــران اس ــط کارب ــوا توس محت
۲-شــبکه های »کاربــر محــور«، کــه موضــوع 
و  آن هــا  میــان  روابــط  و  کاربــران  کلیــدی 

بــود. خواهــد  دوستانشــان 
بــا  اجتماعــی  شــبکه های  کلــی  طــور  بــه 
ــواع گروه هــای  ــل: ســازماندهی ان ــی از قبی اهداف

اجتماعــی مجــازی )بــا تکیــه بــر اشــتراکات 
مختلــف و رســیدن بــه هــدف مشــترک سیاســی، 
اجتماعــی و فرهنگــی در دنیــای واقعــی(، توســعه 
مشــارکت های اجتماعــی، بــه اشــتراک گذاشــتن 
عاقه مندی هــا توســط اعضــا، ایجــاد محتــوا 
توســط اعضــا و تبلیغــات هدفمنــد اینترنتــی 

تشــکیل می شــوند.
در ایــن میــان حداقــل ســه دوره یــا نســل 
اجتماعــی  شــبکه های  مــورد  در  تحقیقــات 
ــا دیگــری  وجــود دارد کــه یافته هــای هــر یــک ب

متفــاوت اســت.
کــه  اســت  معتقــد  تحقیقــات،  اول  نســل 
شــبکه های اجتماعــی بــه انــزوای اجتماعــی 

می شــود. منجــر  کاربــران 
 نســل دوم تحقیقــات، معتقدنــد کــه شــبکه های 
اجتماعــی ارتباطــات اجتماعــی افــراد را افزایــش 
می دهنــد. بنابرایــن فــرد ممکــن اســت ارتباطــش 
را بــا خانــواده یــا خویشــاوندانش کاهــش دهــد، 
ولــی بــا ده هــا نفــر دیگــر ارتبــاط برقــرار می کنــد. 
بــر ایــن اســاس، ایــن فــرد بــه هیــچ وجــه تنهــا 
و منــزوی نیســت و ارتبــاط جدیــدی را جایگزیــن 

ارتباطــات قدیمــی اش کــرده اســت.
نســل ســوم تحقیقــات، حاکــی از آن اســت 
شــرایط  تحــت  تنهــا  اجتماعــی  شــبکه های 
اجتماعــی  انــزوای  بــه  می تواننــد   خــاص 
منجــر شــوند و اگــر آن شــرایط نباشــد، بــه هیــچ 
وجــه بــه انــزوای اجتماعــی منجــر نخواهــد شــد 
ــی  ــات تکمیل ــودش ارتباط ــرای خ ــرد ب ــه ف بلک

ــد. ــاد می کن ایج
از  یکــی  می تــوان  را  اجتماعــی   شــبکه های 
نرم افزارهــای  پرطرفدارتریــن  و  مهم تریــن 

دانســت.  حاضــر  حــال  در  اجتماعــی 
ــک  ــران را در ی ــی، کارب ــای ارتباط ــن نرم افزاره ای
فضــای مجــازی گردهــم میــآورد و بــر مبنــای 

روابــط آن هــا بــا یکدیگــر یــک شــبکه اجتماعــی را 
تشــکیل می دهــد.

می تواننــد  کاربــران  اجتماعــی  شــبکه های  در 
ــرای خودشــان بســازند  ــای شــخصی ب پروفایل ه
ــا  ــر، عاقمندی ه ــخصات، تصاوی ــامل مش ــه ش ک
و ســایر مــوارد دیگــر اســت. امــا شــبکه ای شــدن 
ــه  ــود ک ــاز می ش ــی آغ ــایت ها از جای ــن وب س ای
ــد و  ــه می کن ــر فهرســتی از دوســتان تهی ــر کارب ه
ــه یکدیگــر متصــل  ایــن پروفایل هــای شــخصی ب
و  دوســتان  می توانــد  کاربــر  هــر  می شــوند. 
آشــنایانی راکــه در همــان شــبکه اجتماعــی حضــور 
دارنــد، بــه فهرســت دوســتان خــود بیفزایــد. 
همچنیــن، کاربــران می تواننــد بــا جســتجو در 
پروفایل هــای کاربــران و مشــاهده مشــخصات 
آن هــا بــا افــراد جدیــدی آشــنا شــوند و فهرســت 
این هــا  دهنــد.  گســترش  را  خــود  دوســتان 
اجتماعــی  شــبکه های  امکانــات  ابتدایی تریــن 
هســتند و ایــن وب ســایت ها در ســال های اخیــر 
کوشــیده اند گزینه هــای بیشــتری را در اختیــار 

ــد. ــرار دهن ــود ق ــران خ کارب
ــی  ــب امکانات ــه اغل ــم ک ــب، می بینی ــن ترتی  بدی
از  ایــن،  از  پیــش  اینترنتــی  را کــه کاربــران 
ــب  ــایت کس ــن وب س ــه چندی ــه ب ــق مراجع طری
اجتماعــی  درشــبکه های  یک جــا  می کردنــد، 
ــه  ــت ک ــل نیس ــس بی دلی ــد. پ ــت می کنن دریاف
ــه  ــی را ک ــی از زمان ــل توجه ــش قاب ــران بخ کارب
در اینترنــت بــه ســر می برنــد، بــه حضــور در 
می دهنــد. اختصــاص  اجتماعــی  شــبکه های 

