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پیروز انتخابات، مردم ایران و نظام جمهوری اسالمی هستند
در صفحه سیاست )2( بخوانید

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی در پی حضور حماسی و پرشکوه مردم در انتخابات:

دولت آینده رعایت اقشار ضعیف و برخورد با فساد را در صدر برنامه ها قرار دهد

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

آیین زمامداری
 در سیره حکومتی امام علی)ع(

ــه حکومــت، نگاهــی  ــگاه امیرالمؤمنیــن)ع( ب ن
و  دنیامدارانــه  نــگاه  بــا  کــه  نگاهــی  اســت؛  الهــی 
قدرت محورانــه بــه حکومــت تفــاوت اساســی دارد. 
امــام علــی)ع( جهــان را آفریــده حضــرت حــق و خــدا را 
کــه خلــق  مالــک مطلــق هســتی می دانــد؛ خداونــدی 
را بــه حــال خــود رهــا نســاخته، بلکــه زمینــه هدایــت 
کمــال حقیقــی از طریــق بعثــت  و راهیابی  شــان را بــه 
بــه  هدایــت  ایــن  اســت.  کــرده  فراهــم  پیامبــران 
ــوازم  ســوی حقیقــت تحقــق نمی یابــد، مگــر اینکــه ل
تحقــق ایــن هــدف در محیــط زندگــی و جامعــه وجــود 

داشــته باشــد.
از نــگاه حضــرت علــی)ع( ســاختار حکومــت نــه صرفــا 
اقتصــادی  امــور  مدیریــت  در  آن  نقــش  دلیــل  بــه 

اجتماعــی، تامیــن امنیــت و...
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نهادینه کردن فرهنگ 
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 نگاهی به رقابت نابرابر 
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کل فرهنگ و ارشاد اسالمی   مدیر 
استان اصفهان:
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در اصفهان اجرایی می شود صفحه 4

کل اوقاف استان اصفهان   مدیر 
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 |توجه ویژه اوقاف 
به اجرای نیت واقفان  صفحه 4

رئیس اداره مرتع منابع طبیعی:

 |چرای دام ها، 4 برابر ظرفیت 
مراتع چهارمحال و بختیاری است 
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معماری وارداتی جایگزین خانه های سنتی

|بادگیرهای یزد بر باد می روند 
صفحه 7

اخبار روز
امیدوارم وکیل شایسته ای برای نمایندگی 

مطالبات شما مردم عزیز ایران باشم
کسب23 میلیون و 546  حجت االسالم دکتر حسن روحانی با 

هزار و 616 رأی، رئیس جمهور دوازدهم جمهوری اسالمی ایران 
گذشته در جمع  کشور، روز  شد. عبدالرضا رحمانی  فضلی، وزیر 
کرد... کشور اعالم  خبرنگاران، با اشاره به پایان شمارش آرا در 
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یادداشت
به قلم سردبیر

توصیه های امام رضا)ع(
درباره سالمتی                                                                             
ــم پزشــکی  ــه عل ــه در زمین از نخســتین کســانی ک
کتــاب نوشــته اند، امــام علی بن موســی الرضا)ع(

است. 
امــام وقتــی بــه ســوی طــوس می آمدنــد، در 
از  جماعتــی  بــا  مأمــون  مجلــس  در  نیشــابور 
ــویه  ــن ماس ــا ب ــون یوحن ــکان چ ــفه و پزش فالس
ــدی و  ــه هن ــن بهل ــوع و اب ــن یخش ــل ب و جبرئی
ــه  ــب ب ــخن از ط ــد و س ــرد آمدن ــان گ ــر کس دیگ
ــام  ــاره از ام ــون در این ب ــی مأم ــد. وقت ــدان آم می
علیه الســالم پرســید،  حضــرت فرمــود: »بــرای 
مــن بــه مــرور زمــان تجربیاتــی حاصــل شــده کــه 

بــرای شــما می نویســم.« را  آن 
حضــرت)ع(  کتابــی را دربــاره امــور پزشــکی نوشــت 
و بــرای او فرســتاد و مأمــون دســتور داد تــا آن را بــا 
آب طــال بنویســند؛ از ایــن رو بــه »رســاله ذهبیــه« 

موســوم شــد.
ــات  ــه بیان ــا)ع(، مجموع ــام رض ــه ام ــاله ذهبی رس
ــه در  ــت ک ــام اس ــکی ام ــی و پزش ــمند علم ارزش
نوشــیدنی ها،   و  غذاهــا  خــواص  شــرح  بــا  آن 
راهکارهــای بهزیســتی و بهداشــت و ســالمت را بــه 
انســان می آمــوزد و ضمــن توجــه بــه تکنیک هــای 
مقابلــه بــا بیماری هــا و آســیب های روحــی و 
ــد.  ــی می کن ــد و بررس ــائل را نق ــن مس ــی،  ای روان
بخشــی از آن رســاله گرانمایــه نیــز بــه بحــث دربــاره 
اهمیــت حیاتــی حجامــت و فصــد )شــکافتن رگ 
ــش را  ــکار حیات بخ ــن راه ــه و ای ــار( پرداخت بیم
ــان  ــدون درم ــای ب ــیاری از بیماری ه ــر بس درمانگ

ــوان کــرده اســت. عن
ــرت  ــار حض ــخنان گوهرب ــمتی از س ــه، قس در ادام
رضــا)ع( را دربــاره رعایــت نــکات بهداشــتی و حفــظ 
ســالمتی بــدن آورده ایــم. امیدواریــم بــا توجــه بــه 
توصیه هــای آن حضــرت و بهره گیــری از علــوم 
جدیــد پزشــکی، همیشــه از بدنــی ســالم و بــه دور 

ــه بیمــاری برخــوردار باشــید. از هــر گون
ــده اش آزار و آســیب  ــه نمی خواهــد مع 1. کســی ک

ببینــد، موقــع غــذا خــوردن آب ننوشــد.
بواســیر  بیمــاری  از  می خواهنــد  آنــان کــه   .2 
و رنــج روده ای و درد قســمت پشــت بــدن در امــان 
باشــند،  هــر شــب ده دانــه خرمــای برشته شــده را 

بــا روغــن گاو بخورنــد.
3. کســی کــه نمی خواهــد از درد مثانــه بنالــد  
حتــی نبایــد یــک لحظــه هــم ادرارش را نــگاه دارد؛  

ــر پشــت اســبی ســوار شــده باشــد. اگرچــه ب
4. کســانی کــه بــه ضعــف حافظــه دچارنــد،  بهتــر 
ــیاه  ــمش س ــال کش ــت مثق ــه روزه هف ــت هم اس
ناشــتا و نیــز ســه تکــه زنجبیــل کــه در عســل 
ــردل  ــی خ ــا کم ــرورده( ب ــل پ ــد )زنجبی خوابانده ان
ضمــن غــذای روزانــه خــود بخورنــد. بــرای تقویــت 
ــه روزه ســه  ــه هم ــروی فکــری خــوب اســت ک نی

ــد. ــده بخورن ــات کوبی ــا نب ــه ب ــه هلیل دان
ــد؛  ــرغ بپرهیزی ــوردن تخم م ــاده روی در خ 5. از زی
ــی دارد  ــم بازم ــل منظ ــد را از عم ــن کار کب ــرا ای  زی
و در ســر و معــده بادهــای زیان بخشــی بــه وجــود 

می آورد.

کوتاه اخبار 
رئیس ستاد انتخاباتی استان اصفهان: 

 مشارکت 73 درصدی مردم 
استان اصفهان در انتخابات

ــی  ــار نهای ــاره آم ــی درب ــی دقایق ــا عقدای ــید رض س
انتخابــات اظهــار داشــت: جمعیــت کل اســتان 
ــر اســت  ــون و 120 هــزار و 850 نف ــان 5 میلی اصفه
کــه از ایــن تعــداد، 3 میلیــون و 497 هــزار و 864 
نفــر واجــد شــرایط رای دادن بودنــد.وی افــزود: 
آرای ثبت شــده تــا آخریــن لحظــه اخــذ رای در 
اســتان اصفهــان 2 میلیــون و 560 هــزار و 347 نفــر 
ــان  ــتان اصفه ــردم در اس ــارکت م ــد مش ــود. درص ب

ــت. ــوده اس ــد ب 73.20 درص
رئیــس ســتاد انتخاباتــی اســتان اصفهــان تصریــح 
کــرد: جمعیــت کل اصفهــان 2 میلیــون و 243 هــزار 
ــن شــرایط رای دادن  ــه واجدی ــر اســت ک و 249 نف
ــزار  ــون و 576 ه ــک میل ــان ی ــتان اصفه در شهرس
و 948 نفــر بودنــد؛ همچنیــن آرا ثبت شــده تــا 
ــه  ــت ک ــر اس ــزار و 704 نف ــه 988 ه ــن لحظ آخری

ــوده اســت.  درصــد مشــارکت 62.70 ب
ــردم  ــوچ م ــاس ک ــر اس ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
یــا مســافرت میــزان مشــارکت در شهرســتان ها 
ــه  ــداد خــود شهرســتان می شــود، ادام بیــش از تع
داد: بیشــترین آمــار مشــارکت در نطنــز 111.99، 
فریدونشــهر 91.53 و ســمیرم 108.9 و چــادگان 
110، اردســتان 125.62 درصــد بــوده اســت. تســنیم

چامسکی:
غرب در برابر آیت هللا خامنه ای 

تحقیر شد
نــوام چامســکی، تحلیلگــر و تئوریســین آمریکایــی 
ــران آیــت هللا  ــات در ای ــروز واقعــی انتخاب گفــت: پی
خامنــه ای اســت و در واقــع غربی هــا در برابــر 

ــدند.  ــر ش ــه ای تحقی ــت هللا خامن آی
تحلیلگــران  و  تئوریســین ها  از  چامســکی  نــوام 
دربــاره  نظــری  اعــالم  در  آمریکایــی  مشــهور 
ــروز  ــران گفــت: پی ــوری ای ــات ریاســت جمه انتخاب
واقعــی، رهبــر جمهــوری اســالمی ایــران بــوده 

اســت.
ــن  ــه ای، زیرک تری ــح کــرد: آیــت هللا خامن وی تصری
و سیاســتمدارترین فــرد جهــان اســت؛ کاری کــرده 
ــرای  ــم ب ــش ه ــزرگ ملت ــمنان ب ــی دش ــه حت ک
تبلیــغ  انتخابــات  صحنــه   در  مردمــش  حضــور 

 . می کننــد
ــروز  ــود، پی ــاد ش ــارکت زی ــی مش ــزود: وقت وی اف
نــه  اســت  خامنــه ای  آیــت هللا  دنیــا  واقعــی 
غربی هــا؛ امــروز سیاســتمداران دنیــا بــا تاییــد 
ــود را در  ــارت خ ــران، حق ــی در ای ــی واقع دموکراس

ــف ــیدند. ال ــر کش ــه تصوی ــت هللا ب ــر آی براب

کوتاه از سیاست
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:

 رقابت های انتخاباتی 
باید جای خود را به رفاقت دهد

ــس  ــران در مجل ــردم ته ــده م ــی، نماین ــروز نعمت به
شــورای اســالمی، بــا اشــاره بــه حضــور پرشــور مــردم 
در انتخابــات دوازدهمیــن دوره ریاســت جمهــوری 
گفــت: بایــد ایــن پیــروزی را بــه رهبــر معظــم انقــالب 
و خانواده هــای معظــم شــهدا و به ویــژه شــهدای 
مدافــع حــرم و همچنیــن آحــاد مختلــف مــردم کــه 

ــی انقــالب هســتند، تبریــک گفــت. ــان اصل صاحب
وی افــزود: رقابت هــای انتخاباتــی بــه پایــان رســیده 
و بایــد ایــن رقابت هــا بعــد از انتخابــات جــای خــود 

را بــه رفاقــت بدهــد.
ســخنگوی هیئت رئیســه مجلــس اظهــار داشــت: 
ایــن حضــور پرشــور مــردم در انتخابــات نشــان دهنده 
ایــران  اســالمی  جمهــوری  در  مردم ســاالری  اوج 
تعییــن  بــرای  مــردم  حــق  شــمردن  محتــرم  و 

سرنوشتشــان اســت. فــارس

 عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی:

 انتخابات آزاد 
نماد اقتدار کشور است

اقتصــادی  کمیســیون  عضــو  آقاپــور،   معصومــه 
حضــور  درخصــوص  اســالمی،  شــورای  مجلــس 
دوره  دوازدهمیــن  انتخابــات  در  مــردم  کم نظیــر 
ریاســت جمهــوری گفــت: حضــور ملــت شــریف ایــران 
ــخ  ــر در تاری ــه ای دیگ ــای رای، حماس ــای صندوق ه پ
ــور  ــه رئیس جمه ــک ب ــن تبری ــم زد و ضم ــران رق ای
ــال  ــز کم ــران نی ــریف ای ــت ش ــران از مل ــب ای منتخ

دارم.  را  سپاســگزاری 
رئیس جمهــوری منتخــب بایــد تمــام تــالش خــود را 
بــرای همــه ملــت ایــران بــا تمامــی ســلیقه ها انجــام 
ــد. مــردم مــا  ــه روز پیشــرفت کن ــا کشــور روزب دهــد ت
نشــان دادنــد کــه بــا هــر ســلیقه ای می تــوان در یــک 
انتخابــات آزاد حضــور پیــدا کــرد و ایــن نمــاد اقتــدار 

کشــور بــود.
شــورای  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  عضــو 
اســالمی دربــاره پیامدهــای حضــور مــردم پــای 
صندوق هــای رای تصریــح کــرد: مــردم ایــران بــا 
ــه  ــد ک ــان دادن ــای رای نش ــای صندوق ه ــور در پ حض
ــتند  ــود هس ــری خ ــالب و رهب ــام و انق ــتوانه نظ  پش
و بــه دنیــا همبســتگی و اتحــاد خــود را نشــان 
ــای  ــه عرصه ه ــاع از هم ــواره دف ــه هم ــد و اینک دادن
عهــده گرفته انــد           بــه  را  سیاســی اجتماعی کشــور 
ــتاده اند. ــان ایس ــام و آرمان هایش ــای نظ ــد پ و تمام ق

نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســالمی در پایــان 
ــاد  ــه اتح ــردم را ب ــداران و م ــا، طرف ــر کاندیداه دیگ
ــم  ــزرگ و آن ه ــدف ب ــک ه ــرای ی ــدن ب ــی ش و یک
و  داخلــی  تمــام عرصه هــای  در  ایــران  پیشــرفت 
بین المللــی فراخوانــد و افــزود: امیــدوارم همــه مــردم 
و چهره هــای سیاســی بــا هــر رنــگ و ســلیقه ای پــس 
از ایــن حضــور باشــکوه کــه کام ملــت را شــیرین کــرد 
بــا همــکاری و همبســتگی ایــران اســالمی را بیــش از 
پیــش آبــاد ســازند و همــه بــا کمــک هــم مشــکالت 
اقتصــادی، اجتماعــی، اشــتغال و دیگر مســائل موجود 
در کشــور را حــل کننــد و بــه دور از هــر گروه بنــدی بــه 

ــد باشــند. شــریان نیــوز قانونمنــدی پایبن

سرمقاله
به قلم مدیر مسئول

آیین زمامداری
در سیره حکومتی امام علی)ع(                           
آبادانــی و رفــاه مــردم، بلکــه مهم تــر از آن بــه 
رفتــار  شــکل گیری  در  حکومــت  نقــش   دلیــل 
ــوی  ــه و سرشــت و سرنوشــت معن و اخــالق جامع
مــردم، برجســته و مهــم اســت؛ چنــان کــه حضــرت 
ــبه  ــم اش ــاس بامرائه ــد: »الن ــی)ع( می فرماین عل

منهــم بابائهــم«  
»مــردم بــه زمامدارانشــان بیــش از پدرانشــان 

دارنــد.«  شــباهت 
اگــر مســئوالن حکومتــی مراقــب رفتــار خــود باشــند 
و از اشــرافیگری بپرهیزنــد و ساده زیســتی را پیشــه 
ــد  ــاس دارن ــردم را پ ــوق م ــی حق ــازند و از طرف س
ــس  ــد؛ بالعک ــاب می کنن ــن راه را انتخ ــردم همی م
اشــرافیگری مدیــران جامعــه را بــه ســمت اســراف 
ســوق می دهــد کــه بســیاری از آســیب ها را بــه 

دنبــال خواهــد داشــت.
علــوی  اندیشــه  در  حکومــت  غایــت  و   هــدف 
ــان  ــه مردم ــالی همه جانب ــق و اعت ــه ح ــالی کلم اع
ــن  ــه تامی ــت ک ــی نیس ــدان معن ــن ب ــت و ای اس
ــه  ــادی جامع ــد اقتص ــردم و رش ــاه م ــاش و رف مع
بــه فراموشــی ســپرده شــود؛ بلکــه در پرتــو همیــن 
عنایــت، بــه بعــد مــادی زندگــی مردمــان نیــز 

می شــود.  پرداختــه 
را  مــردم  فکــری،  چارچــوب  ایــن  در  حکومــت 
بــرای همراهــی و پیــروی از خــود یــا تامیــن 
این گونــه  نمی خواهــد.  حــکام  خواســته های 
نیســت کــه در زمــان رای مــردم را فراخوننــد و بعــد 
ــات  ــا انتخاب ــه فراموشــی ســپرده شــوند ت مــردم ب
بعــد؛ بلکــه مســئول حکومتــی تمــام هــم و غمــش 
رفــاه و معیشــت مــردم اســت و از طرفــی راه رشــد و 
کمــال حقیقــی و ســعادت را همــوار می ســازد و بــه 
قولــی مراقــب بهشــتی مــردم هــم هســت؛ یعنــی 
ــد کــه معنویــت  ــه اعمالــی می دان خــود را مکلــف ب
ــوی در  ــادی و معن ــن و نشــاط م ــز تامی ــه نی جامع

ــه فراهــم شــود.  جامع
همچنیــن مــردم  را  بــرای خــدا می خواهــد و هــدف 
ــا  ــی ب ــرای همراه ــردم ب ــای م ــیج توده ه او از بس
حکومــت و تحقــق آرمان هــای الهــی اســت؛ آرمــان 
مقدســی کــه محــور اصلــی آن اعتــالی امــت اســت.

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سیاست
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انقــالب مانــدگار شــد؛ روزی کــه بــار دیگــر 
ــور  ــه ظه ــه منص ــردم ب ــور م ــه حض حماس
درآمــد؛ حضــوری کــه قدرتمندتریــن مؤلفــه 
ــه در دل  ــوری ک ــت؛ حض ــی اس ــدار مل اقت
ــران، هــراس  دشــمنان بدکیــن اســالم و ای
می افکنــد؛ حضــوری کــه اگــر ســایه جنگــی 
رفــع می شــود.   آن  واســطه  بــه  باشــد، 

نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی مبتنــی 
ــی  ــاالری دین ــی مردم س ــوی متعال ــر الگ ب
اســت؛ الگویــی کــه بدیــع و پیشــرو اســت 
دروغیــن  دموکراســی های  مقابــل  در  و 
ــرای  ــرف ب ــی، ح ــراِل غرب ــک لیب و مضح
ــای اعــم  ــه معن ــه ب ــی ک ــن دارد؛ الگوی گفت
کلمــه، مــردم را در تعییــن سرنوشــت خــود 
عیــن حــال  در  و  نقش آفریــن می کنــد 
ــی و  ــای اله ــول و ارزش ه ــای اص ــر مبن ب

ــه اســت.  ــا یافت ــی ابتن اخالق

در ســایه نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی 
تاکنــون بیــش از 30 انتخابــات برگــزار شــده 
ــا  ــه طیف ه ــات هم ــن انتخاب ــت؛ در ای  اس
نظــام  ذیــل  در  کــه  جریان هایــی  و 
ســلیقه  یــک  کــدام  هــر  و  می گنجنــد 
فکــری و سیاســی و اجتماعــی را نمایندگــی 
می کننــد، حضــور داشــته  و بــه رقابــت 
مــردم  اقبــال  در صــورت  و  پرداخته انــد 
قــوای اجرایــی و تقنینــی کشــور را بــه 

منظــور خدمــت بــه دســت آورده انــد. 
اســالمی  شــکوهمند  انقــالب  از  پــس 
ــن  ــه جش ــه و ب ــران نهادین ــات در ای انتخاب
ــردم  ــد. م ــل ش ــی تبدی ــاالری دین مردم س
در  نقش آفرینــی  و  واســطه حضــور  بــه 
ــف کــه بســتر آن توســط  عرصه هــای مختل
ــی  ــوغ سیاس ــه بل ــد، ب ــم ش ــالب فراه انق
ــن  ــس از 38 ســال ای ــروز پ رســیدند و ام
بلــوغ بــه تکامــل رســیده اســت. از ایــن رو 
ــم  ــردم، ه ــرای م ــات ب ــرکت در انتخاب ش
یــک حــق اســت و هــم یــک تکلیــف؛ حــق 
ــی در  ــت نقش آفرین ــه فرص ــت ک از آن جه
ــه آن هــا  زیســت سیاســی و اجتماعــی را ب
می دهــد و تکلیــف از آن جهــت کــه بــه 
واســطه فراهــم شــدن آن فرصــت از ناحیــه 
دیــن  ادای  و  قدردانــی  نوعــی  انقــالب، 

اســت و می توانــد امنیــت و اقتــدار نظــام و 
ــد.    ــن کن ــالب را تضمی انق

مقــام معظــم رهبــری در یکــی از دیدارهــای 
اخیرشــان تأکیــد کردنــد: اگــر می خواهیــم 
ــالمی  ــوری اس ــام جمه ــدار نظ ــت و اقت ُابه
ــد  ــی بمان ــت آن باق ــود و مصونی ــظ ش حف

ــد.  ــات شــرکت کنن ــه در انتخاب ــد هم بای

معظــم لــه در ادامــه فرمودنــد: در انتخابــات 
ــندد  ــه بپس ــزدی ک ــر نام ــه ه ــس ب ــر ک ه
اصلــی  موضــوع  امــا  می دهــد؛  رأی 
پــای  در  مــردم  همــه   حضــور  مهــم،  و 
ــد  ــا نشــان دهن ــای رأی اســت ت صندوق ه
کــه آمــاده  دفــاع از اســالم و نظــام هســتند 

ــد کــرد.  و مصونیــت کشــور را حفــظ خواهن
مــردم ایــران اســالمی بــا هــر ســلیقه 
و تفکــر و نــژاد و زبــان و نگرشــی، بــا 
صندوق هــای  ســر  بــر  پرشــور  حضــور 
درصــدی حماســه  و مشــارکت 75  رأی 
فــردی  چــه  اینکــه  از  فــارغ  آفریدنــد؛ 
رئیــس دولــت دوازدهــم شــود، نفــس 
ــاد  ــی اعتم ــردم یعن ــارکت م ــور و مش  حض
و عالقــه بــه نظــام جمهوری اســالمی؛ از این 
ــود  ــه می ش ــتی گفت ــه درس ــه ب ــت ک روس
ــام  ــردم و نظ ــات، م ــی انتخاب ــروز اصل  پی

هستند.
ــردم  ــدی م ــارکت 75 درص ــد مش  بی تردی
بــر  اردیبهشــت ماه 96،  انتخابــات 29  در 
اقتــدار منطقــه ای و جهانــی نظــام مقــدس 
و  می افزایــد  نیــز  اســالمی  جمهــوری 
ــا را  ــت م ــام پرصالب ــدرت نظ ــای ق اهرم ه
ــد.  ــت می کن ــا دشــمنان تقوی ــه ب در مواجه
از ایــن پــس بایــد منتظــر عقب نشــینی های 
 بیــش از پیــش قداره کشــان منطقــه ای 
ــالمی  ــوری اس ــر جمه ــی در براب و بین الملل
ایــران باشــیم؛ ایــن یکــی از مهم تریــن 
شــما  پرشــکوه  حضــور  دســتاوردهای 
مــردم عزیــز و هوشــیار در انتخابــات 29 

اردیبهشــت بــود. 

ادامه از صفحه اول

در پــی حضــور پرشــکوه و حماســی مــردم در 
 دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری 
و پنجمیــن دوره انتخابــات شــوراهای اســالمی 
شــهر و روســتا، حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر 
معظــم انقــالب اســالمی، پیــام تشــکر و قدردانــی 

ــد. ــد کردن ــکات مهمــی تأکی ــر ن صــادر       و ب
متــن پیــام رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــه ایــن 

شــرح اســت:
بسم هللا الرحمن الرحیم

ملت عزیز ایران
جشــن حماســی انتخابــات دیــروز،  بــار دیگــر گوهر 
درخشــاِن عــزم و اراده  ملــی را در برابــر چشــم 
جهانیان به جلوه آورد. مشــارکت گســترده و پرشــور 
ــه مراکــز رأی گیــری و  شــما و هجــوم مشــتاقانه ب
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــای طوالن ــکیل صف ه تش
صندوق هــای رأی در همــه جــای کشــور و از همــه  
ــتحکام  ــکار از اس ــانه ای آش ــی، نش ــار اجتماع اقش
پایه هــای مردم ســاالری اســالمی و دلبســتگی 
ــود  ــروردگار ب ــزرگ پ ــت ب ــن موهب ــه ای ــی ب  همگان
و ایــران و ایرانــی را در آزمــوِن میــدان  عمل، ســرافراز 
ــم  ــور متراک ــن حض ــا ای ــروز ب ــرد. دی ــفید ک  و روس
ــه  رأی در  ــون برگ ــل میلی ــش از چه ــدن بی و افکن
ــات ریاســت  ــازه ای در انتخاب ــا، نصــاب ت صندوق ه
جمهــوری پدیــد آمــد و پیشــرفت روزافــزون ملــت 

ایــران را در عرصــه  حضــور و بــروز قدرتمندانــه 
ــان  ــر بدخواه ــار دیگ ــالمی ب ــران اس ــان داد. ای نش
و کیــن ورزان و حســودان را عقــب نشــانید و دل 
از  لبریــز  دوســتان و تحســین کنندگان خــود را 
ــروز  ــات دی ــروز انتخاب ــرد. پی ــار ک ــادی و افتخ ش
ــالمی  ــوری اس ــام جمه ــد و نظ ــردم ایرانی ــما م ش
ــمنان  ــالش دش ــه و ت ــم توطئ ــه رغ ــه ب ــت ک  اس
ــه  ــزرگ را ب ــت ب ــن مل ــاد ای ــت اعتم ــته اس توانس
طــور فزاینــده جلــب کنــد و در هــر دوره درخشــش 
تــازه ای نشــان دهــد. آزمــون برجســته  دیــروز 
ــت  ــود؛ آرامــش و متان ــا مشــارکت گســترده نب  تنه
و نجابــت شــرکت کنندگان کــه امنیــت انتخابــات را 
تضمیــن کــرد نیــز، بخــش مهمــی از ایــن آزمــون 
ــلیقه ها  ــه  س ــار، هم ــه  اقش ــود. هم ــده ب خیره کنن
همــه  گرایش هــای سیاســی در کنــار هــم بــه 
ــام  ــه نظ ــر ب ــادوش یکدیگ ــد و دوش ــه آمدن صحن

ــد. ــالمی رأی دادن ــوری اس جمه
اینجانــب بــا خشــوع در برابــر خــدای بــزرگ جبهــه  
ــت  ــف و رحم ــایم و لط ــاک می س ــر خ ــپاس ب س
ــئلت  ــران مس ــت ای ــرای مل ــته ب ــاداش شایس و پ
می نمایــم و بــه پیشــگاه حضــرت بقیــة هللا االعظــم 
ــم       ــالص می کن ــالم و اخ ــرض س ــداه ع ــا ف ارواحن

ــوم: ــر می ش ــد را متذک ــی چن و نکات
خــدای  می کنــم  عــرض  عزیــز  مــردم  بــه  1ـ 

شــکر  انتخابــات  برگــزاری  در  موفقیــت  بــر  را 
گزاریــد و پــس از التهــاِب روزهــا و هفته هــای 
ــاق  ــاد و اتف ــه اتح ــون ب ــات، اکن ــش از انتخاب پی
عمومــی بیندیشــید کــه بی شــک یــک عامــل مهــم 
اســتحکام و اقتــدار ملــی اســت. همــه در زیر ســایه  
ــدان ایــن میهــِن  نظــام جمهــوری اســالمی و فرزن
ــه   ــود از وظیف ــهم خ ــا س ــید ت ــرافرازید؛ بکوش س
بــزرگ را  بــه ســمت اهــداف   پیشــبرد کشــور 
بشناســید و دنبــال کنیــد. برآمــدن همــه  آرزوهــای 
ــل  ــن عم ــیدن و چنی ــن اندیش ــرو چنی ــی در گ مل

ــت. ــردن اس ک
ــرم و همــه  کســانی کــه  ــور محت ــه رئیس جمه 2ـ ب
در دولــت آینــده شــرکت خواهنــد داشــت ســفارش 
پرانگیــزه  تــالش  و  می کنــم کــه کار  تأکیــد   و 
و اندیشــیده و جوانانــه را بــرای برطــرف کــردن 
ــه ای از  ــد و لحظ ــش گیرن ــور در پی ــکالت کش مش
ایــن خــط مســتقیم غفلــت نکننــد. رعایــت اقشــار 
ــر، در  ــه روســتاها و مناطــق فقی ــف، توجــه ب ضعی
ــا  ــاد و ب ــا فس ــورد ب ــا، برخ ــن اولویت ه ــر گرفت نظ
ــا  ــدر برنامه ه ــد در ص ــی، بای ــیب های اجتماع آس

ــرد. ــرار گی ق
3ـ عــزت ملــی و رعایــت حکمــت در ارتباطــات 
ــز از  ــی نی ــدار بین الملل ــه اقت ــام ب ــی و اهتم جهان
ــی و اســالمی  ــت انقالب ــای مدیری ــه  اولویت ه جمل

اســت.
4ـ الزم می دانــم از یکایــک آحــاد شــرکت کننده 
ــان  ــب آن ــه در ترغی ــانی ک ــز کس ــات و نی در انتخاب
ــم؛  ــکر کن ــد، تش ــش آفریدن ــه نق ــن وظیف ــه ای ب
به ویــژه مراجــع معظــم و علمــاء اعــالم و نخبــگان 

ــری. ــی و هن ــی و فرهنگ ــگاهی و سیاس دانش
نامزدهــای  حضــرات  از  می دانــم  الزم  ـ   5
ــن روشــنگری و  ــه در ای ــز ک ــوری نی ریاســت جمه
شــورآفرینی بــرای انتخابــات تأثیــر جــدی بــر جای 

ــم. ــکر کن ــد تش نهادن
6ـ الزم می دانــم از همــه  دســت اندرکاران اجــرا 
و نظــارت انتخابــات ریاســت جمهــوری و نیــز 
ــه متحمــل  ــات شــوراهای شــهر و روســتا ک انتخاب

زحمــات طاقت فرســا شــدند، تشــکر کنــم.
 7ـ الزم می دانــم از حافظــان امنیــت انتخابــات 
و نیــز از رســانه  ملــی کــه انتخابــات پرشــور، مرهــون 
تــالش شــبانه روزی و هنرمندانــه  آنــان اســت 

ــم. ــگزاری کن سپاس
8 ـ در پایــان، خــود و همــگان را بــه تقــوا و تــالش 
ــه  ــدی ب ــی و پایبن ــی و اجتماع ــه  اله در راه وظیف
مســیر انقــالب کــه میــراث ارزشــمند امــام خمینــی 
بــزرگ و شــهدای گرانمایــه اســت، دعــوت می کنــم 
ــد  ــان را از خداون ــات آن ــو درج ــادی روح و عل و ش

ــم. ــالت می نمای ــال مس متع
و السالم علیکم و رحمة هللا

سّید علی خامنه ای

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی در پی حضور حماسی و پرشکوه مردم در انتخابات:

پیروز انتخابات، مردم ایران و نظام جمهوری اسالمی هستند
دولت آینده رعایت اقشار ضعیف و برخورد با فساد را در صدر برنامه ها قرار دهد

،،
در  نیــز  اردیبهشــت  ماه ۱۳۹۶   ۲۹
تاریــخ انقــاب مانــدگار شــد؛ روزی 
حضــور  حماســه  دیگــر  بــار  کــه 

مــردم بــه منصــه ظهــور درآمــد.

سردار دهقان عنوان کرد:
 حضور حماسی مردم 

در انتخابات، تضمین کننده 
قدرت و امنیت

ــی از حضــور  ــا انتشــار پیام ــاع ب ــر دف وزی
بی نظیــر، وحدت بخــش و دشمن شــکن 
ایــران  والیتمــدار  و  بصیــر  آگاه،  ملــت 
اســالمی در تعییــن سرنوشــت کشــور 

ــرد. ــی ک قدردان
ســردار حســین دهقــان، وزیــر دفــاع 

بــا  مســلح،  نیروهــای  پشــتیبانی  و 
انتشــار پیامــی بــا قدردانــی از حضــور 
بی نظیــر، وحدت بخــش و دشمن شــکن 
ایــران  والیتمــدار  و  بصیــر  آگاه،  ملــت 
اســالمی در تعییــن سرنوشــت کشــور 
ایــن حضــور حماســی  تصریــح کــرد: 
پاســخی بــه دعــوت و توصیــه مقــام 
معظــم رهبــری، تضمین کننــده قــدرت 
اعتمــاد  و  وفــاداری  امنیــت کشــور،  و 
جمهــوری  مقــدس  نظــام  بــه  مــردم 
و  بــزرگ  حماســه ای  تکــرار  و  ایــران 
و  حضــور  عرصه هــای  در   افتخارآفریــن 

مقاومت است.
ــاب  ــک انتخ ــا تبری ــن ب ــان همچنی دهق
حســن  المســلمین  و  حجت االســالم 
روحانــی بــه وی و ملــت رشــید ایــران 
ــه  ــردم ب ــاره م ــاد و رأی دوب ــت: اعتم گف
ــی  ــان داد راه ــب نش ــور منتخ رئیس جمه
کــه دولــت یازدهــم بــرای پیشــرفت و 
تعالــی کشــور در پیــش گرفتــه اســت، 
پشــتیبانی  و  تاییــد  مــورد  همچنــان 
ــد  ــه بای ــرار دارد ک ــران ق ــت ای ــه مل قاطب
ــا شــتاب بیشــتری  ــت دوازدهــم ب  در دول

تداوم یابد.

در بخــش پایانــی پیــام وزیــر دفــاع آمــده 
ــه  ــان یافت ــی پای ــت انتخابات ــت: رقاب اس
ــدت،  ــی، وح ــل همدل ــاز فص ــروز آغ و ام
انســجام ملــی و کار و تــالش جهــادی 
ــق  ــات بح ــق مطالب ــرای تحق ــی ب و جهش
افق هــای  بــه  ایــران و رســیدن  ملــت 
ســند چشــم انداز بیســت ســاله کشــور 
ــر  ــای رهب ــق آرمان ه ــک کالم تحق و در ی
ــام راحــل عظیم الشــان  ــالب، ام ــز انق عزی
اســالمی  انقــالب  گرانقــدر  شــهدای  و 
ــی وزارت  ــات دفاع کل تبلیغ ــت. اداره   اس

دفاع

وزیر دفاع

امروز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه 1396 - سال سوم - شماره 434 روزنامه2 سیاسـت

گزارش کیمیای وطن

حماسه آفرینی با مشارکت ۷۵ درصدی 

بــا  روحانــی  حســن  دکتــر  حجت االســالم 
کســب 23 میلیــون و 546 هــزار و 616 رأی 
رئیس جمهــور دوازدهــم جمهــوری اســالمی 

ــد. ــران ش ای
کشــور  وزیــر  رحمانــی  فضلــی،  عبدالرضــا 
ــاره  ــا اش ــگاران، ب ــع خبرن ــته در جم روز گذش
اعــالم  کشــور  در  آرا  شــمارش  پایــان  بــه 
اخذشــده  رأی   41220131 مجمــوع  از  کــرد: 
حجت االســالم حســن روحانــی بــا کســب 
ــور منتخــب شــد. 23549616 رأی رئیس جمه

ــالم  ــرد: حجت االس ــان ک ــور خاطرنش ــر کش وزی

ســید ابراهیــم رئیســی بــا کســب 15786449 
رأی، ســید مصطفــی میرســلیم بــا کســب 
ــمی طبا  ــی هاش ــید مصطف 478215 رأی و س
بــا کســب 219450 رأی در رتبه هــای بعــدی 

ــد. ــرار گرفتن ق
روحانــی پــس از ایــن پیــروزی در پیامــی 
در صفحــه شــخصی اش در فضــای مجــازی 

ــت:  نوش
انتخابــات  پیــروز  ایــران!  بــزرگ  ملــت 
شــمایید؛ خاضعانــه در برابــر شــما ســر تعظیــم 
ــادار          ــما وف ــا ش ــدم ب ــه عه ــی آورم. ب ــرود م ف

خواهــم مانــد.
نخســتین  در  همچنیــن  روحانــی  دکتــر 
گفت وگــوی مســتقیم تلویزیونــی بــا مــردم 
پــس از پیــروزی در انتخابــات دوازدهمیــن 
ــت  ــی از مل ــا قدردان ــوری ب ــت جمه دوره ریاس
ایــران گفــت: امیــدوارم وکیــل شایســته ای 
بــرای نمایندگــی مطالبــات شــما مــردم عزیــز 

ــم. ــران باش ای
ــی  ــده تلویزیون ــن گفت وگــوی زن ــی در ای روحان
ــه  ــاب ب ــت« خط ــران اس ــا ای ــه »اینج در برنام
ــه  ــالم و درود خالصان ــت: س ــران گف ــت ای مل
ــور  ــا حض ــه ب ــران ک ــزرگ ای ــت ب ــر مل ــن ب  م
و مشــارکت گســترده معنــادار و موثــر خــود در 
ــد در راه  ــی بلن ــت 96، گام ــات اردیبهش انتخاب
اعتــال و منافــع ملــی و ســرافرازی ایــران عزیــز 

برداشــت.
ــا بیــان اینکــه »بیــش از 41  رئیس جمهــوری ب
ــف  ــور را از توق ــخ کش ــما تاری ــون رای ش میلی

و تردیــد بــه درآورد و ایــران را در تــداوم راه 
ــزود:  ــرار داد«، اف ــش ق ــی خوی ــعه و ترق توس
ــه  ــا را ب ــه م ــا ک ــه آن ه ــه هم ــروز ب ــما دی ش
ــرایط  ــف در ش ــا توق ــته ی ــه گذش ــت ب بازگش
فعلــی می خواندنــد »نــه« گفتیــد و زمانــه را بــه 

ــد. ــو راندی جل
شــما  تاریخــی  مشــارکت  روحانــی گفــت: 
در پــای صنــدوق رای فــارغ از آنکــه در ایــن 
ــه چــه  ــران ب ــخ ای ــات تاری ــن انتخاب رقابتی تری

کســی رای دادیــد، شگفتی ســاز شــد.
ــما  ــاره ش ــاد دوب ــت: اعتم ــوری گف رئیس جمه
ــار ســنگین  ــب ســبب شــد کــه ب ــن جان ــه ای ب
ــن  ــم و م ــاس کن ــش احس ــر دوش خوی را ب
ــرای نمایندگــی  ــدوارم وکیــل شایســته ای ب امی

ــران باشــم. ــز ای ــردم عزی ــات شــما م مطالب
ــن رای نشــان  ــا ای ــی ادامــه داد: شــما ب روحان
بــا  هســتید کــه  یکپارچــه  ملتــی  دادیــد 
وجــود قطب بندی هــای سیاســی هیچ کــس 

ــه ورطــه نزاع هــای بیهــوده  ــد شــما را ب نمی توان
طبقاتــی، قومیتــی، فرقــه ای، قبیلــه ای، شــهری 

ــاند. ــتایی بکش ــا روس ی
رئیس جمهــوری خاطرنشــان کرد: رای منســجم 
ــه  ــان داد ک ــور نش ــق کش ــه مناط ــما در هم ش
»یــک ملتیــد« و »یــک دولــت« داریــد و »یک 
رئیــس  می خواهیــد کــه  رئیس جمهــوری« 
همــه جمهــور و صــد البتــه خــادم همــه مــردم 

باشــد.