ــا  ــی صده ــل گردهمای ــی مح ــبکه های اجتماع ش
ــدون توجــه  ــه ب ــت اســت ک ــر اینترن ــون کارب میلی
ــه تعامــل و  ــان، جنــس و فرهنــگ، ب بــه مــرز، زب

ــد.  ــات می پردازن ــادل اطاع تب
در واقــع ایــن نرم افزارهــا بــرای افزایــش و تقویــت 
ــی در فضــای مجــازی طراحــی  ــات اجتماع تعام

شــده اند.
یــک  »در  اســت:  معتقــد  پایــان  در  نگارنــده 
مجــازی  اجتماعــی  شــبکه های  جمع بنــدی، 
بــر  مبتنــی  رایانــه ای  هوشــمند  برنامه هــای 
خدمــات  بــر  عــاوه  کــه  هســتند   اینترنــت 
گفــت وگــوی متنــی، صوتــی و تصویــری، جســتجو 
و ایجــاد صفحــات اختصاصــی، امــکان تولیــد، 
ــات  ــواع اطاع ــتراک گذاری ان ــازی و اش ذخیره س
شــامل متــن، صــوت، تصویــر، فیلــم و ســایر 
نرم افزارهــا را بــرای کاربــران خــود بــه صــورت 
 تعاملــی، گروهــی و برخــط )آنایــن( فراهــم 

نموده است. 
ضمــن  می تواننــد  شــبکه ها کاربــران  ایــن  در 
ــا  ــخص ی ــک ش ــا ی ــی ب ــاط تعامل ــراری ارتب برق
گــروه، بــا ســایر افــراد و گروه هــای مرتبــط بــا وی 
نیــز در ارتبــاط قــرار گرفتــه و بــه صــورت داوطلبانــه 
ــکار،  ــتراک گذاری اف ــادل و اش ــه تب ــی ب و انتخاب
و  بپردازنــد  خــود  عاقه مندی هــای  و  عقایــد 
ایــن نقطــه قــوت و قــدرت شــبکه های اجتماعــی 
ــن  ــر تلف ــی ب مجــازی، خصوصــًا شــبکه های مبتن

ــت.« ــراه اس هم
)کتاب خانواده مجازی، سال 1394(

مروری بر نرم افزارها 
و شبکه های اجتماعی مجازی

شــهادت کارگــر مســافرخانه در پرونــده قتــل مســافر میانســال، 
ــل  ــام قت ــا اته ــت و او را ب ــر انداخ ــه دردس ــکارش را ب صاحب
ــه رو کــرد. ایــن در حالــی اســت کــه صاحــب مســافرخانه  روب
مدعــی شــده کارگــر جوانــش بــه خاطــر کینــه ای قدیمــی او را 

عامــل جنایــت کــرده اســت.
روز چهارشــنبه اول آذر مــاه امســال کارکنــان بیمارســتان ســینا 
مــرگ مشــکوک مــرد میانســالی را بــه مأمــوران پلیــس خبــر 
ــری ۱۱۵ رازی  ــوران کانت ــی از مأم ــد تیم ــی بع ــد. لحظات دادن
راهــی بیمارســتان شــدند. مأمــوران بــا جســد مــرد ۶۰ ســاله ای 
ــه  ــر نیم ــی داد پیک ــان م ــی ها نش ــه بررس ــدند ک ــه رو ش روب
جــان ایــن مــرد، پنــج  روز قبــل در حالــی کــه بی هــوش کنــار 
خیابانــی در جنــوب تهــران افتــاده بــود از ســوی رهگــذران بــه 
بیمارســتان منتقــل می شــود، امــا در نهایــت پــس از پنــج روز 

بســتری، بــه کام مــرگ مــی رود.
ــل  ــژه قت ــرس وی ــی آذر، بازپ ــی مناف ــر قاض ــد خب ــد از تأیی بع
تهــران، همــراه تیمــی از کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهــی 
ــی  ــم جنای ــی های تی ــت. بررس ــق پرداخ ــه تحقی ــل ب در مح
ــاز  ــه جانب ــده ک ــوت ش ــرد ف ــه م ــت  ک ــن داش ــت از ای حکای
ــان مــاه  ــود، روز ۲۶ آب جنــگ تحمیلــی و بازنشســته ارتــش ب
بــرای پیگیــری کارهــای اداری اش از شهرســتان ایرانشــهر 
ــان  ــامگاه هم ــده و ش ــران آم ــه ته ــتان ب ــتان و بلوچس سیس
شــب بــه مســافرخانه ای در نزدیکــی راه آهــن رفتــه اســت، امــا 
ســاعتی بعــد صاحــب مســافرخانه کــه مــرد جوانــی بــه نــام 
کامــران بــوده، پــس از کتــک کاری وی را از مســافرخانه بیــرون 
ــن  ــاره ای ــات درب ــه تحقیق ــا ادام ــان ب ــت. همزم ــه اس انداخت
حادثــه، پزشــکی قانونــی در نخســتین معاینــات علــت فــوت 
ــج  ــیب دیدگی نس ــزی و آس ــزی مغ ــال را خونری ــرد میانس م
مغــز بــر اثــر اصابــت جســم ســخت اعــام کــرد. بنابرایــن بــا 
ــه  ــده وارد مرحل ــرگ پرون ــی م ــت اصل ــدن عل ــخص ش مش
ــران صاحــب  ــرس، دســتور بازداشــت کام ــازه ای شــد و بازپ ت

ــرد. مســافرخانه را صــادر ک
ــی  ــی و گفته هــای شــاهد عین ــات میدان ــه تحقیق ــی ک در حال
حادثــه همگــی نشــان مــی داد کامــران بــا میلــه آهنــی بــه ســر 
ــه زده اســت، متهــم پــس از دســتگیری قتــل و  مقتــول ضرب
ــه  ــافرخانه ک ــاگرد مس ــرد. ش ــکار ک ــول را ان ــا مقت ــری ب درگی
ــا  ــوان تنه ــه عن ــی ب ــات پلیس ــت در تحقیق ــی اس ــر جوان پس
شــاهد حادثــه گفــت: مــن شهرســتانی هســتم و مدتــی اســت 
ــه کار  ــوان شــاگرد مشــغول ب ــه عن ــن مســافرخانه ب کــه در ای
هســتم. شــب حادثــه مقتــول بــه مســافرخانه آمــد و تختی در 
یــک اتــاق عمومــی بــرای اســتراحت گرفــت. ســاعتی بعــد من 
ــودم کــه کامــران مــرا صــدا زد و گفــت  ــاق خــودم ب داخــل ات
قصــد دارد مــرد مســافر را از مســافرخانه بیــرون کنــد. لحظاتــی 
بعــد او مــرد مســافر را بــه بهانــه ای از مســافرخانه بیــرون کــرد. 
آن هــا هــر دو بیــرون از مســافرخانه بودنــد کــه دیــدم بــا هــم 
درگیــر شــدند و کامــران بــا میلــه آهنــی ضربــه ای بــه ســرش 
زد. ســپس صاحــب مســافرخانه او را ســوار ماشــین دوســتش 
ــه  ــاعت ب ــک س ــد از ی ــرد و بع ــود، ک ــتش ب ــت دس ــه امان ک
مســافرخانه بازگشــت. وقتــی از او ســؤال کــردم کجــا رفتــی؟ 
بــه مــن گفــت: مســافر حالــش بــد شــده او را بــه بیمارســتان 
بــردم، امــا بعــد فهمیــدم کــه او را داخــل خیابــان رهــا کــرده و 

ــد. ــل کرده ان ــه بیمارســتان منتق ــذران او را ب رهگ

وی ادامــه داد: چنــد روز بعــد کامــران بــه ســراغ مــن آمــد 
ــوت کــرده اســت و  و گفــت مــرد مســافر در بیمارســتان ف
از مــن خواســت اگــر مأمــوران دربــاره مــرد مســافر از مــن 

تحقیــق کردنــد، موضــوع درگیــری را بــه آن هــا نگویــم.
صبــح دیــروز متهــم بــه دادســرای امــور جنایــی منتقل شــد 
ــرار  ــود را تک ــی خ ــای قبل ــان حرف ه ــا هم و در بازجویی ه
ــی  ــتور قاض ــه دس ــات ب ــه تحقیق ــرای ادام ــم ب ــرد. مته ک
منافــی آذر در اختیــار کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهــی 

قــرار گرفــت.
گفت وگو با متهم:

 خودت را معرفی کن؟
کامران هستم ۳۸ ساله.

 چقدر درس خواندی؟
ــده ام.  ــا پنجــم بیشــتر درس نخوان ــدارم ت ــادی ن ســواد زی
یعنــی نیــازی بــه درس خوانــدن نــدارم، چــون وضــع 

مالی مــان خــوب اســت.
 مسافرخانه متعلق به خودت است؟

نــه، مســافرخانه ارثیــه پــدر بــزرگ پــدری ام و صاحــب آن 
پــدرم و عمویــم هســتند.

 شما پس چه کاره ای؟
من مدیر مسافرخانه هستم.

 سابقه داری؟
نه.

 متأهلی؟
مجردم.

 درباره شب حادثه توضیح بده؟
ــد و  ــا آم ــافرخانه م ــه مس ــده ب ــوت ش ــرد ف ــب م آن ش
ــه  ــب کرای ــک ش ــرای ی ــی ب ــاق عموم ــت در ات ــک تخ ی
ــد و  ــراض کردن ــش اعت ــد هم اتاقی های ــاعتی بع ــرد. س ک
مدعــی بودنــد او تشــنج می کنــد و مانــع اســتراحت آن هــا 
ــن خواســتند او را  ــی از م ــاق عموم می شــود. مســافران ات
بیــرون کنــم. پــس از آن مــن، مــرد مســافر را بیــرون کــردم 

ــد روز بعــد فهمیــدم او فــوت کــرده اســت. ــا اینکــه چن ت
 یعنی شما با او درگیر نشدی؟

ــافرخانه  ــرون از مس ــایلش را در بی ــی وس ــن تمام ــه، م ن
تحویلــش دادم و او هــم رفــت.

 اما شاگرد مسافرخانه به عنوان شاهد گفته 
است شما با او درگیر شدید و با میله آهنی به 

سرش زده ای؟
او با من دشمنی دارد و به دروغ شهادت داده است.

 چه دشمنی با شما داشت؟
ــت  ــه اینترن ــدم و او ب ــی خری ــرای او گوش ــل ب ــی قب مدت
وصــل شــد و بعــد از مدتــی فهمیــدم از طریــق تلگــرام بــا 
ــی از او  ــت. وقت ــرار کرده اس ــتی برق ــه دوس ــری رابط دخت
خواســتم رابطــه اش را بــا دختــر جــوان قطــع کنــد، از مــن 
کینــه بــه دل گرفــت و خیــال کــرد مــن قصــد دوســتی بــا 
ــه دل  ــه ب ــن کین ــل از م ــن دلی ــه همی ــر را دارم. ب آن دخت

گرفــت.
مــا وضــع مالــی خوبــی داریــم. حتــی در مشــهد هــم هتــل 
ــا  ــت ب ــچ وق ــه دارم و هی ــل تجرب ــن دلی ــه همی ــم ب داری

مســافر درگیــر نمی شــوم. او دروغ می گویــد.