 حسن روحانی در نخستین گفت وگوی مستقیم تلویزیونی با مردم 
پس از پیروزی در انتخابات:

امیدوارم وکیل شایسته ای برای نمایندگی 
مطالبات شما مردم عزیز ایران باشم

عبدالرضــا رحمانــی  فضلــی، وزیــر کشــور، بــا 
حضــور در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: امــروز 
ــر  ــه خاط ــدا را ب ــتیم و خ ــحال هس ــی خوش خیل
 برخــورداری از نعمــت مــردم انقالبــی و مومــن 
و همچنیــن بــه خاطــر نعمــت برخــوردرای از نظــام 
ــر آن  جمهــوری اســالمی و مردم ســاالری حاکــم ب

ــم. ــکر می کنی ش
جمهــوری  قوانیــن  چارچــوب  در  افــزود:  وی 
اســالمی، مــردم فرصــت تعییــن سرنوشــت پیــدا 
کردنــد و در انتخابــات انجام شــده تاکنــون بــا 
تاریــخ  زرینــی در  خلــق حماســه ها صفحــات 

ــتند. ــادگار گذاش ــه ی ــالب ب انق

ــی از صفحــات  ــروز یک ــه داد:  ام ــر کشــور ادام وزی
رقــم  کشــور  مردم ســاالری  تاریــخ   پرافتخــار 
ــا  خــورد و حماســه مــردم ثبــت شــد. انتخابــات ب
ــردم در  ــاط و ذوق م ــور و نش ــل و ش ــت کام امنی
ــان  ــان نش ــه جه ــه هم ــای رای ب ــای صندوق ه پ
داده و یــک بــار دیگــر اثبــات شــد کــه مــردم 

ــالب و متحــد و منســجم در  ــی انق ــع و حام مداف
ــدا و  ــن خ ــت دی ــی تقوی ــداف آن، یعن ــت اه جه
انقــالب هســتند و مــا در خدمــت بــه مــردم مصمم 

ــتیم. هس
تمامــی  و  دســت اندرکاران  از  رحمانــی  فضلــی 
عوامــل اجــرا، نظــارت، امنیــت، تبلیغــات و قــوای 
قضائیــه و مقننــه و شــورای نگهبــان و ســپاه و 

ــرد.  ــکر ک ــیج تش بس
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون 99.7 درصــد شــعبات 
رای شــمارش شــده، نتیجــه نهایــی شــمارش آرای 

انتخابــات ریاســت  جمهــوری را بــه قــرار زیــر بیــان 
کــرد:

کل آرای ماخوذه 41220131 رای
ــی  ــالم روحان ــط حجت االس ــده توس آرای کسب ش
و  آرا  کل  درصــد   57 معــادل  رای   23549616
ایشــان بــه عنــوان رئیس جمهــور انتخــاب شــدند.

ــی 15786449  ــالم رئیس ــداد آرای حجت االس تع
ــد کل آرا ــادل 38.5 درص رای مع

تعداد آرای آقای میرسلیم 478215 رای
و تعداد آرای آقای هاشمی طباء 215450 رای

وزیر کشور در جمع خبرنگاران: 

انتخابات در امنیت کامل برگزار شد 



کشاورزی اخبار 
 آخرین خبرها از وضعیت 

بارش در کشور
آخریــن آمــار حاکــی از آن اســت کــه آمــار بارندگی 
از ابتــدای آغــاز ســال آبــی جــاری یعنــی ابتــدای 
ــا روز شــنبه ۳۰ اردیبهشــت ماه  ــاه گذشــته ت مهرم
ــه بارش هــای پراکنــده هفتــه  ــا توجــه ب جــاری، ب
گذشــته در نقــاط مختلــف کشــور بــه ۲۲۲ میلیمتر 

رســیده اســت.
 ایــن میــزان بــارش در مقایســه بــا مــدت مشــابه 
ســال گذشــته ۲۲۴ میلیمتــر، یــک درصــد کاهــش 
و در مقایســه بــا متوســط ۴۸ ســاله ۲۲۱ میلیمتــر 

تغییــری نداشــته اســت. 
حوضه هــای  در  بارش هــا  میــزان  بیشــترین 
ــز  ــه آبری ــه حوض ــوط ب ــور مرب ــی کش ــز اصل آبری
خلیــج فــارس و دریــای عمــان بــا ۳۶۲ میلیمتــر 
ــه  ــه حوض ــوط ب ــا مرب ــزان بارش ه ــن می و کمتری
آبریــز مــرزی شــرق بــا ۶۰ میلیمتــر بــارش بــوده 

ــت.  اس
بارش هــای مربــوط بــه حوضــه آبریــز خلیــج 
ــدت  ــا م ــه ب ــان در مقایس ــای عم ــارس و دری ف
مشــابه در ســال آبــی گذشــته ۳۶۱ میلیمتــر 
ــدت  ــا م ــه ب ــی در مقایس ــته؛ ول ــری نداش تغیی
میلیمتــر ۳   ۳۵۰ ســاله   ۴۸ متوســط  مشــابه 

درصــد افزایــش داشــته اســت. 
ــه بیشــترین  ــی از آن اســت ک ــزارش حاک ــن گ ای
ــتگاه  ــه ایس ــوط ب ــور مرب ــا در کش ــاع بارش ه ارتف
ــا  ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح ــرد در اس چهلگ
بارش هــای کشــور  و کمتریــن  میلیمتــر   ۱۴۰۰
ــتان  ــتان سیس ــل در اس ــتگاه زاب ــه ایس ــوط ب مرب
ــر  ــوده اســت. ب ــر ب ــا ۲۰.۴ میلیمت و بلوچســتان ب
ــا از  ــم بارش ه ــرو، حج ــام وزارت نی ــاس اع اس
ابتــدای مهرمــاه تــا پایان روز شــنبه ۳۰ اردیبهشــت 
معــادل ۳۶۵ میلیــارد و ۸۶۲ میلیــون مترمکعــب 

ــت. خبــر فارســی ــده اس ــرآورد ش ب

گندم به رکورد سال گذشته 
می رسد

معــاون بازرگانــی داخلــی شــرکت بازرگانــی دولتــی 
از خریــد بیــش از یــک میلیــون و ۸۲۰ هــزار تنــی 
ــه  ــت: ب ــر داد و گف ــور خب ــتان کش ــدم از ۱۱ اس گن
نظــر می رســد رکــورد تولیــد گنــدم پارســال تکــرار 
شــود و تولیــد دانه هــای روغنــی افزایــش ۱۰۰ 
درصــدی نســبت بــه ســال گذشــته داشــته باشــد. 
ــار کــرد: از ابتــدای  حســن عباســی معروفــان اظه
ــک  ــش از ی ــون، بی ــدم تاکن ــت گن ــل برداش فص
محصــول  ایــن  از  تــن  هــزار   ۸۲۰ و  میلیــون 
ــداری شــده  اســتراتژیک از ۱۱ اســتان کشــور خری
 کــه ارزشــی بالــغ بــر ۲۳۰۰ میلیــارد تومــان داشــته 
ــال  ــا در ح ــات آن ه ــه مطالب ــورت روزان ــه ص و ب

پرداخــت اســت. 
ــزار  ــون و ۲۲۰ ه ــک میلی ــا ی ــتان ب ــتان خوزس اس
را در  تــن بیشــترین میــزان خریــد تضمینــی 
میــان اســتان های دیگــر بــه خــود اختصــاص 
داده اســت و پــس از آن اســتان های فــارس، 
ــهر،  ــام، بوش ــتان، ای ــتان و بلوچس ــان، سیس کرم
هرمــزگان،  بویراحمــد،  و  کرمانشــاه، کهگیلویــه 
دیگــر  رضــوی،  خراســان  و  جنوبــی  خراســان 
ــدم از  ــی گن ــد تضمین ــه خری ــتند ک ــی هس مناطق

کشاورزانشــان آغــاز شــده اســت. مهــر

کوتاه از اقتصاد
نماینده اصفهان تاکید کرد:

 مخابرات باید نحوه تسویه 
ودیعه ها را شفاف سازی کند

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
گفــت: مخابــرات و اپراتــور همــراه اول بایــد نحــوه 
شفاف ســازی کننــد کــه  را  ودیعه هــا  تســویه 
ــه  ــه ب ــل ودیع ــد تبدی ــا می توان ــی از راهکاره یک

ــد.  ــهام باش س
ــن  ــدم تعیی ــه ع ــاره ب ــا اش ــر ب ــا فوالدگ حمیدرض
تکلیــف ودیعــه مشــترکان همــراه اول اظهــار 
داشــت: زمانــی کــه بحــث واگــذاری شــرکت 
ــرایط  ــن ش ــاره تعیی ــد، درب ــرح ش ــرات مط مخاب
ودیعــه مشــترکان در امیدنامــه و ســند واگــذاری 
بحث هایــی صــورت گرفــت کــه بــا واگــذاری 
شــرکت مخابــرات و اپراتورهــا، ودیعــه مشــترکان 

نیــز در صورت هــای مالــی آمــد. 
وی افــزود: در نخســتین گزارشــی کــه کمیســیون 
تولیــد ملــی و نظــارت بــر اجــرای اصــل ۴۴ 
ــازی  ــوه خصوصی س ــاره نح ــی درب ــون اساس قان
ــف  ــن تکلی ــتار تعیی ــه داد، خواس ــن ارائ ــه صح ب

ــد.  ــترکان ش ــه مش ودیع
ــه داد:  ــس ادام ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
کمیســیون صنایــع و معــادن نیــز بارها در نشســت 
 بــا مســئوالن اپراتــور همــراه اول بــر تعییــن 
و تکلیــف و خــروج ودیعه هــای مشــترکان از 

ــرد.  ــد ک ــام تاکی ابه
 وی یــادآور شــد: صورت هــای مالــی ودیعه هــا 
ــترکان  ــای مش ــا ودیعه ه ــه آی ــوع ک ــن موض و ای
ــد  ــر، بای ــا خی ــت ی ــهام اس ــه س ــل ب ــل تبدی قاب

ــود.  ــخص ش مش
وی بــا بیــان اینکــه باالخــره در یــک زمانــی 
ــه  ــوند، ادام ــف ش ــن تکلی ــد تعیی ــا بای ودیعه ه
ــا  ــوان ودیعه ه ــک راه حــل می ت ــوان ی ــه عن داد: ب
ــرد و مشــترکان ســهامدار  ــه ســهام ک ــل ب را تبدی
همــراه اول شــوند تــا تکلیــف ودیعه هــا مشــخص 

ــود. ایمنــا ش

برگزاری نهمین نمایشگاه صنعت 
گردشگری و هتلداری در اصفهان

نمایشــگاه های  شــرکت  عامــل  مدیــر  معــاون 
بین المللــی اســتان اصفهان گفت: نهمین نمایشــگاه 
صنعــت گردشــگری و هتلــداری اصفهــان، همزمــان 
ــل، رســتوران  ــزات هت ــن نمایشــگاه تجهی ــا اولی  ب
فســت فود و کافی شــاپ ۲ تــا ۵ خردادمــاه ۹۶ 
ــع  ــان واق ــتان اصفه ــگاه های اس ــل نمایش در مح

ــود.  ــزار می ش ــتان برگ ــل شهرس در پ
جــواد جلیلــی بــا اعــام ایــن خبــر بیــان داشــت: 
ایــن نمایشــگاه در چهــار ســالن نمایشــگاهی بــه 
ــگاهی  ــای نمایش ــع فض ــر مرب ــعت ۸۵۰۰ مت  وس
و بــا حضــور یکصــد مشــارکت کننده از اســتان های 
اردبیــل رضــوی،  خراســان  تهــران،   اصفهــان، 

مازنــدران و چهارمحــال بختیــاری برگــزار می شــود 
کــه از نظــر فضــای فیزیکــی نســبت به ســال گذشــته 

در حــدود ۳۰ درصــد رشــد داشــته اســت. 
همچنین حضور ســفارت روســیه، ســفارت اندونزی 
مشــارکت کننده  قالــب  در  مالــزی  ســفارت   و 
و برگــزاری همایــش گردشــگری پایــدار بــرای 
و کارآفرینــی  اســتارتاپ  همایــش  و  توســعه 
در گردشــگری از ویژگی هــای ایــن نمایشــگاه 

ــت.  اس
ایــن نمایشــگاه ها از ســاعت ۱۶ تــا ۲۲ روزهــای 
اشاره شــده آمــاده بازدیــد عاقه منــدان و متخصصــان 

ــت. ربیــع ــت اس ــن صنع ای

تولید ملی

سینجر
شــرکت تولیــدی صنعتــی ســینجر در ســال ۱۳7۱، بــا هــدف تولیــد محصــوالت 
حرارتــی )انــواع اجــاق گازهــای مبلــه و فــردار ( تأســیس شــد و در مدتــی اندک 
ــا  ــر و متناســب ب ــا کیفیــت برت ــا عــزم راســخ در جهــت تولیــد محصــوالت ب ب
ــده  ــک تولیدکنن ــوان ی ــه عن ــی ب ــای داخل ــدگان در بازاره ــلیقه مصرف کنن س

پیشــرو در صنعــت لــوازم خانگــی معرفــی شــد.
 ایــن شــرکت در ســال ۱۳7۹ در جهــت توســعه و تکمیــل ســبد کاالی 
محصــوالت خــود، اقــدام بــه تولیــد محصــوالت برودتــی کــرد. در ســال ۱۳۸۶ 
 آزمایشــگاه های مکانیــک و الکترونیــک )بــرودت( از موسســه اســتاندارد 
ــه  ــران گواهینامــه تأییــد صاحیــت دریافــت کــرد و ب و تحقیقــات صنعتــی ای
ــا در  ــوان آزمایشــگاه مرجــع و همــکار موسســه اســتاندارد معرفــی شــد ت عن
ــدون  ــز اجــاق گازهــای فــردار، ب ــزر و نی ــا آزمون هــای یخچــال و فری ــاط ب ارتب
ــن شــرکت از ســال ۱۳7۹  ــد. ای ــت کن ــای صفحــه ای فعالی ــر و اجــاق گازه ف
ــا مدل هــا و قابلیت هــای گوناگــون  ــر ده هــا مــدل اجــاق گاز ب ــغ ب ــون بال تاکن
را در دو مــدل ۴ و ۵ شــعله و اجــاق گازهــای صفحــه ای تهیــه و تولیــد کــرده 
اســت. ایــن شــرکت در گســتره ای بــه وســعت ۴۰ هــزار متــر مربــع در کیلومتــر 

۱۳ جــاده ســاوه واقــع شــده اســت. 
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انتخابــات شــورای شــهر و روســتا بــه پایــان 
رســید؛ امــا ارمغــان ایــن کاندیداهــا زخمــی 
ــده  ــی مان ــهرها باق ــر ش ــر پیک ــه ب ــت ک اس

اســت. 
حجــم انبــوه تبلیغــات کاغــذی نه تنهــا چهــره 
شــهرها را زشــت کــرد، بلکــه هزینه هــای 
 هنگفتــی را بــر روی دســت شــهرداری ها 

و محیط زیست ایران گذاشت. 
کمپین هــای  همــه  علی رغــم  متاســفانه 
محیــط  فعــاالن  توســط  راه اندازی شــده 
_به_تبلیغــات_ #نــه  همچــون  زیســت 

ــا  ــم کاندیداه ــاز هــم شــاهد بودی کاغــذی ب
بــدون توجــه بــه آســیب این گونــه تبلیغــات 
ــی  ــت از انبوه ــای هنگف ــرف هزینه ه ــا ص ب

ــد. ــتفاده کردن ــات اس ــرای تبلیغ ــذ ب کاغ
 هزینه تبلیغات

ــال  ــا امس ــی م ــزارش میدان ــاس گ ــر اس ب
هزینــه چــاپ قیمــت چــاپ پوســتر ۵۰ 
در 7۰ کاغــذ تحریــر ۸۰ گــرم بــه تیــراژ 
هــزار   ۹۶۰ حــدود  نســخه، چیــزی   ۵۰۰۰
ــرای ۱۰۰۰۰ نســخه  ــم ب ــن رق ــود؛ ای ــان ب  توم
۱ میلیــون و ۸۵۰ هــزار تومــان، بــرای ۲۵۰۰۰ 
نســخه ۴ میلیــون ۶۰۰ هــزار تومــان و بــرای 
ــون  ــدود ۸.۵ میلی ــزی ح ــخه چی ۵۰۰۰۰ نس

تومــان بــود.

 7۰ در   ۵۰ پوســترهای  چــاپ  همچنیــن 
ــا  ــخه ت ــراژ ۵۰۰۰ نس ــی تی ــه ۱۳۵ گرم گاس
۵۰۰۰۰ نســخه بــه ترتیــب از ۱ میلیــون و ۳۵۰ 
هــزار تومــان تــا ۱۲ میلیــون و ۵۰۰ هــزار 

ــت. ــه داش ــان هزین توم
 هزینه های محیط زیستی

بــه گفتــه کارشناســان بــرای تولیــد هــر تــن 
ــد و ۳۲۴  ــت تنومن ــه ۱7 درخ ــاز ب ــذ نی کاغ
ــد  ــر آب اســت. حــال حســاب کنی هــزار لیت
ــذ  ــرم کاغ ــط ۲ کیلوگ ــدا فق ــر کاندی ــر ه اگ
ــود  ــت ناب ــد درخ ــد، چن ــرده باش ــرف ک مص
ــده  ــرف ش ــر آب ص ــزار لیت ــد ه ــده و چن ش

اســت. 
ــات  ــردن تبلیغ ــاک ک ــرای پ ــن، ب ــار ای در کن
ــزاران  ــه ه ــاز ب ــم نی ــاز ه ــره شــهرها ب از چه
ــت  ــاعت وق ــزاران س ــرف ه ــر آب و ص لیت
اســت.   شــهرداری  زحمتکــش  کارگــران 
ماننــد  هزینه هایــی  هزینه هــا،  ایــن  بــه 
برگــزاری  طــی  در  بــرق  و  آب  مصــرف 
کمپین هــا  و  ســخنرانی ها  و  نشســت ها 
ــی سرســام آور  ــه ارقام ــا ب ــد ت ــه کنی را اضاف
ــور  ــاد کش ــر اقتص ــفانه ب ــه متاس ــید ک برس
ــه هیــچ عنــوان  تحمیــل شــده اســت. مــا ب
محتــرم  تبلیغــات کاندیداهــای  مخالــف 
انتخابــات ســهر و روســتا نیســتیم؛ امــا 
ایــن ضــرر هنگفــت بــه محیــط زیســت 
بــه هیــچ عنــوان قابــل قبــول نیســت؛ 

ــق  ــور متعل ــک کش ــت ی ــط زیس ــرا محی زی
ــده اســت  ــردم و نســل های آین ــه م ــه هم  ب
ــودی ایــن میــراث گرانبهــا  و کســی حــق ناب

ــدارد. را ن

 غفلت از روش های نوین تبلیغات
ــوع  متاســفانه یکــی از دالیــل اصلــی ایــن ن
تبلیغــات ســنتی، غفلــت و شــاید هــم 
ــازی  ــای مج ــا فض ــا ب ــنایی کاندیداه ناآش
ــوژی  ــدد تکنول ــه م ــروزه ب ــرا ام ــت؛ زی اس
دیگــر نیــازی بــه تبلیغــات کاغــذی آن هــم 
بــه ایــن حجــم و بــا ایــن وســعت نیســت. 
بــه جرئــت می تــوان گفــت بیشــتر ایــن 
بــا  راحتــی  بــه  کاندیداهــا می توانســتند 
ــان  ــای تبلیغاتیش ــم هزینه ه ــرف یک ده ص
در فضــای مجــازی بــه بهتریــن شــکل تبلیــغ 

ــد.  کنن
ایــن دوســتان بــه جــای نابــودی ایــن حجــم 
ــا  ــزان چشــمگیر آب گرانبه ــن می ــذ و ای کاغ
ــرام  ــی تلگ ــبکه اجتماع ــا در دو ش ــر تنه  اگ
و اینســتاگرام تبلیغــات هدفمنــدی را انجــام 
ــه  ــم این گون ــن زخ ــروز داغ ای ــد، ام می دادن
خودنمایــی  ایــران  شــهرهای  تــن  بــر 

نمی کــرد. 
در ســتادهای انتخاباتــی ایــن دوســتان کــه 
ــا انبوهــی از کاغــذ و چراغ هــای رنگارنــگ  ب
ــی  ــه راحت ــود، ب پرمصــرف پوشــیده شــده ب
ال ســی دی  تلویزیــون  چنــد  از  می شــد 
بــرق کمتــری  هــم  اســتفاده کــرد کــه 
ــل  ــا قاب ــا مدت ه ــم ت ــرد و ه ــرف می ک مص

ــود.  ــتفاده ب اس
ــا  ــد افــرادی کــه ب در ایــن میــان البتــه بودن
ــر  ــه همچــون تبلیغــات ب روش هــای خاقان
ــر  ــر تفک ــعی در تغیی ــاب، س ــد کت روی جل
جــاری داشــتند؛ امــا ایــن تعــداد کــم بودنــد 

ــده نشــدند. ــه متاســفانه دی ک
ــا  ــور م ــه کش ــرد ک ــرار ک ــد تک ــم بای ــاز ه ب
اســت  بســیاری  آبــی  تنش هــای   دارای 
نــوع  از  ایــران  جنگل هــای  همچنیــن  و 
تجدیدپذیــر نیســت و در حالــت معمــول 
هــم بــا مشــکات فراوانــی همچــون قاچــاق 
نــرم  پنجــه  و  دســت  چــوب  بی رویــه 
می کنــد؛ پــس نابــودی حتــی یــک درخــت 
ــده محیــط زیســت مــا را  ــد آین هــم می توان
ــدازد.  ــر بین ــه خط ــاور ب ــور پهن ــن کش در ای

خــود  آینــده  دوره هــای  در  امیدواریــم 
کاندیداهــا بــه بلــوغ فکــری الزم در ایــن 
زمینــه برســند و دســت از تبلیغــات کاغــذی 
تصویــب  بــا  هــم  مســئوالن  و  بردارنــد 
ــم از  ــن حج ــوی ای ــردی، جل ــی کارب قوانین
دســت کم  یــا  بگیرنــد  را  نابــودی کاغــذ 
برنامــه ای تدویــن کننــد کــه ایــن کاغذهــای 
ــدک  ــخص و ان ــی مش ــی در مقیاس تبلیغات

ــد. ــته باش ــاپ داش ــق چ ح

 گزارش اختصاصی کیمیای وطن

 پیامدهای ناگوار 
تبلیغات کاغذی

فاضــاب  و  آب  شــرکت  بهره بــرداری  بــر  نظــارت  معــاون 
ــتان  ــی، تابس ــع آب ــت مناب ــا مدیری ــم ب ــت: امیدواری ــور گف کش
ــود.  ــته ش ــر گذاش ــت س ــی پش ــش آب ــن تن ــا کمتری ــال ب امس
و  آب  تاسیســات  از  بازدیــد  حاشــیه  در  پاکــروح  شــاهین 
ــی  ــرایط نامتعارف ــه ش ــاره ب ــا اش ــاه ب ــتان کرمانش ــاب اس فاض
ــت:  ــت، گف ــم اس ــور حاک ــاب کش ــت آب و فاض ــه در صنع ک
آب  شــرکت  اولیــه  اهــداف  شــده  باعــث  شــرایط   ایــن 

و فاضاب محقق نشود. 
وی تغییــر اقلیــم آب و هوایــی و خشکســالی را از جملــه 
ــار  ــی برشــمرد و اظه ــت فعل ــم در ایجــاد وضعی فاکتورهــای مه
کــرد: تحریم هــا و وضعیــت نامناســب منابــع مالــی نیــز بــر ایــن 

ــوده اســت.  ــذار ب وضــع اثرگ
ــر  ــز از دیگ ــینی نی ــل حاشیه نش ــئول معض ــن مس ــه ای ــه گفت ب

ــرای صنعــت آب و فاضــاب مشــکاتی را  ــی اســت کــه ب عوامل
ایجــاد کــرده اســت. 

ــرداری شــرکت آب و فاضــاب کشــور  ــر بهره ب ــاون نظــارت ب مع
ــت در  ــوب دول ــی نامطل ــرایط مال ــه ش ــاره ب ــا اش ــه ب در ادام
ســال گذشــته افــزود: ایــن امــر باعــث شــد در اجــرای بعضــی 
پروژه هــا بــا مشــکل مواجــه شــویم؛ امــا از منابــع دیگــری بــرای 
تأمیــن مالــی اســتفاده کردیــم. معــاون نظــارت بــر بهره بــرداری 
ــه  ــم اینک ــرد: علی رغ ــح ک ــور تصری ــاب کش ــرکت آب و فاض ش
ــه  ــه ب ــم ک ــاری بودی ــال ج ــی در س ــای خوب ــاهد بارندگی ه ش
میانگیــن بلندمــدت نزدیــک بــود، امــا ایــن مســئله ضامــن ایــن 
نیســت کــه بــا کم آبــی مواجــه نشــویم. وی ابــراز امیــدواری کــرد 
بتوانیــم بــا مدیریــت منابــع آبــی کــه داریــم تابســتان پیــش رو را 

بــا کمتریــن مشــکل پشــت ســر بگذاریــم. ایســنا

ــش  ــت: در بخ ــده اس ــران آم ــار ای ــز آم ــزارش مرک ــن گ در جدیدتری
غــات در ســه ماهــه چهــارم ســال ۱۳۹۵، متوســط قیمــت ذرت 
ــد  ــادل ۹۱.۰ درص ــل مع ــال قب ــابه س ــل مش ــه فص ــبت ب ــه ای نس دان

ــت.  ــته اس ــش داش افزای
در بخــش محصــوالت لیفــی در ســه ماهــه چهــارم ســال ۱۳۹۵، 
ــه فصــل مشــابه ســال قبــل  ــه )وش( نســبت ب متوســط قیمــت پنب

ــت.  ــته اس ــش داش ــد افزای ــادل ۲۹.۴ درص مع
ــارم ســال ۱۳۹۵،  ــه چه ــزی در ســه ماه در بخــش محصــوالت جالی
متوســط قیمــت خیــار ۱۱۰۶ تومــان بــوده کــه نســبت بــه فصــل مشــابه 

ســال قبــل ۵.۴ درصــد کاهــش را نشــان می دهــد. 
ــط  ــال ۱۳۹۵، متوس ــارم س ــه چه ــه ماه ــبزیجات در س ــش س در بخ
ــوده  ــان ب ــاز ۶۸۸ توم ــت پی ــان و قیم ــی ۵۴۱ توم ــت گوجه فرنگ قیم
ــل ۱۳.۴ و ۳۵.۰  ــه فصــل مشــابه ســال قب ــه ترتیــب نســبت ب ــه ب ک
درصــد کاهــش داشــته و متوســط قیمــت اســفناج 7۰۰ تومــان بــوده 

کــه معــادل ۳۱.۵ درصــد افزایــش داشــته اســت. 
 همچنیــن متوســط قیمــت بادمجــان ۸۵۳ تومــان بــوده کــه نســبت 
بــه فصــل مشــابه ســال قبــل ۱۸.۸ درصــد کاهــش را نشــان می دهــد. 
ــط  ــال ۱۳۹۵، متوس ــارم س ــه چه ــه ماه ــه ای در س ــوالت علوف محص
قیمــت یونجــه 7۲۸ تومــان بــوده کــه نســبت بــه فصــل مشــابه ســال 

قبــل ۱.۴ درصــد افزایــش داشــته اســت. 
در بخــش مرکبــات در ســه ماهــه چهــارم ســال ۱۳۹۵، متوســط 
قیمــت پرتقــال ۵۸۶ تومــان بــوده کــه نســبت بــه فصــل مشــابه ســال 

ــل ۵۹.۶ درصــد کاهــش داشــته اســت. قب
 متوســط قیمــت نارنــج ۸۱۳ تومــان بــوده کــه معــادل ۲۴.۵ درصــد 

ــد.  ــان می ده ــش را نش کاه
در بخــش دامــداری ســنتی در ســه ماهــه چهــارم ســال ۱۳۹۵، 
متوســط قیمــت یــک کیلوگــرم گوســفند و بــره زنــده ۱۴ هــزار و ۱۴۰ 
ــان  ــزار و ۵۳۸ توم ــده ۱۲ ه ــرواری زن ــرم گاو پ ــک کیلوگ ــان و ی توم
بــوده کــه بــه ترتیــب نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل ۲۰.۱ و ۱۰.۶ 

ــش داشــته اســت.  درصــد افزای
ــال  ــارم س ــه چه ــه ماه ــنتی در س ــی س ــای دام ــش فرآورده ه در بخ
 ۱۳۹۵، متوســط قیمــت یــک کیلوگــرم شــیر گوســفند ۴ هــزار 
و ۱7۰ تومــان بــوده کــه ۳۹.۸ درصــد نســبت بــه فصــل مشــابه ســال 
ــیر گاو  ــرم ش ــک کیلوگ ــت ی ــط قیم ــته و متوس ــش داش ــل افزای قب
ــادل ۲.۲ درصــد کاهــش داشــته اســت. ــه مع ــوده ک ــان ب ۱۱۴۵ توم

ــال  ــارم س ــه چه ــه ماه ــینی در س ــات ماش ــه خدم ــش هزین  در بخ
ــوده کــه  ۱۳۹۵، هزینــه شــخم زمیــن زراعــی آبــی ۱۴۴۶۲۴۱ ریــال ب
ــه فصــل مشــابه ســال قبــل ۱۵.7 درصــد افزایــش داشــته  نســبت ب

ــت. خبــر فارســی اس

ــا شــهریورماه  ــت: ت ــی گف رئیــس پژوهشــکده گل و گیاهــان زینت
امســال پایه هــای مــادری ســالم و عــاری از ویــروس شــش رقــم 

جدیــد میخــک در اختیــار بخــش خصوصــی قــرار می گیــرد. 
محمدرضــا شــفیعی بــا بیــان اینکــه تولیــد پایه هــای ســالم ارقــام 
ــری از واردات در  ــی و جلوگی میخــک در راســتای اقتصــاد مقاومت
ــار  ــه، اظه ــورت گرفت ــران ص ــی ای ــان زینت ــکده گل و گیاه پژوهش
داشــت: از روی ایــن پایه هــای ســالم، قلمه هــای ریشــه دار تولیــد 

می شــود. 
ــاری از  ــای ســالم و ع ــد پایه ه ــرح پژوهشــی تولی ــزود: ط وی اف
ویــروس میخــک از طریــق قــرارداد همــکاری بــا یکــی از واحدهای 
ــد  ــاز ش ــش آغ ــال پی ــات از دو س ــتان مح ــد گل در شهرس تولی
کــه در ایــن طــرح ضمــن شناســایی ویــروس میخــک، پایه هــای 
عــاری از آفــات و بیمــاری توســط کشــت بافــت در پژوهشــکده بــه 

تولیــد رســیده اســت. 
شــفیعی از اجــرای پنــج پــروژه مشــترک ایــن پژوهشــکده 
 بــا پژوهشــکده کشــاورزی انــرژی هســته ای ایــران خبــر داد 
و گفــت: در ایــن پروژه هــای مشــترک قصــد داریــم از طریــق 
ــا و  ــه رقم ه ــی ب ــای مصنوع ــا و جهش ه ــعه گام ــی اش پرتوافکن
رنگ هــای مختلــف در گل هــای داودی، گایــل، رز، میخــک و 

ــم.  ــدا کنی ــت پی ــوس دس پت
وی اصــاح نــژاد ارقــام گل و گیــاه را از مأموریت هــای اصلــی 
ــرد:  ــح ک ــوان و تصری ــران عن ــی ای پژوهشــکده گل و گیاهــان زینت
از ســال 77 تاکنــون، ۸۰۰ رقــم و رنــگ جدیــد گل داودی از طریــق 

ــژاد در ایــن پژوهشــکده تولیــد شــده اســت.  اصــاح ن
ــد  ــور تولی ــه منظ ــی ب ــرح تحقیقات ــرای ط ــه اج ــه ب وی در ادام

ــن  ــان در ای ــه ای همزم ــد قلم ــا روش پیون ــدی ب ــای پیون پایه ه
پژوهشــکده اشــاره کــرد و اذعــان داشــت: ســاالنه در ایــران تعدادی 
زیــادی بوتــه پیونــدی رز هلنــدی وارد کشــور می شــود و هــر پایــه 
دو تــا چهــار یــورو هزینــه دارد؛ از ایــن رو تــاش می کنیــم بــا تولیــد 
ــا حــدودی از واردات آن جلوگیــری کنیــم.  پایه هــای پیونــدی رز ت
رئیــس پژوهشــکده گل و گیاهــان زینتــی ایــران پیش بینــی کــرد 

ایــن طــرح تــا ســال ۹7 بــه نتیجــه برســد. 
و  تجاری ســازی  زینتــی  و گیاهــان  پژوهشــکده گل  رئیــس 
ــژه  گل هــای بومــی کشــور و  ــد گل به وی ــق تولی ــی از طری درآمدزای
حضــور در بازارهــای جهانــی را از اهــداف فعالیــت ایــن پژوهشــکده 
نــام بــرد و گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت بازارهــای جهانــی بــه طــول 
عمــر و کیفیــت گل هــا، پژوهشــکده گل و گیاهــان زینتــی ایــران در 
ــن موضــوع توجــه  ــه ای ــی خــود ب ــای تحقیقات ــا و پروژه ه طرح ه

کشــاورزی دارد. جهــاد 

و  راه  وزارت  مســکن  اقتصــاد  و  برنامه ریــزی  کل  مدیــر 
شهرســازی گفــت: بــرای آنکــه همــه خانواده هــا خانــه دار 
شــوند، بایــد ســالی ۹۰۰ هــزار واحــد مســکونی ســاخته شــود. 
علــی چگنــی بــا بیــان اینکــه بخــش مســکن یکــی از 
مهم تریــن بخش هــای توســعه در هــر جامعــه اســت، افــزود: 
ــی  ــد مل ــروت و درآم ــی از ث ــب  توجه ــن بخــش ســهم جال ای
ــادی،  ــیع اقتص ــاد وس ــا ابع ــاص داده و ب ــود اختص ــه خ را ب
اجتماعــی، فرهنگــی، زیســت محیطی و کالبــدی درگیــر اســت. 
ــوار و اقتصــاد ملــی  وی ســهم بخــش مســکن از اقتصــاد خان
ــادل  ــظ تع ــور حف ــه منظ ــرد: ب ــان ک ــد و خاطرنش ــادآور ش را ی
ــازار، اتخــاذ سیاســت های مناســب در هــر دو ســوی عرضــه  ب
و تقاضــا و تدویــن یــک برنامــه جامــع در ایــن بخــش، حائــز 

اهمیــت اســت. 

ــان  ــا بی ــازی ب ــکن وزارت راه و شهرس ــاد مس ــر کل اقتص مدی
ــی  ــکن ط ــوزه مس ــتگذاری در ح ــد سیاس ــی رون ــه بررس اینک
ســال های اخیــر، نشــان دهنده وجــود بعضــی خطاهــای 
ــن  ــرد: از ای ــار ک ــت، اظه ــکن اس ــش مس ــتراتژیک در بخ اس
روســت کــه پیــدا کــردن نقطــه تعــادل سیاســتگذاری بســیار بــا 

ــت.  ــده اس ــه ای پیچی ــت و مقول اهمی
ــه وجــود بیــش از ۲.۵ میلیــون واحــد مســکونی خالــی  وی ب
ــت شــهری در  ــی حــدود ۳۰ درصــد از جمعی در کشــور و زندگ
اشــاره  غیررســمی  ســکونتگاه های  و  فرســوده  بافت هــای 
کــرد و افــزود: در حالــی کــه بخشــی از اقشــار جامعــه در 
مســکن های لوکــس و بــا متــراژ بــاال زندگــی می کننــد، تقاضــا 
ــار  ــوده و اقش ــاد ب ــت زی ــک و ارزان قیم ــکن کوچ ــرای مس ب

ــتند. مهــر ــز هس ــی عاج ــکن حداقل ــن مس ــد از تأمی کم درآم

معاون بهره برداری شرکت مهندسی آبفای کشور:

تابستان امسال، کمترین تنش آبی را خواهیم داشت
مدیر کل اقتصاد مسکن وزارت راه مطرح کرد:

خطای برنامه ریزان، عامل رکود بازار مسکن

تولید ۶ رقم جدید گل میخکآخرین آمار قیمت محصوالت کشاورزی و دامی

،،
متاســفانه یکــی از دالیــل اصلــی 
ایــن نــوع تبلیغــات ســنتی، غفلــت 
و شــاید هــم ناآشــنایی کاندیداهــا 

بــا فضــای مجــازی اســت

13 90 میلیارد دالر کاهش حجم قاچاق50 درصد افزایش فروش خودرو درصد افزایش تولید اتوبوس

میــزان قاچــاق در چنــد ســال اخیــر 13 میلیــارد دالر کاهــش 
یافتــه اســت.

فروردین مــاه امســال تولیــد انــواع اتوبــوس بــه طــور میانگیــن 
۹۰.۹ درصــد افزایــش یافــت.