شاهدی برای قتل مسافر اتاق 202 ادعایجدیدزنکودکربا

ــاه پیــش یوســف ۳ ســاله را از  ــه ۵ م ــا ک زن کودک رب
ــود، در  ــوده ب ــت رب ــرق پایتخ ــای ش ــی از خیابان ه یک
جلســه محاکمــه خــود مدعــی شــد کــه بــر اثــر توهــم 
شیشــه، ایــن پســربچه را بــه خانــه خــود بــرده اســت. 
ــالم  ــح و س ــربچه را صحی ــه پس ــی ک ــن زن آن جای ای
رضایــت  توانســت  بــود،  داده  خانــواده اش  تحویــل 

ــد.  ــب کن ــاکی را جل ــواده ش خان
سه شــنبه، بعدازظهــر  یوســف  گم شــدن   ماجــرای 

۲۷ تیرمــاه ســال جاری اتفــاق افتــاد. پــدر و مــادر 
ــه  ــو ب ــران ن ــری ۱۲۸ ته ــه کانت ــه ب ــا مراجع ــف ب یوس
ــان در  ــی از اقوام م ــه یک ــه خان ــا ب ــد: »م ــس گفتن پلی

ــم.  ــه بودی ــی رفت ــه میهمان ــر ب ــان ایران مه خیاب
ــه  ــه یوســف از خان ــود ک ــر ب حــدود ســاعت ۷ بعدازظه
خــارج شــد، بــه دنبــال یوســف رفتیــم تــا او را بــه خانــه 
بازگردانیــم، امــا در کمــال تعجــب هیــچ اثــری از او نبود. 
ــه ســر داشــت.  ــگ ب ــدار قرمزرن ــک کاه نقاب یوســف ی
مــا همــه اطــراف را دنبــال او گشــتیم، امــا هیــچ اثــری 

از یوســف نبــود.«
دوربیــن  تصاویــر  بررســی  و  تحقیقــات  آغــاز  بــا   
کــودک،  ایــن  مفقودشــدن  محــل  در  مداربســته، 
کارآگاهــان موفــق بــه شناســایی تصویر زن ۴۰ ســاله ای 
شــدند کــه ایــن کــودک ۳ ســاله را تعقیــب کــرده بــود. 
ــی، پــس از  ــو مشــکی و عینــک آفتاب ــا مانت ایــن زن ب
ــچ  ــود هی ــان از نب ــف و اطمین ــب یوس ــر تعقی ــد مت چن
همراهــی بــا ایــن کــودک، دســت او را گرفتــه و در خــاف 
ــتگان  ــکونت بس ــل س ــه مح ــی ب ــیر منته ــت مس جه
یوســف، همــراه بــا یوســف محــل را تــرک کــرده 
 بــود. هم زمــان بــا بررســی ها و اقدامــات پلیســی،  
ــر  ــا انتشــار تصاوی ــن کــودک ۳ ســاله ب ــدر و مــادر ای پ
ــردن  ــرای پیداک ــردم ب ــه از م ــل حادث ــف در مح یوس
فرزندشــان درخواســت کمــک کردنــد تــا اینکــه درنهایت 
ــواده  ــا خان ســاعت ۸ شــب یکشــنبه، زنــی ناشــناس ب
ــه  ــد ک ــا می گوی ــه آن ه ــرد و ب ــاس می گی ــف تم یوس

ــودک را دارد.  ــن ک ــدن ای قصــد بازگردان
پــدر و مــادر یوســف، پلیــس را از تمــاس زن کودک ربــا 
می شــوند.  حاضــر  قــرار  ســر  و  می کننــد  مطلــع 
ــی کــه یوســف را همــراه  درنهایــت هــم ایــن زن درحال

ــان  ــدوده اتوب ــد، مح ــان دماون ــت، در خیاب ــود داش خ
امــام علــی )ع( از ســوی پلیــس دســتگیر شــد و 
یوســف هــم ســالم و ســامت بــه آغــوش خانــواده اش 

ــت. بازگش
ایــن زن در بازجویی هــا اتهــام کودک ربایــی را رد کــرد و 
مدعــی شــد کــه یوســف را بــا خــودش بــرده تــا در دام 

آدم هــای نابــکار و شــیطان صفت نیفتــد.
ــه دادگاه  ــرای رســیدگی ب ــن زن ب ــده ای ــت پرون  درنهای
کیفــری اســتان تهــران فرســتاده شــد. این درحالــی بود 
کــه خانــواده یوســف نیــز بــه دلیــل اینکــه فرزندشــان 
ــود را  ــت خ ــد، رضای ــل گرفتن ــالم تحوی ــح و س را صحی

نســبت بــه متهــم اعــام کردنــد. 
ایــن زن در برابــر قضــات شــعبه پنجــم دادگاه کیفــری 
قــرار گرفــت و این بــار در اظهاراتــش گفــت: »مــن تنهــا 
هســتم. ۱۵ ســال اســت کــه طــاق گرفتــه ام. خانــواده ام 
ــه را  ــن بچ ــن ای ــد. م ــی می کنن ــتان زندگ ــم شهرس ه
ــد  ــت و بای ــی اس ــه کارم خیاط ــی ک ــدم. از آنجای ندزدی
ــنیدم  ــم ش ــر از همکاران ــد نف ــم، از چن ــبانه روز کار کن ش
ــم  ــر بتوان ــود راحت ت ــث می ش ــیدن باع ــه شیشه کش ک
ــرای همیــن شیشــه مصــرف می کــردم. آن  کار کنــم. ب
روز هــم بــه خاطــر مصــرف شیشــه دچــار توهــم شــده 

بــودم.
 وقتــی یوســف را دیــدم، تصــور می کــردم خواهــرزاده ام 
ــردم.  ــه ب ــه خان ــا خــودم ب ــن او را ب ــرای همی اســت. ب
ــتم. او را  ــی داش ــار خوب ــف رفت ــا یوس ــدت ب ــن م در ای
ــردم.  ــارک می ب ــه پ ــردم. ب ــه ســینما می ب ــا خــودم ب ب
ــرا  ــم م ــدم. یوســف ه ــاس می خری ــب لب ــش مرت برای
ــادرش  ــه م ــم بهان ــار ه ــی یک ب ــت، حت ــت داش دوس
ــتگانم  ــد از بس ــر می کردن ــن فک ــرای همی ــت. ب را نگرف
ــاس  ــن تم ــا م ــتانم ب ــی از دوس ــه یک ــا این ک ــت ت اس
ــش هســتند و  ــواده یوســف دنبال ــت: خان ــت و گف گرف
عکســش را در فضــای مجــازی منتشــر کرده انــد. تــازه 
آن جــا بــود کــه فهمیــدم چــه کار کــرده ام. بــرای همیــن 
ــل  ــف را تحوی ــودم یوس ــم و خ ــاس گرفت ــا تم ــا آن ه ب

دادم.«
ــی وارد شــور  ــت قضائ ــز هیئ ــن جلســه نی ــان ای در پای

ــد. ــادر کنن ــاره ص ــود را در این ب ــا رأی خ ــدند ت ش

کنش    وا

 سخن گوی سازمان ثبت احوال 
کشور   

با فرآهم شدن زیرساخت و انجام مطالعات الزم، 
می توان برای حذف شناسنامه از گردونه اسناد و 
مدارک هویتی تصمیم الزم را اتخاذ کرد. در افقی 
که تعیین شده است و در دراز مدت بسیاری از 
مأموریت های پراکنده امروزی که توسط اسناد 
متنوع قابل دسترسی است در کارت هوشمند 

ملی متمرکز خواهد شد، بنابراین در کوتاه مدت 
تصمیمی برای حذف شناسنامه اتخاذ نشده است.

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس 

استانی شدن بودجه آموزش و پرورش تا ردیف 
مستقلی نداشته باشند، محل اشکال است. ما از 

استانی شدن اعتبارات استقبال می کنیم اما در 
همین استان گیان که استان خود بنده است، 

۹۷۰ میلیارد تومان بودجه آموزش و پرورش 
است در حالی که بودجه کل دستگاه ها در استان 
نصف این عدد هم نیست. وقتی بودجه آموزش 
و پرورش در یک استان به این حجم می رسد، 

 ممکن است استاندار حریف شود و هر جا 
کم می آورد از بودجه آموزش و پرورش بگیرد و 
مطالبه های این بخش را نگه دارد و این باعث 
شود آموزش و پرورش روز به روز فقیرتر گردد.

 مدیر امور اجرایی معاینه فنی 
کشور 

 در حال حاضر مراکز تست هیدرواستاتیک به
۶۹ مرکز افزایش پیدا کرده است و امروز در ۲۲ 

استان کشور ما شاهد فعالیت این مراکز هستیم. 
بی تردید ظرف یک ماه آینده در تمامی استان های 

 کشور این مراکز فعالیت خود را 
آغاز خواهند کرد. ۹ استان کشور امروز مراکز تست 

 هیدرواستاتیک را ندارند که ظرف هفته آینده 
۷ مرکز در ۷ استان دیگر کشور که تکمیل شده اند 

کار خود را آغاز می کنند تا در این استان ها نیز 
 مردم بتوانند برای تست هیدرواستاتیک 

مراجعه کنند. در حال حاضر مردم می توانند به این 
مراکز مراجعه کنند.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری 
دلیل اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات 

پرستاری، همچنان نبود منابع مالی است. ما برای 
 اجرای این قانون ۱۰۰۰ میلیارد تومان 

پیش بینی کردیم و به وزارت بهداشت 
پیشنهاد دادیم. این وزارتخانه نیز با نظر موافق، آن 
را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرستاد. این 

 سازمان نیز با اجرای قانون موافقت نکرد و 
اعام کردند منابع آن را نداریم. در نهایت برای 

بررسی به مجلس رفت. ما نامه ای به کمیسیون 
بهداشت نوشته ایم و تاش می کنیم با نمایندگان 

مجلس به ویژه کمیسیون تلفیق صحبت کنیم.
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دیگه چه خبر؟

 ذوق مرگ شدن رژیم غاصب
توئیتــر فارســی دولــت اســرائیل بــه دلیــل انتقــال ســفارت 
کشــور »گوآتمــاال« بــه بیت المقــدس غــرق در شــور و شــعف 

شــد.

 وضعیت وخیم وبا در یمن 
براســاس آخریــن گزارش هــا، شــمار نفــرات آلــوده بــه وبــا در 

یمــن بــه یــک میلیــون نفر رســیده اســت.