در فصــل نخســت ســال 2۰17، فــروش خــودرو در ایــران 5۰ 
درصــد افزایــش داشــته اســت.
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249 میلیون تومان

  کمری هیبرید

161 میلیون تومان

  کروال GLI )فول(

200 میلیون تومان

  اپتیما )فول(

142 میلیون تومان

  سراتو

عصر خودرو 174 میلیون تومان

سوناتا

174 میلیون تومان

اسپورتیج

188 میلیون تومان

توسان نیو 

133 میلیون تومان

النترا

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-95013701جذب آ



هشتبهشت
 خدمات رایگان دندانپزشکی 

به دانش آموزان بی بضاعت

دانشــکده  دندانپزشــکی  گــروه  خمینی شــهر - 
دندانپزشــکی دانشــگاه اصفهــان در راســتای طــرح 
خدمت رســانی بــه ســاکنان مناطــق محــروم 

ــدند. ــتقر ش ــاد مس ــتان در جوی آب اس
یکــی از مســئوالن شــبکه بهداشــت و درمــان 
شهرســتان در ایــن بــاره گفــت: این گروه متشــکل 
از اســتادان ایــن دانشــکده و دانشــجویان ترم آخر 
ــه 15  ــل از جمل ــزات کام ــا تجهی ــکی ب دندانپزش
دســتگاه یونیــت بــا اســتقرار در حســینیه ســادات 
اردیبهشــت ماه   16 از  قدیــم  جوی آبــاد  محلــه 
روزانــه بــه 35 تــا 40 نفــر از بی بضاعت هایــی 
دارنــد  دندانپزشــکی  خدمــات  بــه  نیــاز   کــه 
بــا تعرفه هــای بســیار پاییــن خدمــات ارائــه 

. هنــد می د
و  امــداد  بــا کمیتــه  افــزود:  طاهــری  دکتــر 
ــی را  ــا مددجویان ــده ت ــی الزم ش ــا رایزن خیریه ه
کــه نیازمنــد خدمــات دندانپزشــکی هســتند، بــه 

ــد.  ــی کنن ــروه معرف ــن گ ای
ــدادی از  ــز تع ــرورش نی ــوزش و پ ــن آم همچنی
اســتفاده  بــرای  را  بی بضاعــت   دانش آمــوزان 
از ایــن فرصــت پیــش آمــده بــه مــا معرفــی کــرده 

ست. ا
کــردن،  پــر  هزینــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
تنهــا  دنــدان  هــر  جرم گیــری  و  عصب کشــی 
ــق  ــه از طری ــزود: البت ــت، اف ــان اس ــزار توم 20 ه
رایزنــی بــا یــک خّیــر ایــن خدمــات بــرای 
او کل  و  بــود  خواهــد  رایــگان  دانش آمــوزان 
ــرد. ــد ک ــت خواه ــوزان را پرداخ ــه دانش آم هزین

 زیبایی های شهر نطنز 
روی دیوارها نقاشی می شوند

نطنــز - شــهردار نطنــز گفــت: شــهرداری نطنــز در 
مســیر زیباســازی منظــر شــهری و بــا بهره گیــری 
از هنــر نقاشــی در ۷ نقطــه از شــهر نطنــز به معرفی 
 زیبایی هــای شــهر، فرهنــگ شــهروندی، یــاد 
ــای  ــر زیبایی ه ــدر و دیگ ــهدای گرانق ــره ش و خاط

ــردازد. ــری می پ بص
اینکــه  بیــان  بــا  تجویــدی  محســن  ســید   
ــی  ــا نقاش ــته ب ــال گذش ــر س ــهرداری از اواخ ش
ــر  ــز ب ــهر نطن ــی ش ــی و مذهب ــای تاریخ مکان ه
ــا  ــن مکان ه ــی ای ــه معرف ــدام ب ــا، اق روی دیواره
بــرای آشــنایی مســافران و گردشــگران کــرد، 
ضوابــط  آیین نامــه  تصویــب  از  پــس  افــزود: 
ــط  ــی توس ــور تبلیغات ــاماندهی ام ــررات س و مق
شــورای اســامی شــهر نطنــز، ایــن شــهرداری در 
اقدامــی، دیوارنویســی و تبلیغــات غیرمجــاز روی 
ــازی  ــا و پاک س ــهر را امح ــطح ش ــای س  دیواره
و در مراحــل بعــد نقاشــی بــر روی دیوارهــای 

ــرد. ــاز ک ــهر را آغ ــطح ش س
وی اضافــه کــرد: در اولیــن اقــدام بــر روی دیــوار 
ورودی ســینما کوثــر نطنــز، تصاویــری از مســجد 
جامــع نطنــز، کــوه گنبدبــاز، قلعــه میــر ابوالمعالــی 
نمایــش  بــه  واقــف  ســید  بقعــه  و  کوهــاب 

گذاشــته شــد.

 تحقق »اقتصاد مقاومتی
تولید و اشتغال« از معروفات است 
ــق  ــه شاهین شــهر، تحق ــام جمع شاهین شــهر- ام
برگــزاری  مسجدســازی،  مقاومتــی،  اقتصــاد 
مراســم اعتــکاف و اجــرای دیگــر برنامه هــای 
ــای  ــه کاره ــی را از جمل ــوای فرهنگی مذهب پرمحت
ــای  ــر کاره ــت: اگ ــروف دانســت و گف ــک و مع نی
نیــک در جامعــه ترویــج داده شــود، منکــرات 
ــد ــدا خواه ــش پی ــود و کاه ــگ می ش ــز کم رن  نی

 کرد.
ــه   ــان اینک ــا بی ــان ب ــی ملکی ــام مرتض حجت االس
ــد بیشــتر  ــه معــروف و نهــی از منکــر بای در امــر ب
روی معروف هــا کار شــود، افــزود: هــر چــه بیشــتر 
بــه کارهــای معــروف پرداختــه شــود، منکــرات در 

ــد. ــد ش ــر خواه ــه کم رنگ ت جامع

 را ه اندازی سیستم نظارتی 
در مرکز فنی و حرفه ای دهاقان

ابوطالــب جالــی، مدیــر کل آمــوزش فنــی و 
حرفــه ای اســتان اصفهــان، از راه انــدازی سیســتم 
نظــارت بــر آزمون هــای عملــی از طریــق دوربیــن 

ــر داد. ــته )CCTV( خب مداربس
ــه ســال »اقتصــاد مقاومتــی  وی ضمــن اشــاره ب
ــه  ــه ب ــا توج ــان داشــت: ب ــد و اشــتغال« بی تولی
ســند برنامه هــای اجرایــی و آموزشــی مراکــز 
اباغــی از ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
ــی  ــای عمل ــر آزمون ه کشــور،  سیســتم نظــارت ب
ــز  ــت مرک ــه هم ــته  ب ــن مداربس ــق دوربی از طری
ــان  ــتان دهاق ــه ای شهرس ــی و حرف ــوزش فن  آم
اتومکانیــک  کارگاه   5 در  خیریــن  کمــک   و 
ــر  ــات، تعمی ــاوری اطاع ــزار مهندســی و فن نرم اف
تراکتــور، تیلــر و ادوات کشــاورزی و بــرق خــودرو 

مســتقر و راه انــدازی شــد.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

ــف  ــون، 50 وق ــاری تاکن ــال ج ــدای س از ابت
در  نیک اندیــش  واقفــان  توســط  جدیــد 
ثبــت رســیده و 51  بــه  اصفهــان  اســتان 
ــده           ــذ ش ــتان اخ ــه اس ــرای 168 رقب ــند ب س

اســت.
مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
اصفهــان از ثبــت 50 وقــف جدیــد توســط 
اســتان اصفهــان  نیک اندیــش در  واقفــان 
خبــر داد  و بــه کیمیــای وطــن گفــت: از 
ــرای  ــند ب ــون، 51 س ــاری تاکن ــال ج اول س
ــرای  ــار ب ــاحت 231 هکت ــه مس ــه ب 168 رقب
ــات اســتان اخــذ شــده اســت. موقوفــات و رقب

وی دربــاره نیــات واقفــان بــرای ثبــت موقوفــات 
ــامل  ــات ش ــن نی ــت: ای ــان گف ــد در اصفه جدی
حضــرت  روضه خوانــی  مســجد،  احــداث 

سیدالشــهدا، روضه خوانی حضــرت ابالفضل)ع(، 
درمانــی  مرکــز  احــداث  تکیــه،   احــداث 
و بهداشــتی، احداث مجتمع فرهنگــی و مذهبی، 
ــرآن  ــج ق ــغ و تروی ــزادگان و تبلی ــعه امام توس

کریــم اســت.
 توجه ویژه  به نیت واقفان 

اشــاره  بــا  صادقــی  رضــا  حجت االســام 
بــه پیگیــری تثبیــت مالکیــت موقوفــات 
در اســتان اصفهــان گفــت: بــرای صیانــت 
از حقــوق واقفــان و حراســت از موقوفــات 
عمــل  بــه  پیگیری هــای  بــا  رقبــات   و 
آمــده توســط معاونــت حقوقــی و ثبتــی 
سراســر  در  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  اداره 
اســتان از اول ســال جــاری تاکنــون، 240 
مســاحت 2  بــه  اســتان  رقبــات  از  رقبــه 
 میلیــون 314 هــزار و 96 متــر مربــع ســنددار 

شده اند.

وی ادامــه داد: بیشــترین ایــن رقبــات در 
شهرســتان های نطنــز، ناحیــه یــک شهرســتان 

ــع شــده اســت.   ــان و شــهرضا واق اصفه
ــان در  ــات واقف ــرای نی ــه اج ــاره ب ــا اش وی ب
ســال جدیــد اشــاره کــرد و بیــان داشــت: در 
ــینی  ــرم حس ــران ح ــرح زائ ــد، ط ــال جدی س
ــرا  ــتان اج ــط در اس ــات مرتب ــل موقوف از مح
شــد کــه در ایــن طــرح افــرادی کــه بــاالی 40 
ســال ســن داشــتند و تاکنــون توفیــق تشــرف 
بــه عتبــات عالیــات را نداشــته اند، بــه زیــارت 

عتبــات عالیــات اعــزام شــدند.
 ششــمین دوره طــرح ملــی حافظــان 

قــرآن کریــم
از  همچنیــن   صادقــی  حجت االســام 
اجــرای طــرح ســرور معنــوی در روزهــای 
در  مرتبــط  موقوفــات  محــل  از  شــعبانیه 
داد  خبــر  اســتان  متبرکــه  بقــاع   ســطح 
ــز ششــمین دوره  ــان داشــت: امســال نی و بی
از طــرح ملــی تربیــت حافظــان قــرآن کریــم 
ــرا  ــه اج ــور خیری ــاف و ام ــط ادارات اوق توس
می شــود کــه تاکنــون بیــش از یک هــزار و 
ــد. ــام کرده ان ــرح ثبت ن ــن ط ــر در ای 659 نف

ــن طــرح  ــرای اجــرای ای ــرد: ب ــح ک وی تصری
تاکنــون 80 مربــی قرآنــی جهــت گذرانــدن دوره 
ــه شــهر قــم و مرکــز تربیــت  ــی ب تربیــت مرب
شــده اند؛  اعــزام  قرآنــی  مربیــان  ملــی 
همچنیــن مرحلــه شهرســتانی چهلمیــن دوره 
ــت ماه  ــم از 20 اردیبهش ــرآن کری ــابقات ق مس
ــارف، اذان و  ــت، مع ــظ، قرائ ــته حف در 11 رش
همخوانــی آغــاز شــده کــه ایــن مســابقات تــا 

ــد داشــت. ــه خواه ــز ادام ــاه نی 22 تیرم

 اجرای طرح های ویژه برای روزه داران
ــر کل اوقــاف اســتان اصفهــان در ادامــه   مدی
ــاه  ــی در م ــژه فرهنگ ــای وی ــرای طرح ه از اج
مبــارک رمضــان خبــر داد و بیــان داشــت: 
ــی  ــی از طرح های ــی، یک ــت اله ــرح ضیاف ط
و  جزءخوانــی  محافــل  آن  در  اســت کــه 
ترتیل خوانــی قــرآن کریــم در جــوار بقــاع 

متبرکــه سراســر اســتان اجــرا می شــود.
محفــل  افــزود:  صادقــی  حجت االســام 
جزءخوانــی طــرح ویــژه مــاه مبــارک رمضــان 
ــدگل  ــی)ع( آران و بی ــزاده هال بن عل در امام
ــاد نیــز  و امامــزاده ســید الکریــم)ع( دولت آب
بــه صــورت ویــژه از شــبکه های سراســری 

پوشــش داده می شــود.
 احیای موقوفات استان

 وی بــا اشــاره بــه اینکــه در چنــد ســال 
ــتان  ــات شهرس ــار از موقوف ــته 14 هکت گذش
ــگ  ــند 6 دان ــزود: س ــده، اف ــا ش ــوار احی برخ
عرصــه روســتای اســفیدان نطنــز نیــز بــه 
مســاحت 224 هکتــار و بــا ارزشــی بالــغ 
ــت  ــف ثب ــام وق ــه ن ــال ب ــارد ری ــر 900 میلی  ب

 شد.

مدیر کل اوقاف استان اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

 توجه ویژه اوقاف 
به اجرای نیت واقفان 

 90 اصــل  کمیســیون  نایب رئیــس  کیمیای وطن
مجلــس همــراه تنــی چنــد از اعضــای ایــن کمیســیون و 
ــت ماه  ــی آن، 23 اردیبهش ــای فرهنگ ــئوالن کمیته ه مس

به اصفهان سفر کرد.
محمداســماعیل ســعیدی در جمــع اعضــای تشــکل های 
ــس  ــت: مجل ــتان گف ــی اس ــراث فرهنگ ــتداران می دوس
بــا تمــام تــوان از توســعه گردشــگری کشــور در راســتای 

ــد.  ــت می کن ــی حمای ــق اقتصــاد مقاومت تحق
وی همچنیــن تصریــح کــرد: امــروزه تمامــی کارشناســان 
ــد گردشــگری، یکــی از مهم تریــن شــاخصه های  معتقدن
توســعه کشــور بــه شــمار مــی رود؛ لــذا مجلــس تصمیــم 
ــت  ــن حــوزه و جه ــع در ای ــزی جام ــا برنامه ری ــه ب گرفت
ــع  ــی موان ــه گردشــگری، تمام  پیشــرفت کشــور در مقول

ــرای  ــی و ب ــوزه را بررس ــن ح ــود در ای ــکات موج و مش
ــدام  ــور اق ــگری کش ــعه گردش ــی توس ــع قانون ــع موان رف

ــد. کن
ســعیدی افــزود: کارشناســان فرهنگــی در مجلــس 
در  گردشــگری  توســعه  بــه  توجــه  بــا  معتقدنــد 
ــی  ــارس، کار بررس ــان و ف ــون اصفه ــتان هایی همچ اس
ــن دو  ــی از ای ــورت میدان ــه ص ــگری را ب ــائل گردش مس
اســتان بــزرگ آغــاز کننــد تــا بتوانیــم بــا تدویــن قوانیــن 
جدیــد یــا اصــاح قوانیــن موجــود، بــه صــورت تمام قــد 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــت در مجل ــن صنع ــعه ای از توس
ــرتیپ  ــی س ــه تاریخ ــت از خان ــن هیئ ــم. ای ــاع کنی دف
ســدهی، مقبــره ابــن مردویــه و ســنگ قبرهــای ایســتاده 

ــد.  ــد کردن ــله بازدی ــتان گارس آرامس
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ــه  ــارکتی کمیت ــای مش ــی از طرح ه ــام، یک ــرام ایت ــرح اک  ط
امــداد اســت کــه بــه منظــور اشــاعه فرهنــگ احســان و 
ــرا  ــام اج ــه ایت ــک ب ــن کم ــه و همچنی ــتی در جامع نوع دوس
می شــود. معــاون توســعه مشــارکت های مردمــی کمیتــه 
ــاد در  ــن نه ــا تشــریح عملکــرد ســال 95 ای ــان ب ــداد اصفه ام
ــت:  ــته گف ــال گذش ــده س ــای انجام ش ــا فعالیت ه ــه ب مقایس
افــراد حقیقــی یــا حقوقــی کــه در ایــن طــرح »حامــی« 
نامیــده می شــوند، بــا مراجعــه بــه کمیتــه امــداد یــا درگاه هــای 
ــود  ــی خ ــکاری، آمادگ ــام هم ــرم اع ــل ف ــک و تکمی الکترونی
را جهــت تحــت حمایــت گرفتــن یــک یــا چنــد کــودک یتیــم 

اعــام می کننــد. 

ــام  ــرام ایت ــرح اک ــه در ط ــان اینک ــا بی ــی ب ــرزاق میرزای عبدال
ــک  ــی از ی ــت مال ــل حمای ــن و تقب ــا پذیرفت ــوکار ب ــراد نیک اف
ــادی  ــع مشــکات م ــرای رف ــول ســال ب ــم در ط ــد یتی ــا چن  ی
ــران در  ــرد: خی ــح ک ــد، تصری ــدام می کنن ــان اق ــوی آن و معن
ــه صــورت  ــان ب ــون  توم ــارد و 400 میلی ســال گذشــته 19میلی

ــد.  ــک کردن ــام کم ــه  ایت ــدی ب ــدی و غیرنق نق
ــی حــدود  میرزایــی گفــت: حامیــان و خیــران نیکــوکار اصفهان
1۷ میلیــارد و 600 میلیــون  تومــان در راســتای برطــرف کــردن 
بیمــاری  ازدواج،  ماننــد  بخش هایــی  در  ایتــام  مشــکات 
ــدا  ــدان اه ــه نیازمن ــکن ب ــرات مس ــاخت و تعمی ــل، س تحصی
ــای  ــر در برنامه ه ــوکاران خی ــور نیک ــزود: حض ــد. وی اف کردن
ــت  ــت حمای ــای تح ــدی خانواده ه ــی و توانمن محرومیت زدای

ــذار اســت. ــداد تأثیرگ ــه ام کمیت
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رئیــس کارگاه مرکــزی مکانیــک شــرکت پاالیــش نفــت 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه تعمیــرات اساســی 24 دســتگاه 
ــت  ــش نف ــزی شــرکت پاالی ــی 63۷ در کارگاه مرک ــر هوای کول
ــس از بررســی های  ــت: پ ــان در حــال انجــام اســت، گف اصفه
ــر روی  ــوپ ب ــض تی ــازی و تعوی ــات بازس ــه، عملی انجام گرفت
ــرار  ــرکت ق ــن ش ــتور کار ای ــی در دس ــر هوای ــتگاه کول 24 دس
گرفتــه اســت. حســین گرشاســبی افــزود: تعمیــرات اساســی  
مبدل هــای مذکــور کــه مشــتمل بــر 25 مرحلــه فعالیــت 
کارگاهــی اســت، از جملــه کارهــای شــاخص و زمانبــر تعمیراتی  
کارگاه مرکــزی بــر روی تجهیــزات پاالیشــی محســوب می شــود 
کــه بــا توجــه بــه نــوع عملیــات  تعمیراتــی مــورد نیــاز، تعمیــر 

و بازســازی بعضــی از ایــن تجهیــزات صــرف وقــت تــا حــدود 
ــا بیــان اینکــه صرفــه اقتصــادی  چهــار مــاه را می طلبــد. وی ب
ایــن فعالیــت بــرای شــرکت  پاالیــش نفــت اصفهــان معــادل 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــت: ب ــده، گف ــرآورد ش ــان ب ــارد توم 4 میلی
ــا توجــه بــه در پیــش بــودن تعمیــرات  همــه ایــن شــرایط و ب
اساســی واحــد آیزوماکــس یــک در ســال جــاری و نیــاز مبــرم 
ــزات، کارگاه  ــن تجهی ــتگاه از ای ــانزده دس ــه ش ــور ب ــد مذک واح
مرکــزی تعمیــر و تعویــض تیــوب ایــن تجهیــزات را در اولویــت 
ــا توجــه بــه   کاری خــود قــرار داده اســت. وی بیــان داشــت: ب
ــایر ادارات  ــکاری س ــا هم ــه و ب ــای صورت گرفت برنامه ریزی ه
از جملــه بازرســی فنــی، جوشــکاری و حمــل و نقــل تــا پیــش 
از شــروع تعمیــرات اساســی واحــد مذکــور )در مهرمــاه ســال 

ــان می رســد.  ــه پای ــن واحــد ب ــرات ای جــاری(، تعمی
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 مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهان با اشــاره 
بــه اینکــه مــاه مبــارک رمضــان مــاه انــس بــا قــرآن بــوده و 
الزم اســت فضــای معنــوی در ایــن مــاه در شــهر ایجــاد شــود 
گفــت: مــاه رمضــان در تمــام کشــورهای مســلمان دنیــا، مــاه 
ــا  ــی ب ــا فضای ــتیم ت ــال آن هس ــه دنب ــا ب ــت و م ــادی اس ش
ــدان در  ــا هنرمن ــم ت ــاد کنی ــان را ایج ــب های رمض ــوان ش عن

فضــای هنرســتان هنرهــای زیبــا، آثــار خــود را ارائــه کننــد.
ــاره  ــا اش ــی ب ــا ارزان ــلمین حبیب رض ــام و المس حجت االس
بــه رتبــه نخســت قرآنــی اســتان اصفهــان در دو ســال گذشــته 
افــزود: در حــوزه کانون هــای فرهنگی هنــری مســاجد، بهتریــن 
اســتان در ســطح کشــور بودیم و ســاخت و ســاز ســینما در دو 

ســال گذشــته رشــد خوبــی داشــته اســت.
ــالن های  ــام س ــا تم ــتیم ت ــاش هس ــرد: در ت ــه ک وی اضاف
ســینمایی شهرســتان ها را بــه بخــش خصوصــی واگــذار  کنیــم 
و فضــای جدیــدی را نیــز در دانشــگاه فرهنــگ و هنــر اصفهــان 

بــه زودی کلنــگ خواهیــم زد. 
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان در 
اصفهــان مانــدگار اســت، افــزود: بــه مــدت 5 ســال جشــنواره 
فیلــم کــودک و نوجــوان در اصفهــان بــه صــورت قطعــی برگــزار 

خواهــد شــد. 
حجت االســام ارزانــی گفــت: ایجــاد فضــای آرامــش در فضای 
فرهنگی هنــری شــهر و اســتان همــراه بــا ارتقــای شــاخص های 
حــوزه فرهنــگ و هنــر، یکــی از بهتریــن دســتاوردها در حــوزه 

فرهنگــی اصفهــان اســت.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس:

احیای بناهای تاریخی خمینی شهر، پشتوانه اقتصاد مقاومتی
 4 میلیارد تومان صرفه اقتصادی برای تعمیرات 
دستگاه کولر هوایی 637 پاالیش نفت اصفهان

 کمک 19میلیارد و 400 میلیون تومانی حامیان اصفهانی 
به ایتام کمیته امداد 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

طرح شب های رمضان در اصفهان اجرایی می شود 

،،
تاکنــون  جــاری  ســال  ابتــدای  از 
۵۰ وقــف جدیــد توســط واقفــان 
نیک اندیــش در اســتان اصفهــان 
بــه ثبــت رســیده و ۵1 ســند بــرای 
شــده  اخــذ  اســتان  رقبــه   168

اســت

 »میل دامزاد« 
یادگار دوران باستان در شهرضا

»میــل دامــزاد« بــر فــراز رشــته کوهی بــه همیــن نــام در شهرســتان 
شــهرضا قــرار دارد کــه از یادمان هــای دوران قبــل از اســام اســت.

در حــد فاصــل شــرقی شــهرضا رشــته کوهی از کوه هــای زاگــرس 
ــر  ــرار دارد. ب ــی »ُدمــا« ق ــا در گویــش محل ــزاد« ی ــام »دام ــه ن ب
فــراز بخشــی از ایــن کــوه کــه حــد فاصــل روســتاهای منظریــه تــا 
ــر  ــر اث ــر ب ــل دیگ ــل وجــود دارد و 2 می ــک می ــاد اســت، ی قوام آب

عوامــل طبیعــی و انســانی ویــران شــده اســت.
منــار یــا منــاره یــا میــل کــه در قدیــم بــه آن چراغــدان و چراغ پایــه 
ــور                ــا محــل ن ــون ی ــای کان ــه معن ــت ب ــه می شــده، در لغ ــز گفت نی

و روشــنایی و جــای نــار اســت.
در دوران پیــش از اســام منــاره یــا میــل راهنمــا را جهــت راحتــی 
مســافران می ســاختند. »میل هــای دامــزاد« همچــون دیگــر 
انــواع خــود، از همــان ابتــدای ساختشــان، بنایــی مســتقل 
ــا  ــن میل ه ــته اند. از ای ــر نداش ــی دیگ ــه بنای ــی ب ــد و ربط بوده ان
ــا  ــی راه ه ــت و راهنمای ــانی، پس ــرای پیام رس ــتان ب در دوران باس

ــا  ــا ی ــل، راهنم ــا می ــاره ی ــن من اســتفاده می شــده اســت. همچنی
ــای  ــور، پیام ه ــای ن ــتفاده از پرتوه ــا اس ــه ب ــت ک ــانی اس پیام رس
رمــزی مثــل تلگــراف بــه مناطــق دورتــر فرســتاده می شــده اســت. 
در ایــران نزدیــک بــه 30 میــل یــا منــاره منفــرد وجــود دارد. بیشــتر 
ــا ششــم اســت.  ــه ســده های چهــارم ت میل هــای ایــران متعلــق ب
ــده از دوران قبــل از اســام               ــر جــای مان میــل دامــزاد در شــهرضا ب

ــاد دوران ساســانیان اســت.  ــال زی ــه احتم و ب
ــل اژدهاســت؛  ــران، می ــل راهنمــای موجــود در ای ــن می قدیمی تری
بنایــی ۷ متــری متعلــق بــه دوره اشــکانیان در غــرب نورآبــاد 
ــرار داشــته اســت. ــاالی آن آتشــدانی ســنگی ق ممســنی کــه در ب
 تحقیقــات باستان شناســی و مطالعــات میدانــی نشــان می دهــد 
ــکان  ــک پل ــهرضا، ی ــزاد در ش ــل دام ــه می ــا از جمل ــی میل ه همگ
ــکان  ــار گار 2 پل ــل من ــم مث ــی  ه ــد و بعض ــن دارن ــاال رفت ــرای ب ب

ــد.  مارپیچــی و کامــا مجــزا دارن
ــه  ــتند ک ــی هس ــزرگ و کوچک ــای ب ــا دارای روزنه ه ــه مناره ه بدن
روشــنایی داخــل منــاره را تأمیــن می کننــد. تــاج منــاره در قســمت 
بــاال قــرار دارد و مطابــق ســبک ها و روش هــای هــر ســرزمینی بــه 

ــا ســاخته می شــوند. ــه ای زیب گون

معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری 
اصفهــان گفــت: در نوزدهمیــن نشســت از 
ــازی  ــای شهرس ــت های راهبرده سلسله نشس
ــراث و  ــا موضــوع »حفاظــت می و معمــاری ب
ــان«  ــورگ آلم ــهری در  هامب ــزی ش برنامه ری
در  شــد،  برگــزار  اردیبهشــت ماه   26 کــه 
خصــوص مباحــث تخصصــی حفاظــت از 
ــورگ  ــان و  هامب میــراث فرهنگــی بیــن اصفه

ــت. ــورت گرف ــر ص ــادل نظ تب
نشست راهبردهای معماری دو بار در سال

شــریعت  صمصــام  جمال الدیــن  ســید 
راهبردهــای  سلسله نشســت های  افــزود: 

ــال 94  ــدای س ــاری از ابت ــازی و معم شهرس
ــزاری  ــال برگ ــار در ح ــه دو ب ــون، ماهیان تاکن

ــت. اس
از  نشســت  نوزدهمیــن  داد:  ادامــه  وی 
سلسله نشســت های راهبــردی شهرســازی 
و معمــاری بــا موضــوع »حفاظــت میــراث و 
برنامه ریــزی شــهری در  هامبــورگ آلمــان« 
بــا حضــور اســتادان شــاخص دانشــگاه های 
داخلــی و خارجی و کارشناســان و دانشــگاهیان 

همــراه بــود.
 انتقال تجارب هامبورگ به اصفهان

معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری 

ــت  ــه در نشس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
شــهر  ارزنــده  تجــارب  انتقــال  اخیــر 
هامبــورگ در حفاظــت میــراث بــه کانشــهر 
اصفهــان انجــام شــد، اظهــار کــرد: ایــن 
ــط اداره  ــرداری توس ــرای بهره ب ــات ب تجربی
ــت  ــزی شــهری معاون ــات و برنامه ری مطالع
ــان  شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفه
مربوطــه  ســازمان های  بــه  و  جمــع آوری 

می شــود. ارســال 
وی گفــت: در شــهرهای مختلــف اروپایــی 
حفاظــت از میــراث و تجدیــد حیــات شــهری 
از طریــق گردشــگری و بــر اســاس پنــج 

ــر توریســم کســب و کار ــی ب  اســتراتژی مبتن
ــر رویدادهــا، اســتراتژی  ــی ب اســتراتژی مبتن
فیـزیکــــی جذابیـت هـــای  بــر   مبتنـــی 

بــر خرده فروشــی   اســتراتژی های مبتنــی 
و اســتراتژی های مبتنــی بــر فرهنــگ انجــام 

می شــود.
نبایــد  تصریــح کــرد:  صمصــام شــریعت 
حفاظــت میــراث را بــا حفاظــت کالبــدی 
آن  بــه  و  گرفــت  اشــتباه  ســاختمانی  و 
محــدود شــود؛ زیــرا حفاظــت میــراث، فراتــر 
عمــل  کالبــدی  و  ســاختمانی  مرمــت   از 

می کند.

#اصفهان_گردی
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 پلیس در کمین محموله 
پمپ آب و مولد برق خارجی  

  شــهرضا - فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــهرضا 
ــرق  ــد ب ــه پمــپ آب و مول از کشــف یــک محمول
خارجــی قاچــاق بــه ارزش یــک میلیــارد ریــال و 

دســتگیری یــک قاچاقچــی خبــر داد. 
امیرخانــی گفــت: مامــوران  ســرهنگ حمیــد 
انتظامــی ایســتگاه ایســت و بازرســی شــهید 
کنتــرل  حیــن  شــهرضا  شهرســتان  امامــی 
خودروهــای عبــوری بــه یــک دســتگاه کامیونــت 

مشــکوک شــدند و آن را متوقــف کردنــد.
وی ادامــه داد: در بازرســی از ایــن کامیونــت تعداد 
198 کارتــن پمــپ آب و مولــد بــرق خارجــی فاقــد 

هــر گونــه مــدارک معتبــر گمرکی کشــف شــد.
ســرهنگ امیرخانــی بیــان داشــت: ارزش محموله 
ــک  ــه ی ــان مربوط ــط کارشناس ــده توس کشف ش
ایــن  میلیــارد ریــال اعــام شــده اســت. در 
خصــوص راننــده کامیــون دســتگیر و جهــت ســیر 
مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی تحویــل داده 

شــد.

سارق حرفه ای کابل های برق 
دستگیر شد 

شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده   - گلپایــگان   
ــرق  ــای ب ــارق کابل ه ــتگیری س ــگان از دس گلپای
کــه از 15 محــل جداگانــه ســرقت کــرده بــود   

خبــر داد. 
ســرهنگ حســین بســاطی اظهــار داشــت: در 
ــگان  ــتان گلپای ــرق شهرس ــام اداره ب ــتای اع راس
ــوی  ــار ق ــرق فش ــای ب ــرقت کابل ه ــر س ــی ب مبن
اطــراف جاده هــای ایــن شهرســتان، بررســی 
موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران 

ــت. ــرار گرف ــتان ق ــن شهرس ــی ای ــس آگاه پلی
وی افــزود: ایــن ســارق در بازجویی هــای پلیــس 
بــه 15 مــورد ســرقت کابل هــای بــرق فشــار قــوی 
ــتایی  ــوت روس ــی و خل ــای فرع ــراف جاده ه اط

ایــن شهرســتان اعتــراف کــرد. 

کشف کمپوت های قاچاق درپژو

 ســمیرم - فرمانــده انتظامــی شهرســتان ســمیرم 
از کشــف دو محمولــه کاالی قاچــاق بــه ارزش 100 
ــر  ــال و دســتگیری دو قاچاقچــی خب ــون ری میلی

داد. 
 ســرهنگ غامرضــا براتــی گفــت: مامــوران گشــت 
ــت زنی  ــن گش ــمیرم حی ــتان س ــی شهرس انتظام
بــه یــک ســواری 405 و یــک پیــکان مشــکوک و 

آن هــا را متوقــف کردنــد. 
در بازرســی از ســواری پــژو تعــداد 984 عــدد 
کمپــوت آنانــاس بــه ارزش 50 میلیــون ریــال 
ــوت  ــدد کمپ ــداد 288 ع ــکان تع ــواری پی و از س
آنانــاس، 40 پاکــت چــای، تعــداد 20 قوطــی 
زیتــون خارجــی و 144 عــدد ماءالشــعیر خارجــی 
فاقــد  همگــی  ریــال  میلیــون   50 ارزش  بــه 

مجوزهــای مربوطــه کشــف شــد. 

سریال کشفیات مواد مخدر 
پلیس 

فرماندهــی  اجتماعــی  معــاون   - اصفهــان 
ــو و 900  انتظامــی اســتان از کشــف مقــدار 4 کیل
گــرم تریــاک و دســتگیری یــک ســوداگر مــرگ 

ــر داد.  خب
ســرهنگ جهانگیــر کریمــی گفــت: مامــوران یگان 
ــت زنی در  ــن گش ــان حی ــس اصفه ــکاوری پلی ت
اطــرف ایســتگاه بازرســی شــهید امامــی شــهرضا 
ــال دور زدن  ــاده در ح ــری پی ــدند عاب ــه ش متوج
ــور از ایســتگاه اســت کــه وارد عمــل شــدند  و عب
و او را دســتگیر کردنــد. در بازرســی از کولــه  
ــف  ــاک کش ــرم تری ــو و 900 گ ــرد 4 کیل ــن ف  ای

شد. 

 کالهبرداری با ترفند 
اقامت در کشور آلمان 

شاهین شــهر - مامــوران پلیــس آگاهــی شهرســتان 
شاهین شــهر فــردی را کــه بــا ترفنــد گرفتــن 
ــرای یــک زوج جــوان  اقامــت در کشــور آلمــان ب
از آنــان کاهبــرداری کــرده بــود، شناســایی و 

ــد.  ــتگیر کردن دس
پــی  در  مختــاری گفــت:  رجبعلــی  ســرهنگ 
ــه  ــر اینک ــی ب ــهروندان مبن ــی از ش ــکایت یک ش
فــردی بــا هویتــی جعلــی و بــا حلیه گــری خــود را 
فــردی بــا نفــوذ معرفــی کــرده و بــا وعــده گرفتــن 
اقامــت درکشــور آلمــان از آنــان کاهبــرداری 
کــرده، بررســی موضــوع در دســتور کار قــرار 

ــت.  گرف
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه فــرد کاهبــردار مبلــغ 1۷0 
ــرداری  ــوان کاهب ــن زوج ج ــال از ای ــون ری میلی
ــکیل  ــده تش ــوران پرون ــزود: مام ــود، اف ــرده ب  ک
ــاز                  ــه آغ ــن زمین ــات خــود را در ای ــد و تحقیق دادن

ــد.  کردن
فــرد  داشــت:  بیــان  انتظامــی  مقــام  ایــن   
اقداماتــی خــاص  انجــام  از  پــس  کاهبــردار 
شناســایی و در اقدامــی غافلگیرانــه دســتگیر 

ــد.  ش

در نوزدهمین نشست راهبردهای شهرسازی و معماری اصفهان مطرح شد:

حفاظت از میراث فرهنگی، فراتر از مرمت ساختمانی و کالبدی است
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چهارراه نظر
نگاهی تحلیلی به بیماری اعتیاد

اعتیاد، یک پروسه است

را واکســن  امــروزه کارشناســان، مهارت هــای زندگــی 
ــی اســت  ــن در حال ــاد دانســته اند و ای پیشــگیری از اعتی
ــواره  ــا هم ــن مهارت ه ــاب ای ــون اکتس ــن کان ــه مهم تری ک

ــوده اســت.  ــواده ب خان
 بیماری اعتیاد

اعتیــاد، یــک اتفــاق یــا یــک پدیــده تصادفــی نیســت کــه 
بــه صــورت ناگهانــی در زندگــی افــراد پدیــدار شــود، بلکــه 
اعتیــاد یــک پروســه اســت؛ یعنــی فــردی کــه بــرای اولین 
ــف  ــل مختل ــد عوام ــد، بای ــرف می کن ــاده ای را مص ــار م ب
روانی،خانوادگــی، محیطــی و اجتماعــی در وی ایجاد شــود 
ــذب، آن را  ــدر ج ــاده مخ ــک م ــرف ی ــمت مص ــه س ــا ب ت
مصــرف و در نهایــت مصــرف آن را تــا ســر حــد بیمــاری و 

نابــودی ادامــه دهــد. 
ــی و  ــده تک علت ــک پدی ــاد ی ــه اعتی ــی ک ــس از آنجای پ
تــک بعــدی نیســت، مســلما پیشــگیری و درمــان آن نیــز 
ــی  ــارکت تمام ــت و مش ــادی نیس ــازمانی و تک نه تک س
ــواده،  ــم از خان ــرد اع ــک ف ــی ی ــر در زندگ ــای موث نهاد ه
ــی و در  ــی، فرهنگ ــادی، درمان ــی، اقتص ــای آموزش نظام ه
یــک کالم یــک عــزم ملــی و همه گیــر را در کشــور طلــب 
می کنــد. بــه نظــر می رســد تــا ایــن شــعار اساســی جامــه 
ــری در  ــد و موث ــوان گام بلن ــن نپوشــد، نت ــه ت ــت ب واقعی

مهــار و کاهــش ایــن آتــش ســوزنده برداشــت.
 پیشگیری از اعتیاد

را واکســن  امــروزه کارشناســان، مهارت هــای زندگــی 
ــی اســت  ــن در حال ــاد دانســته اند و ای پیشــگیری از اعتی
ــواره  ــا هم ــن مهارت ه ــاب ای ــون اکتس ــن کان ــه مهم تری ک

ــوده اســت.  ــواده ب خان
بــه گفتــه روان شناســان تــا پیــش از 7 ســالگی، خانــواده 
ــر اســت؛  85درصــد در شــکل گیری شــخصیت افــراد موث
زیــرا عمــده ســاعات شــبانه روز و ســال را کــودک در کنــار 
مهارت هــای  از  بســیاری  و  خانــواده ســپری می کنــد 
ــواده  ــخصیت را از خان ــه ش ــای اولی ــی و الگوگیری ه الزام

ــد.  ــت می کن دریاف
بــا توجــه بــه مطلــب فــوق زمــان طالیــی آمــوزش 
مهارت هایــی کــه در نوجوانــی، جوانــی و حتــی بزرگســالی 
باعــث پیشــگیری از اعتیــاد در افــراد می شــود، در اختیــار 
خانــواده اســت و در آتــی کانون هــای دیگــر موثــر در 

ــوند. ــال می ش ــه و... فع ــد مدرس ــرد مانن ــت ف تربی
از ایــن رو توجــه بــه آمــوزش خانــواده و ســبک های 
فرزندپــروری صحیــح باعــث خواهد شــد پــدران و مــادران 
از دوران طفولیــت فرزندشــان پایه ریــزی یــک زندگــی بــه 
دور از آســیب و اعتیــاد را آغــاز کننــد؛ چــون در دوران  بعدی 
ــکان  ــر مجــال و ام ــی شــاید دیگ ــی و جوان ــد نوجوان مانن

ــد. ــوزی نباش ــت و مهارت آم تربی
ــا  ــارزه ب ــود در مب ــی خ ــه ذات ــار وظیف ــز در کن ــس نی پلی
ــا رویکــرد پیشــگیری اجتماعــی از  ــم و آســیب ها، ب جرائ
جرائــم نیــز ســعی در جلوگیــری از تولیدجــرم و مجــرم از 
 راه فرهنگ ســازی، آمــوزش و فعالیت هــای اجتماعــی 

دارد. 
در اســتان اصفهــان ایــن موضــوع در قالــب طــرح جامــع 
ــد ســالی اســت  پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی چن
ــه  ــت ک ــال اجراس ــس در ح ــان پلی ــط کارشناس ــه توس ک
امیــد مــی رود اثــر مثبــت خــود را در کاهــش آســیب های 
ــان  ــتان نش ــده اس ــال های آین ــم در س ــی و جرائ اجتماع

دهــد.
 کارایی آموزش در پیشگیری از اعتیاد

 پنهــان کاری و نــدادن اطالعــات، شــیوه سیســتم آموزشــی 
ســال های گذشــته بــوده کــه شــاید در زمــان خــود کارکــرد 
داشــته و راهگشــا بــوده اســت؛ ولــی امــروزه کــه خانــواده 
ــع گســترده  ــر مناب ــع آموزشــی جــزء در براب ــک منب ــه ی ب
دیگــری تبدیــل شــده کــه پیــدا و پنهــان، درســت و 
ــع هســتند،  ــات در جوام ــارش اطالع نادرســت مشــغول ب
بــه نظــر می رســد پنهــان کاری و نــدادن اطالعــات درســت 
ــه افــراد جامعــه باعــث شــود کــه ایــن اطالعــات مــورد  ب
نیــاز از کانال هــای دیگــر و بــه صــورت نادرســت و خــالف 
نظــر مــا بــه فرزندانمــان منتقــل شــود کــه در ایــن صــورت 

بازنــده اصلــی خــود مــا هســتیم. 
ــد  ــد کــه بای ــا وجــود ایــن واقعیــت کارشناســان معتقدن ب
ــا ســن و شــرایط افــراد اطالعــات مــورد نیــاز  متناســب ب
ــدر  ــواد مخ ــه م ــف و از جمل ــای مختل ــا در زمینه ه آن ه
ــه  ــی و ب ــور اصول ــه ط ــت و ب ــورت درس ــه ص ــاد ب و اعتی
 موقــع بــه آن هــا آمــوزش داده شــده و بــه ســواالت 
و چرایی هــای آن هــا پاســخ داده شــود تــا قــدرت تجزیــه 
ــا آســیب ها  و تحلیــل و تصمیم گیــری آن هــا در برخــورد ب
اداره اجتماعــی پلیــس مبــارزه بــا مــواد  تقویــت شــود. 