 انتفاضه چهارم
ــام  ــس از اع ــطینی پ ــت: 11 فلس ــت آی نوش ــدل ایس می
ــرای اســرائیل از طــرف ترامــپ و  پایتختــی بیت المقــدس ب

در ناآرامی هــای اخیــر کشــته شــده اند.

 حقیرید!
واکنــش وزارت خارجــه ایــران بــه گســتاخی وزیــر خارجــه 
رژیــم بحریــن دربــاره ســرزمین و حکومــت ایــران: 
ــرفراز  ــران س ــاره ای ــه درب ــد ک ــر از آنی ــر و کوچک ت حقیرت
 و مظهــر تاریــخ و تمــدن کهــن و پرشــکوه اظهارنظــر 

کنید.

 جدیدترین واکنش دولت ترکیه پس از چالش 
به وجودآمده با امارات

پــس از درگیــری دیپلماتیــک بیــن دو کشــور ترکیــه و امارات 
ــا،  ــن پاش ــه فخرالدی ــی علی ــت مطلب ــل ریتوئی ــه دلی ــه ب ک
آخریــن حاکــم امپراتــوری عثمانــی، در شــهر مدینــه توســط 
بــن زائــد، وزیــر خارجــه امــارات، رخ داد، دولــت ترکیــه 
ــام  ــه ن ــرار دارد، ب ــارات ق ــفارت ام ــه در آن س ــی را ک خیابان

ــرد. ــذاری ک ــن پاشــا نامگ فخرالدی

 پاقدم ترامپ
ســی ان ان نوشــت: ســال نخســت ریاســت جمهــوری ترامــپ 
تغییــرات خاصــی را بــرای خاورمیانــه در پــی نداشــت؛ جــز 
اینکــه ایــران قدرتمندتــر شــد و عربســتان ســعودی بیــش از 

پیــش در بحــران جنــگ یمــن فرورفــت.
 اعدام جوانان بحرینی

دادگاه نظامــی آل خلیفــه ۶ جــوان بحرینــی را به اتهــام واهی 
طراحــی برنامــه تــرور فرمانــده نیروهــای مســلح ایــن کشــور 
ــر اســاس حکــم دادگاه نظامــی  ــه اعــدام محکــوم کــرد. ب ب
ــت  ــلب تابعی ــن س ــدام همچنی ــه اع ــان ب ــن، محکوم بحری
شــدند. از ســوی دیگــر، ایــن دادگاه همچنیــن هفــت متهــم 
ــه ســلب تابعیــت و هفــت ســال  ــده را ب دیگــر در ایــن پرون
ــن  ــه انجم ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد. ای ــوم ک ــدان محک زن
ــم  ــدور حک ــات ص ــای جزئی ــا افش ــن ب ــر بحری ــوق بش حق
اعــدام ایــن ۶ جــوان اعــام کــرد: متهمــان حتــی نمی داننــد 
فرمانــده نیروهــای مســلح بحریــن کیســت کــه برنامــه ترور 

وی را طراحــی کــرده باشــند!

ــه و کاهــش  ــر زلزل ــی در براب ــاه، روز »ایمن 5 دی م
آثــار بایــای طبیعــی« نامگــذاری شــده اســت. در 
ــای  ــه و آموزش ه ــای زلزل ــد مانوره ــن روز، بای ای
ــرد.  ــا خســارات آن صــورت گی ــه ب چگونگــی مقابل
اگــر ایــن موضــوع درســت و جــدی صــورت 
ــری را در  ــروز خســارات  جبران ناپذی ــت، ام می گرف
کرمانشــاه و شــهرهای اطرافــش نداشــتیم و گرفتار 
ــاهد  ــد و ش ــن ح ــه در ای ــوع زلزل ــران از وق و نگ

ــم.  ــن بزرگــی نبودی ــه ای ــب ب مصائ
مهم تریــن رکــن در مقابلــه بــا زلزلــه، آمــوزش 
اســت. دولــت بایــد از همــه نهادهــای آموزشــی و 
ــن  ــرد و ای ــره بگی ــم به ــر مه ــن ام ــی در ای فرهنگ
موضــوع را یــک تکلیــف همگانــی کنــد. همــه بایــد 
بداننــد در زمــان وقــوع چــه کننــد تــا هــم خــود و 

ــد. ــن آســیب را ببینن ــران کمتری هــم دیگ
در ســال های اخیــر اطاعــات زیــادی را دربــاره 
زلزلــه کســب و فرآینــد وقــوع آن را بهتــر از پیــش 
درک کرده ایــم و بــا تلفــات ناشــی از آن آشــنا 
هســتیم؛ امــا هنــوز هــم بــرای مقابلــه بــا آن کاری 
نمی توانیــم انجــام دهیــم. البتــه دانــش امــروزی 
پیشــنهاد  را  راه حل هایــی  دارد،  توانــی کــه  بــا 
ــه نظــر  ــد ب ــد کــه در بعضــی از شــرایط مفی می کن

می رســد. 
بــا وجــود ایــن، در حــال حاضــر ایــن امــکان وجــود 
نــدارد کــه بــه مــردم گفــت دقیقــا چــه وقــت زلزلــه 