مخــدر اســتان اصفهــان

  انتقال 210 کیلوگرم تریاک 
به شهرهای مرکزی ناکام ماند

از  انتظامــی شهرســتان ســیرجان  کرمــان- فرمانــده 
کشــف 210 کیلوگــرم تریــاک و دســتگیری 6 قاچاقچــی 
ــر  ــواد مخــدر خب ــا م ــارزه ب توســط مامــوران پلیــس مب

داد. 
ســرهنگ محمدرضــا ایران نــژاد گفــت: در  پــی کارهایــی 
اطالعاتــی اعضــای یــک بانــد کــه قصــد انتقــال مقادیری 
ــور  ــزی کش ــهرهای مرک ــه ش ــرق ب ــدر را از ش ــواد مخ م

داشــتند، شناســایی شــدند.
ــودروی  ــتگاه خ ــه دس ــا س ــان ب ــزود: قاچاقچی وی اف
پرایــد، وانــت نیســان و پــژو پــارس قصــد انتقــال ایــن 
مــواد را داشــتند کــه بــا تــالش مامــوران خودرو هــا 
در محــور »ســیرجان- بافــت« متوقــف، در بازرســی 
ــم  ــر مته ــف، 6 نف ــاک کش ــرم تری ــی 210 کیلوگ تخصص
ــی شــدند. ــی معرف ــه مراجــع قضای دســتگیر شــده و ب

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریگروهاستانها

ــان  ــانی کرم ــت هللا کاش ــک آی ــد کلینی هرچن
ــرای  ــواره ب ــا هم ــاله دارد، ام ــت 48 س قدم
اســت؛  بــوده  مشــکل آفرین  بیمارانــش 
مشــکل نوبت دهــی تلفنــی، نبــود آزمایشــگاه 
متخصــص  نبــود  بهداشــتی،  و  پیشــرفته 
ــرش  ــنل پذی ــد پرس ــورد ب ــونوگرافی، برخ س
عــدم پاســخگویی و ویزیــت خــوب پزشــکان 

ــت. ــک اس ــن کلینی ــکالت ای ــه مش از جمل
ایــن  تاسیســات  و  فیزیکــی  ســاختار 
بیمارســتان بــه قــدری مســتهلک و فرســوده 
بیمارســتان  ســاخت  فکــر  کــه  اســت 
ــده بازســازی اساســی  ــن ای ــد، جایگزی جدی
پیامبــر  بیمارســتان  شــد.  بیمارســتان 
اعظــم)ص( نــام جدیــد بیمارســتان آیــت هللا 
کاشــانی کرمــان اســت کــه از مهرمــاه 1393 
در ســاختمان جدیــد بــه طــور رســمی افتتــاح 
ــه  شــده اســت. کلینیــک آیــت هللا کاشــانی ب
همــراه بیمارســتان  در ســال 1348 احــداث 
شــد و بــه عنــوان یکــی از مراکــز مهــم 

ــودن 100  ــا دارا ب ــی در ســطح اســتان ب درمان
عمومــی  بخش هــای  در  بســتری  تخــت 
اورژانــس  همچــون زایشــگاه، جراحــی و 
پاســخگوی بیمــاران و مراجعه کننــدگان در 
ســطح شــهر و نیــز اســتان های همجــوار 

ــود. ب
 مشکالت بیماران برای ویزیت

روز  هــر  آیــت هللا کاشــانی کــه  کلینیــک 
پذیــرای چندیــن هزارنفــر از بیمــاران کرمانــی 
و شهرســتانی اســت، دارای مشــکل اساســی 
ــت.  ــاران اس ــه بیم ــی ب ــتم نوبت ده سیس

گفتــه می شــود ارائــه نوبــت حضــوری در 
ایــن  کلینیــک فقــط بــرای پزشــکان داخلــی 
بــرای  بایــد  بیمــاران  و  بــوده  و عمومــی 
ــته  ــی داش ــت تلفن ــص نوب ــکان متخص پزش
ــت  ــن نوب ــرای گرفت ــن همــه ب ــا ای باشــند؛ ب
ــر  ــی ام ــودن یک ــف ب ــم، در ص ــوری ه حض

ــت. ــده اس ــادی ش ع
ــام  ــه ازدح ــه ب ــا توج ــاس ب ــن اس ــر همی  ب
مراجعــان ســرپایی بــه درمانــگاه  در شــیفت 
مشــکالت  زود  صبــح  در  به ویــژه  صبــح، 

ــد  ــاد می ش ــان ایج ــرای مراجع ــده ای ب عدی
و از ایــن رو بــا توجــه بــه بــار ترافیکــی 
ــور  ــاران مجب ــیاری از بیم ــاد، بس ــیار زی بس
بودنــد بــرای دریافــت نوبــت، صبــح زود بــه 
ــد  ــن رون ــه در ای ــد ک ــه کنن ــگاه مراجع درمان
ــد.  ــف می ش ــان تل ــادی از مراجع ــان زی زم
ــان   ــانی کرم ــت هللا کاش ــک آی ــس کلینی رئی
گفــت: بــا توجــه بــه مشــکالت عدیــده ای کــه 
ــا آن  ــک ب ــن کلینی ــه ای ــه ب ــردم در مراجع م
ــتان  ــن بیمارس ــت ای ــد، مدیری ــه رو بودن روب
سیســتم  نرم افــزار  نصــب  بــه  اقــدام 
نوبت دهــی تلفنــی بــرای مراجعــان ســرپایی 
درمانــگاه مرکــز آموزشــی درمانی آیــت هللا 

ــرد. ــانی ک کاش
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــه ک ــتگار اضاف ــر رس  دکت
مراجعه کننــده  بیمــاران  بیشــتر  اینکــه 
بــه ایــن مرکــز از شهرســتان های اطــراف 
ــه  ــد ک ــئله معترضن ــن مس ــه ای ــتند، ب هس
بــرای ثبــت نوبــت تلفنــی مشــکالت زیــادی 
دارنــد و نوبت دهــی تلفنــی فقــط بــرای  
امکان پذیــر  پزشــکان داخلــی و عمومــی 
ایــن  مشــکالت  متاســفانه  امــا  اســت. 

ــا  ــه ب ــاد اســت ک ــدری زی ــه ق بیمارســتان ب
راه انــدازی ایــن سیســتم، بــاز هــم اعتــراض 
ــش  ــی کاه ــز درمان ــن مرک ــه ای ــاران ب بیم
ــتم  ــان از سیس ــردم همچن ــرد و م ــدا نک پی
ــد. ــکایت دارن ــه و ش ــی گل ــی تلفن نوبت ده

 مشکالت بیماران پابرجاست 
بــه گفتــه رئیــس کلینیــک آیــت هللا کاشــانی 
ــز  ــن مرک ــی ای ــتم تلفن ــب سیس ــت نص جه
تقریبــا 20 میلیــون تومــان بــه مخابــرات 
پرداخــت شــد؛ امــا ایــن سیســتم هــم 

ــد.  ــل کن ــاران را ح ــکالت بیم ــته مش نتوانس
یکــی از بیمــاران دربــاره مشــکالت ایــن 
کلینیــک می گویــد: متاســفانه معضــالت 
سیســتم  بــه  تنهــا  بیمارســتان  ایــن  
از برخــورد  نوبت دهــی ختــم نمی شــود و 
پذیــرش  پرســنل  از  برخــی  نامناســب 
اشــتباه  تحویــل  تــا  بیمــاران گرفتــه  بــا 
ــی  ــخ الکترونیک ــاران در نس ــه بیم ــا ب داروه
ــاران ــت بیم ــه وضعی ــک ب ــی پزش  بی توجه
ــود  ــب، نب ــتی مناس ــرویس بهداش ــود س نب
تســهیالت  ارائــه  و  مجهــز  آزمایشــگاه 
مناســب را می تــوان از دیگــر مشــکالت ایــن 

ــرد.     ــام ب ــتان ن بیمارس
 بــه هــر حــال همــه بیمارانــی کــه بــه 
بیمــه  دارای  می کننــد  مراجعــه  کلینیــک 
تامیــن اجتماعــی هســتند و ایــن بیمارســتان 
ــه ســازمان تامیــن اجتماعــی  نیــز وابســته ب
اســت. در ایــن صــورت دولــت موظــف اســت 
کــه در قبــال بیمــاران مراجعه کننــده بــه ایــن 
بیمارســتان، کلیــه امکانــات الزم را در اختیــار 
ــره  ــه طف ــر گون ــد و از ه ــرار ده ــاران ق بیم

ــد.  ــودداری کن ــی خ ــن احمال رفت

درمانگاه 48 ساله  دردآفرین

بیماران کلینیک آیت هللا کاشانی کرمان 
نیاز به امکانات دارند

مدیــر حــج و زیــارت اســتان یــزد گفــت: بــا اعــالم اولویت هــای 
جدیــد حــج تمتــع، متقاضیانــی کــه تــا 30 آبان مــاه 85 
ودیعــه گذاشــتند، بــا توجــه بــه خالــی بــودن ظرفیــت بعضــی 
از کاروان هــای حــج تمتــع می تواننــد از امــروز بــرای ثبت نــام 
اقــدام کننــد. علی اصغــر شــریفی اظهــار داشــت: تمــام 
دارنــدگان اســناد ودیعه گــذاری حــج تمتــع می  تواننــد از 
ــل ظرفیــت کاروان هــای دارای  ــا تکمی شــنبه 30 اردیبهشــت ت
ــه  ظرفیــت خالــی، کاروان مدنظــر خــود را انتخــاب و اقــدام ب
ــج  ــزام ح ــان اع ــه متقاضی ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــام کنن ثبت ن
ــا  ــره ب ــی تک نف ــه بین الملل ــد دارای گذرنام ــع امســال بای تمت
تاریــخ اعتبــار تــا 5 اســفند 96 باشــند، افــزود: متقاضیانــی کــه 
ــام نیســتند،  ــه ثبت ن ــادر ب ــد روز ق ــن چن ــل در ای ــه هــر دلی ب
ــا مراجعــه بــه ســامانه haj.irر.https://haj96 یــا  می تواننــد ب

بــه دفاتــر زیارتــی محــل ثبت نــام کاروان هــا بــرای ثبــت نــام 
ــد. در کاروان هــای حــج اقــدام کنن

ــد  ــت، فرآین ــل ظرفی ــض تکمی ــه مح ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــزار و 200  ــش از 2 ه ــزود: بی ــود، اف ــف می ش ــام متوق ثبت ن
ــع  ــه حــج تمت ــب 14 کاروان ب ــزدی در ســال 96 در قال ــر ی نف

اعــزام می شــوند.
شــریفی بــا بیــان اینکــه اعــزام زائــران اســتان یــزد بــه 
ــال  ــرد: احتم ــه ک ــل اســت، اضاف ــه قب ســرزمین وحــی مدین
مــی رود دو کاروان دیگــر بــه ظرفیــت اعــزام کاروان هــای حــج 
تمتــع اضافــه شــود. البتــه طبــق توافــق بــه عمــل آمــده میــان 
ــور  ــران و کش ــالمی ای ــوری اس ــارت جمه ــج و زی ــازمان ح س
عربســتان، امســال حــدود 86 هــزار زائــر ایرانــی بــه تدریــج از 

ــوند. تســنیم ــع می ش ــج تمت ــازم ح ــرداد ع ــم م ده

مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان یــزد از آغــاز  کیمیایوطن
عملیــات اجرایــی آزادراه نظنــز ـ  انــار خبــر داد و گفــت: ایــن پروژه 
اســت.  یــزد  اســتان  راهســازی  طرح هــای  مهم تریــن  از 
محمدرضــا نقصــان محمــدی عملیاتــی شــدن آزادراه نطنــز- انــار 
را یکــی از مهم تریــن پروژه هــای راه و شهرســازی در اســتان یــزد 
دانســت و افــزود: آزادراه 483 کیلومتــری نطنــز - انــار، یکــی از 
پروژه هــای مهــم راهســازی در ســطح ملــی و دارای چهــار قطعــه 
اســت کــه ســه قطعــه آن در اســتان یــزد واقــع شــده اســت. وی 
ــزود: در اواخــر اســفندماه ســال گذشــته اجــرای دو قطعــه از  اف
ایــن آزادراه شــامل محورهــای اردکان - مهریــز و مهریــز - انــار بــه 
ــه  ــد. وی هزین ــی ش ــید و عملیات ــران رس ــت وزی ــب هیئ تصوی
اجــرای ایــن آزادراه را بالــغ بــر هــزار و 200 میلیــارد تومــان اعــالم 
کــرد و افــزود: بیشــتر ســرمایه گذاری اجــرای ایــن پــروژه توســط 

بخــش خصوصــی انجــام خواهــد شــد. نقصــان محمــدی هزینــه 
اجــرای قطعــه ناییــن - اردکان ایــن آزادراه را بالــغ بــر 800 میلیــارد 
تومــان عنــوان کــرد و افــزود: ایــن پــروژه بایــد در مــدت دو ســال 
و نیــم مطالعــه و اجرایــی شــود و 16.5 ســال نیــز طــول مــدت 
بهره بــرداری ایــن پــروژه اســت. وی افــزود: ایــن آزادراه در 
ــرا  ــت؛ زی ــر اس ــیار مؤث ــتان بس ــهرهای اس ــران ش ــعه و عم توس
تراکــم جمعیتــی اســتان در محــور اردکان - مهریــز واقــع شــده 
ــول  ــق متح ــن مناط ــاکنان ای ــی س ــاد آزادراه، زندگ ــا ایج ــه ب ک
ــان  ــا بی ــزد ب ــر کل راه و شهرســازی اســتان ی خواهــد شــد. مدی
ــود و  ــام می ش ــروژه انج ــن پ ــرارداد ای ــد ق ــه زودی عق ــه ب اینک
آزادراه بــه مرحلــه اجرایــی می رســد، افــزود: ســرمایه گذاران ایــن 
پــروژه هــم از یزدی هــا    و هــم از ســرمایه گذاران غیربومــی 

هستند.

ــال  ــت: س ــزد گف ــاورزی ی ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
گذشــته یک هــزار و 500 میلیــارد ریــال تســهیالت بانکــی 
در بخش هــای مختلــف کشــاورزی ایــن اســتان پرداخــت 

و زمینــه اشــتغال 2 هــزار و 877 نفــر فراهــم شــد.
ایــن  داشــت:  اظهــار  ســجادی پور  جمــال  ســید 
ــاک  ــای آب و خ ــرای طرح ه ــتای اج ــهیالت در راس تس
ــاورزی   ــع کش ــی، صنای ــدات گیاه ــی، تولی ــدات دام تولی
نویــن  آبیــاری  و  آبزیــان  پــرورش  و  مکانیزاســیون 

پرداخــت شــده اســت. 
ــده  ــارات پرداخت ش ــترین اعتب ــه بیش ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــزود: ای ــت، اف ــار اس ــت فش ــاری تح ــه آبی ــوط ب مرب
اســتان در دو دهــه گذشــته از کمبــود آب و بــارش بــاران 
بــه شــدت رنــج می بــرد و بایــد بــا هــدف اســتفاده بهینــه 

از آب کــه بهتریــن روش آن آبیــاری نویــن اســت تــالش 
کنیــم. 

ایــن مســئول بخــش کشــاورزی اســتان گفــت: کشــاورزان 
بایــد تــالش کننــد از تســهیالت بانکــی و کمک هــای 
ــد.  ــره ببرن ــن به ــاری نوی ــرای اســتفاده از آبی بالعــوض ب
ــر  ــارد مت ــک میلی ــان اینکــه ســاالنه ی ــا بی ســجادی پور ب
مکعــب آب در بخــش کشــاورزی مصــرف می شــود تأکیــد 
کــرد: بهتریــن روش بــرای صرفه جویــی و مناسب ســازی 
مصــرف آب دربخــش کشــاورزی تجهیــز اراضــی و باغ هــا 

بــه ســامانه آبیــاری تحــت فشــار اســت. 
ــی  ــار اراض ــزار هکت ــطح 120 ه ــاالنه از س ــزود: س  وی اف
و باغ هــای کشــاورزی اســتان یــزد، بیــش از یــک میلیــون 

تــن انــواع محصــوالت کشــاورزی تولیــد می شــود. ایرنــا 

ــا  ــه ب ــم و مقابل ــازی حری ــات پاک س عملی کیمیایوطن
بیــش از 100 واحــد تجــاری متخلــف و جلوگیــری از ســد معبــر 
ــریانی  ــاده ش ــیه ج ــع در حاش ــوره واق ــگ کل ــتای تن در روس
ــردگان - بروجــن انجــام شــد. سرپرســت اداره راهــداری و  ل
حمل ونقــل جــاده ای شهرســتان لــردگان گفت:بــا تــالش 
راهــدار شهرســتان لــردگان عملیــات تعمیــر روشــنایی »تونــل 
الغدیــر« در مســیر شــریانی لــردگان - بروجــن انجــام شــد. 
ــه طــول  ــل ب روح هللا غالمــی تصریــح کــرد: ایــن دســتگاه تون
445 متــر در کیلومتــر 45 از مرکــز شهرســتان لــردگان واقــع در 
شــریانی   مســیر 
لــردگان - بروجــن اســت کــه دارای 140 چــراغ روشــنایی اســت 
کــه در ســقف آن تعبیــه شــده و بــه صــورت دوره ای و مرتــب 
ــام  ــه انج ــه هزین ــی ب ــوند. غالم ــر می ش ــص و تعمی ــع نق رف

ایــن عملیــات اشــاره کــرد و گفــت: ماهیانــه هزینــه تعمیــرات 
هــر هــزار متــر تونــل، تقریبــا ده میلیــون ریــال اســت کــه در 

قالب اعتبارات پیوسته راهداری تأمین و انجام می شود.
ــا عملیــات پاک ســازی حریــم  ــاط ب غالمــی همچنیــن در ارتب
و رفــع ســد معبــر در محــور بروجــن - لــردگان تصریــح کــرد: 
ــردد خودروهــا و حفــظ  ــی ت ــه منظــور افزایــش ســطح ایمن ب
حریــم راه در طــول حریــم محورهــای اصلــی و مواصالتــی ایــن 
شهرســتان، بــا همــکاری و دســتور مقــام عالــی قضایــی بیــش 
از 500 متــر حریــم جــاده آزادســازی شــد. وی گفت: متأســفانه 
ــوب  ــز محس ــردگان نی ــهر ل ــه ش ــه ورودی ب ــه ک ــن نقط در ای
می شــد، ســد معبــر قانون شــکنان تــا میانــه آســفالت و 
ســواره رو نیــز کشــیده شــده بــود کــه بــه مراتــب تــردد ایمــن 

کاربــران جــاده را ســخت و مشــکل کــرده بــود.

،،
کــه  کاشــانی  آیــت هللا  کلینیــک 
هــر روز پذیــرای چندیــن هزارنفــر 
از بیمــاران کرمانــی و شهرســتانی 
اساســی  مشــکل  دارای  اســت، 
سیســتم نوبت دهــی بــه بیمــاران 

اســت. 

استانها

مدیر حج و زیارت یزد:

اولویت های جدید حج تمتع در استان یزد 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد خبر داد:

اشتغال بیش از 2 هزار نفر در بخش کشاورزی استان یزد 

 با هزینه بالغ بر هزار و 200 میلیارد تومان

شروع عملیات اجرایی آزادراه نطنز - انار 
 تعمیر روشنایی »تونل الغدیر« 

در چهارمحال و بختیاری  

 قدمگاه، بزرگ ترین یادگار سفر
امام رضا)ع( به نیشابور  

بنــای کنونــی قدمــگاه، متعلــق بــه ســده یازدهــم هجــری قمــری 
ــروزه ای  ــد فی ــا گنب ــوی ب ــاس صف ــه دســتور شــاه عب ــه ب اســت ک
رنــگ در دو طبقــه و بــه شــکل هشــت گوش ســاخته شــده اســت. 
ــگاه  ــگران »قدم ــرای گردش ــابور ب ــی نیش ــه  مذهب ــن جاذب  مهم تری
رضــوی« اســت کــه در 24 کیلومتــری شــرق نیشــابور و در مســیر 
ــت  ــه جذابی ــت. البت ــه اس ــرار گرفت ــهد ق ــه مش ــابور ب ــاده نیش ج
ــه اساســا  ــی اش نیســت؛ بلک ــدس مذهب ــه تق ــگاه منحصــر ب قدم
ــزرگ  ــی ب ــان باغ ــوا و در می ــوش آب و ه ــبز و خ ــی سرس در جای
بــا درختــان کهنســال قــرار گرفتــه و از ایــن گذشــته بقعــه قدمــگاه 
خــود یــک اثــر تاریخــی حائــز اهمیــت اســت. بنــای کنونــی قدمگاه، 
ــه دســتور  ــه ســده یازدهــم هجــری قمــری اســت کــه ب ــق ب متعل
شــاه عبــاس صفــوی بــا گنبــد فیــروزه ای رنــگ در دو طبقــه و بــه 
شــکل هشــت گوش ســاخته شــده. گویــا 60 ســال پــس از ســاخت 
ــه  ــوی ب ــلیمان صف ــاه س ــد و ش ــراب می کن ــه ای آن را خ ــا، زلزل بن
ــز  ــار نی ــاه قاج ــارد. در دوران ناصرالدین ش ــت می گم ــش هم مرمت

ــاغ  ــن ب ــال 1350 ای ــد و از س ــگاه ش ــاغ قدم ــه ب ــیدگی هایی ب رس
ارزشــمند تحــت حفاطــت  خــاص میــراث فرهنگــی قــرار گرفــت. 
ــود  ــه آن وج ــاغ و بقع ــر از ب ــری غی ــی دیگ ــار تاریخ ــگاه آث در قدم
ــامل دو  ــار ش ــن آث ــتند. ای ــوی هس ــه دوره صف ــق ب ــه متعل دارد ک
ــه از دوره شــاه  ــد ک ــه بودن ــه، و گرماب ــار، چاپارخان کاروانســرا، آب انب
ــا کاروانســرای دوره شــاه  ــد ســاخته شــدند؛ ام ــه بع ــاس اول ب عب
عبــاس و چاپارخانــه از میــان رفته انــد و آنچــه اکنــون باقــی اســت 
یــک کاروانســرا و یــک گرمابــه اســت. همچنیــن دو روســتایی کــه 
کنــار بــاغ قدمــگاه قــرار دارنــد، فضایــی تاریخــی را تداعــی می کننــد. 
بــاالده یــا قلعه بــاال در شــمال غــرب و مشــرف بــه آن جــای گرفتــه 
و پاییــن ده یــا قلعــه پاییــن نیــز در ســمت شــمال شــرقی بــاغ قــرار 
دارد. جالــب آن کــه در بــاال ده بقایــای دیــواره زیبــای قلعــه قدیمــی 
همچنــان بــه چشــم می آیــد. قدمــگاه در واقــع بزرگ تریــن یــادگار 
ــه شــهر نیشــابور اســت. در اینجــا چشــمه  ــام رضــا)ع( ب ســفر ام
آبــی وجــود دارد کــه برابــر روایــات مذهبــی بــه اراده آن حضــرت از 
زمیــن جوشــیده و آب آن فوق العــاده گواراســت. همچنیــن ســنگ 
ســیاه رنگی بــا عــرض تقریبــا 53 ســانتیمتر بــر دیــوار نصــب شــده 

ــه چشــم می خــورد. ــا در آن ب کــه جــای فرورفتگــی دو پ

#جاذبه_ها

روزنه
معاون وزیر علوم خبر داد: 
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ــات  ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــهرضا ب ــوم درش ــر عل ــاون وزی مع
ــت:  ــجویی گف ــاه دانش ــدوق رف ــطح صن ــده در س انجام ش
ــای وزارت  ــام نهاده ــن تم ــدوق در بی ــن صن ــرد ای عملک
ــوده و ایــن علمکــرد از طریــق شــخص  ــوم شــاخص ب عل
ــیده  ــز رس ــران نی ــت وزی ــور و هیئ ــه رئیس جمه ــر ب وزی

ــت. اس
ــردی  ــه تدویــن ســند راهب ــا اشــاره ب ذوالفقــار یزدانمهــر ب
ــه  ــاس برنام ــر اس ــت: ب ــجویی گف ــاه دانش ــدوق رف صن
پنجــم توســعه و بــا توجــه بــه جلوگیــری از ســاخت 
ــی در  ــای خوابگاه ــر فض ــزار مت ــش از 400 ه ــگاه بی خواب

دانشــگاه ها کمبــود وجــود دارد.
ــطح  ــه از س ــی های صورت گرفت ــه بررس ــاره ب ــا اش وی ب
ــال  ــات دانشــگاه های کشــورهای در ح ــوع امکان ــاه و ن رف
ــه  ــد و ترکی ــان، هن ــه آلم ــعه یافته از جمل ــعه و توس توس
عنــوان کــرد: برآوردهــای الزم از امکانــات ایــن دانشــگاه ها 
ــک  ــده نزدی ــز در آین ــا نی ــی آن ه ــه و خروج ــورت گرفت ص

بیــان خواهــد شــد.
معــاون وزیــر ادامــه داد: پیگیری هــا در زمینــه ایجــاد 
ــتفاده  ــر بی اس ــکن های مه ــد مس ــرای خری ــره ای ب  تبص
ــال انجــام اســت؛  ــگاه در ح ــه خواب ــل آن ب ــده و تبدی مان
ــگاه  ــگاه در دانش ــاخت خواب ــال س ــه دنب ــه ب ــی ک خیران
هســتند، دانشــگاه ســود بانکــی ایــن ســرمایه گذاری را در 

ــذارد. ــا می گ ــار آن ه اختی
یزدانمهــر افــزود: 110 میلیــارد تومــان بودجــه بــرای اعطــای 
وام بــه مقاطــع دکتــری تخصیــص پیــدا کــرده اســت؛ بــه 
هــر دانشــجو، ماهیانــه 750 هــزار تومــان اختصــاص پیــدا 

کــرد کــه هــر ســال ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.
ایجــاد 114  را  مهــم  اقدامــات  از  یکــی  ادامــه  در  وی 
صنــدوق قرض الحســنه در دانشــگاه های مناطــق محــروم 
ــتادان  ــک اس ــا کم ــبختانه و ب ــت: خوش ــرد و گف ــان ک بی
و دانشــجویان و بنیادهــای کشــور، هیــچ دانشــجوی 
ــده اســت. ــی نمان ــدون تســهیالت باق ــی ب متقاضــی وام
تبدیــل  را  اقدامــات  دیگــر  جملــه  از  وزیــر  معــاون 
آشــپزخانه های ســنتی بــه صنعتــی در ســطح دانشــگاه ها 
عنــوان کــرد و افــزود: در راســتای تنوع بخشــی بــه غــذای 
دانشــگاه ها، رســتوران های آزاد در ســطح دانشــگاه شــروع 
بــه فعالیــت کرده انــد کــه از جملــه ایــن رســتوران ها 

ــرد. ــاره ک ــان اش ــگاه اصفه ــتوران دانش ــه رس ــوان ب می ت

 جشنواره تجسمی جوان کشور 
و موسیقی نواحی ایران در کرمان   

ــان  ــتان کرم ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
گفــت: همزمــان بــا برگــزاری جشــنواره ـــتجسمی 
ــا  جــوان کشــور و موســیقی نواحــی ایــران« در کرمــان ب
مســئوالن ایــن وزارتخانــه در خصــوص آخریــن جزئیــات 
ــا حضــور  ــران، ب ــی جشــنواره موســیقی نواحــی ای برپای
جشــنواره  و  نواحــی کشــور  موســیقی  بهترین هــای 
ــادل  ــه رشــته تجســمی تب ــران، در ُن ــوان ای تجســمی ج

ــت. ــورت گرف ــر ص نظ
محمدرضــا علیــزاده در دیدارهایــی جداگانــه بــا مســئوالن  
دفتــر موســیقی و تجســمی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی  از آخریــن تصمیم هــا و برنامه ریزی هــا جهــت 
ــنواره  ــن جش ــری دهمی ــداد هن ــزاری دو روی ــوه برگ نح
جشــنواره  بیســت وچهارمین  و  نواحــی  موســیقی 

ــت. ــخن گف ــران س ــوان ای ــمی ج تجس
ــان  ــال، میزب ــر امس ــان تی ــه کرم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــان  ــران و شــهریور، میزب جشــنواره  موســیقی نواحــی ای
جشــنواره  تجســمی جــوان کشــور خواهد بــود، ادامــه داد: 
ــی  ــه غن ــار گنجین ــاب آث ــی و چــاپ کت ــه معرف تفاهم نام
ــگ  ــر کل فرهن ــن مدی ــی بی ــر ف ــای معاص ــوزه هنره م
ــه  ــس موسس ــان  و رئی ــتان کرم ــالمی اس ــاد اس و ارش
ــوزه  ــی م ــا همراه ــور و ب ــر کش ــای معاص ــعه هنره توس
ــا  ــخه و ب ــزار نس ــراژ ه ــا تی ــران ب ــر ته ــای معاص هنره

ــد. ــد ش ــب منعق ــت مناس کیفی

 ۳1۷ معلول اردستانی 
مستمری ماهیانه دریافت می کنند

ــداد 304  ــت: تع ــتان گف ــتی اردس ــس اداره بهزیس  رئی
خانــوار در حــوزه امــور اجتماعــی بــا جمعیتــی بالــغ بــر 

ــن اداره هســتند. ــر تحــت پوشــش ای 645 نف
ایــن  بــر  عــالوه  افــزود:  مطلــب زاده  محمدعلــی 
افــراد تعــداد یک هــزار و 17 نفــر معلــول شناســایی 
ــوالن  ــامل معل ــه ش ــود دارد ک ــتان وج ــده در شهرس ش
صــرع           شــنوایی،  بینایــی،  ذهنــی،  جســمی حرکتی، 

هســتند. روان  و  اعصــاب  و 
ــر 518  ــغ ب ــه بال ــول ماهیان ــر معل ــت: 317 نف وی گف
دریافــت  مســتمری  و  ریــال کمک هزینــه  میلیــون 
می کننــد. همچنیــن مبلــغ 50 میلیــون ریــال بابــت 
بیمــه مکمــل بــه 31 نفــر و مبلــغ 25 میلیــون ریــال بــه 
ــی  ــک توانبخش ــایل کم ــه وس ــوان هزین ــه عن ــر ب 17 نف

می شــود. پرداخــت 
ــه  ــت ماهیان ــتان از پرداخ ــتی اردس ــس اداره بهزیس رئی
بالــغ بــر 62 میلیــون ریــال کمک هزینــه تحصیــل بــه 22 
نفــر از افــراد تحــت پوشــش خبــر داد و افــزود: مبلــغ 72 
میلیــون ریــال ماهیانــه کمک هزینــه نگهــداری در منــزل 
بــه 6 نفــر و مبلــغ 27 میلیــون ریــال حــق پرســتاری بــه 

15 نفــر پرداخــت می شــود.
ــر دانشــجو  ــوز و 22 نف ــزود: 54 دانش آم ــب زاده اف مطل
ــان  ــز از زن ــر نی ــداد 81 نف تحــت پوشــش هســتند و تع
تامیــن  بیمــه  پوشــش  تحــت  خانــوار  سرپرســت 
ــرار  ــان ق ــایر و زن ــتایی و عش ــه روس ــی و بیم اجتماع

ــد. دارن
را  اردســتان  بهزیســتی  پوشــش  تحــت  مراکــز  وی 
ســه خانــه کــودک و نوجــوان بــا 36 نفــر فرزنــدان 
ــودک شــهری و روســتایی و  ــد ک بی سرپرســت و 12 مه

ــرد. ــالم ک ــد اع ــه مه آدین
تعــداد 2  اردســتان گفــت:  بهزیســتی  اداره  رئیــس 
کلینیــک فیزیوتراپــی در شهرســتان فعــال هســتند و بــه 
265 نفــر خدمات دهــی می کننــد؛ همچنیــن ســه مرکــز 
شــبانه روزی توانبخشــی کوثــر و ســالمندان ســادات 
کشــاورز زواره و حرفه آمــوزی شــهید مــدرس اردســتان 

ــد. ــر را تحــت پوشــش دارن 48 نف

رئیــس اداره مرتــع اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
چهارمحــال و بختیــاری دام هــای موجــود را 4 برابــر 
ظرفیــت کنونــی مراتــع دانســت و گفــت: چــرای بیــش از 
انــدازه دام هــا، یــک میلیــون و 93 هــزار هکتــار از مراتــع 

ایــن اســتان را در معــرض نابــودی قــرار داده اســت.
ــتان  ــن اس ــع ای ــه مرات ــان اینک ــا بی ــی ب ــرز مردان فرام
ــرای مــدت  ظرفیــت چــرای 700 هــزار واحــد دامــی را ب
100 روز را دارد، افــزود: بــا شــروع کــوچ بهــاره عشــایر بــه 
مناطــق ییالقــی، بیــش از 3 میلیــون رأس دام ســبک به 
مراتــع ایــن اســتان وارد می شــود کــه ایــن رقــم بیــش از 

ظرفیــت موجــود مراتــع بــرای چــرای دام هاســت.
ــد اســتان از  ــان بن ــع می ــان اینکــه تمــام مرات ــا بی وی ب
ــا  ــا صرف ــرای دام ه ــرای چ ــت: ب ــت، گف ــه اس ــن رفت بی

نبایــد مراتــع را در نظــر گرفــت؛ بلکــه بایــد علوفــه مــورد 
ــرد. ــن ک ــع دیگــر را جایگزی ــا از مناب ــاز دام ه نی

ــاری 350  ــال و بختی ــه چهارمح ــان اینک ــا بی ــی ب مردان
همســایه  اســتان های  بــا  مشــترک  مــرز  کیلومتــر 
ــر ــالی های اخی ــال خشکس ــه دنب ــرد: ب ــح ک  دارد تصری

ــر  ــن ام ــه ای ــه ک ــن رفت ــتان از بی ــع اس ــی از مرات بخش
ــه  ــر ب ــایر، منج ــد دام عش ــش از ح ــرای بی ــار چ در کن
اســتان شــده  انقــراض گونه هــای گیاهــی کمیــاب 

ــت. اس
بــا  بهره بــردار  داد: هم اکنــون 17 هــزار  توضیــح  وی 
مجــوز پروانــه چــرای واحــد دامــی در ایــن اســتان وجــود 
دارد کــه بــه دلیــل بهره بــرداری بیــش از ظرفیــت، مراتــع 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه ســمت فقیــر شــدن 

پیــش مــی رود.
ــع ایــن اســتان را فقیــر  مردانــی بیشــترین ســطح مرات
ــع  ــا 3 درصــد مرات ــوان و تأکیــد کــرد: تنه و متوســط عن
اســتان چهارمحــال و بختیــاری را ســطوح غنــی و خــوب 

ــد. ــکیل می ده تش
 وی وســعت مراتــع چهارمحال و بختیــاری را یک میلیون 
ــا بررســی های  ــت: ب ــرد و گف ــر ک ــار ذک ــزار هکت و 93 ه
ــتان از  ــن اس ــوار ای ــزار خان ــت 22 ه ــده معیش انجام ش
 طریــق مراتــع تامیــن می شــود. عشــایر چهارمحــال 
و بختیــاری همــراه بــا دام هــای خــود از 25 اردیبهشــت 
از مناطــق گرمســیر خوزســتان بــه مناطــق ییالقــی ایــن 
اســتان وارد می شــوند و بــا ســرد شــدن هــوا نیــز از ایــن 

اســتان بــه مناطــق قشــالقی کــوچ می کننــد.