ــد. روی می ده
 توصیه های ایمنی حین وقوع زلزله

اگــر هنــگام وقــوع زلزلــه در خانــه هســتید، 
می توانیــد جــان خــود و بســتگانتان را بــا داشــتن 
آگاهــی دربــاره پناه گرفتــن و انجــام واکنــش 
ســریع و مناســب نجــات دهیــد؛ بنابرایــن الزم 

ــید: ــته باش ــر داش ــد نظ ــل را م ــکات ذی ــت ن اس
همچنیــن  و  بلنــد  و کمدهــای  پنجره هــا  *از 
اشــیایی کــه ممکــن اســت بــر روی شــما ســقوط 

ــوید. ــد، دور ش کنن
ــا  ــر ی ــز تحری ــا می ــوری ی ــز ناهارخ ــر می *در زی
تخت خــواب پنــاه بگیریــد و چنانچــه در اثــر زلزلــه 
ــتانتان  ــا دس ــا را ب ــای آنه ــد، پایه ه ــت کردن حرک

ــد. ــم بگیری محک
ــه  ــی ک ــد و در حال ــاه بگیری ــا پن ــج دیواره *در کن
ــت  ــد، حرک ــان گرفته ای ــا بازوهایت ــود را ب ــر خ س

ــد. کنی
*از پله ها یا آسانسور استفاده نکنید.

*اگــر محــل ایمــن وجــود نــدارد و شــما در راهــرو 
ــه  ــی ک ــد و در حال ــوار بروی ــار دی ــه کن ــتید، ب هس
نشســته اید، ســر خــود را بــر روی زانوهــا خــم 
ــت  ــت ها، پش ــف دس ــا ک ــه ب ــن اینک ــد؛ ضم کنی
ــر  ــا از س ــک بازوه ــا کم ــد، ب ــود را گرفته ای ــر خ س

ــد. ــت کنی ــود محافظ خ
 توصیه های ایمنی پیش از وقوع زلزله

*آســیب پذیری منــزل خــود را در برابــر زلزلــه 
زلزلــه،  از  ناشــی  آتش ســوزی  بــرآورد کنیــد. 
می توانــد در اثــر شکســتگی لوله هــای روغــن و گاز 
یــا جدایــی اتصــاالت آنهــا اتفــاق بیفتــد؛ بنابرایــن 
و  نفت ســوز  بایــد گرم کــن و ســایر تجهیــزات 
گازســوز را محکــم در جایشــان ببندیــد و در صــورت 
ــد. ــتفاده کنی ــر اس ــاالت انعطاف پذی ــکان از اتص ام

*شــما بایــد اشــیای ســنگین ماننــد کتابخانه هــا، 
گل هــای آویــز و چراغ هــا را در جــای خــود محکــم 

. کنید
ردیف هــای  در  را  بــزرگ  و  ســنگین  *اشــیای 
پاییــن قفســه ها قــرار دهیــد و وســایل را براســاس 

متصــل  دیــوار  بــه  ایمنــی  آیین نامه هــای 
کنیــد. )البتــه در ایــران بــرای این گونــه مــوارد 
آیین نامــه ای وجــود نــدارد و معمــوال براســاس 
ــن در  ــکاران انجــام می شــود؛ بنابرای ــه صنعت تجرب
ــه ســایر کشــورها  ــد از آیین نام ــکان بای صــورت ام

ــود.( ــتفاده ش اس
ــال  ــد یخچ ــزل مانن ــد من ــنگین و بلن ــوازم س *ل
ــه های  ــد و قفس ــواری بلن ــای دی ــزر، کمده و فری
ــه حســاب  ــوان اشــیای غیرایمــن ب ــه عن ــاب ب کت
ــا را در محــل خــود محکــم  ــد آنه ــه بای ــد ک می آین
ببندیــد. در غیــر ایــن صــورت بایــد هنــگام زلزلــه از 

ــا دور شــوید. آنه
*لوله هــای آبگرمکــن و ســقف های شــیروانی 
را چــک کنیــد تــا احتمــال افتــادن آنهــا را هنــگام 
زلزلــه کاهــش دهیــد. بایــد مواظــب اشــیای 
ســاختمان  خارجــی  قســمت های  در  موجــود 
ــا  ــار پنجره ه ــزان در کن ــان آوی ــر و گیاه ــد کول مانن
باشــید و آنهــا را کامــا ایمــن یــا بــه جــای دیگــری 

ــد. ــل کنی منتق
بازســازی  همچنیــن  و  امــر ساخت وســاز  *در 
ــرات  ــش خط ــرای کاه ــی، ب ــاختمان های قدیم س
ــاختمانی  ــای س ــاس آیین نامه ه ــد براس ــه بای زلزل

عمــل کنیــد.
*بــرای شناســایی مکان هــای ایمــن، راه هــای 
ــوئیچ  ــی آب و گاز و س ــیرهای اصل ــی و ش خروج
ــه  ــود تهی ــزل خ ــه از من ــک نقش ــرق، ی ــی ب اصل

ــد. کنی
*کیــف حــاوی وســایل ضــروری را در مکانــی 
مطمئــن کــه دسترســی بــه آن آســان باشــد، قــرار 
ــه ســایر اعضــای  دهیــد و محــل نگهــداری آن را ب

ــد. ــز اطــاع دهی ــواده نی خان

ششــمین محفــل اوج هنــر به منظــور پاسداشــت نادر 
طالــب زاده بــا عنــوان »آقــای نــادر« برگــزار شــد. ایــن 
محفــل عصــر دیــروز )4 دی مــاه( در نخلســتان مرکــز 