رئیس اداره مرتع منابع طبیعی:

 چرای دام ها، 4 برابر ظرفیت مراتع چهارمحال و بختیاری است



مــوی  ریــزش  بــا  تابســتان ها  احســاس می کنیــد  اگــر 
بیشــتری مواجــه هســتید، بدانیــد کــه تنهــا نیســتید. در واقــع، 
ــال،  ــات س ــن اوق ــرده در گرم تری ــای م ــزان موه ــش می افزای
ــدن مــا نشــأت  ــوع فعالیــت ب امــری طبیعــی اســت کــه از ن
ــاری  ــا بیم ــی ی ــی ناگهان ــک کچل ــن موضــوع ی ــرد.  ای می گی

ــدن اســت. خاصــی نیســت؛ بلکــه چرخــه طبیعــی ب
بــه گفتــه متخصصــان پوســت فولیکــول مــو کــه در طــول ســال 
ــدرت  ــتان ها ق ــده دارد، در تابس ــه عه ــو را ب ــد م ــه تولی وظیف
ــش  ــه افزای ــر ب ــوع منج ــن موض ــدارد؛ همی ــی ن ــل چندان عم
ــه در روزهــای  ــی اســت ک ــن در حال ــو می شــود. ای ــزش م ری
گــرم ســر بــه حجــم بیشــتری از مــو بــرای مراقبــت از جمجمه 
ــث  ــا باع ــر، گرم ــرف دیگ ــاز دارد. از ط ــید نی ــور خورش ــر ن براب
فعــال شــدن بخشــی از هورمون هــای بــدن می شــود کــه 

ــا بیشــتر شــدن ریــزش مــو دارد. ارتبــاط مســتقیمی ب

هرچنــد بــرای ایــن مســئله راه حــل قطعــی وجــود نــدارد و هــر 
ــا  ــال ب ــول س ــن فص ــم در گرم تری ــاز ه ــم ب ــام دهی ــه انج چ
ــویم،  ــه رو می ش ــه روب ــت رفت ــوی از دس ــتری م ــزان بیش می
ــو  ــن از م ــد ممک ــا ح ــد ت ــد بای ــن رون ــش ای ــرای کاه ــا ب ام
محافظــت بــه عمــل آورد. پوشــاندن موهــا زیــر آفتــاب 
ــن راهکارهاســت.  مســتقیم و اســتفاده از کاله، یکــی از بهتری

ســامت نیــوز

بــرای جلوگیــری از آفتاب ســوختگی اســتفاده از کرم هــای 
 UVB ضــد آفتــاب بــا قابلیت محافظــت پوســت در برابر اشــعه
ــص  ــر، متخص ــود.داریوش دائ ــه می ش ــید توصی ــور خورش ن
ــران،  ــت ای ــن پوس ــن متخصصی ــر انجم ــو و دبی ــت و م پوس
ــان کــرد: آفتاب ســوختگی در  درخصــوص آفتاب ســوختگی بی
اثــر تمــاس بــا اشــعه  مــاورای بنفــش موجــود در نــور خورشــید 
ــور  ــعه، ن ــن اش ــدوده ای ــف مح ــن طی ــه در بی ــد ک رخ می ده
UVB )محــدوده B( بیشــترین آســیب را بــه پوســت انســان 
ــن  ــور UVB بی ــش ن ــدت تاب ــزان ش ــترین می می رساند.بیش
ــن  ــن در ای ــت؛ بنابرای ــر اس ــا 16 بعدازظه ــح ت ــاعات 9 صب س
شــرایط افــرادی کــه در هــوای آزاد و معــرض نــور خورشــید قرار 
دارنــد، بایــد از ِکرِم هــای ضدآفتــاب بــا درجــه 30 یــا قوی تــر از 
آن اســتفاده و هــر ســه ســاعت یک بــار ایــن کار را تکــرار کننــد.

افــراد بــه محــض مشــاهده  عالئــم آفتاب ســوختگی بایــد بــه 

ــا اســتفاده از  ــد و صــورت خــود را ب مکان هــای ســایه دار برون
کرم هــای مرطوب کننــده و خنک کننــده ماســاژ دهنــد.وی 
درخصــوص بهتریــن کــرم ضــد آفتــاب بیــان کــرد: ایــن ِکرم هــا 
بایــد بــه گونــه ای باشــند کــه بتواننــد کل طیــف ماوراءبنفــش 
نــور خورشــید و به ویــژه محــدوده نــور UVB را مهــار کننــد کــه 
ایــن امــر توســط فاکتورهــای فیزیکــی و شــیمیایی موجــود در 

ــو دکتــر ــرد. ال ــورت می گی ــاب ص ــد آفت ــای ض ِکرم ه

استفاده از چه نوع ضدآفتابی بهتر است؟ دلیل افزایش ریزش مو در تابستان چیست؟

 معرفی گیاهی 
برای رفع استرس و ایجاد آرامش 

هســتند کــه  عواملــی  جــزو  عصبانیــت  و  اســترس 
رادیکال هــای آزاد را فعــال می کننــد و بــه جــان بــدن 
ــد. پــس الزم اســت هــر طــوری شــده آرامــش  می اندازن
را بــه بــدن بازگردانــد. گیــاه بادرنجبویــه، یکــی از آن 
گیاهــان آرام بخــش اســت کــه بــر سیســتم عصبــی تأثیــر 

می گــذارد و باعــث آرامــش می شــود.
 مقابله با تپش قلب ناشی از مشکالت عصبی

بادرنجبویــه، تســکین دهنده و آرام بخــش اســت؛ بــه 
همیــن دلیــل هــم بــرای مقابلــه بــا اضطــراب و تشــویش 
متأســفانه  اســت.  مفیــد  عضالنــی  گرفتگی هــای  و 
ــد،  ــه می کن ــرد غلب ــر ف ــی ب ــراب و نگران ــه اضط ــی ک زمان
اسپاســم های عضالنــی نیــز آزاردهنــده می شــوند. در 
ــد.  ــاد کنی ــاه اعتم ــن گی ــه ای ــد ب ــرایط می توانی ــن ش ای

 مقابله با بی خوابی
بادرنجبویــه بــا ایجــاد آرامــش عضالنــی و رفــع گرفتگــی 

آن هــا بــه داشــتن خــواب راحــت نیــز کمــک می کنــد. 
ــه  ــان داد ک ــش نش ــک پژوه ــج ی ــال 1992، نتای در س
ــان(  ــاه ســنبل الطیب )والری ــه همــراه گی ــه ب بادرنجبوی

بــه انــدازه داروهــای خــواب آور موثــر هســتند.
اســترس  از  ناشــی  بی خوابی هــای  رفــع  بــرای    
و فشــارهای عصبــی نیــز می توانیــد روزانــه 1 تــا 2 

ــد.  ــل کنی ــه می ــوش بادرنجبوی ــان دمن فنج
 ضد درد و مناسب برای تسکین اعصاب

بادرنجبویــه، آرام بخــش اســت و در کنــار مصــرف 
ــکین  ــرای تس ــن و ... ب ــد ایبوبروف ــکن هایی مانن مس
بعضــی از دردهــا نیــز موثــر اســت. حتــی اگــر ایــن گیاه 
باعــث رفــع کامــل درد نشــود، بــدون شــک شــدت آن را 

ــد داد. کاهــش خواه
بــرای تســکین دردهــای میگرنــی  ایــن گیــاه  از   
تســکین مشــکالت عصبــی و همچنیــن بــرای کاهــش 
کرامپ هــا یــا گرفتگی هــای عضالنــی ناشــی از مشــکل 
ــود.  ــتفاده  می ش ــز اس ــی نی ــش از قاعدگ ــندرم پی س

کا ایــران آ
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ســید علــی مهدویانــی، فــوق تخصــص آلــرژی، 
وطــن  کیمیــای  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در 
ــاد  ــار و ازدی ــوای به ــوع آب و ه ــه ن ــاره ب ــا اش ب
ــرژی   ــن آل ــت: مهم تری ــرژی گف ــا آل ــاران ب بیم
ــه  ــت ک ــاره اس ــرژی به ــی، آل ــده فعل شناخته ش
علــت  اصلی تریــن  و  دارد  بیشــتری  شــیوع 
ایجادکننــده آن در حقیقــت گــرده گیاهــان اســت  
و بســته بــه منطقــه جغرافیایــی، نــوع ایــن 
ــواع  ــذا ان ــود؛ ل ــاوت خواهــد ب ــز متف گرده هــا نی

ــت. ــاوت اس ــق متف ــز در مناط ــا نی آلرژی ه

ــرم  ــده گ ــا پدی ــرد: ب ــار ک ــی اظه ــر مهدویان دکت
شــدن کــره زمیــن فصل هــای آلــرژی نیــز 
متفــاوت شــده و افــرادی که در ده ســال گذشــته 
می شــدند،  آلــرژی  دچــار  فروردین مــاه  در 
اســفندماه  و  بهمــن  در  اخیــر  ســال های  در 
بهــاره مبتــال می شــوند.وی  آلرژی هــای  بــه 
تغییــرات فصلــی را از عوامــل مهــم بیماری هــای 
آلــرژی برشــمرد و افــزود: بســیاری از افــراد کــه 
ــت  ــتند الزم اس ــی هس ــای فصل ــار آلرژی ه دچ
بــه تشــخیص و درمــان بیمــاری خــود اهمیــت 

ــد. دهن
مهدویانــی اضافــه کــرد: در اغلــب مــوارد عالیــم 

بیمــاری ســرماخوردگی و آلــرژی فصلــی مشــابه 
اســت کــه تشــخیص آن بــه عهــده پزشــک 
 اســت و  معمــوال ســرماخوردگی همــراه بــا تــب 
ــی  ــود؛ در حال ــان می ش ــدن نمای ــی ب و کوفتگ
کــه  آلــرژی ایــن عالیــم را نــدارد و تنهــا در اثــر 
ــود  ــل می ش ــرژی زا  حاص ــل آل ــا عل ــاس ب  تم
ــرژی  ــرژی زا آل ــل آل ــا عام ــا قطــع تمــاس ب و ب

ــی رود. ــن م ــم از بی ه
متخصــص آلــرژی بیــان کــرد: افــراد مبتــال بــه 
آلــرژی بهــاره، بایــد بــه پزشــک مراجعــه کننــد تا 
پزشــک بــا انجــام معاینــات الزم گرفتــن شــرح 

حــال و تســت بیمــاری را تشــخیص دهــد.
وی ادامــه داد: این گونــه نیســت کــه همــه 
ــرژی زا  ــوارد آل ــی م ــه تمام ــک ب ــاران آلرژی بیم
ــه  ــرد ب حساســیت داشــته باشــند؛ بلکــه هــر ف
یــک یــا چنــد عامــل حساســیت زا واکنــش 

منفــی نشــان می دهــد و ممکــن اســت بــه 
ــاد  ــراد ایج ــر از اف ــی دیگ ــه در برخ ــی ک عوامل
نشــان  حساســیتی  هیــچ  می کنــد  آلــرژی 
یــک  اســت کــه  مرحلــه  ایــن  در  و  ندهــد 
ــه  ــت هایی ب ــام تس ــا انج ــرژی ب ــص آل متخص
بررســی عوامــل حساســیت زا می پــردازد تــا 

بتوانــد راهکارهــای مناســب را ارائــه دهــد.
ــواع تســت های تشــخیص  ــاره ان ــی درب مهدویان
ــت  ــوع تس ــروز دو ن ــب ام ــت: در ط ــرژی گف آل
بــرای تشــخیص مشــکالت آلرژیــک وجــود دارد؛ 
اول  تســت های آزمایشــگاهی، دوم تســت های 

پوســتی.
 وی انجــام تســت های پوســتی را بســیار ســاده 
و در فاصلــه زمانــی نیم ســاعت دانســت و تصریح  
ــوع تســت بســیار مناســب اســت؛  کــرد: ایــن ن
امــا انجــام آن در همــه مــوارد از جملــه بیمارانــی 

ــتند  ــتی هس ــای پوس ــا اگزم ــر ی ــه دارای کهی ک
امکان پذیــر نیســت.فوق تخصــص آلــرژی انجام 
ایــن تســت را بــرای تعییــن نــوع مــاده آلــرژی زا 
بســیار مهــم برشــمرد و اذعــان کــرد: در ایــن نــوع 
مشــکالت نیــز پیشــگیری بســیار مهم تــر از 
ــای  ــه معن ــی ب ــان اســت. حساســیت فصل درم
ــراد  ــای اف ــام فعالیت ه ــدن از انج ــروم ش مح
ــد  ــت چن ــا رعای ــراد ب ــی اف ــه تمام ــت؛ بلک نیس
توصیــه می تواننــد تــا حــدود زیــادی از ایجــاد یــا 
تشــدید آلــرژی فصلــی جلوگیــری کننــد.وی بــه 
افــراد مبتــال بــه آلــرژی توصیــه کــرد در صــورت 
ــتحمام  ــه اس ــای روزان ــد از فعالیت ه ــکان بع ام
ــاد از  ــا حــد امــکان در هنــگام وزش ب ــد و ت  کنن
ــم  ــی ه ــگام رانندگ ــوند و هن ــارج نش ــازل خ من
شیشــه خــودرو را بــاال ببرنــد تــا دچــار تشــدید 

ــرژی نشــوند. ــم آل عالئ
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فوق تخصص آلرژی مطرح کرد:

تشخیص و درمان آلرژی را جدی بگیرید

تغذیه

میوه طالیی تابستان
ــو  ــه هل ــا شــبیه ب ــو، میــوه ای هســته دار و تقریب زردآل
ــرای  ــوه ب ــن می ــر از آن اســت. ای ــا کمــی کوچک ت ام
آبگیــری مناســب نیســت، امــا می تــوان آن را بــا آب 

ــرد.  ــوط ک ــب و مخل ــا ترکی ســایر میوه ه
زردآلــو میــوه ای خوش طعــم و شــیرین اســت و عطــر 
ــارس  ــوی ن ــو دارد. زردآل ــو و آل ــبیه هل ــی ش و طعم
ــا  تــا حــدودی دارای ترکیبــات اســیدی اســت؛ امــا ب
رســیده شــدن زردآلــو از میــزان اســیدیته آن کاســته 
می یابــد.  افزایــش  آن  قنــد  میــزان  و  می شــود 
زردآلــوی کامــال رســیده حــاوی مقادیــر زیــادی 

ــت. ــن A اس ویتامی
 زردآلو و سالمت بدن

از زمان هــای بســیار قدیــم میــوه، روغــن و گل زردآلــو 
در داروســازی و درمان هــای پزشــکی مــورد اســتفاده 
قــرار می گرفتــه اســت. از مغــز هســته زردآلــو روغنــی 
ــت  ــادام اس ــن ب ــبیه روغ ــه ش ــد ک ــت می آی ــه دس  ب
و از آن در داروهــای آرام بخــش و همچنیــن بــه عنــوان 
گرفتگی هــای  در  ضداسپاســم  و  مســکن  داروی 
روغــن  ایــن  از  می شــود.  اســتفاده  عضالنــی 
ــه  ــک و ب ــع کرم ــا، دف ــودی زخم ه ــن در بهب همچنی
عنــوان تقویت کننــده ســالمت عمومــی بــدن اســتفاده 

می شــود.
کم خونی

 زردآلــو بــه علــت داشــتن آهــن فــراوان، یکــی از مواد 
غذایــی بســیار مفیــد بــرای افــراد مبتــال بــه کم خونــی 
اســت. ایــن میــوه بــه علــت داشــتن مقادیــری مــس 
را آســان تر می کنــد.  بــه آهــن  بــدن  دسترســی 
افزایــش  بــا  می توانــد  زردآلــو  فــراوان  مصــرف 
ــی       ــان در دوره قاعدگ ــرای زن ــدن، ب ــن در ب هموگلوبی

ــد باشــد. ــد از آن بســیار مفی و بع
یبوست

ــلولز  ــن و س ــتن پکتی ــت داش ــه عل ــو ب ــوه زردآل  می
ــع یبوســت بســیار  ــرای رف ــوده و ب ــن ب ــوه ای ملی می
مفیــد اســت. ســلولز موجــود در زردآلــو ســبب تقویت 
حــرکات روده می شــود و از طرفــی پکتیــن موجــود در 
ایــن میــوه بــا جــذب آب ســبب افزایــش حجــم مواد 

دفعــی و در نتیجــه آســانی عمــل دفــع می شــود.
مشکالت پوستی

 آب زردآلــوی تــازه بــرای بیماری هــای پوســتی ماننــد 
اگزمــا، آفتاب ســوختگی یــا خارش هــای پوســتی 

مناســب اســت و ســبب تســکین می شــود.
کاهش وزن

ــر  ــالوه ب ــو، ع ــوه زردآل ــدد می ــد ع ــوردن چن ــا خ  ب
تأمیــن مــواد مغــذی و مفیــد بــرای بــدن، احســاس 
ــرای خــوردن  ــی ب ــد و در نتیجــه ولع ســیری می کنی
هلــه هولــه پیــدا نمی کنیــد؛ بنابرایــن میــزان کمتــری 
کالــری دریافــت کــرده کــه ایــن امــر بــه نوبــه خــود 

ــود. ــش وزن می ش ــبب کاه س
تقویت سیستم ایمنی 

زردآلــو دارای آنتی اکســیدانی بســیار قــوی اســت 
کــه ســبب تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن و در نتیجــه 

ــود. زندگــی آنایــن ــم می ش ــالمت جس ــظ س حف

زیبایی
قسمت های دو شاخه شده 

موهایتان را کوتاه کنید
 بــه تبلیغاتــی کــه ادعــا می کننــد شامپـــوهای 
حالت دهنـــده یــا فـــرم دهنده هایشان می تواننــد 
ــد، اصــال  ــان را ترمیــم کنن دو شــاخه شــدن موهایت
توجــه نکنیــد. هیــچ چیــزی وجــود نــدارد کــه 
بتوانــد دو شاخه شــدگی موهــا را درســت کنــد.

ــد از شرشــان  ــاه کــردن آن هــا می توانی ــا کوت ــا ب تنه
ــوید.  ــالص ش خ

ــا مـــراقبت  ناخن هــای الیه الیه شــده تان را ببینیــد، آی
ــه  ــا را ب ــد آن ه ــورده می توان ــای ترک خـ از ناخن ه

حالــت قبلــی برگرداند؟نــه! 
ــی  ــد، ترک خوردگ ــاه نکنی ــان را کوت ــر ناخن هایت  اگ
همچنــان ادامــه خواهــد داشــت. خــب همیــن 
پیــش  هــم  موهایتــان  تارهــای  بــرای  اتفــاق 
می آیــد. اگــر در انتهــای موهایتــان شــکافی ایجــاد 
شــده باشــد و شــما ســریع بــه آن رســیدگی نکنیــد 
ــاقه  ــام س ــد و تم ــه می یاب ــان ادام ــکاف همچن ش

ســامتی را فرامی گیــرد.  موهایتــان 

رشد بهتر ناخن ها
ــن  ــام کراتی ــه ن ــن ب ــبه پروتئی ــک ِش ــا از ی ناخن ه
یافــت  هــم  موهــا  در  کــه  شــده اند  تشــکیل 
دســت  ناخن هــای  کلــی،  طــور  بــه  می شــود. 

می کننــد. رشــد  پــا  ناخن هــای  از  زودتــر 
ــرات  ــن، تغیی ــش س ــد افزای ــی مانن ــوارد مختلف م
شــیمی درمانی،  بیماری هــا،  بــدن،  هورمونــی 
داروهــا یــا ســوء تغذیــه می تواننــد منجــر بــه 

کاهــش رشــد ناخن هــا شــوند. 
ــد  ــا می توان ــریع ناخن ه ــد س ــر، رش ــی دیگ از طرف
نشــان دهنده بــارداری در زنــان باشــد و در کــودکان، 

از بلــوغ آن هــا خبــر دهــد.
ــت  ــالم و مراقب ــی س ــم غذای ــک رژی ــروی از ی پی
از ناخن هــا کمــک می کنــد تــا رشــد ناخن هــا 
مطلــوب و آن هــا محکــم و ســالم باشــند. ســامت

زیبایی با شستن اصولی صورت
هــزاران ســال اســت کــه بشــر روزی چنــد بــار 
صورتــش را می شــوید و خشــک می کنــد؛ امــا 
ایــن کار بــه ظاهــر ســاده هــم قوانیــن خــاص 
ــا  ــی ب ــت نکات ــا رعای ــد ب ــودش را دارد. می توانی خ

همیــن کار ســاده، بــر زیبایی تــان بیفزاییــد.
در ابتــدا اگــر آرایشــی روی صــورت داریــد بــا 
اســتفاده از پاک کننده هــا و پنبــه، آن را پــاک کنیــد؛ 
ــی  ــای گیاه ــه از پاک کننده ه ــت ک ــن اس ــر ای بهت
اســتفاده کنیــد و نگذاریــد کــه هیــچ آرایشــی روی 

ــد.  ــان بمان صورتت
ــل  ــی از دالی ــه یک ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج بای
چــروک  و  چیــن  پیدایــش  و  زودرس   پیــری 
ــه  ــا حول ــردن آن ب ــک ک ــت، خش ــونت پوس و خش
ــردن  ــک ک ــس از خش ــت. پ ــن اس ــه روش خش ب
آن  روی  بــر  مرطوب کننــده  یــک کــرم  صــورت 
ــود. تبیــان ــظ ش ــت حف ــت پوس ــا رطوب ــد ت بمالی

خانواده

 راهکارهای طالیی 
برای افزایش هوش کودک

ــار داشــت:  ــی، اظه ــی کاشــانی، روان شــناس عموم مجتب
ــگ  ــاط تنگاتن ــراد در ارتب ــتعداد اف ــوش و اس ــش ه افزای
بــا رفتارهــای کودکــی آن هاســت؛ انجــام بعضــی بازی هــا 
باعــث افزایــش هــوش و توانایــی فکــری آن هــا می شــود 

ــد. و در ایــن راه والدیــن نقــش مهمــی دارن
ــاب، داســتان و  ــدن کت ــه کــرد: شــن بازی، خوان  وی اضاف
ــرای  ــکال، ب ــی از روی اش ــرار آن حت ــا تک ــراه ب ــعر هم ش
ــد اســت و باعــث افزایــش اســتعداد  کــودک بســیار مفی

کــودک می شــود.
 ایــن روان شــناس  بــا بیــان اینکــه انجــام بازی هایــی کــه 
ــر  ــودک تاثی ــش هــوش ک ــد، در افزای ــاز دارن ــر نی ــه تفک ب
ــا،  ــا مکعب ه ــازی ب ــرد:  ب ــان ک ــزایی دارد، خاطرنش بس
بــا  مطابــق  وســایل کمک آموزشــی  دیگــر  و  لوگوهــا 
ســن کــودک می توانــد مهارت هــای ظریــف از جملــه 
هماهنگــی چشــم و دســت را افزایــش بدهــد کــه ایــن امر 

ــد. ــک می کن ــودک کم ــوش ک ــد ه ــه رش ب
کاشــانی بــا تاکیــد بــر اینکــه اجــازه بدهیــد کــودک 
از الگــوی تفکــر خــالق خــود اســتفاده کنــد، گفــت: 
کشــیدن  آمــوزش  جــای  بــه  بخواهیــد  کــودک  از 
ــی ــود را نقاش ــون خ ــط پیرام ــو، محی ــده از روی الگ  پرن

 کند. بهداشت نیور

 دروغ مصلحتی به همسر 
درست یا غلط؟ 

اگــر  و  اســت  زناشــویی  زندگــی  جوهــره  اعتمــاد، 
دروغگویــی باعــث شــود اعتمــاد زوج هــا از یکدیگــر ســلب 
ــردی  ــود و س ــخ می ش ــا تل ــه کام آن ه ــی ب ــود، زندگ ش

عاطفــی جــای صمیمیــت را خواهــد گرفــت.
حــس دردناکــی اســت وقتــی از همســری دروغ بشــنوید 
کــه بــا صداقــت و درســتی بــا او رفتــار و تمــام زندگی تــان 
در  اســت  طبیعــی  ایــن کامــال  وقفــش کرده ایــد.  را 
 مقابــل دروغ هــای همســرتان واکنــش تنــد نشــان دهیــد 
ــی  ــا ناراحت ــد ب ــک می دانی ــا بی ش ــوید، ام ــی ش و عصبان
راه بــه جایــی نخواهیــد بــرد و بهتــر اســت بــه طــور کامــال 

اصولــی بــا ایــن مشــکل برخــورد کنیــد.
از  و  اســت  خجالتــی  فــردی  شــما  همســر  اگــر 
اعتمادبه نفــس پایینــی برخــوردار اســت، بهتــر اســت اگــر 
ــت  ــما آن را دوس ــه ش ــندیده ک ــی را پس ــا کفش ــاس ی لب
ــی  ــه وی حــس خوب ــد ک ــار کنی ــه ای رفت ــه گون ــد، ب نداری

نســبت بــه آن داشــته باشــد.
همســر شــما در طــول روز زمــان زیــادی را صــرف آشــپزی 
ــه صــورت اتفاقــی یــک روز غــذای  ــد؛ پــس اگــر ب می کن
ــار شــما قــرار داد، بهتــر اســت  ــا شــور در اختی بی نمــک ی
کــه بــه روی همســرتان نیاوردیــد و ماننــد روز هــای گذشــته 

از او تمجیــد کنیــد. باشــگاه خبرنــگاران

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

اهــدای عضــو افــراد مبتــال بــه مــرگ مغــزی 
ــد  ــه می توان ــری انسان دوســتانه اســت ک ام
ــات  ــاران را نج ــادی از بیم ــمار زی ــان ش ج

دهــد. 
ــه می شــود  ــی گفت ــه حالت ــزی، ب ــرگ  مغ م
کــه در آن خون  رســانی بــه مغــز متوقــف 
و  نمی  رســد  آن  بــه  اکســیژن  می شــود، 
درنتیجــه مغــز دچــار تخریــب غیرقابــل  
در  ایــن  وجــود  بــا  می شــود.  بازگشــت 
حالــت مــرگ مغــزی اعضــای دیگــر بــدن از 
ــد؛  ــد کار می  کنن ــا و کب ــب، کلیه ه ــه قل جمل
ــد و  ــول نمی  کش ــی ط ــه خیل ــردی ک کار ک
ــود. ــف ش ــد روز متوق ــرف چن ــد ظ می توان

 باور نادرست در مرگ مغزی
اســت کــه  راهــی  تنهــا  عضــو،  اهــدای 
می توانــد ادامــه کار اعضــای ســالم یــک 
فــرِد دچــار مــرگ مغــزی را تضمیــن کنــد و 
ــز  ــد دریافــت عضــو را نی ــراد نیازمن جــان اف
نجــات دهــد. بــا وجــود ایــن هنــوز بســیاری 
ــد  ــار نیامده ان ــو کن ــدای عض ــوع اه ــا موض ب
و هنگامــی کــه عزیزشــان در شــرایط مــرگ 
مغــزی قــرار می گیــرد، بــاوری نادرســت 
مانــع می شــود تــا بــا اهــدای اعضــای 
دیگــر  فــردی  بــه  را  زندگــی  او  ســالم 
ببخشــند؛ بــاوری کــه همــواره بــه وابســتگان 
یــک فــرد دچــار مــرگ مغــزی نهیــب 
ــت  ــرای بازگش ــی ب ــاید راه ــه ش ــد ک می زن
ــن  ــالح ای ــرای اص ــد. ب ــته باش ــود داش وج
ــد  ــدت نیازمن ــه ش ــه ب ــتباه، جامع ــاور اش ب
فرهنگــی،  متولیــان  دولــت،  همــکاری 

ــت. ــری اس ــکی و هن ــه پزش جامع
مــرگ مغــزی، قطــع غیرقابــل برگشــت   

مغــزی فعالیت هــای  کلیــه 
مغــز  متخصــص  نجفــی،   دکتــر محمــد 
و اعصــاب، بــه کیمیــای وطــن گفــت: مــرگ 
مغــزی عبــارت اســت از قطــع غیرقابــل 
برگشــت کلیــه فعالیت هــای مغــزی. بیمــار 
طبیعــی  فعالیــت  شــده  مغــزی  مــرگ 
ــه  قلــب را دارد، امــا تنفــس ارادی و خــود ب
ــا کمــک دســتگاه نفــس   ــدارد و ب خــودی ن

می کشــد.

ایــن متخصــص مغــز و اعصــاب بــا اشــاره به 
اینکــه فــردی کــه دچــار مــرگ مغــزی شــده 
نامــزدی اهــدای عضــو را دارد، گفــت: شــرط 
ــرای اهــدای اعضــا مطــرح نیســت   ســنی ب
ــا  ــدای اعض ــاص اه ــی خ ــا در مواقع و تنه
ممنــوع اســت. در تهیــه عضــو از فــرد مــرگ 
ــان  ــن زم ــد در کوتاه تری ــده، بای ــزی ش مغ
ممکــن بــا حفــظ عملکــرد اعضــا، عمــل 

ــود. ــام ش ــو انج ــتن عض برداش
اهــدا  عضــو  می تــوان  زمانــی  چــه   

کــرد؟
نمی زنــد حــرف  مغــزی  مــرگ   بیمــار 

تحریــکات  از  هیچ یــک  بــه  نمی بینــد، 
بــدون  و  نمی دهــد  پاســخی  خارجــی 
اســتفاده از دســتگاه تنفــس مصنوعــی قــادر 

بــه نفــس کشــیدن نیســت. 
ضربــه  آمــدن  وارد  رانندگــی،  تصادفــات 
ــرق  ــاع، غ ــقوط از ارتف ــر، س ــه س ــدید ب ش
ــای  شــدن در آب، مســمومیت ها، خونریزی ه
ــن ســکته مغــزی از  ــی مغــز و همچنی داخل
ــتند. ــزی  هس ــرگ مغ ــل م ــایع ترین عل ش

 اهدای عضو در ایران
چندیــن ســال پیــش در ایــران، مقاومت هــای 
بیمــار  عضــو  اهــدای  برابــر  در  زیــادی 
مــرگ مغــزی می شــد. خانــواده بیمــار 
نمی خواســت بــاور کنــد کــه دیگــر عزیــزش 
ــوع  ــن موض ــم ای ــا کم ک ــت؛ ام ــده نیس زن
ــان  ــدن عزیزش ــای ب ــه اعض ــد ک را پذیرفتن
ــد در جســم شــخص دیگــری هنــوز  می توان
ــا  ــه ت ــری ک ــار دیگ ــه بیم نفــس بکشــد و ب

ــد.  ــان ده ــدارد، ج ــه ای ن ــرگ فاصل م
بــرای  تســهیالتی  اخیــر  ســال های  در 
ــخاص  ــه اش ــده ک ــه ش ــر گرفت ــراد در نظ اف
ــرای  ــب ب ــرگ داوطل ــش از م ــد پی می توانن
اهــدا شــوند تــا در صورتــی کــه دچــار مــرگ 
مغــزی شــدند، اعضــای بــدن آنــان بــه افــراد 

ــد. ــی ببخش ــر زندگ دیگ
 فرهنــگ و فرهنگ ســازی، نقطــه ضعــف 

اصلــی اهــدای عضــو
اعضــای  فراهــم آوری  واحــد  مســئول 
ــرا)س(  ــی درمانی الزه ــز آموزش ــد مرک پیون
اصفهــان در گفت وگــو بــا کیمیــای وطــن 

ســه  مبنــای  بــر  عضــو  اهــدای  گفــت: 
ــه  ــت ک ــاختار اس ــگ و س ــم فرهن ــه عل پای
خوشــبختانه از نظــر ســاختاری و علمــی 

نداریــم. مشــکلی 
دکتــر مریــم خلیفه ســلطانی نقطه ضعــف 
اصلــی جامعــه در زمینــه پیونــد اعضــای 
افــراد مــرگ مغــزی بــه بیمــاران نیازمنــد را 
ــه  ــت و ادام ــازی دانس ــگ و فرهنگ س فرهن
رضایــت  بــرای  تصمیــم  می دانیــم  داد: 
ــاک  ــاس و دردن ــیار حس ــا بس ــدای اعض اه
ــرگ  ــه م ــیم ک ــد آگاه باش ــا بای ــت؛ ام اس
ــت  ــی اس ــات نبات ــای حی ــه معن ــزی ب مغ
ــود  ــار وج ــت بیم ــرای بازگش ــی ب و احتمال

ــدارد. ن
وی بــا بیــان اینکــه اهــدای اعضــا یــک نــوع 
ایثــار اســت، اظهــار کــرد: فرهنگ ســازی 
اهــدای عضــو تنهــا بــه یــک نهــاد یــا علــوم 
پزشــکی مربــوط نمی شــود؛ بلکــه تمــام 
ــا  ــد ت ــالش کنن ــد ت دســتگاه ها و نهادهــا بای

ــوند. ــهیم ش ــق آن س در تحق

 ســال جــاری 14 مــورد اهــدای عضــو 
در اصفهــان 

اعضــای  فراهــم آوری  واحــد  مســئول 
ــرا)س(  ــی درمانی الزه ــز آموزش ــد مرک پیون
اصفهــان تصریــح کــرد: در ســال جــاری 14 
مــورد اهــدای عضــو در اصفهــان انجــام شــده 
ــتان  ــوی در اس ــار کلی ــش از 400 بیم ــه بی ک
اصفهــان در فهرســت انتظــار پیونــد کلیــه 

ــد. ــرار دارن ق
اینکــه  بیــان  بــا  خلیفه ســلطانی  دکتــر 

مــرگ مغــزی بازگشــتی نــدارد، اظهــار کــرد: 
تشــویق مــردم بــه گرفتــن کارت اهــدای 
ــت. از  ــذار اس ــازی اثرگ ــو در فرهنگ س عض
ــری  ــل اث ــه دلی ــیما ب ــر صداوس ــرف دیگ ط
ــانه تر  ــد کارشناس ــب دارد، بای ــر مخاط ــه ب ک
عمــل کنــد؛ چــون مــا مــواردی داشــتیم کــه 
بــه دلیــل القــای نادرســت حیــات در مــرگ 

ــد. ــت رفتن ــزی از دس مغ
وی خاطرنشــان کــرد: امیدواریــم خانواده هایی 
کــه دچــار مــرگ مغــزی می شــوند، بتواننــد 
درســتی  تصمیــم  خــاص  زمــان  آن  در 
بگیرنــد. اهــدای عضــو مــرگ مغــزی، معجــزه 

تبدیــل مــرگ بــه زندگــی دوبــاره اســت.
 ضــرورت نهادینــه شــدن فرهنــگ اهــدای 

عضــو در جامعــه 
ــدای  ــه اه ــی در زمین ــددکار اجتماع ــک م ی
ــد  ــه اهمیــت اهــدا و پیون ــا اشــاره ب عضــو ب
و  امنیــت  ســالمت،  کــرد:  بیــان  عضــو 
 آســایش افــراد در گــرو یکدیگــر اســت 
ــود  ــو خ ــدای عض ــا اه ــزی ب ــاران مغ و بیم
زمینــه ســالمتی و درمــان بیمــار نیازمنــد 

پیونــد عضــو را فراهــم می کننــد.
محمــدی بــا بیــان اینکــه نجــات جــان 
ــی  ــات اله ــات و روای ــاس آی ــر اس ــراد ب اف
ــه  ــت: جامع ــادی دارد، گف ــیار زی ــواب بس ث
رســانه  اهالــی  و  مســئوالن  روحانیــت، 
وظیفــه دارنــد بــرای انتقــال فرهنــگ اهــدای 
عضــو در بیــن مــردم جامعــه تــالش کننــد.

 انتظار، انتظار و باز هم انتظار
وزارت  اعــالم  بــر  بنــا  بیمــار  هــزار   2۵  

بهداشــت، بی صبرانــه چشــم انتظار پیونــد 
عضــو هســتند. بیمارانــی کــه هــر ثانیــه 
ــخت  ــیار س ــا بس ــرای آن ه ــه ب ــر دقیق و ه
می گــذرد. انتظــار، انتظــار و بــاز هــم انتظــار 
ــرگ  ــرد م ــواده ف ــاید دل خان ــه ش ــا بلک ت
ــد  ــت بدهن ــد و رضای ــم بیای ــه رح ــزی ب مغ
اعضــای بــدن عزیــز از دســت رفته شــان 
بــه آن هــا پیونــد زده شــود. گاهــی ایــن 
انتظــارات فرجــام خوشــی دارد و پیونــد روی 
ــن  ــرای گرفت ــار ب ــی انتظ ــا گاه ــد؛ ام می ده
ــق  ــه طب ــه درازا می کشــد ک ــدر ب عضــو آن ق
آمــار اعالم شــده روزانــه بیــن 7 تــا 10 بیمــار 
نیازمنــد بــه پیونــد عضــو در کشــور بــه دلیــل 
ــد. ــا می رون ــدی، از دنی نرســیدن عضــو پیون
اهــدای  افزایــش  کلیــد  فرهنگ ســازی،   

عضــو
اگــر رونــد اهــدای عضــو از گرفتــن رضایــت 
ــه درســتی طــی شــود و  ــد ب ــان پیون ــا زم ت
ــی  ــل قبول ــد قاب ــه ح ــو ب ــدای عض ــار اه آم
برســد هیــچ بیمــاری در لیســت انتظــار 

پیونــد باقــی نمی مانــد. 
بــرای تشــویق خانواده هــای فــرد مــرگ 
ــردن  ــر ک ــا پ ــو ی ــدای عض ــه اه ــزی ب مغ
کارت هــای اهــدای عضــو توســط مــردم نیــز 
ــدای  ــگ اه ــاعه فرهن ــز اش ــی ج ــچ راه هی
ــترش  ــورت گس ــدارد و در ص ــود ن ــو وج عض
ایــن فرهنــگ ایثارگرانــه اســت کــه اعضــای 
بــدن افــراد پــس از مــرگ، زندگــی دوبــاره ای 
ــو  ــد عض ــه پیون ــد ب ــای نیازمن ــه خانواده ه ب

ــید. ــد بخش خواه

نگاهی به اهدای عضو، اهدای زندگی در کیمیای وطن

نهادینه کردن فرهنگ اهدای عضو
اهدای عضو مرگ مغزی، معجزه تبدیل مرگ به زندگی دوباره است

،،
امــری  عنــوان  بــه  عضــو  اهــدای 
حیات بخــش،  و  انسان دوســتانه 
نیازمنــد فرهنگ ســازی در جامعــه 
اســت. در مســیر این فرهنگ ســازی 
امــا دولــت، مــردم، جامعــه پزشــکی 
و اهالــی فرهنــگ، هنــر و رســانه هــر 
یــک نقــش تعیین کننــده ای دارنــد

یادداشت
رسانه های فراگیر بیگانه ، تهدید سالمت 

)قسمت سوم( 
 آسیب های رسانه ها 

به مهم ترین ُبعد سالمت 

عضو شورای مرکزی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان
دکتر مجتبی کرباسی

ــای  ــدات فض ــه از تهدی ــن روزنام ــین ای ــماره پیش در دو ش
مجــازی و رســانه های بیگانــه بــرای ســالمت گفتیــم و 
بررســی  ایــن مباحــث مــورد  در مقوله هــای مختلفــی 
ــای  ــد در حوزه ه ــدات می توان ــن تهدی ــا ای ــت؛ ام ــرار گرف ق
دیگــری هــم نمــود پیــدا و کاربــران را متوجــه ایــن اختــالالت 
کنــد. ابعــاد دیگــر را می تــوان در اختــالالت اجتماعــی و 
ــد  ــد می توان ــن دو بع ــرد. ای ــوی خالصــه ک آســیب های معن
بــرای خانواده هــا بســیار مهــم باشــد. قــدری در ایــن رابطــه 

ــم. بیشــتر بدانی
 اختالالت اجتماعی 

ــه  ــا توج ــانه ب ــت از رس ــتفاده نادرس ــد و اس ــوای فاس محت
بــه آنچــه گفتــه شــد، می توانــد اختــالالت جــدی در روابــط 
اجتماعــی فــرد ایجــاد کنــد. در وهلــه اول اختــالل در روابــط 
بیــن فــردی در خانــواده، بیــن همســران، والدیــن و فرزنــدان 
و فرزنــدان بــا یکدیگــر اســت. عمــده مــوارد مربــوط بــه بروز 
ــا افــرادی کــه  شــخصیت منــزوی و فردگراســت. مواجهــه ب
ــوم و  ــی نامعل ــا هویت ــز ب ــرد را نی ــد و ف ــی دارن ــت جعل هوی
ــی  ــخصیت واقع ــرد را از ش ــم ف ــند، کم ک ــی می شناس جعل
اجتماعــی خــود و دیگــران دور و دورتــر می کنــد و ایــن خــود 
ــد در بســتر اجتمــاع  ــه بای ــا او را از رشــد شــخصیتی ک طبع
ــن  ــط بی ــالل رواب ــازد. اخت ــروم می س ــرد، مح ــکل بگی ش
فــردی می توانــد  در توانایی هــا و وظایــف شــغلی تاثیرگــذار 
باشــد. مــواردی چــون افزایــش ســن ازدواج، بی میلــی 
ــواردی  ــه م ــالق از جمل ــار ط ــش آم ــدآوری و افزای ــه فرزن ب
ــور و  ــی خانواده مح ــگ بوم ــیب فرهن ــر آس ــه در اث ــت ک اس
ــرا ایجــاد می شــود.  ــگ فردگ ــی فرهن ــرا و جایگزین وظیفه گ

 آسیب های معنوی 
ــن  ــن و عالی تری ــوی، مهم تری ــالمت معن ــک س ــدون ش ب
ــور  ــتن درک و تص ــت. داش ــا انسان هاس ــالمت م ــد س ُبع
ــه  ــه ب ــتی و توج ــان هس ــد و جه ــود، خداون ــتی از خ درس
ــاورا،  ــان م ــه جه ــان ب ــان و ایم ــی انس ــام زندگ ــاز و انج آغ
ــب  ــوی موج ــالمت معن ــت. س ــوی اس ــالمت معن ــه س الزم
ــدف  ــالش در راه ه ــی و ت ــد، خوش بین ــه امی داشــتن روحی
فراگیــر  رســانه های  عمــده  می شــود.  الهــی  متعالــی 
معنویــت زدا  و  مــادی  تفکــر  ســیطره  تحــت  امــروزی 
ــن  ــت دی ــا معنوی ــده ی ــانه ای عم ــای رس ــتند. بنگاه ه هس
ــا  ــی آن ب ــدد جایگزین ــا درص ــد ی ــکار می کنن ــدی را ان توحی
ــن اســاس  ــر ای ــی و خرافــی هســتند. ب معنویت هــای جعل
مخاطبــان این گونــه از رســانه ها در معــرض تضعیــف باورهــا 
ــج و  ــی، تروی ــی و خدافراموش ــی، خودفراموش ــان دین و ایم
عادی ســازی گنــاه و تقویــت قــوه غضــب و شــهوت هســتند.  
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مسلمان در دانشگاه انگلیس
دانشــگاه »ایســت انگلیــا« در انگلیــس در روزهــای 
آغازیــن مــاه مبــارک رمضــان بــه بهانــه کمبــود فضــا 
ــن  ــه ای ــا نمازخان ــات، تنه ــزاری امتحان ــرای برگ ب
دانشــگاه را بــرای دانشــجویان مســلمان حــذف 
کــرد. دانشــجویان مســلمان ایــن دانشــگاه روز 
ــه  ــاز جمع ــزاری نم ــا برگ ــت ب ــه ۲۹ اردیبهش جمع
ــود را  ــراض خ ــدان دانشــگاه اعت ــاز می در فضــای ب

ــد. ــام کردن ــدام اع ــن اق ــه ای نســبت ب
ــاره  ــه اســامی انگلیــس در این ب  ســخنگوی جامع
از شــرایطی کــه  دانشــجویان مســلمان  گفــت:  
و  شــگفت زده  بســیار  آورده،  پیــش  دانشــگاه 
ــزاری  ــکان برگ ــا م ــرا تنه ــتند؛ زی ــت زده هس وحش
ــده  ــته ش ــان بس ــاه رمض ــم در م ــاز آن ه ــرای نم ب
اســت.چندین ســال اســت دانشــجویان مســلمان 
بــه  دلیــل برگــزاری نمــاز در ایــن نمازخانــه بــا 
ســخنرانی های تهدیدآمیــز مواجــه هســتند و تنهــا بــا 
ارائــه کارت دانشــجویی می توانســتند وارد نمازخانــه 
شــوند. در ایــن ســال ها دانشــجویان مســلمان 
بارهــا بــه کوچــک بــودن ایــن نمازخانــه بــرای 
حــدود ششــصد دانشــجوی مســلمان اعتــراض 

ــا ــد. ایکن ــرده بودن ک

 آغاز مرحله دوم 
ثبت نام کاروان های حج

کل  اداره  سرپرســت  اســداللهی،  ابراهیــم  ســید 
روابــط عمومــی ســازمان حــج و زیــارت، اعــام 
کــرد: مرحلــه اول ثبت نــام کاروان هــای حــج ۹۶ 
ادامــه  پنجشــنبه  روز  تــا  اردیبهشــت ماه   ۲۴ از 
ــنبه ۳۰  ــروز، ش ــام از دی ــه دوم ثبت ن ــته و مرحل داش
ــی  ــر دلیل ــه ه ــه ب ــانی ک ــرای کس ــت ماه ب اردیبهش

شــد. آغــاز  نکرده انــد،  ثبت نــام  تاکنــون 
ــدود  ــون ح ــام تاکن ــه اول ثبت ن ــزود: در مرحل وی اف
ثبت نــام  کاروان  در  شــرایط  واجدیــن  درصــد   ۹۵

کرده انــد.
ــی  ــط عموم ــت، رواب ــر ریاس ــت اداره کل دفت  سرپرس
ــام  ــارت اع ــج و زی ــازمان ح ــل س ــور بین المل و ام
کــرد: چنانچــه کســی بــه هــر دلیلــی در ایــن چنــد روز 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــوده، می توان ــام نب ــه ثبت ن ــادر ب ق
ســامانه haj.irر.https://haj۹۶ یــا مراجعــه بــه دفاتــر 
ــام در  ــرای ثبت ن ــام کاروان هــا ب ــی محــل ثبت ن زیارت

کاروان هــای حــج اقــدام کنــد.
اســداللهی در پایــان بیــان کــرد: اولویت هــای اعــزام و 
ثبت نــام مرحلــه اول حجــاج، شــامل کســانی بــود کــه 
تــا پایــان شــهریور ســال ۱۳۸۵ ثبت نــام کــرده بودنــد؛ 
امــا در صــورت وجــود ظرفیــت خالــی در کاروان هــای 
ــا پایــان آبان مــاه ســال ۸۵  حــج کســانی هــم کــه ت
در بانــک ودیعه گــذاری کرده انــد، می تواننــد بــرای 
نام نویســی در کاروان هــای حــج ســال  جــاری اقــدام 
کننــد کــه در ایــن خصــوص مدیریــت حــج وزیــارت 

ــرد. ــد ک ــانی خواهن ــتان ها اطاع رس اس

گردشگری
سفر به کرمان

 پارک جنگلی شهید باهنر کرمان
ــع  ــوال مناب ــزو ام ــر« ج ــهید باهن ــی »ش ــارک جنگل پ
طبیعــی اســت کــه بــه اجــاره شــهرداری کرمــان درآمــده 
ــی  ــت هللا صدوق ــهید آی ــوار ش ــارک در بل ــن پ ــت. ای اس

فعلــی شــهر کرمــان واقــع شــده. 
مســاحت ایــن پــارک ۲۵۸ هــزار و ۹۰۰ مترمربــع اســت 
ــه فضــای ســبز اختصــاص  ــع آن ب کــه ۳۲۶۰ متــر مرب

داده شــده.
 در ایــن پــارک گیاهــان و درختــان مختلفــی نظیــر کاج 
ــخ کاشــته شــده کــه تعــداد  ــون تل ــارون و زیت ســرو، ن
درخت هــا و درختچه هــای آن بــه بیــش از ده هــزار 

ــد. ــه می رس اصل
 حمام باغ للّه کرمان

ــان،  ــه دوره قاجــار و در کرم ــوط ب ــه مرب ــاغ لّل ــام ب حم
خیابــان شــریعتی، کوچــه شــماره ۱۳ واقــع شــده 
اســت. ایــن اثــر در تاریــخ ۲۲ مــرداد ۱۳۸۴ بــا شــماره 
ــه  ــران ب ــی ای ــار مل ــوان یکــی از آث ــه عن ــت ۱۳۰۶۶ ب ثب

ــت رســیده. ثب
ــی  ــاغ بزرگ ــا ب ــابقه دارد و قب ــال س ــه ۲۰۰ س ــاغ لّل  ب
بــوده کــه متعلــق بــه خواجــه اتابــک بزقــوش از عرفــا و 
سیاســتمداران کرمــان بــوده و گرمابهــی هــم کــه در ایــن 
محلــه واقــع شــده بــه دســتور او ســاخته شــده اســت. 
قدیمی تریــن  از  حمــام  ایــن  تاریــخ،  گــواه  بــه 
مــی رود.  شــمار  بــه  کرمــان  اســتان  حمام هــای 
ــداری مناســب در حــال  ــدم نگه ــل ع ــه دلی ــا ب ــن بن ای
تخریــب کامــل اســت؛ هرچنــد تــا چنــدی پیــش فعــال 
ــاال آمــدن آب هــای  ــه دلیــل ب ــی پــس از آن ب ــود، ول ب
زیرزمینــی تعطیــل شــد و هم اکنــون بــه دلیــل انباشــته 
ــی  ــه منشــا بیماری هــای عفون شــدن فاضــاب در آن ب
در منطقــه تبدیــل شــده و امــکان ریــزش آن رهگــذران 

ــد. ــد می کن را تهدی
 قلعه دختر 

قدیمی تریــن اثــر تاریخــی کرمــان، بنایــی معــروف 
ــه در بیشــتر  ــه ک ــن قلع ــر« اســت. ای ــه دخت ــه »قلع ب
ــه  ــط ب ــروز فق ــده، ام ــوه آم ــه ک ــام قلع ــه ن ــخ ب تواری
نام»قلعــه دختــر« خوانــده می شــود و در مشــرق 
ــه و  ــرار گرفت ــی از ســنگ ق ــراز صخره های ــر ف ــان ب کرم

ــت.  ــدگان اس ــگفتی بینن ــه ش ــای آن مای بقای
ایــن قلعــه بازمانــده معبــد آناهیتــا در آن منطقــه اســت. 
آناهیتــا نگهبــان آب هــا، زنــان، گیاهــان و بــاروری بــوده 
ــه دو  ــم ب ــه روی ه ــن قلع ــاختمان های ای ــت. س اس
قســمت مجــزا تقســیم می شــود؛ قســمتی کــه بــر فــراز 
قلعــه نســبتا مرتفــع جنــوب شــرقی قــرار دارد و ســابق 
قلعــه کــوه نامیــده می شــده، کامــا بــه علــت وضعیــت 
طبیعــی از قلعــه مجزاســت. قســمت دوم بــر تپــه 
کوتاه تــری قــرار دارد و بــه قلعــه دختــر موســوم اســت. 
در قــاع دختــر کرمــان بــا وجــود جســت وجوهای زیــاد 

هنــوز آثــار تاریخــی مهمــی بــه دســت نیامــده اســت.

ــد؛  ــا نامیده ان ــهر بادگیره ــاز ش ــزد را از دیرب ی
ایــن  در  خانــه ای  هــر  فــراز  بــر  زیــرا 
شــهر بادگیــری بــود کــه گرمــای ســوزان 
ــز  ــیمی دل انگی ــه نس ــزد را ب ــتان های ی تابس
در اتــاق موســوم بــه اتــاق زیــر بادگیــر تبدیــل 
می کــرد؛ امــا ایــن بادگیرهــا ایــن روزهــا 

می رونــد. بــاد  بــر  یکی یکــی 
انســان ها  روزمرگــی  در  ماشــینی  زندگــی 
تــا جایــی پیــش رفــت کــه امــروز حتــی 
نمادهــای شــهرها نیــز دســتخوش ایــن نــوع 
ــام خانه هــای  ــر فــراز ب از زندگــی شــده اند و ب

ــت. ــر نیس ــری از بادگی ــر اث ــزد دیگ ی
هســتند  برج هایــی  واقــع  در  بادگیرهــا 
ــاخته  ــا س ــام خانه ه ــر ب ــه ب ــرای تهوی ــه ب ک
بــاالی  در  خانه هــا  بــر  عــاوه  و  می شــد 
آب انبارهــا و دهانــه معدن هــا نیــز کاربــرد 

داشــت.

ــوع  ــه ن ــر ک ــک از بادگی ــا هــوای خن در خانه ه
ابتدایــی تهویــه مطبــوع بــه شــمار مــی رود، بــه 
اتاق هــای طبقــه هم کــف یــا زیرزمین هــا 

ــد. ــتاده می ش فرس
اولیــن بادگیرهــا کــه نمــاد معمــاری ایرانــی بــه 
ــی  ــان خودنمای ــزد و کرم ــد در ی شــمار می  رون
کردنــد و پــس از آن شــهرهایی کــه آب و هوای 
مشــابه کرمــان و یــزد داشــتند، بــه تدریــج از 
ــد و  ــتفاده کردن ــوا اس ــه ه ــرای تهوی ــر ب بادگی
ــن  ــن و قدیمی تری ــن، بلندتری ــروز زیباتری ام
بادگیرهــا در بــاغ دولت آبــاد یــزد، بــازار بــزرگ 
کرمــان، ســیرجان و بندرعبــاس، الرســتان، 

ــل مشــاهده هســتند. قشــم و چابهــار قاب
شــهر تاریخــی یــزد بــه شــهر بادگیرهــا معروف 
اســت و بــه تحقیــق، نســبت بــه ســایر 
شــهرهای مرکــزی ایــران دارای بیشــترین 

ــت. ــر اس ــداد بادگی تع

در ایــن شــهر، مرتفع تریــن بادگیــر جهــان 
یعنــی بادگیــر بــاغ دولت آبــاد بــه ارتفــاع 
۳۳٫۸ متــر وجــود دارد کــه ایــن بادگیــر 

دارد. جهانــی  شــهرتی 
ــتادبّناهای  ــت اس ــه دس ــا ب ــه بادگیره  اگرچ
قدیمــی ســاخته شــده اند، امــا تحقیقــات 
ــان داده  ــزد نش ــگاهی در ی ــروه دانش ــک گ ی
کــه ســاخت بادگیرهــای یــزد کامــا مهندســی 
ــه، مســاحت  اســت و مســاحت زیربنــای خان
ــق  ــاط، عم ــوض درون حی ــدازه ح ــاط، ان حی
رو  یــا  پشــت  خانــه،  زیرزمیــن  و  قنــات 
بــه آفتــاب بــودن ســاختمان و موقعیــت 
ارتفــاع  انــدازه،  در  ســاختمان   جغرافیایــی 
و پهنــی بادگیــر ساخته شــده اهمیــت داشــته 
و هیــچ بادگیــری بــدون توجــه بــه ایــن 

عوامــل ســاخته نمی شــد.
ایــن ســازه های مهندســی و مفیــد کــه زمانــی 
ــه ای  ــتان و بهان ــرم تابس ــای گ ــگاه ظهره پناه
بــرای دور هــم جمــع شــدن اهالــی خانه هــای 
ســنتی یــزد بــود، ایــن روزهــا بــه دالیــل 
مختلفــی در حــال تخریــب هســتند و حتی در 
بافــت تاریخــی یــزد بادگیرهــا هــر روز بــه تلــی 

ــوند. ــل می ش ــاک تبدی از خ
 بادگیرهــا، قربانــی معمــاری وارداتــی 

می شــوند
بــه  بنــا  امــروزی  بناهــای  ســازندگان 

درخواســت مالــکان بــه ســاخت بناهــای 
ــوع از  ــن ن ــه ای ــه البت ــد ک رومــی روی آورده ان
ــان  ــذر زم ــه گ ــه ب ــت ک ــز سال هاس ــا نی بناه
»ِد  عــوام  اصطــاح  بــه  و  شــده  ســپرده 
مــده« شــده؛ امــا معلــوم نیســت چــرا اغلــب 
صاحبــان خانه هــای تاریخــی یــزد بــه ســاخت 
ــد  ــان می دهن ــال نش ــا اقب ــوع از نماه ــن ن ای
ــد و  ــا را می برن ــر بادگیره ــک س ــه ی ــک ب و ی

قربانــی معمــاری وارداتــی می کننــد.

از کارشناســان میــراث فرهنگــی در  یکــی 
ــل  ــت و تمای ــار داشــت: رطوب ــه اظه ــن زمین ای
ــان خانه هــای دارای بادگیــر، هم اکنــون  صاحب
تخریــب  عوامــل  تریــن  اصلــی  از  یکــی 

ــت. ــزد اس ــهر ی ــای ش بادگیره

ــار  ــه اظه ــن زمین ــرک زاده در ای ــین ت امیرحس
ــه  ــیب ب ــردن آس ــا وارد ک ــت ب ــت: رطوب داش
دیــواره بادگیرهــا، موجــب سســتی و تخریــب 
تدریجــی آن می شــود و صاحبــان امــاک نیــز 
بــرای رهایــی از خطــر ریــزش ایــن ســازه بلند، 

آن را یک بــاره تخریــب می کننــد.
وی افــزود: عــاوه بــر ایــن، تخریــب هــر یــک 
از خانه هــای بافــت تاریخــی کــه در جــوار 
یــک بادگیــر باشــد، موجــب سســتی پایــه آن 
خواهــد شــد و در نهایــت بــه تخریــب بادگیــر 

ــود. ــی می ش ــز منته نی
ــادآور شــد: در خانه هــای قدیمــی  ــرک زاده ی ت
ــاص  ــوع خ ــل ن ــه دلی ــزد ب ــی ی و گاه تاریخ
ــه  ــاودان اســتفاده نمی شــود و ب معمــاری از ن
همیــن دلیــل از نوعــی تغــار بــر روی پشــت بام 
اســتفاده  بــاران  آب  جمــع کــردن  بــرای 
 می شــود کــه در هنــگام باران هــای شــدید 
پــر و ســر ریــز شــدن ایــن تغــار موجــب ایجــاد 

آســیب بــه دیــوار بادگیــر می شــود.
وی بــا برشــمردن عوامــل تخریــب بادگیرهــای 
شــهر یــزد اظهــار داشــت: رطوبــت موجــود در 
جــداره باالیــی ســازه بادگیــر اگــر در نهایــت بــه 
پــی برســد، کل بادگیــر را فروخواهــد ریخــت؛ 
ــت بند  ــواره پش ــب دی ــن تخری ــر ای ــاوه ب ع
ــد  ــر خواه ــزش بادگی ــب ری ــز موج ــر نی بادگی

شــد. مهــر

معماری وارداتی جایگزین خانه های سنتی

بادگیرهاییزدبربادمیروند

 حجت االســام و المســلمین جــال  عراقــی
ــت،  ــه معرف ــش عام ــی همای ــر اجرای دبی
ــش  ــی همای ــورای علم ــه ش ــت: جلس گف
»بررســی آرای تفســیری عامه محمدهادی 
در  اردیبهشــت ماه   ۳۰ شــنبه  معرفــت« 
ــوم  ــگاه عل ــی پژوهش ــیخ طبرس ــاالر ش  ت
و فرهنــگ اســامی ســاختمان پژوهشــکده 

فرهنــگ و معــارف قــرآن برگــزار شــد.
وی افــزود: ایــن جلســه، چهارمیــن جلســه 
ــه اعضــا  ــن شــورا محســوب می شــود ک ای
در آن دربــاره موضوعــات علمــی همایــش، 
حــال  در  و  برگزارشــده  نشســت های 
ــد.  ــر پرداختن ــادل نظ ــه تب ــی و ... ب طراح
عراقــی بــا بیــان اینکــه ایــن همایــش 

توســط   ۹۶ ســال  آذرمــاه  در  ملــی 
ــامی و  ــگ اس ــوم و فرهن ــگاه عل پژوهش
ــود،  ــزار می ش ــد برگ ــی تمهی ــه قرآن موسس
قواعــد  و  مناهــج  مبانــی،  بیــان کــرد: 
محمد هــادی  عامــه  آثــار  در  تفســیری 
معرفــت)ره(، گرایــش تفســیری عامــه 
محمدهــادی معرفــت)ره(، مباحــث علمــی 
محمدهــادی  عامــه  تفســیری  آثــار  در 
معرفــت)ره( و تفســیر و مفسرشناســی 
محمدهــادی  عامــه  تفســیری  آثــار  در 
تشــکیل دهنده  محورهــای  معرفــت)ره(، 

ایــن همایــش اســت.
ــا ۳۱ خردادمــاه  ــدان ت وی افــزود: عاقه من
ســال ۹۶ فرصــت دارنــد چکیــده مقــاالت و 

تــا ۳۱ مردادمــاه نیــز اصــل مقــاالت را بــه 
دبیرخانــه همایــش بــه نشــانی پژوهشــگاه 
علــوم و فرهنــگ اســامی واقــع در ابتــدای 

خیابــان معلــم ارســال کننــد.
حجت االســام و المســلمین محمدعلــی 
رضایــی اصفهانــی، دبیــر علمــی کنفرانــس 
اردیبهشــت ماه   ۳۰ قرآن پژوهــی،  ملــی 
اولیــن  علمــی  شــورای  جلســه  در 
همایــش »بررســی آرای تفســیری عامــه 
پژوهشــکده  در  معرفــت«  محمدهــای 
فرهنــگ و معــارف قــرآن کریــم گفــت: 
هــدف از برگــزاری پیش همایــش ایــن 
اســت کــه گفتمان ســازی و جهت دهــی 

ــرد. ــورت گی ــی ص ــش اصل ــه همای ب

عناویــن  بعضــی  افــزود:  وی 
راســتای  در  کــه  پیش همایش هایــی 
ایــن همایــش تعریــف شــده، از ایــن 
هــدف فاصلــه می گیــرد؛ زیــرا رویکــرد 
نشســت علمــی بــه خــود گرفتــه؛ در حالــی 
کــه میــان هــدف نشســت علمــی بــا 
دارد. زیــادی  تفــاوت  پیش همایــش 

ــت  ــرد: نشس ــار ک ــی اظه ــی اصفهان رضای
بــه صــورت مســتقل  علمــی می توانــد 
ــد  ــیار مفی ــی بس ــث علم ــج مباح در تروی
باشــد؛ ولــی بایــد توجــه کنیــم وقتــی 
همایــش  یــک  بــرای  پیش همایشــی 
ــد در  ــود، بای ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ اصل

راســتای خــود همایــش باشــد. 

وی بــا اشــاره بــه کنگــره بین المللــی قــرآن 
و علــوم انســانی گفــت: تاکنــون ۲۰۰ مقالــه 
ــش  ــن همای ــه ای ــه ب ــده مقال و ۶۹۳ چکی
ارســال شــده و عمــده آن مدیــون برگــزاری 
و  پیش همایش هاســت  ایــن  جهتمنــد 
ــد در  ــم بای ــت را ه ــه معرف ــش عام همای
ایــن راســتا فعال تــر کنیــم تــا شــاهد 
مشــارکت بیشــتری از ســوی صاحبــان آثــار 

باشــیم.
یــادآور می شــود اولیــن همایــش »بررســی 
محمدهــادی  عامــه  تفســیری  آرای 
ــزار  ــم برگ ــال در ق ــاه امس ــت«، آذرم معرف

ــد.  ــد ش خواه
بسیج

،،
ــد  ایــن ســازه های مهندســی و مفی
کــه زمانــی پناهــگاه ظهرهــای گــرم 
تابســتان و بهانــه ای بــرای دور هــم 
جمــع شــدن اهالــی خانه هــای ســنتی 
دالیــل  بــه  روزهــا  ایــن  بــود،  یــزد 
مختلفــی در حــال تخریــب هســتند
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هیاتموضوعقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آیین
نامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
واراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

هیات   ۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۰7۰۰۰۱۴۹ رای شماره  برابر 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   موضوع  دوم 
وساختمان های  واراضی  ثبتی  وضعیت  ثبتی 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
ثبت ملک فاورجان تصرفات مالکانه بامعارض 
فرزند  فاورجانی  رهنما  احمد  آقای  متقاضی 

صادره    ۱۵۹ شناسنامه  بشماره  محمدحسین  
مساحت  به  خانه    باب  یک  در  ازفاورجان 
۴۴۶٫۹۶ متر مربع پاک ۴۰۸  اصلی واقع در 
کوپان گارماسه  خریداری از مالک رسمی آقای  
علی ایزدی گارماسه   محرز گردیده است .لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشندمی  داشته 
این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  آگهی 
اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه 

را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است 
وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض 

خواهد شد .
تاریخ انتشارنوبت اول : ۱۳۹۶/۲/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۲/۳۱

اکبر پور مقدم رییس ثبت اسناد واماک  
م/الف 7۱

احضارمتهم
شماره اباغنامه : ۹۶۱۰۱۰۰۳۵۴۸۰۱۰۳۵ 
شماره پرونده : ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۹۵۰۰۵7۶ 

شماره بایگانی شعبه : ۹۵۱۵۶7 
تاریخ تنظیم » ۹۶/۲/۲۶ 

شهرستان  دادگستری  دو  کیفری   محاکم 
اصفهان به موجب کیفر خواست شماره ..........
حسن  آقای  ۹۵۱۵۶7برای  کاسه  پرونده  در 
جعفری فرزند قربانعلی  و خانم مریم آژ فرزند 
کاهبرداری  در  مشارکت  اتهام  به  قربانعلی  
دولت  فتاحی  نرگس  خانم  شکایت  حسب 
آبادی  تقاضای کیفر نموده  که جهت رسیدگی 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
تعیین   ۱۰ ساعت    ۹۶/۴/  ۲۸ مورخه  برای 
المکان  مجهول  به  عنایت  با  است   گردیده 
اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  عدم  و  بودن 
آئین دادرسی  قانون  مقررات مواد ۱۱۵ و ۱۸۰  
کیفری  امور  در  انقاب  و  عمومی  دادگاههای 
دفاع  جهت  متهم  تا  منتشر  نوبت  یک  مراتب 
از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد 
م الف ۶۱۱7 

دفتر شعبه ۱۲۲ دادگاه کیفری دو اصفهان

احضارمتهم
شماره اباغنامه : ۹۶۱۰۱۰۰۳۵۴۸۰۰7۸7
 شماره پرونده : ۹۵۰۹۹۸۰۳۶۳۴۰۱۳۰۹

تنظیم  تاریخ   ۹۶۰۰۸۳ : بایگانی شعبه   شماره 
دادگستری  دو  کیفری   محاکم   ۹۶/۲/۲۱  «
خواست  کیفر  موجب  به  اصفهان  شهرستان 
برای   ۹۶۰۰۸۳ پرونده کاسه  ..........در  شماره 
 ، ملکی  مزاحمت  اتهام  به  پور   رحیم  پروین 
مختاری  علی  شکایت  حسب  تهدید   ، توهین 
به  رسیدگی  جهت  که  نموده   کیفر  تقاضای 
رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع 
برای مورخه ۲۰ /۹۶/۴  ساعت ۱۰ تعیین گردیده 
است  با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد ۱۱۵ 
و ۱۸۰  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
نوبت  یک  مراتب  کیفری  امور  در  انقاب  و 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
است  بدیهی  گردد  دادگاه حاضر  در  مقرر  وقت 
در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 
۶۱۱۹دفتر  الف  .م  آمد  خواهد  عمل  به  غیابی 

شعبه ۱۲۲ دادگاه کیفری دو اصفهان

احضارمتهم
شماره اباغنامه : ۹۶۱۰۱۰۰۳۵۴۸۰۱۰۶۵ 
شماره پرونده : ۹۶۰۹۹۸۰۳۶۰۲۰۰۱۳۲ 

تنظیم  تاریخ   ۹۶۰۱۵۱  : شعبه  بایگانی  شماره 
دادگستری  دو  کیفری   محاکم   ۹۶/۲/۲۶  «
خواست  کیفر  موجب  به  اصفهان  شهرستان 
برای   ۹۶۰۱۵۱ پرونده کاسه  ..........در  شماره 
آقای سینا نکویی فرزند محمود  به اتهام ایراد 
صدمه بدنی غیر عمدی و فرار از صحنه تصادف 
حسب شکایت آقای غامرضا صفری به والیت 
از میثم صفری تقاضای کیفر نموده  که جهت 
و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی 
وقت رسیدگی برای مورخه ۲7 /۹۶/۴  ساعت 
مجهول  به  عنایت  با  است   تعیین گردیده   ۱۰
در  و  متهم  به  دسترسی  عدم  و  بودن  المکان 
آئین  قانون    ۱۸۰ و   ۱۱۵ مواد  مقررات  اجرای 
امور  در  انقاب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دادگاه  انتسابی در وقت مقرر در  اتهام  از  دفاع 
حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور 
 مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد 

آمد .
م الف ۶۱۱۶

دفتر شعبه ۱۲۲ دادگاه کیفری دو اصفهان

آگهیابالغ
شماره     ۹۶۱۰۱۰۰۳۵۱۲۰۱۸۴۸ اباغیه:  شماره 
بایگانی  شماره   ۹۶۰۹۹۸۰۳۵۱۲۰۰۱۸۱ پرونده: 
 ۹۶/۲/۲۵ تنظیم:  تاریخ   ۹۶۰۱۹۸ شعبه: 
خواهان آقای سعید  محمدی جوزدانی فرزند 
سهراب   خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نصیر  
خواسته  به  حیدر   فرزند  بقال  درویش  طالبی 
مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و 
دادگاه های  تقدیم  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت 
نموده  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی 
به شعبه ۱۲ دادگاه عمومی  که جهت رسیدگی 
اصفهان خ  در  واقع  اصفهان  حقوقی شهرستان 
– ساختمان  نیکبخت  – خ شهید  باال  چهارباغ 
اتاق   ۱ طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل 
شماره ۱۲۰ ارجاع و به کاسه  ۹۶۰۱۹۸ گردیده 
ساعت  و   ۱۳۹۶/۴/۲۸ آن  رسیدگی  وقت  که 
۸:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
به  و  خواهان  درخواست  و  گان  خوانده  بودن 
تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطاع  و  آگهی 
دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعام  ضمن 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: ۶۱۲۶/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان

علی فاتحی

آگهیابالغ
شماره اباغیه: ۹۶۱۰۱۰۰۳۵۴7۰۱۵۰۸ 

 شماره  پرونده: ۹۵۰۹۹۸۰۳۶۰۲۰۰۵۹۱ 
شماره بایگانی شعبه: ۹۶۰۲۹۰ 

رستگار  مهدی  تنظیم: ۹۶/۲/۲7 شاکی  تاریخ 
به  خبازی  جواد  متهم  طرفیت  به  دادخواستی 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  کاهبرداری   اتهام 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه ۱۲۱ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۲۱ 
جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – 
خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه ۲ اتاق شماره ۲۲۵ ارجاع 
و به کاسه  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
است.  شده  ۹:۰۰تعیین  ساعت  و   ۱۳۹۶/۴/۱۱
و  گان  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون 
انقاب در  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور 
شود  می  آگهی  جراید کثیراالنتشار  از  یکی  در 
تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
فوق جهت  رسیدگی  در وقت مقرر  و  دریافت 
حاضر گردد. شماره: ۶۱۲۸/م الف متصدی امور 
دفتری دادگاه شعبه ۱۲۱ دادگاه کیفری دو شهر 
 اصفهان )۱۲۱( جزایی سابق - مصطفی رمضانی

 مهر

آگهیابالغ
شماره     ۹۶۱۰۱۰۶۸۲۵۳۰۱۸۶۴ اباغیه:  شماره 
شماره   ۹۵۰۹۹۸۳۶۳۳۲۰۰۹۸۲ پرونده: 
تنظیم:  تاریخ   ۹۵۱۲۴۸ شعبه:  بایگانی 
۹۶/۲/۱۸ خواهان محمد صفائی فرزند بختیار 
بهروز کیماسی  به طرفیت خوانده  دادخواستی 
فرزند صفر  به خواسته مطالبه وجه و خسارت 
شهرستان  عمومی  دادگاه های  تقدیم  دادرسی 
رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
به شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
خ   – باال  چهارباغ  اصفهان خ  در  واقع  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید 
استان اصفهان- طبقه ۱ اتاق شماره ۱۲۱ ارجاع 
و به کاسه  ۹۵۱۲۴۸ گردیده که وقت رسیدگی 
شده  ۸:۰۰تعیین  ساعت  و   ۱۳۹۶/۴/۱۹ آن 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده گان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون 
انقاب در  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور 
شود  می  آگهی  جراید کثیراالنتشار  از  یکی  در 
تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
فوق جهت  رسیدگی  در وقت مقرر  و  دریافت 

حاضر گردد. شماره: ۶۱۲۳/م الف 
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۳۱ دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان

آگهینوبتیسهماههچهارمسال1395قسمتیازامالکبخش
نهثبتاصفهانشهرستانفالورجان

بموجب ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و اماک و ماده ۵۹ اصاحی آئین نامه 

آنها  ثبت  تقاضای    ۱۳۹۵ سال  چهارم  ماهه  سه  در  اماکی که  مربوطه 

آراء  طبق  آنچه  نیز  و  افتاده  قلم  از  شماره های  همچنین  و  شده  پذیرفته 

 هیأت نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش نه را آگهی

 می نماید : 

الف ( شماره پاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع اماکی 

که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در 

ردیف منظور گردیده اند: 

اول : ابنیه و اماک واقع در فاورجان ۱۵ اصلی و فروعات زیر :

فرزند سیدمصطفی  میرلوحی فاورجانی   آقای سیدحسن   : ۲۳۶ فرعی 

ششدانگ یک بابخانه  بمساحت ۲۹۱ متر مربع 

۲۶۰۲ فرعی : موقوفه گورستان قدیمی فاورجان به تصدی اداره اوقاف و 

امور خیریه فاورجان ششدانگ عرصه گورستان  مجزی شده از پاک ۱۰۱۵ 

فرعی بمساحت ۳۶۰۹/۳۰ متر مربع 

۲۶۰۳ فرعی : موقوفه گورستان قدیمی فاورجان به تصدی اداره اوقاف و 

امور خیریه فاورجان ششدانگ عرصه یکباب ساختمان اداری مجزی شده 

از پاک ۱۰۱۵ فرعی بمساحت ۳۶7۲/۹ متر مربع 

۲۶۰۴ فرعی : موقوفه گورستان قدیمی فاورجان به تصدی اداره اوقاف و 

امور خیریه فاورجان ششدانگ عرصه گورستان  مجزی شده از پاک ۱۰۱۵ 

فرعی بمساحت ۳۱۱۳۶ متر مربع 

۲۶۰۵ فرعی : موقوفه گورستان قدیمی فاورجان به تصدی اداره اوقاف و 

امور خیریه فاورجان ششدانگ عرصه گورستان  مجزی شده از پاک ۱۰۱۵ 

فرعی بمساحت ۱۹۱۴۴ متر مربع 

۲۶۰۶ فرعی : موقوفه گورستان قدیمی فاورجان به تصدی اداره اوقاف و 

امور خیریه فاورجان ششدانگ عرصه گورستان  مجزی شده از پاک ۱۰۱۵ 

فرعی بمساحت ۱۰۰۱۲/7۳ متر مربع 

اسماعیل  فرزند محمد  دادیان فاورجانی   اله  : خانم مریم  ۲۶۰۸ فرعی 

از پاک ۱7۱ فرعی بمساحت ۱۹۶/۹  بابخانه مجزی شده  ششدانگ یک 

متر مربع 

دوم: ابنیه و اماک واقع در سودرجان ۲۲ اصلی و فرعی زیر :

۵۴۴ فرعی : آقای فضل اله حسن پور سودرجانی  فرزند عباس ششدانگ 

یک باب مغازه مجزی شده از پاک ۱۱۹ فرعی بمساحت ۱۸/۲۱ متر مربع 

سوم : ابنیه و اماک واقع در افجد ۳۶ اصلی و فرعی زیر :

باب خانه   احمد ششدانگ یک  فرزند  : خانم زهرا  احسن   ۳۲۸ فرعی 

بمساحت ۱7۲/۶7 متر مربع 

چهارم: ابنیه و اماک واقع در مینادشت   ۴۳۰ اصلی و فروعات زیر : 

بابخانه  یک  ششدانگ  علی  فرزند  رشیدی   زینت  خانم   : فرعی   ۱۵۶7

مجزی شده از پاک ۱۹7 فرعی بمساحت ۱۸7/۱۱ متر مربع 

۱۵۸۳ فرعی : آقای حسن رحیمی فرزند اسمعیل ششدانگ یک بابخانه 

مجزی شده از پاک ۲۵۸ فرعی بمساحت ۲۴۴/۲۵ متر مربع 

بموجب ماده ۱۶ قانون ثبت اماک چنانچه کسی نسبت به اماک مندرج در 

این آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت  شنبه نسبت 

به آنهائی که تقاضای ثبت شده  ظرف مدت ۹۰ روز دادخواست واخواهی 

خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف 

تسلیم  تاریخ  از  ماه  معترض ظرف مدت یک  ثبت  معترضی  پرونده های 

اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصاح قضائی 

گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتیکه 

قبل از انتشار این آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی 

دادگاه را مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات 

یا گواهی طرع دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بااثر است 

 و مطابق قسمت اخیر ماده ۱۶ و تبصره ماده ۱7 قانون ثبت رفتار خواهد 

شد . 

 ضمنًا طبق ماده ۵۶ آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین 

حدود در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان اماک و مجاورین نسبت 

به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت و تبصره ۲ ماده واحده 

قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد . 

نوبت  انتشار  تاریخ  از  روز   ۳۰ بفاصله  نوبت  دو  در  آگهی   این 

منتشر و  درج  اصفهان  چاپ  وطن   کیمیای  روزنامه  در   اول 

 می گردد . 