فرهنگی رســانه ای اوج برگــزار شــد.
 قائم مقامی: طالب زاده، روشنفکری 

انقالبی از ذات دین است
حجت االســام و المســلمین ســید محمــد قائم مقامی 
آقــای  مدت هاســت  گفــت:  جلســه  ابتــدای  در 
ــردی اســت  ــه می شناســم. او ف ــب زاده را این گون طال
ــت  ــن حقیق ــنفکرانه ای از ای ــق و روش ــه درک عمی ک

ــت. ــن اس ــنفکری از ذات دی ــاب( دارد؛ روش )انق
 برجی: نادر طالب زاده مورد وثوق 

شهید آوینی بود
مراســم گفــت:  دیگــر  بخــش  در  برجــی  رضــا 
ســخن گفتن اینجــا ســخت اســت. مــن سال هاســت 
شــاگرد نــادر طالــب زاده هســتم و خــدا را شــکر؛ امــا 
ایــن بزرگداشــت خیلــی دیــر برگــزار شــد؛ وقتــی نــادر 
در ســارایوو می دویــد یــا در گراجــده کــه تنهــا گــروه در 
ــود، تمــام آثــارش را خــودش فیلمبــرداری  ســارایوو ب

ــودم. ــردار ب ــن فیلمب ــه م ــه جــز کاری ک ــرد، ب می ک
ــس از  ــود. پ ــذار ب ــتند پایه گ ــادر در مس ــزود: ن وی اف
ــد  ــم شــد؛ چن ــی، ســینمای مســتند یتی شــهید آوین
ســال هــم نــادر کار را کنــار گذاشــت، امــا دوباره شــروع 

کــرد.
برجــی گفــت: مرتضــی آوینــی مشــورت ها را بــه نــادر 
طالــب زاده ارجــاع مــی داد و مــا کمتــر ایــن اتفاقــات 
را شــاهد بودیــم. نــادر شــیوه خاصــی در مســتند دارد 
ــادر، اشــراف  ــی ن ــد؛ ویژگ ــر می کن و مخاطــب را درگی
بــه تکنیــک فیلمســازی اســت. در ســینمای مســتند 
ــوان  ــه عن ــی او را ب ــم و آوین ــگاه را نداری ــوع ن ــن ن ای

ــول داشــت. مستندســاز قب
برجــی تأکیــد کــرد: نــادر طالــب زاده مــورد وثــوق آوینی 
بــود. نــادر ســوار بــر مســتند اســت و ســوژه را عریــان 
بــه مخاطــب نشــان می دهــد؛ شــاگردهای نــادر 

ــه  ــا ک ــد و او هرج ــیس کردن ــار را تأس ــون المن تلویزی
باشــد، منشــأ خیــر اســت.

 دهباشی: کمتر استادی را دیدم که 
شاگردانش موفق باشند

حســین دهباشــی در بخــش دیگــری از مراســم درباره 
تعاریفــی کــه از طالــب زاده ارائــه می شــود، گفــت: مــن 
دربــاره کســی کــه همــه می شناســیم، قصــد تعریــف 
ــی  ــده، چــه از غــرب برگشــته؛ وجه ــدارم؛ چــه رزمن ن
کــه ایشــان را نــادر می کنــد بــه عنــوان انســان تواضــع، 
ــان  ــه جوان ــات ب ــه امکان ــخاوتمند در ارائ ــوع، س خش
و اســتفاده از نــام ایشــان بــرای برنامه ســازی و... 
اســت. کمتــر اســتادی را دیــدم کــه شــاگردانش موفق 
باشــند و دیــده شــوند. اســوه انســان بودن، مهم تریــن 

وجــه اوســت.
 طالب زاده: انقالب، همچنان پرقدرت است

نــادر طالــب زاده در بخــش دیگــر مراســم بــا تشــویق 
ــان و  ــت هنرجوی ــد و محب ــن آم ــه روی س ــار ب حض
مدعویــن را پاســخ گفــت و تأکیــد کــرد: برایــم ســخت 
ــن  ــن جش ــنوم. ای ــا را بش ــی از صحبت ه ــود بعض ب
ــت و  ــکل گرف ــان ش ــی در جه ــت؛ تحول ــاب اس انق
مــن هــم در ایــن میــدان بــودم. مــن مرهــون والدینــم 

هســتم.
ایــن فیلمســاز تصریــح کــرد: انقــاب همچنــان 
پرقــدرت اســت؛ بــرای نمونــه اربعیــن مانــور خداوندی 
ــدس  ــاره بیت المق ــپ درب ــر ترام ــام اخی ــت و اع اس

ــد. ــان می ده ــتر نش ــدرت را بیش ــن ق ای
ــی  ــب مختلف ــنده کت ــر«، نویس ــه داد: »پای وی ادام
اســت کــه چنــدی پیــش از دنیــا رفــت. دوســال پیش 
ــه طــور  در کنفرانــس هولوکاســت حضــور داشــت و ب
مشــکوک از دنیــا رفــت؛ او ده کتــاب مشــهور نوشــت 
کــه ترجمــه شــده و اعتقــاد دارم مســلمان از دنیــا رفته 

اســت.
ــه ای را  ــک عرص ــاب ی ــول انق ــت: تح ــب زاده گف طال
ــد. ــم آن را درک می کنن ــا ه ــه خارجی ه ــان داد ک نش

ایمنی در برابر زلزله

پاسداشت »نادر طالب زاده« با عنوان »آقای نادر« برگزار شد 

انقالب همچنان پرقدرت است
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