تاریخ انتشار نوبت اول  شنبه ۱۳۹۶/۲/۲               

تاریخ انتشار نوبت دوم یکشنبه ۱۳۹۶/۲/۳۱   

رئیس اداره ثبت فاورجان  اکبر پورمقدم  م الف/۰۰۹
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شماره درخواست : 9610460353400007 
شماره پرونده : 9609980353401155

شماره بایگانی شعبه : 961282
 تاریخ تنظیم : 96/2/27

از  وکالت  به  علی  فرزند  نسب  فرهاد  آقای 
دادخواستی  مصطفی  فرزند  حاتمیان  علیرضا 
 790432 شماره  وجه چک  مطالبه  خواسته  به 
از  ناشی  زیان  و  از ضرر  ناشی   95/9/15 مورخ 
آقای  طرفیت  به   108 960894ک  پرونده  جرم 
تقدیم که  فرهاد  فرزند  محمدیان کرویه  فرزاد 
دادگاه  کیفری     108 به شعبه  رسیدگی  جهت 
چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهر  دو 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 
 205 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان-  استان  کل 
پرونده  ضم   ( و  ثبت   108 به کالسه   و  ارجاع 
960894ک 108(  گردیده که وقت رسیدگی آن 
است.  شده  9:00تعیین  ساعت  و   1396/4/7
و  گان  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به 
قانون  ماده 73  تجویز  به  و  درخواست خواهان 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
تا  شود  می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی 
از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  متهم  پس   / خوانده 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
را  و ضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  کامل خود 
رسیدگی  جهت   فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت 

حاضر گردد.
 108 شعبه  دفتر  مدیر  الف  6129/م  شماره: 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان  - ادیبی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان   217/96 کالسه  پرونده  خصوص  در 
بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  مظاهری  جواد 
شهبازی  حمید   - برازنده  لیال  طرفیت  به  وجه 
روز  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم 
صبح   10/30 ساعت   96/4/24 مورخه  شنبه 
المکان  با توجه به مجهول  تعیین گردیده است 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
به این شعبه واقع در کنار اتوبان  شهید خرازی 
مجتمع  طاهر  میرزا  خ  و  آتشگاه  خ  فاصل  حد 
شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
 53 شعبه  دفتر  مدیر  الف  6090/م  شماره: 
حقوقی  مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان   1420/95 کالسه  پرونده  خصوص  در 
اصفهان   استان  امید  آفرینی  کار  صندوق 
منصور  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی 
اکبر محمدی خروشادی  آبادی 2-  پیل  نظری 
3- علی اکبر نظری تقدیم نموده است .مورخه 
گردیده  تعیین  صبح  ساعت/10   96/4/24
خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
فاصل  حد  خرازی  شهید  اتوبان   کنار  در  واقع 
 3 شماره  مجتمع  طاهر  میرزا  خ  و  آتشگاه  خ 
نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی 
شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  
شود. می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی 

 53 شعبه  دفتر  مدیر  الف  6106/م  شماره: 
 حقوقی  مجتمع شماره سه شورای حل اختالف

 اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
یک  ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  نظربه 
در  واقع   19/986 شماره  پالک  خانه   باب 
سوابق  طبق  اصفهان که  ثبت   9 بخش  کلیشاد 
 7006182 شماره  رای  بموجب  ثبتی  وپرونده 
تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای   1396/2/26  –
یداله  آقای  نام  به   رسمی   سند  فاقد  اراضی 
جریان  در  غالمعلی  فرزند  کلیشادی  صادقی  
ثبت است وعملیات تحدید حدود قانونی آن به 
قسمت  دستور  به  بنا  اینک  است.  نیامده  عمل 
نامبرده  اخیرماده 15 قانون ثبت وطبق تقاضای 
مورخ  روزشنبه  در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید 
و  در محل شروع  1396/3/27 ساعت 9 صبح 
آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد.  خواهد  عمل  به 
و  روز  در  می گردد که  اخطار  مجاورین  به کلیه 
یابند  این آگهی در محل حضور  ساعت مقرر در 
ماده  مطابق  مجاورین  یا  مالکین  واعتراضات 
مجلس  صورت  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   20

تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار :1396/2/31

  م/الف 156
اکبرپورمقدم رییس اداره ثبت اسناد وامالک 

فالورجان

آگهی مزایده 
شماره نامه :9610116880600394 شماره پرونده 
شعبه  بایگانی  9109982161900941شماره   :

:960236 تاریخ تنظیم : 1396/02/19
شعبه ششم اجرای احکام حقوقی )ویژه نیابت( 
پرونده کالسه  در خصوص  دارد  نظر  در  اصفهان 
حقوقی  احکام  اجرای  ششم  شعبه   960236
)ویژه نیابت( و به موجب نیابت واصله از اجرای 
احکام شعبه 87 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی 
سبالن  شرکت  له  اصفهان  تهران  صدر  شهید 
علیه  با وکالت خانم سمیرا سیدی  تهویه  گستر 
شرکت مالن چین اصفهان و آقای مهدی آشتی 
جو جلسه مزایده ای جهت فروش یک دستگاه 
خودرو سواری پژو 206 به شرح زیر برگزار نماید: 
خودرای  دستگاه  یک  از  عبارتست  مزایده  مورد 

ایران   انتظامی  شماره  به   ،  206 پژو  سواری 
ای  نقره  رنگ   ، ، مدل 1386  23-771 ل 78 
شماره   ،  10876696 شاسی  شماره   ، متالیک 
نظریه کارشناس  حسب    14186002666 موتور 
از  مصون  نظریه  این  که  دادگستری  رسمی 
اعالم گردیده گلگیر  است  مانده  باقی  اعتراض 
دارد. جهت  آثار رنگ شدگی  جلو راست و چپ 
راه اندازی خودرو نیاز به باطری جدید می باشد. 
دادگستری  رسمی  کارشناس  نظریه  براساس 
ریال   155/000/000 مذکورمبلغ  روز خودرو  ارزش 
 5 توانند  می  متقاضیان  است.  ارزیابی گردیده 
روز قبل از فروش در محل پارکینگ ملت واقع 
دیدن  مذکور  خودرو  از  رضوان  باغ   ، اصفهان  در 
کرده و چهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 
این  دفتر  در  صبح   09:30 1396/03/30ساعت 
اجرا واقع در خیابان نیکبخت ، ساختمان مرکزی 
واحد   ، زیرزمین  طبقه   ، اصفهان  دادگستری 
از  فروشی  شوند.  حاضر  حقوقی  احکام  اجرای 
بود  برنده کسی  خواهد  و  ارزیابی شروع  مبلغ 
که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 
حساب  به  المجلس  فی  را  تصویبی  مبلغ   %  10
سپرده دادگستری واریز نماید./ شماره :5122/م 
)ویژه  حقوقی  احکام  اجرای  ششم  شعبه  الف 

نیابت ( اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون ورثه مرحوم حسین هرندی جبلی نسبت به 
نود و چهار سهم مشاع از 10900 سهم ششدانگ با 
تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا 
 1395/11/05-63982 شماره  طی  رسما  شهود 
گواهی شده و به تایید دفتر 60 اصفهان رسیده 
مدعی است که سند مالکیت تمامت نود و چهار 
سهم مشاع از 10900 سهم ششدانگ قطعه زمین 
ثبت   5 بخش  در  واقع   15190/1728 شماره 
اصفهان در صفحه 596 دفتر 357 ذیل شماره 
47373 بنام حسین هرندی جبلی فرزند نصر 
اله سابقه ثبت و سند مالکیت چاپی به شماره 
و  رهنی  و  وی گردیده  تسلیم  و  صادر   679610
هرندی  حسین   ( اینکه  قید  با  ندارد  بازداشتی 
مالک مقدار فوق به موجب گواهی حصر وراثت 
حصر  اول  شعبه   1385/05/19-2032 شماره 
مالیاتی شماره 2884- فرم  و  اصفهان  وراثت  

86/002/01 دارائی اصفهان فوت شده و ورثه حین 
اشرف  و  اکبر  و  غالمرضا  از  عبارتند  وی  الفوت 
بورونی  زهرا  و  جبلی  هرندی  همگی  عصمت  و 
)عیال دائمی وی ( که ماترک متوفی کما فرض 
اله بوده سپس خانم زهرا بورونی عیال مرحوم 
حسین نیز به موجب حصر وراثت شماره 6297 
-1395/11/24 و فرم مایاتی شماره 948/697 
-1396/01/16 دارائی اصفهان فوت شده و وراث 
به علت جابجائی   . باال هستند(  نامبردگان  وی 
تقاضای  و  است  گردیده  مفقود  مالکیت  سند 
طبق  است   نموده  المثنی  مالکیت  سند  صدور 
قانون  نامه  آیین   120 ماده  اصالحی  یک  تبصره 
ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده 
نزد خود  مزبور  مالکیت  یا سند  آن  به  نسبت   )
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این 
ارائه  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید 
ارائه  به  سند  اصل  و  مجلس  صورت  مراتب  تا 

کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
سند  المثنی  نگردد  ارایه  سند  اصل  اعتراض 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
رئیس  هادیزاده  الف  م   /5585  : شماره  شد. 

منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 291 فرعی 
از 252 اصلی 

برگ  دو  استناد   به  دریائی  رضا  محمد  آقای 
رسما  شهود  امضا  و  هویت  محلی که  استشهاد 
گواهی شده مدعی شده  است که سند مالکیت 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 200 متر 
 136 از  شده  مجزی  فرعی   291 بشماره  مربع 
حوزه  یک  بخش  در  واقع  اصلی   252 از  فرعی 
صفحه  و   5529 شماره  ذیل  که  قمصر  ثبتی 
233 دفتر 38 به نام شهردادری قمصر ثبت و 
سند مالکیت به سریال 128020 صادر و تسلیم 
و   5529 شماره  سند  برابر  که  گردیده  نامبرده 
قمصر  شهرداری  نام  به   38 دفتر  صفحه 233 
صادر   128020 سریال  به  مالکیت  سند  و  ثبت 
شماره  سند  برابر  که  گردیده  نامبرده  تسلیم  و 
اسناد  خانه  دفتر   1380/05/17 مورخ   23935
خود  مالکیت  تمامی  26 کاشان  شماره  رسمی 
نموده که  منتقل  دریائی  رضا  محمد  آقای  به  را 
چون   است  شده  مفقود  اثانیه  جابجایی  اثر  در 
طبق  و  نموده  مالکیت  المثنی سند  در خواست 
قانون  نامه  آیین   120 ماده  اصالحی  یک  تبصره 
ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند  
مالکیت مزبور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 

اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
سند  المثنی  نشود  ارائه  سند  اصل  اعتراض 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
الف رضا طویلی رئیس  : 363/ م  شد. شماره 

اداره ثبت اسناد و امالک قمصر 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 14  / ش   951552 پرونده کالسه  خصوص  در 
حسین  وکالت  به  صدری  احسان  خواهان 
مبنی  دادخواستی  نمازیان  مهری  و  محمدیان 
تقدیم  علیبازی   مرتضی  طرفیت  به  بر:مطالبه  
نموده است .وقت رسیدگی برای روز................ 
گردیده  تعیین   8/30 ساعت  مورخ96/4/17 

خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است. 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع  واقع در اصفهان 
نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2 
در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی 
شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت 
اتخاذ می شود.شماره:  و تصمیم مقتضی  تلقی 
6061/م الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان   950809 کالسه  پرونده  خصوص  در 
ابری   کیان  وحید  وکالت  با  شناس  حق  اکبر 
دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت مهرداد 
رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  قاسمی   
 15/30 ساعت  مورخ96/4/19  روزدوشنبه  برای 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر 
آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه 
و  مراجعه  اختالف  مجتمع شماره2 شورای حل 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
اتخاذ می شود.شماره:  و تصمیم مقتضی  تلقی 
6079/م الف مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 25 ش   67/96 کالسه  پرونده  خصوص  در 
مبنی  دادخواستی  زراعتکار    اصغر  خواهان 
مطلق  انضمام  به  ریال  میلیون   23 بر:مطالبه 
خسارات  به طرفیت محمد عابدی درچه    تقدیم 
نموده است .وقت رسیدگی برای روز.............. 
گردیده  تعیین  5عصر   ساعت  مورخ96/4/17 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است. 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع  واقع در اصفهان 
نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2 
در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی 
شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت 
اتخاذ می شود.شماره:  و تصمیم مقتضی  تلقی 
6053/م الف مدیر دفتر شعبه 25مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
  25 ش   68/96 کالسه  پرونده  خصوص  در 
مبنی  دادخواستی  زراعتکار    اصغر  خواهان 
مطلق  انضمام  به  ریال  میلیون   69 بر:مطالبه 
خسارات  به طرفیت محمد سلیمانی     تقدیم 
نموده است .وقت رسیدگی برای روز.............. 
گردیده  تعیین   4:30 ساعت  مورخ96/4/17 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است. 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع  واقع در اصفهان 
نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2 
در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی 
شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت 
اتخاذ می شود.شماره:  و تصمیم مقتضی  تلقی 
6054/م الف مدیر دفتر شعبه 25مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   33/ ش   951583 پرونده کالسه  خصوص  در 
اصفهان     امید  آفرینی  کار  صندوق  خواهان 
 ) پیوست  ثانی  نسخه  بر)  مبنی  دادخواستی 
:مطالبه به طرفیت مرضیه کروندی رنانی – رضا 
کروندی      تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 
با  تعیین گردیده،   10:30 ساعت  مورخ96/4/12 
حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان شیخ صدوق شمالی نیکبخت چهارراه 
شهدای  اصفهان  اختالف  حل  شورای  وکال  
ثانی  نسخه  و  مراجعه   33 شعبه  حرم  مدافع 
صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.طی فیش بانکی 
جهت  ریال   120/000 مبلغ   204844 شماره  به 
دستور  است  خواهشمند  شده  واریز  اگهی  نشر 
آیین   73 ماده  وفق  خواهان  هزینه  به  فرمایید 
دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیر االنتشار چاپ و نتیجه را به این شعبه اعالم 
نمایید. شماره: 6109/م الف مسئول دفتر شعبه 

33 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   33/ ش   951585 پرونده کالسه  خصوص  در 
اصفهان     امید  آفرینی  کار  صندوق  خواهان 
پیوست  ثانی  نسخه  بر)  مبنی  دادخواستی 
 -2 علی  شاه  حسن   -1 طرفیت  به  :مطالبه   )
سعید معماریان       تقدیم نموده است .وقت 
رسیدگی مورخ96/4/12 ساعت 12:00 ظهر تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان شیخ صدوق شمالی نیکبخت چهارراه 
شهدای  اصفهان  اختالف  حل  شورای  وکال  
ثانی  نسخه  و  مراجعه   33 شعبه  حرم  مدافع 
صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.طی فیش بانکی 
جهت  ریال   120/000 مبلغ   205430 شماره  به 

دستور  است  خواهشمند  شده  واریز  اگهی  نشر 
آیین   73 ماده  وفق  خواهان  هزینه  به  فرمایید 
دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیر االنتشار چاپ و نتیجه را به این شعبه اعالم 
نمایید. شماره: 6110/م الف مسئول دفتر شعبه 

33 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   33/ ش   951587 پرونده کالسه  خصوص  در 
اصفهان     امید  آفرینی  کار  صندوق  خواهان 
پیوست  ثانی  نسخه  بر)  مبنی  دادخواستی 
رنجبر  مهدی  محمد   -1 طرفیت  به  :مطالبه   )
علی محمدی  قاسم  اکبر طاهری 3-  علی   -2
رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  کیا        
مورخ96/4/12 ساعت 11:30 ظهر تعیین گردیده، 
المکان بودن خوانده حسب  با توجه به مجهول 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان شیخ صدوق شمالی نیکبخت چهارراه 
شهدای  اصفهان  اختالف  حل  شورای  وکال  
ثانی  نسخه  و  مراجعه   33 شعبه  حرم  مدافع 
صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.طی فیش بانکی 
جهت  ریال   120/000 مبلغ   205431 شماره  به 
دستور  است  خواهشمند  شده  واریز  اگهی  نشر 
آیین   73 ماده  وفق  خواهان  هزینه  به  فرمایید 
دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیر االنتشار چاپ و نتیجه را به این شعبه اعالم 
نمایید. شماره: 6111/م الف مسئول دفتر شعبه 

33 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 11/ ش   951599 کالسه  پرونده  خصوص  در 
هادی  آقای  مدیریت  به  ملت  بانک  خواهان 
دادخواستی  صادقی  مریم  وکالت  با  اخالقی 
حدادی  سیما  طرفیت  به  بر:مطالبه   مبنی 
نموده  تقدیم  مهریزی  عقیلی  جابر  سید   –
مورخ  روز.........  برای  رسیدگی  .وقت  است 
با  است.  گردیده  96/4/25ساعت9/30تعیین 
حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه 
آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
مجتمع  وکال  چهارراه  خیابان  ابتدای  اصفهان 
شهدای مدافع حرم  شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
اتخاذ می شود.شماره:  و تصمیم مقتضی  تلقی 
6091/م الف مدیر دفتر شعبه 11مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 5/ ش    960217 کالسه  پرونده  خصوص  در 
دادخواستی  جوچی   محمدی  حسین  خواهان 
سیکلت  موتور  سند  انتقال  به  بر:الزام  مبنی 
فرزند  صالحی  مجید  طرفیت  به    125 کویر 
برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  اصغر  
صبح  96/4/26ساعت11/30  مورخ  روزدوشنبه  
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر 
شیخ  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه 
شورای  مجتمع   وکال  چهارراه  شمالی  صدوق 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.شماره: 6092/م الف مدیر دفتر شعبه 
5 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان   951326 کالسه  پرونده  خصوص  در 
منتظرین   حامد  وکالت  با  اقتصاد  مهر  بانک 
طرفیت  به  چک  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی 
نموده  تقدیم  داود رستمی   اله میرزایی –  ولی 
مورخ  روزچهارشنبه   برای  رسیدگی  .وقت  است 
گردیده  تعیین  96/5/11ساعت11/30صبح 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است. 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
مجتمع  وکال  چهارراه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در 
شهدای مدافع حرم  شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
اتخاذ می شود.شماره:  و تصمیم مقتضی  تلقی 
6093/م الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ تجدید نظر خواهی 
 5 ش   950456 کالسه  پرونده  خصوص  در 
تجدید  اصفهان  اختالف  حل  شورای   5 شعبه 
نظر خواه محمد دهقانی   به طرفیت 1- محمد 
صادقی 2- موسی قاسمی   دادخواست تجدید 
به شعبه ی  به شماره ی 950456  نظر خواهی 
پنجم تقدیم نموده است ؛ لذا با توجه به مجهول 
برابر ماده  نظر خوانده گان  بودن تجدید  المکان 
73 قانون آئیتن دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا تجدید نظر خوانده 10 روز پس از نشر 
آگهی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ 
شورای  از    وکال  چهارراه  نبش  شمالی  صدوق 
دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل 
عدم حضور  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم 
دادخواست ابالغ شده تلقی و پرونده به مراجع 

تجدید نظر ارسال خواهد شد . 
شماره: 6094/م الف 

مدیر مدیردفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 960131ش 4 خواهان 
به  برنفقه  مبنی  دادخواستی  پور   جهان  زهرا 
است  نموده  تقدیم  پور  جهان  منصور  طرفیت 
 96/4/13 ......مورخه  روز  برای  رسیدگی  وقت 
به  توجه  با  تعیین گردیده است  ساعت 9 صبح 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
قبل  خوانده  تا  منتشر  در جراید  مراتب  خواهان 
خیابان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از 
سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور 
پستی  پالک 57 کد   – – جنب ساختمان صبا 
 – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441
شعبه 4 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نماید.  را اخذ  ثانی دادخواست و ضمائم  نسخه 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
اتخاذ می شود.شماره:  و تصمیم مقتضی  تلقی 
مجتمع  دوم  شعبه  دفتر  مدیر  الف  6088/م 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان   950907 کالسه  پرونده  خصوص  در 
برمطالبه  سید جالل مظفری دادخواستی مبنی 
مبلغ به طرفیت شهرام نجفی تقدیم نموده است 
 96/4/13 ......مورخه  روز  برای  رسیدگی  وقت 
به  توجه  با  است  تعیین گردیده  ساعت 4 عصر 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
قبل  خوانده  تا  منتشر  در جراید  مراتب  خواهان 
خیابان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از 
سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور 
پستی  پالک 57 کد   – – جنب ساختمان صبا 
 – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441
مراجعه  اصفهان  اختالف  .... شورای حل  شعبه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
اتخاذ می شود.شماره:  و تصمیم مقتضی  تلقی 
6089/م الف دفتر شعبه 15 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان   1042/95 کالسه  پرونده  خصوص  در 
به  برمطالبه  مبنی  دادخواستی  قربانی   ریحانه 
طرفیت سمیه الفتی 2- سپیده سادات شجاعی 
تقدیم  جواد شجاعی   محمد  و  خانم  عذرا   -3
نموده است وقت رسیدگی برای روز ......مورخه 
96/5/2 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است 
المکان بودن خوانده حسب  با توجه به مجهول 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه 
 57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی 
اختالف  حل  شورای   8165756441 پستی  کد 
اصفهان – شعبه .... شورای حل اختالف اصفهان 
را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ 
الف  مدیردفتر شعبه 22  شود.شماره: 6059/م 
مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان   960124 کالسه  پرونده  خصوص  در 
به  برمطالبه  مبنی  دادخواستی  میرزایی   فرهاد 
طرفیت مهرداد عیدی وندی  تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخه 96/4/11 
ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
قبل  خوانده  تا  منتشر  در جراید  مراتب  خواهان 
خیابان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از 
سپهساالر  ابتدای خ حاج ارباب مجتمع شماره 
 .... شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای  یک 
نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی 
شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت 
اتخاذ می شود.شماره:  و تصمیم مقتضی  تلقی 
6103/م الف  دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان   960125 کالسه  پرونده  خصوص  در 
به  برمطالبه  مبنی  دادخواستی  میرزایی   فرهاد 
طرفیت سمانه موالئی کنیه ورزی   تقدیم نموده 
مورخه  دوشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است 
گردیده  تعیین  عصر   17/30 ساعت   96/4/19
خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
واقع در خیابان سپهساالر  ابتدای خ حاج ارباب 
مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
– شعبه .... شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
اتخاذ می شود.شماره:  و تصمیم مقتضی  تلقی 
6104/م الف  دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
951852خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
مطالبه  مبنی  دادخواستی  زارعی   قاسم  محمد 
است  نموده  تقدیم  هاشمی  زهرا  طرفیت  به 
 96/4/17 ......مورخه  روز  برای  رسیدگی  وقت 
ساعت 11 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
قبل  خوانده  تا  منتشر  در جراید  مراتب  خواهان 
خیابان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از 
سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور 
پستی  پالک 57 کد   – – جنب ساختمان صبا 
 – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441
شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نماید.  را اخذ  ثانی دادخواست و ضمائم  نسخه 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

اتخاذ می شود.شماره:  و تصمیم مقتضی  تلقی 
الف دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک  6097/م 

شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه 
شماره   9109970352101778  : دادنامه  شماره 
بایکانی  شماره   9109980352100221  : پرونده 

شعبه 910237 تاریخ تنظیم : 91/11/30
خواهان: خانم پروین دهقان به نشانی اصفهان 
چهارراه وفایی خ صمدیه خواربار فروشی مجید 
عزیزی خواندگان: 1. خانم شوکت آغاشیروانی به 
نشانی مجهول المکان 2. آقای ابراهیم و آرمین 
فردوس  قیمومت  با  و  ربیعی  همگی  علی  و 

رفیعیان بن بست داور منزل امیر دهقان
خواسته ها:

مطالبه   .2 دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار   .1
مهریه

گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت بصدور رأی می نماید.

رای دادگاه
خواسته خواهان خانم پروین دهقان فرزند اکبر 
بطرفیت خواندگان آقایان 1- ابراهیم 2- آرمین 
قیمومیت  با  امین  فرزندان  ربیعی  علی   -3
خانم فردوسی رفیعیان بروجنی و خانم شوکت 
ربیعی  امین  مرحوم  وراث  همگی  آغاشیروانی 
فراد نبه اعسار موقت از پرداخت هزینه دادرسی 
نکاحیه  سند  در  مندرج  مهریه  نصف  ومطالبه 
ثبت  حوزه   66 خانه  دفتر   1858 ترتیب  شماره 
به شرح  توجه  با  باشد  نرخ روز می  به  اصفهان 
دعوی  مستند  نکاحیه  سند  خواهان  خواسته 
مابین  دائم فسی  رابطه زوجیت  احراز  دلیل  که 
مفاد  و  باشد  می  خواندگان  مورث  و  خواهان 
استشهادیه استنادی خواهان که حکایت از عدم 
تمکن مالی از پرداخت هزینه دادرسی می نماید 
و نظر به اینکه براساس مقررات ماده 1082 قانون 
مهر  مالک  زن  نکاح  عقد  وقوع  به مجرد  مدنی 
می شود و حساب مفاد مواد 225 و 226 قانون 
فرض  ماترک  از  مهریه  پرداخت  حسبی  امور 
است و خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه 
قبال  در  دفاعی  و  اند  نگردیده  حاضر  دادرسی 
دعوی خواهان معمول نداشته اند علیهذا دادگاه 
دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و باستناد 
مواد 504-506 و 511 قانون آئین دادرسی مدنی 
وماده مذکور قانون مدنی وتبصرہ الحاقی وآئین 
عیسر  بپرداخت  را  خواندگان  آن  اجرایی  نامه 
نیم  عدد  یک  و  ازادی  بهار  تمام  سکه  عدد  دو 
نصف  بابت  ریال   194  /795/314 ومبلغ  سکه 
مهریه به نرخ روز یک سال قبل از فوت از ماترک 
خواهان  حق  نبهدر  فراد  ربیعی  امین  مرحوم 
مبلغ  دادرسی  هزینه  نماید   می  اعالم  و  صادر 
4146400 ریال هنگام اجرای دأدنامه و از محل 
محکوم به از خواهان اخذ شود رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر 
اصفهان  استان  نظر  تجدید  محاکم  در   خواهی 

می باشد  
م الف 6133 سید اصغر موسوی رئیس شعبه 8 

دادگاه خانواده اصفهان 

دادنامه 
شماره   9609970354800120  : دادنامه  شماره 
بایکانی  شماره   9509980362000701  : پرونده 

شعبه 951499 تاریخ تنظیم : 96/2/12
پرونده کالسه 9980362000701 950 شعبه 122 
جزایی   122( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه 
نهایی  تصمیم  بهشتی  شهید  مجتمع   - سابق( 

شماره 9609970354800120
شاکی:

آقای علیرضا مزروعی سبدانی فرزند رمضان به 
نشانی اصفهان - مارچین خ امام خمینی خ دادا 

امینیک مهتاب
متهم :خانم زهرا شاه محمدی به نشانی اصفهان

اتهام ها:1. ضرب و جرح عمدی
2. توهین به اشخاص عادی

و  اوراق  مجموع  بررسی  با  دادگاه   : گردشکار 
محتویات پرونده کفایت و ختم رسیدگی را اعالم 
زیر  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  و 

مبادرت به انشاء و صدور رای 5م نماید.
رای دادگاه

فرزند  محمدی  شاه  زهرا  اتهام  خصوص  در 
و  عمدی  جرح  و  ضرب  ایراد  بر  دایر  محسن 
توهین موضوع شکایت علیرضا مزروعی سبدانی 
فرزند رمضان و کیفرخواست صادره از دادسرای 
شکایت  به  عنایت  با  اصفهان  انقالب  و  عمومی 
ارائه  قانونی  پزشکی  گواهی  خصوصی،  شاکی 
شده از سوی وی، مفاد اظهارات شهود در دادسرا 
و عدم حضور متهم علیرغم ابالغ قانونی از طریق 
این مرجع  پرونده  و سایر محتویات  آگهی  نشر 
انتسابی به مشارالیه محرز و مسلم دانسته  بزه 
و نامبرده را مستندا به ماده 709 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 92 و ماده 608 قانون تعزیرات 
جرح  و  ضرب  ایراد  جهت  به   1375 مصوب 
عمدی به پرداخت یک درصد از دیه کامل بابت 
به  دیه جراحت حارصه سمت چپ خلف سر و 
جهت توهین به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری 
محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این 

شعبه می باشد. 
م الف 6118

شهر  دو  کیفری  دادگاه   122 شعبه  دادرس 
اصفهان - - محمد نورانی

دادنامه
شماره   9509970351200943  : دادنامه  شماره 
بایکانی  شماره   9409980351201194  : پرونده 

شعبه 941339 تاریخ تنظیم : 95/5/23
خواهان: آقای غالمرضا سیاه سردی فرزند موسه 
با وکالت خانم مینا افشون فرزند عبدالحمید به 
نشانی اصفهان - مجتمع تجاری کوثر ط 4 واحد 

602

یداله  فرزند  فرد  شایان  اله  روح  آقای  خوانده: 
به نشانی

خواسته ها:
1. تامین خواسته

2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه
3. مطالبه خسارت دادرسی

4. مطالبه وجه چک
غالمرضا  آقای  دعوی  خصوصی  در  دادگاه  رای 
به  افشون  مینا  خانم  وکالت  با  سردی  سیاه 
بخواسته  فرد  شایان  هللا  روح  آقای  طرفیت 
مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه چک شماره 
ملی  بانک  عهده   94/9/30 مورخ   153737
به  توجه  با  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به 
و گواهی  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای 
علیه  بانک محال  از سوی  پرداخت صادره  عدم 
حکایت  دلیلی که  خوانده  آن که  به  توجه  با  و 
باشد  داشته  دعوی  بطالن  یا  دین  پرداخت  از 
اقامه و ابراز نداشته لذا دادگاه خواسته خواهان 
استناد  به  و  تشخیص  صحت  بر  محمول  را 
310و313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون 
خوانده  محومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آئین 
به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصلل 
خواسته و 7460000 ریال بابت خسارات دادرسی 
سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  چنین خسارت  هم  و 
از  اعالمی  نرخ  بر اساس  تاریخ وصول  تا  رسید 
و  صادر  خواهان  حق  در  مرکزی   بانک  سوی 
 20 وظرف  غیابی  صادره  رای  نماید.  می  اعالم 
 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در یدنظر خواهد 

بود.
 م الف 6127

رئیس شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان - جعفر 
زمانی

دادنامه
شماره   9609970353300010  : دادنامه  شماره 
بایکانی  شماره   9509980360200707  : پرونده 

شعبه 950593 تاریخ تنظیم : 96/1/15

 107 شعبه   9509980360200707 پرونده کالسه 
جزایی   107( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه 
نهایی  تصمیم  بهشتی  شهید  مجتمع  سابق(- 

شماره 9609970353300010
شاکی:

ابوالحسن  فرزند  محمداسماعیل سپه کار  آقای 
ال محمد کوی  اصفهان خ چمران خ  نشانی  به 

نبوی کوی رضا عباسی پ 16
متهم :آقای احمد محمدی کبابی فرزند مسلم به 
نشانی اصفهان میدان قدس خ دو طفالن پالک 

106 کد پستی 8197643466
اتهام ها:1. افتراء

Y توهین به أشخاص عادی
3. خیانت در امانت

محتویات  بررسی  از  پس  دادگاه  گردشکار 
رای صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به   پرونده 

 مینماید.
رای دادگاه در خصوص اتهام آقای احمد محمدی 
بودن  متواری  علت  به  که  مسلم  فرزند  کبابی 
نیست  دست  در  او  از  تری  کامل  مشخصات 
مبنی بر خیانت درامانت نسبت به چهار دستگاه 
انتظامی  های  شماره  به  بوس  مینی  خودروی 
453ع 28- ایران -- 23 و 566ع 37- ایران 
- 84 و 627ع 78- ایران - 13 و 172ع 38- 
ایران -54 و ایراد افتراء از طریق ارسال پیامهای 
کوتاه موضوع شکایت آقای محمد اسماعیل سپه 
کار این دادگاه براساس مفاد کیفرخواست صادر 
شده از دادسرا و با توجه به اعالم شکایت شاکی 
خصوصی و اظهارات شهود و مطلعین و تحقیقات 
محلی انجام شده توسط مرجع انتظامی به تاریخ 
22/ 1/ 95 و اوراق صادر شده از پارکینگ مرکز 
نقص  و  کسری  از  حاکی  که  خودرو  اسقاط 
مبایعه  مفاد  و  باشد  می  خودروها  از  قطعاتی 
نامه تنظیم شده فیمابین طرفین به تاریخ 27/ 
2/ 94 که تصویر مصدق آن پیوست می باشد و 
پاپیخ استعالم به عمل آمده از شرکت مخابرات 
به تاریخ 15/ 2/ 95 که حاکی از مالکیت متهم 
نسبت به خط تلفن وسیله ایجاد مزاحمت است 
و خارج نویسی متن پیامهای کوتاه ارسال شده 
صورتجلسه  در  منعکس  شرح  به  شاکی  برای 
محترم  بازپرسی   23 شعبه   95  /2  /9 مورخ 
دادسرای اصفهان و عدم حضور متهم در جلسه 
نشر  طریق  از  احضار  وصف  با  دادگاه  دادرسی 
آگهی جهت دفاع از اتهام خویش و سایر قرائن و 
امارات موجود و مندرج در پرونده بزهکاری متهم 
را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 674 
تعزیرات  بخش  اسالمی  مجازات  قانون   697 و 
و رعایت مفاد ماده 134 قانون مجازات اسالمی 
متعدد  ارتکابی  جرائم  مجازات  تعیین  باب  در 
به  امانت  در  خیانت  علت  به  را  متهم  تعزیری 
تحمل سه سال حبس و به علت ایراد افتراء به 
تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری محکوم 

می نماید با این توضیح که در مرحله اجراء حکم 
صرفا مجازات اشد قابل اجراست و در خصوص 
دیگراتهام متهم یاد شده مبنی بر ایراد توهین از 
طریق ارسال پیامهای گوتاه توهین آمیز موضوع 
قسمت دیگری از شکایت شاکی نیز صرفنظر از 
عدم حضور متهم در جلسه دادرسی و در دادسرا 
ارسال شده  پیامهای کوتاه  متن  اینکه  لحاظ  به 
لحاظ فقد  به  نهایتًا  و  باشد  افتراء می  متضمن 
این  انتساب  و  وقوع  احراز  در  اثباتی  ادله کافی 
بزه به متهم با استظهار از اصل برائت و به استناد 
ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 120 
9ع  متهم  برائت  بر  رای  اسالمی  مجازات  قانون 
می گردد رای صادر شده در قسمت محکومیت 

غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
بیست  ظرف  سپس  و  مرجع  این  در  واخواهی 
روز پس از آن قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان و در قسمت برائت نیز 
ابالغ  از  پس  روز  بیست  مدت  وظرف  حضوری 
تجدیدنظر  محترم  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل 

استان اصفهان است .
م الف 6112

رئیس شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 
- زارع
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بازگشت کی روش به تهران
ســرمربی تیــم ملــی پــس از حضــور چنــد هفتــه ای 
ــه  ــاره ب ــته دوب ــح روز گذش ــران صب ــارج از ای در خ
ــار  ــن ب ــی روش آخری ــوس ک ــت. کارل ــران بازگش ته
ــود  ــده ب ــر ش ــران حاض ــت ماه در ته ــل اردیبهش اوای
تــا در نشســتی بــا رؤســای فدراســیون فوتبــال 
تدارکاتــی  بازی هــای  و  اردو  برپایــی  برنامه هــای 
برنامه هــای  تنظیــم  از  بعــد  تنظیــم کنــد کــه  را 
خــود دوبــاره تهــران را تــرک کــرد و ترجیــح داد 
مثــل همیشــه دســتیاران خــود را بــرای نظــارت بــر 
ــان  ــگ قهرمان ــن لی ــر همچنی ــگ برت ــای لی بازی ه
ــه اردوی  ــی ک ــتد. در حال ــگاه بفرس ــه ورزش ــیا ب آس
ــورد  ــتارت می خ ــاه اس ــم خردادم ــی از ده ــم مل تی
شــوند  اتریــش  اردوی  راهــی  ملی پوشــان   تــا 
و بــرای بــازی دوســتانه بــا مونتــه نگــرو آمــاده 
شــوند، بازگشــت کارلــوس کــی روش بــه تهــران 
ــم  ــرمربی تی ــه س ــد ک ــد را بده ــن نوی ــد ای می توان
ملــی دو بــازی اســتقالل و پرســپولیس را در مرحلــه 
ــاری از  ــه ج ــیا در هفت ــان آس ــگ قهرمان ــی لی حذف
نزدیــک تماشــا خواهــد کــرد تــا پــس از مدت هــا در 
ــت شــود. حضــور کــی روش در  ورزشــگاه آزادی روی
تهــران همچنیــن می توانــد بــه تمــام ابهاماتــی کــه در 
ایــن چنــد هفتــه درخصــوص کادر فنــی و سرپرســتی 

ــان دهــد. ورزش 3 ــی وجــود داشــت، پای ــم مل تی

 ستاره آینده تیم ملی را 
با لباس عوض کردند

یکــی از مربیــان پیشــین تیم هــای پایــه پرســپولیس 
 ۲۰ عقیلــی  هــادی  عجیــب  انتقــال  چگونگــی  از 
ســاله از پرســپولیس بــه ســایپا پــرده برداشــت. 
از  ســالگی   ۳۶ در  اخیــرا  کــه  عقیلــی  هــادی 
ــا  ــری باره ــرد در دوران بازیگ ــی ک ــال خداحافظ فوتب
و بارهــا پیشــنهاد ســرخابی ها را بــرای پیوســتن 
ــع  ــرد. مداف ــت رد ک ــدار پایتخ ــای ُپرطرف ــه تیم ه ب
در مصاحبه هــای  مرتــب  ملــی کــه  تیــم  ســابق 
ــتقالل و  ــه اس ــن ب ــه از نرفت ــت ک ــد داش ــود تأکی خ
ــی  ــه یک ــی ب ــت، در حال ــیمان نیس ــپولیس پش پرس
از محبوب تریــن بازیکنــان تاریــخ ســپاهان بــدل 
شــد کــه فوتبــال خــود را از تیم هــای پایــه راه آهــن و 
پرســپولیس آغــاز کــرده بــود. عقیلــی تــا ســه ســال 
ــد، بازیکــن  ــه ســپاهان بیای ــل از آنکــه از ســایپا ب قب

ــود.  ــپولیس ب پرس
یکــی از مربیــان پیشــین تیم هــای پایــه پرســپولیس 
ــه  ــاره انتقــال ایــن بازیکــن از ایــن تیــم ب اخیــرا درب
ســایپا دســت بــه افشــاگری زده اســت. مجیــد 
نایینــی در انتقــاد از وضعیــت فوتبــال پایــه گفتــه کــه 
مســئوالن وقــت باشــگاه ُپرطرفــدار پایتخــت ۱۶ ســال 
پیــش عقیلــی را در ازای ۷۰ دســت لبــاس بــا ســایپا 
ــی از  ــی یک ــن راحت ــه همی ــا ب ــد ت ــه کرده ان معاوض
بازیکنانــی را از دســت بدهنــد کــه بعدهــا بــرای مدتــی 
نســبتا طوالنــی از ارکان تیــم ملــی شــد و ســال ها در 

ــران درخشــید. مهــر ــال ای باالتریــن ســطح فوتب

ورزش بانوان

زمان بازگشت کیمیا علیزاده 
مشخص شد

کیمیــا علیــزاده مجوز حضــور در مســابقات قهرمانــی جهان 
ــه طــور قطــع در مســابقات  ــه و ب را از پزشــک خــود گرفت
ــاه  ــر م ــه تی ــی ک ــرد. در حال ــد ک ــرکت خواه ــی ش جهان
ــم، پزشــک  ــش رو داری ــدو را پی ــی تکوان مســابقات جهان
ــکار  ــاره او و پی ــه بازگشــت دوب ــزاده باالخــره ب ــا علی کیمی
ــوز  ــزاده مج ــا علی ــت داد. کیمی ــی رضای ــدان جهان در می
ــان را از پزشــک خــود  ــی جه حضــور در مســابقات قهرمان
ــرکت  ــی ش ــابقات جهان ــع در مس ــور قط ــه ط ــه و ب گرفت
خواهــد کــرد. مســابقات قهرمانــی جهــان ۲۰۱۷، بــا گریــد 
G۱۲ بــه میزبانــی کــره جنوبــی )موجــو(، ۳ تــا ۹ تیرمــاه 
۱۳۹۶ برگــزار می شــود. کیمیــا علیــزاده، بانــوی تاریخ ســاز 
ــز  ــان برن ــب نش ــس از کس ــورمان، پ ــوان کش ورزش بان
المپیــک ریــو بــرای جراحــی پــا راهــی بیمارســتان شــد. 
علیــزاده کــه پیــش از المپیــک از ناحیــه مــچ پــای چــپ 
و زانــو دچــار مصدومیــت بــود، بــا همیــن درد در المپیــک 
ــز  ــب گردن آوی ــت و صاح ــیاپ چانگ رف ــر روی ش ــو ب ری
ــت  ــن درد تح ــی از ای ــرای رهای ــاه ب ــد. او مهرم ــز ش برن
ــا پشــت ســر گذاشــتن  ــا ب عمــل جراحــی قــرار گرفــت ت
دوران نقاهــت بــرای حضــور در مســابقات قهرمانــی جهانی 
۲۰۱۷ آمــاده شــود. ۲۰۱۷ ســال پرســروصدایی بــرای 
کیمیــا علیــزاده خواهــد بــود؛ چــرا کــه بــا توجــه بــه تغییــر 
ــی، وی  ــوم المپیک ــک س ــه رن ــک دوم ب ــا از رن وزن کیمی
ــرای ورود  ــاز ب ــه کســب امتی ــو شــروع ب ــا از ن ــد تقریب بای
ــای  ــد رنک ه ــون جدی ــق قان ــد. طب ــک ۲۰۲۰ کن ــه المپی ب
ــه المپیــک صعــود  ــا شــش المپیکــی مســتقیم ب یــک ت

بانــوان ورزش  می کننــد. 

سپیده توکلی در پرش ارتفاع 
هفتم شد

ســپیده توکلــی در رقابت هــای پــرش ارتفــاع رکــوردی بهتــر 
ــم  ــاورد و هفت ــه دســت نی ــر و ۶۵ ســانتیمتر ب ــک مت از ی
ــورهای  ــای کش ــاع بازی ه ــرش ارتف ــای پ ــد. رقابت ه ش
ــا حضــور ۱۰ شــرکت کننده از کشــورهای ترکیــه  اســالمی ب
و آذربایجــان )۲ نفــر(، ایــران، گویــان، ســوریه، ازبکســتان 
ــده  ــی، نماین ــزی برگــزار شــد. ســپیده توکل ــر و مال الجزای
ایــران در رقابت هــای پــرش ارتفــاع، رکــوردی بهتــر از یــک 
ــن  ــا ای ــی ب ــاورد. توکل ــه دســت نی ــر و ۶۵ ســانتیمتر ب مت
رکــورد در رده هفتــم ایســتاد. در رقابت هــای پــرش ارتفــاع 
بانــوان نماینــدگان ازبکســتان، الجزایــر و گویــان بــه ترتیــب 

اول تــا ســوم شــدند. 
ایــن در حالــی اســت کــه آخریــن رکــورد ثبت شــده توســط 
ایــن ورزشــکار کشــورمان در رکوردگیــری فدراســیون 
ــور وی در  ــرای حض ــوز ب ــدور مج ــت ص ــی جه دوومیدان
ــر          ــع ۱ مت ــرش از مان ــالمی، پ ــورهای اس ــابقات کش مس

و ۷۵ ســانتیمتری بــود. کاپ

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه ورزش

ــی  ــتان در تصمیم ــتقالل خوزس ــان اس بازیکن
عجیــب ســفر آســیایی بــه عمــان را لغــو 
ــدار  ــران در دی ــده ای ــور نماین ــا حض ــد ت کردن
ــالل در  ــل اله حســاس و سرنوشت ســاز مقاب

ــرد.  ــرار گی ــام ق ــه ای از ابه هال
اهوازی هــا در یــک حرکــت باورنکردنــی و 
دیده نشــده در فوتبــال ایــران در اعتــراض بــه 
ــات  ــم تمرین ــه تحری ــدام ب ــی اق ــرایط مال ش
ــد.  ــان کردن ــه عم ــفر ب ــم س ــپس تحری و س
ــگاه  ــران باش ــه مدی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــران و  ــه ته ــفر ب ــرای س ــت ب ــد بلی ــا خری ب
ــد  ــه مقص ــم را ب ــه تی ــان، برنام ــپس عم س
میزبــان بــازی پلــی آف اســتقالل خوزســتان ـ 

الهــالل مشــخص کــرده بودنــد؛ امــا بازیکنــان 
ــی،  ــرر مال ــای مک ــه بدقولی ه ــش ب در واکن
ــر  ــای دیگ ــه حــاال پ ــد ک کاری را انجــام دادن
نهادهــای فوتبــال و ورزش ایــران را بــه میــان 

ــید. ــد کش خواه
AFC واکنش احتمالی 

قوانیــن  بــه  توجــه  بــا  و  شــک  بــدون 
تصمیــم  آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون 
ــژه  ــه وی ــا تنبی ــدان ب ــت در می ــابقه غیب بی س
ــی ممکــن اســت  مواجــه خواهــد شــد و حت
ــه خطــر  ــران را در آســیا ب ــال ای ســهمیه فوتب
بینــدازد. البتــه پیامدهــای ایــن اعتصــاب 
تنهــا بــه آســیا ختــم نمی شــود و آنگونــه کــه 
ــن  ــود ممک ــنیده می ش ــگ ش ــازمان لی از س
اســت تیــم اســتقالل خوزســتان بــرای فصــل 

ــال  ــر فوتب ــگ برت ــای لی ــده کال از رقابت ه آین
ــود. ــروم ش ــور مح کش

ــال  ــا زود در فوتب ــر ی ــاق دی ــن اتف ــه ای  البت
ــکیالتی  ــا تش ــدارا ب ــا م ــی داد ت ــران رخ م ای
رقابت هــای  وارد  پــول کافــی  بــدون  کــه 
ــان  ــه پای ــا ب ــوند، در یک ج ــر می ش ــگ برت  لی

برسد. 
اگــر بازیکنــان اســتقالل اهــواز مصــّر بــه 
ــی  ــک مال ــر کم ــند و اگ ــن کار باش ــه ای ادام
مدنظــر آن هــا تــا زمــان ســفر بــه عمــان جــور 
ــورد  ــم می خ ــه ای رق ــت فاجع ــود، آن وق نش
ــش  ــه چال ــز ب ــا را نی ــال م ــت فوتب ــه کلی  ک

می کشد. 
ــه  ــال و البت ــیون فوتب ــر فدراس ــال حاض در ح
اداره  مجموعــه  همین طــور  و  ورزش  وزارت 
در  خوزســتان  اســتان  بدنــی  تربیــت  کل 
ــتند؛  ــکل هس ــن مش ــل ای ــرای ح ــدارک ب ت
ــز وجــود دارد  ــن احتمــال نی ــا از طرفــی ای ام
کــه مســئله اعتصــاب آن هــم در ایــن ســطح 
بــدل بــه یــک اهــرم فشــار و عــادت در میــان 
فوتبالیســت هایی بشــود کــه آن هــا نیــز بابــت 

ــد. ــق دارن ــان ح ــردن مطالباتش ــت نک دریاف

 مشکالت ریشه دار در فوتبال
ــتان  ــتقالل خوزس ــکالت اس ــت مش ــد گف بای
از خــروار مشــکالت  نمونــه  تنهــا مشــتی 
اقتصــادی ریشــه دار در فوتبــال ایــران اســت؛ 
جایــی کــه تیم هــا تنهــا در شــماره پشــت 
پیـراهـــن حرفـــه ای هســتند و در باقــی موارد 
حتــی در حــد لیــگ آماتــوری بعضــی کشــورها 
ــال  ــکالت فوتب ــفانه مش ــتند. متاس ــم نیس ه
مــا بــا مدیــران ناکارآمــد گــره خــورده و ایــن 
ــاز  ــا ب ــی نه تنه ــا راه و روش فعل ــور ب ــره ک گ

ــر  ــم ب ــری ه ــای دیگ ــه گره ه ــود، بلک نمی ش
آن افــزوده می شــود. 

ــپولیس  ــه پرس ــود ک ــش ب ــه پی ــن هفت همی
ناهنجــار  رفتارهــای  دلیــل  بــه  تهــران 
ــروم  ــاگر مح ــتن تماش ــاگرانش از داش تماش
شــد و حــاال اگــر اســتقالل خوزســتان دیــدار 
آســیای خــود را تحریــم کنــد، فدراســیون 
بــرای  را  ســنگینی  تــاوان  آســیا  فوتبــال 

فوتبــال ایــران در نظــر خواهــد گرفــت.
ــی در  ــتان حت ــتقالل خوزس ــال اس ــر ح در ه
ــد و  ــان ده ــاب پای ــه اعتص ــه ب ــورت اینک ص
راهــی مســابقه شــود بــه دلیــل نداشــتن 
ــل  ــروزی در مقاب ــرای پی ــی ب ــن، شانس تمری
حریـــف عربســتانی نخواهـــد داشــت و حتی 
ــه  ــن ب ــوار ت ــه ای ناگ ــا نتیج ــت ب ــن اس ممک
ــران را در  ــال ای ــار فوتب ــد و اعتب شکســت ده

ــرد.  ــؤال بب ــر س ــیا زی آس
امیدواریــم ایــن حادثــه، زنــگ خطــری بــرای 
مســئوالن ورزش کشــور باشــد تــا فکــری بــه 
ورزشــی  غیرحرفــه ای  باشــگاه های  حــال 
ایــران  ورزش  آبــروی  تــا  بکننــد  کشــور 

این گونــه بــه خطــر نیفتــد.

فوتبال ایران در آستانه محرومیت

 اعتصاب عجیب 
آبی های خوزستان

ــار  ــپاهان ب ــت س ــان راس ــدن مدافع ــالم ش ــازاد اع م
دیگــر بــه شــایعه عالقــه باشــگاه اصفهانــی بــه جــذب 
مدافــع اخراجــی پرســپولیس دامــن زد؛ امــا نــام 
رامیــن رضاییــان در لیســت ورودی زالتکــو کرانچــار 

ــت.  نیس
از  شــایعه ســپاهانی شــدن رامیــن رضاییــان کــه 
ــود، پــس  ــاده ب ــر ســر زبان هــا افت تابســتان گذشــته ب
از اخــراج ایــن بازیکــن از پرســپولیس بــار دیگــر 
ــل  ــت فص ــع راس ــر ۲ مداف ــن ه ــرار گرفت ــد. ق داغ ش
گذشــته ســپاهان در لیســت مــازاد هــم بــه ایــن 
ــرای  ــی ب ــگاه اصفهان ــه باش ــید ک ــوت بخش ــال ق احتم
ایــن ُپســت رضاییــان را مدنظــر دارد؛ به ویــژه کــه یــک 
مدافــع راســت دیگــر نیــز پیش تــر در نقــل و انتقــاالت 

نیم فصــل از ســپاهان جــدا شــده بــود و تیــم اصفهانــی 
در حــال حاضــر هیــچ بازیکــن تخصصــی در ایــن ُپســت 
نــدارد. امــا طبــق اعــالم سرپرســت باشــگاه نــام رامیــن 
رضاییــان در فهرســت زالتکــو کرانچــار نیســت و از ایــن 
ــره  ــرای مذاک ــه ای ب ــچ برنام ــی هی رو، باشــگاه اصفهان
ــدارد. لیســت  ــا ایــن ملی پــوش ۲۷ ســاله ســاروی ن ب
ــوی  ــته از س ــه گذش ــپاهان هفت ــی س ورودی و خروج
ســرمربی کــروات ایــن تیــم و پــس از تمدیــد رســمی 
ــا  ــا ب ــد؛ ام ــه ش ــی ارائ ــگاه اصفهان ــه باش ــرارداد او ب ق
ــار  ــه در اختی ــازاد بالفاصل ــن م ــج بازیک ــام پن ــه ن اینک
ــام بازیکنــان مدنظــر کرانچــار  رســانه ها قــرار گرفــت، ن
بــرای فصــل بعــد بنــا بــر مالحظــات نقــل و انتقاالتــی 

ــد. ایمنــا ــانه ای نش رس

باشــگاه ذوب آهــن در حالــی بــرای تعییــن تکلیــف 
دربــاره نیمکــت ایــن تیــم و ورود بــه فعالیت هــای 
نقــل و انتقاالتــی، رویــه بســیار آرامــی را در پیــش گرفتــه 
ــتاره های  ــی س ــه برخ ــم ب ــب چش ــگاه های رقی ــه باش ک

ــد.  ــم دارن ــن تی ــده ای آزادش
چهارشــنبه  ذوب آهــن  باشــگاه  هیئت مدیــره  جلســه 
گذشــته یعنــی تقریبــا بــه فاصلــه ۲ هفتــه پــس از 
ــه ۱۰  ــده لیــگ شــانزدهم و نزدیــک ب بســته شــدن پرون
ــی  ــم اصفهان ــرای تی ــام رســمی فصــل ب ــس از اتم روز پ
تشــکیل شــد تــا در کنــار بررســی مســائل کالن باشــگاه و 
ــاره  موضوعــات مربــوط بــه ســایر تیم هــای ورزشــی، درب
ادامــه یــا قطــع همــکاری بــا ســرمربی تیــم فوتبــال هــم 

تصمیم گیــری شــود. 

تصمیــم نهایــی دربــاره مانــدن یــا رفتــن مجتبــی 
حســینی، البتــه فــردا یــا پس فــردا گرفتــه خواهــد 
ــاره  ــی در این ب ــده قبل ــه وع ــه شــرطی ک ــم ب شــد، آن ه
محقــق شــود. همــه این هــا یعنــی کــه ذوب آهــن دیرتــر 
از برخــی رقبــای لیــگ برتــری وارد بــازار نقــل و انتقــاالت 
می شــود و فعالیــت خــود را بــرای تمدیــد قــرارداد 
ــد  ــاز خواه ــد آغ ــرات جدی ــذب نف ــی و ج ــان فعل بازیکن
کــرد. باشــگاه ذوب آهــن در حالــی ایــن رویــه نســبتا بــا 
ــه تعــدادی از ســتاره های  ــه ک ــه را در پیــش گرفت طمأنین
فصــل پیــش ایــن تیــم کــه از قضــا قراردادشــان هــم بــا 
باشــگاه اصفهانــی بــه پایــان رســیده، مــورد توجــه بعضــی 
باشــگاه های رقیــب قــرار دارنــد و ممکــن اســت در ایــن 

ــوند. خبــر فارســی ــا ش ــایر تیم ه ــذب س ــه ج فاصل

،،
بــه  توجــه  بــا  و  شــک  بــدون 
فوتبــال  کنفدراســیون  قوانیــن 
غیبــت  بی ســابقه  تصمیــم  آســیا 
در میــدان بــا تنبیــه ویــژه مواجــه 

شــد خواهــد 

گزینه مدنظر، رضاییان نیست

مدافع اخراجی پرسپولیس سپاهانی نمی شود
دردسرهای ادامه دار باشگاه اصفهانی

ذوب آهن همچنان منفعل در نقل و انتقاالت

ورزش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۱۱۱۳/۹۵ خواهان 
ایرج صنیع ثالث   دادخواستی مبنی برمطالبه 
ی مبلغ 4۵۰۰۰۰۰۰ ریال موضوع یک فقره چک  
صاجی  مهدی   - آفرین  داد  امید  طرفیت  به 
برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  مقدم 
روز ......مورخه ۹۶/4/۱8 ساعت ۶ عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
 – ارباب  اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه 
پور – جنب ساختمان  نیلی  روبه روی مدرسه 
 8۱۶۵۷۵۶44۱ پستی  کد   ۵۷ پالک   – صبا 
 ۱8 شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای 
نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  شورای حل 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی 
شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 
مجتمع   ۱8 شعبه  مدیردفتر  الف   ۶۰84/م 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
شماره   ۹۶۰۹۹۷۰۳۵4۱۰۰۱۷۵  : دادنامه  شماره 
پرونده : ۹4۰۹۹8۰۳۵۹۵۰۱8۷۰ شماره بایکانی 

شعبه ۹۵۱۷۲۲ تاریخ تنظیم : ۹۶/۲/۱۰
شعبه   ۹4۰  ۹۹8۰۳۵۹۵۰  ۱8۷۰ پرونده کالسه 
۱۱۵ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۱۵ جزایی 
نهای  تصمیم  بهشتی  شهید  مجتمع   - سابق( 

شماره ۱۷۵ ۰ ۳۵4۱۰ ۹۹۷۰ ۹۶۰
شاکی:

به  علیرضا  فرزند  خسروی  حمیدرضا  آقای 
نشانی اصفهان - اصفهان خ نشاط ک عندلیب 
شماره ۱4 کوچه خسروی سمت راست روبروی 

بن شادی پ ۶۷
متهمین :

۱. آقای فرشید محمدی فرزند رشید به نشانی 
اصفهان-اصفهان کرمانشاه جاده قدیم ۱

به  نوراله  فرزند  میری  حاج  صادق  آقای   .۲
نشانی تهران خانی اباد نو مجتمع ۲۲ بهمن ۲ 

ورودی ۳ واحد ۷
اتهام: کالهبرداری

محتویات  بررسی  از  پس  دادگاه  گردشکار 
زیر  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده 

مبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه

میری  حاج  صادق  آقایان  اتهام  خصوص  در 
رشید  فرزند  محمدی  فرشید  و  نورهللا  فرزند 
به  اینترنتی  کالهبرداری  در  مشارکت  دائربر 
میزان 8۱۹، ۱۵.۱۳4 ریال موضوع شکایت اقای 
حمید رضا خسروی دادگاه با عنایت به شکایت 
به پرونده و  شاکی و پرینت ماخوذه و منضم 
عدم حضور متهمان و عدم دفاع موثر بزهکاری 
آنان را محرز دانسته لهذا مستندًا به ماده ۷4۱ 
قانون مجازات بخش جرائم رایانه ای هریک از 
انان را عالوه بر رد مالی محکوم به تحمل 

صادره  رای  نماید  می  تعزیری  حبس  سال   ۵
قابل  ابالغ واقعی  تاریخ  از  غیابی وظرف ۲۰روز 

واخواهی در همین شعبه است . م الف ۶۱۱۳
رئیس شعبه ۱۱۵ دادگاه کیفری دوشهر اصفهان 

- - ایرج ربیعی

دادنامه
: ۹۶۰۹۹۷۰۳۵48۰۰۱۷۷ شماره  دادنامه  شماره 
پرونده : ۹۵۰۹۹8۰۳۵8۶۰۰۳۶۲ شماره بایکانی 

شعبه ۹۵۱۵۲4 تاریخ تنظیم : ۹۶/۲/۱۶
شعبه   ۹۵۰۹۹8۰۳۵8۶۰  ۰۳۶۲ کالسه  پرونده 
۱۲۲ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۲۲ جزایی 
نهایی  بهشتی تصمیم  سابق( - مجتمع شهید 

۹۶۰۹۹۷۰۳۵48۰۲۰۱۷۷
شاکی:خانم مهتا عزیزی فرزند اکبر به نشانی 
اصفهان- رهنان خ شریف شرقی جنب مدرسه 

ثامن الحجج پ۱۵4
به  ناشناس  فرزند  دروش  حمید  متهم:آقای 
پمپ  روبرو  امام خمینی  خ   - اصفهان  نشانی 

بنزین اول بنگاه اتومبیل آسپاهان 
اتهام: خیانت در امانت نسبت به دو فقره چک 

و سند منزل
و  اوراق  مجموع  بررسی  با  دادگاه   : گردشکار 
را  رسیدگی  ختم  و  کفایت  پرونده  محتویات 
به شرح  از خداوند متعال  با استعانت  و  اعالم 

زیر مبادرت به انشاء و »صدور رای می نماید.
رای دادگاه

به  دایر  دروش  حمید  آقای  اتهام  خصوص  در 
خیانت در امانت نسبت به یک جلد سند منزل 
خانم  موضوع شکایت  ثبت ۲4۲۷۷  به شماره 
صادره  )کیفرخواست  اکبر  فرزند  عزیزی  مهتا 
از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان با عنایت 
مصدق  رونوشت  خصوصی،  شاکی  شکایت  به 
دستنوشته متهم که حاکی از خرید یک دستگاه 
چک  قبال  در  چک  کننده  صادر  همسر  از  پژو 
بانک ملی به شماره ۲۵۳۰۶ مورخ ۱۵/۵/ ۹۵ 
مفاد اظهارات شهود مندرج در صفحات 8 و ۹ 
و ۱۰ پرونده و عدم حضور متهم علی رغم ابالغ 
محتویات  سایر  و  اگهی  نشر  طریق  از  قانونی 
را  نامبرده  به  انتسابی  بزه  دادگاه  این  پرونده 
محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده ۶۷4 
را  موصوف  ۱۳۷۵متهم  مصوب  اسالمی  قانون 
به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می 
نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت ۲۰ 
روز پس از ابالغ قابل اعتراض دراین شعبه می 

باشد. م الف ۶۱۲۰
شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱۲۲ شعبه  دادرس 

اصفهان -- محمد نورانی

دادنامه 
 ۹۶۰۹۹۷۰۳۷۰8۰۰۱۲۵: دادنامه  شماره 
 : پرونده  شماره   ۱۳۹۶/۰۲/۰۳: تنظیم  تاریخ 
شعبه  بایگانی  شماره   ۹۵۰۹۹8۰۳۵۳8۰۰۰۶۷

 ۹۶۰۱۱۲:
فرزند  رفیعی  حسن  آقای  تجدیدنظرخواه: 

رحمت اله به نشانی اصفهان - خیابان پروین - 
خیابان شیخ طوسی غربی - کوچه شهید علی 

مالکی - بن بست رحمانی - پالک 84
هاشمی  عبداله  سید  آقای  تجدیدنظرخوانده: 

فرزند سید یوسف به نشانی مجهول المکان
 -۱48۰ دادنامه  خواسته:  تجدیدنظر 

-۹۵/۱۰/۲شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو اصفهان
محتویات  و  اوراق  بررسی  با  دادگاه   : گردشکار 
پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعالم 
ذیل  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  و 

مبادرت به انشاء رای می نماید.
آقای  خواهی  نظر  تجدید  دادگاه  رای 
شماره  دادنامه  به  نسبت  رفیعی  حسن 
دادگاه   ۱۱۲ شعبه  از  ۰۱48۰-۹۵/۱۰/۲صادره 
کیفری دو اصفهان که متضمن پذیرش دعوی 
دادنامه  موضوع  دیات  تقسیط  و  نسبی  اعسار 
شماره ۰۰4۰۳-۹4/۲/۲4 این شعبه که در مقام 
تایید دادنامه شماره ۱۱۷۰ ۰ – ۹۳/۷/۳۰دادگاه 
تقسیط  متضمن  و  یافته  اصدار  مذکور  محترم 
دین موضوع دادنامه از قرار پرداخت سه درصد 
ماهانه  پرداخت  قرار  از  مابقی  و  نقد  به صورت 
بدهی  استهالک کامل  تا  دیه کامل  درصد  نیم 
به طرفیت اقای سید عبداله هاشمی می باشد 
وارد نیست و دادنامه موصوف با توجه به اوراق 
دادگاه صحیحا  استدالل  و  پرونده  محتویات  و 
اصول  و  قواعد  رعایت  جهت  از  و  یافته  اصدار 
با  لذا   . نیست  ایرادی  با  مواجه  نیز  دادرسی 
استناد به ماده ۳۵8 قانون آئین دادرسی مدنی 
ضمن رد درخواست تجدیدنظر مطروحه دادنامه 
صادره  رای  می گردد.  تائید  تجدیدنظرخواسته 

قطعی است. /ص
شماره :۶۰۵۲/م الف 

شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان
آبادی  کمال  محمدی  محمد  دادگاه:  مستشار 

رئیس دادگاه : حمیدرضا امانی

دادنامه 
 ۹۶۰۹۹۷۰۳۵۱۲۰۰۲۱8  : دادنامه  شماره 
 : پرونده  شماره   ۱۳۹۶/۰۲/۱۷  : تنظیم  تاریخ 
شعبه  بایگانی  شماره   ۹۵۰۹۹8۰۳۵۱۲۰۰۶۶۵
جزی  رسولی  فاطمه  خانم  ۹۵۰8۰۲خواهان:   :
فرزند علی با وکالت آقای سید مجید مجیدیان 
فرزند سیدحسین به نشانی اصفهان- چهارراه 
شمالی   صدوق  شیخ  ابتدای   – صندوق  شیخ 
ساختمان 4۰۰ - طبقه سوم - واحد 4 - همراه

۰۹۱۳۳۲۰۹4۱۱
خواندگان:۱. خانم ایران کرباسیون فرزند محمد 
فرزند  نادعلی جلوخانی  آقای محسن   .۲ علی 
فرزند  جلوخانى  نادعلی  توران  خانم   .۳ اصغر 
جلوخانی  نادعلی  رضا  محمد  آقای   .4 اصغر 
نادعلی جلوخانی  عباس  آقای   .۵ اصغر  فرزند 
فرزند  کرباسیون  حسن  اقای   ۶ اصغر  فرزند 
جلوخانی  نادعلی  طیبه  خانم   .۷ علی  محمد 
جلوخانی  نادعلی  اشرف  خانم   8 اصغر  فرزند 
نادعلی جلوخانی  اقای حسین  فرزند اصغر ۹. 

فرزند اصغر همگی به نشانی مجهول المکان 
خواسته ها:

۱.مطالبه خسارت دادرسی
۲. الزام به تنظیم سند رسمی ملک 

۳. مطالبه خسارت
پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  گردشکار: 
مبادرت  زیر  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 

بصدور رأی می نماید. 
خانم  دادخواست  خصوص  در  دادگاه  رأی 
فاطمه رسولی جزی به طرفیت آقایان و خانمها 
محسن ، عباس ، توران و طیبه شهرت همگی 
نادعلی جلوخانی فرزندان اصغر و ورثه مرحوم 
انتقال  به  الزام  بر  مبنی  رباب سلطان آب جور 
ثبتی  پالک  دانگ  دو  از  خواندگان  االرث  سهم 
مطالبه  و  اصفهان  ثبت   ۱4 بخش   ۱۱/۵8۵
وجه التزام تأخیر در انجام تعهد به مبلغ یکصد 
با  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ریال  میلیون 
 ، خواهان  ابرازی  نامه  مبایعه  مفاد  به  عنایت 
بر  چهارم  تا  دوم  ردیف  خواندگان  صریح  اقرار 
و  آنها  موجه  غیر  دفاعیات  و  نامه  بیع  صحت 
خواسته  دادگاه  واصله  ثبتی  استعالم  سخ  پا 
مواد  به  مستندًا  و  تشخیص  ثابت  را  خواهان 
انتقال  به  را  ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی خواندگان 
ثبتی  پالک  دانگ  دو  از  یازدهم  سه  جمعًا 
میلیون  یکصد  و  خواسته  اصل  عنوان  به  فوق 
به   8۲۱۲8۷۵/- و  قراردادی  التزام  وجه  ریال 
االرث  سهم  میزان  به  دادرسی  خسارات  عنوان 
در حق خواهان محکوم می نماید در خصوص 
آقایان  و  ها  خانم  علیه  خواهان  دادخواست 
همگی  شهرت  حسین  محمدرضا،  اشرف، 
کرباسیون  شهرتین  ایران  و  حسن   ، نادعلی 
به  دعوا  توجه  عدم  به  نظر  فوق  خواسته  به 
خواندگان مستندًا به بند 4 ماده 84قانون آئین 
و  صادر  خواهان  دعوی  رد  قرار  مدنی  دادرسی 
اعالم می گردد . رأی صادره نسبت به خوانده 
ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز 
پس از آن قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر 
به سایرین  نسبت  و  باشد  اصفهان می  استان 
قابل  ابالغ  از  روزپس  بیست  و ظرف  حضوری 
 تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد. ف/
شماره :۶۱۲۵/م الف 

حقوقی  عمومی  دادگاه  دوازدهم  شعبه  رئیس 
اصفهان جعفر زمانی

دادنامه 
شماره   ۹۶۱۰۱۰۰۳۶۱۷۰۱8۷۹  : ابالغنامه  شماره 
بایگانی  : ۹۵۰۹۹8۰۳۶۱۷۰۰۹4۶ شماره  پرونده 

شعبه :۹۵۱۱۱۲ تاریخ تنظیم :۱۳۹۶/۰۲/۲۷
رای دادگاه

درخصوص دعوی خانم عزت دهقانی کدنوئیه به 
وکالت از صندوق کارآفرینی امید )صندوق مهر 
و  نادیانافالی  خانم  به طرفیت  )ع(  رضا(  امام 
اقای جبار نافلی و اقای شهرام خیام به خواسته 

مطالبه مبلغ 8۵۰۰۰۰۰۰ ریال به استنادیک فقره 
چک به شماره ۳۳8۶۷۶ باسررسید ۹۲/۱۰/۱8 
بانک  از  صادره  پرداخت  عدم  ی  و گواهینامه 
به   8۵۲۳۰۰۵۰۶ شماره  قرارداد  و  علیه  محال 
دادگاه  تاخیرتادیه  و  دادرسی  انضمام خسارات 
باتوجه به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق 
ذمه  اشتغال  بر  داللت  که  ابرازی  مستندات 
نظر  و  نماید  می  خواهان  به  نسبت  خواندگان 
در  قانونی  ابالغ  وصف  با  خواندگان  اینکه  به 
دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال 
دعوی مطروحه به عمل نیاورده اند فلذا دعوی 
خواهان را به نظر ثابت دانسته مستندا به مواد 
دادرسی  ائین  قانون   ۵۲۲ و   ۵۱۵  ،۵۱۹  ،۱۹8
و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
و  تجارت  قانون  ۳۱۰و۳۱۳و۲4۹و۳۱4   مواد 
تبصرہ الحاقی به مادہ ٢ قانون صدور چک حکم 
پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت  به 
و  خواسته  اصل  بابت  ریال   8۵۰۰۰۰۰۰ مبلغ 
مبلغ ۷۲4۱۰۰۰ ریال به عنوان خسارات دادرسی 
شامل هزینه های دادرسی ، تعرفه دفتر خدمات 
قضایی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی طبق 
وفق  تاخیرتادیه  خسارت  همچنین  و  تعرفه 
شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی از تاریخ 
سررسید لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان 
صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
ابالغ قابل واخواهی در این  از  بیست روز پس 
دیگرقابل  روز  بیست  ظرف  سپس  و  دادگاه 
 تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 

می باشد/.شماره : ۶۱۳۱/م الف
عمومی  دادگاه  هشتم  و  بیست  شعبه  رئیس 

حقوقی اصفهان
مهدی حاجیلو

دادنامه 
شماره ابالغنامه  : ۹۶۱۰۱۰۰۳۶۱۷۰۱8۲۳ شماره 
بایگانی  ۹۵۰۹۹8۰۳۶۱۷۰۰۷۷۰ شماره   : پرونده 

شعبه : ۹۵۰۹۰۲ تاریخ تنظیم : ۱۳۹۶/۰۲/۲۶
آرش  آقای  دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای 
طرفیت  به  ملت  بانک  از  وکالت  به   شیرانی 
سید  آقای  و  سپاهان  کاریز  یکتا  شرکت 
ارشلو  نژاد  مهدوی  رضا  اقای  و  مهدوی  حسن 
خانم  ارشلوو  نژاد  مهدوی  حسین  اقای  و 
محکومیت  خواسته  به  زارعی  سادات  بدری 
مجموعامبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی 
۲۰۰۹۵۰۰۰۰ ریال بابت قرارداد و تعهدنامه شماره 
انضمام  به   8۹/۱۰/۲۱ 8۹۱۰4۲۵4۶۲۳مورخ 
قرارداد  طبق  تاخیرتادیه  و  دادرسی  خسارات 
مصدق  تصویر  مفاد  به  عنایت  با  دادگاه  بانکی 
آن  پیوست  تعهدنامه کتبی  و  استنادی  قرارداد 
به خواهان  براشتغال ذمه خواندگان  که داللت 
داردو با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه 
دفاعی  و  ایراد  و عدم  ابالغ  رغم  رسیدگی علی 
وارد  و  ثابت  را  خواهان  دعوی  ایشان  ناحیه  از 
قانون   ۱۹8 و   ۵۱۵ مواد  به  مستندا  تشخیص 
در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین 

امور مدنی و تبصره یک اصالحی قانون عملیات 
بانکی بدون ربا خواندگان را متضامنا به پرداخت 
خواسته  اصلی  بابت  ریال   ۲۰۰۹۵۰۰۰۰ مبلغ 
عنوان  به  ریال   ۱۳۵۱  ۱۶۰۳ مبلغ  همچنین  و 
دفتر  تعرفه   ، آگهی  نشر  دادرسی،  های  هزینه 
خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
تقدیم  زمان  از  قراردادی  تاخیرتادیه  و خسارت 
دادخواست ) ۹۵/۹/۲۲( لغایت هنگام پرداخت 
از قرار روزانه مبلغ روزانه مبلغ 8۶۱۰۶ریال در حق 
خواهان محکوم و اعالم می نماید. رای صادره 
ابالغ  از  پس  روز  بیست  مدت  ظرف  و  غیابی 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از ان ظرف 
۲۰ روز دیگرقابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 

استان اصفهانمی باشد./
شماره :۶۱۳۲/م الف 

رئیس شعبه ۲8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
مهدی حاجیلو

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی فالوجان 
شماره۹۵۰۰4۱اجرای  پرونده  در  دارد  نظر  در 
آقا  له  و  دادیان  اله  اسداله  آقا  علیه  موضوع 
اکبرموسایی گله در تاریخ ۱۳۹۶.۳.۱۰به منظور 
پژو ۲۰۶به شماره  فروش یک دستگاه سواری 
انتظامی ایران 4۳-۲8۹ی۱4مدل ۱۳8۲به رنگ 
موتور84۵۷۳۶۹۱وشماره  به شماره  متالیک  بژ 
الستیک  شاسیIN-8۲۶48۷4۲دارای4حلقه 
الی۱۱صبح   ۱۰ از ساعت  سالم  ها  ۳۰%-شیشه 
احکام  اجرای  دفتر  در  مزایده  موضوع  جلسه 
اتاق  فالورجان  حقوقی  دادگاه  اول  شعبه 
۳۱8برگزار نماید.موضوع مزایده توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ ۹۱۰۰۰۰۰۰ریال ارزیابی 
شده است.متقاضیان خرید میتوانند ۵ روز قبل 
از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعییت 
اموال مطلع شوند.مزایده از قیمت ارزیابی شده 
قیمت  باالترین  است که  برنده کسی  و  شروع 
را پیشنهاد نماید.ضمنا کلیه هزینه های مزایده 
بودو کسانی میتوانند در  برنده خواهد  بر عهده 
جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل۱۰درصد 
سپرده  حساب  به  را  شده  ارزیابی  قیمت 
۲۱۷۱۲۹۰۲88۰۰۵ایداع  شماره  به  دادگستری 
مزایده  برنده  انصراف  در صورت  و  باشد  نموده 
خواهد ضبط  دولت  نفع  به  ایداعی   ۱۰درصد 

 شدتاریخ انتشار :۱۳۹۶/۲/۳۱
دادورز اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی 

فالورجان

دادنامه
دادنامه:  شماره    ۹۵۱۲۳۰ پرونده:  کالسه 

۹۶۰۹۹۷۶۷۹4۳۰۰۰۹۹ مورخ: ۹۶/۰۱/۲8
شورای  اصفهان   ۱۳ رسیدگی:شعبه  مرجع 
امیررضا  آقای  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل 
اصفهان،بهارستان،خیابان  نشانی:  خوروش   

امیرکبیر،کوچه مولوی پالک ۳4۳ 
خواندگان: ۱- آقای احمد ابوالحسنی ۲- آقای 

مجهول  هردو  نشانی:  ابولحسنی   حامد 
یکصد  مطالبه  تقاضای  خواسته:  المکان 

شماره  به  سفته  فقره  یک  بابت  ریال  میلیون 
۱۶۵۰۶۱ به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه 

دادرسی به صورت تضامنی 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
شورا،ضمن  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه 
خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می 

نماید.
امیررضا  آقای  دعوی  خصوص  شورا«در  »رأی 
خوروش به طرفیت ۱- آقای احمد ابوالحسنی 
۲- آقای حامد ابوالحسنی  به خواسته مطالبه 
به  توجه  با  مدرکیه  وجه  ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ 
به  مدرکیه  سفته  فقره  یک  مصدق  فتوکپی 
پ  ر  سری   ۱۶۵۰۶۱ کل  داری  خزانه  شماره 
با  خوانده  اینکه  و  ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   مبلغ   به 
از  و  نگردیده  حاضر  دادرسی  جلسه  در  اطالع 
خود  به  منسوب  و  مستند  و  مطروحه  دعوی 
و  نیاورده  عمل  به  دفاعی  و  ایراد  هیچگونه 
خویش  ذمه  برائت  و  دین  پرداخت  بر  دلیلی 
ثابت  را  خواهان  دعوای  لذا  است  ننموده  ارائه 
تشخیص داده مستدا به مواد ۳۰۷و ۳۰۹ قانون 
م حکم  د  آ  ق  مواد ۱۹8و۵۱۹و۵۲۲  و  تجارت 
پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت  به 
و  خواسته  اصل  بابت  ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ 
۳/۳۵۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و هزینه های 
نشر آگهی با احتساب اجرای احکام و خسارت 
اجرای  واحد  در  محاسبه  قابل  تأدیه  تأخیر 
احکام از تاریخ ۹۵/۹/۱۷ در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰ 
روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا و پس از آن ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر 

در محاکم عمومی اصفهان می باشد.
شماره: ۶۰8۵/م الف

قاضی شعبه ۱۳ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
۹۵۰8۰8خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
عبدالحمید رفیعی دولت آبادی با وکالت وحید 
به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  ابری  کیانی 
 . است  نموده  تقدیم  قاسمی   مهرداد  طرفیت 
 ۹۶/4/۱۹ دوشنبه    روز  برای  رسیدگی  وقت 
مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده   ۱۶ ساعت 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان 
مدنی   دادرسی  آیین  قانون   ۷۳ ماده  برابر 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان،چهارراه 
ارباب  رحیم  حاج  خیابان  ابتدای  سپهساالر 
نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  شورای حل 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی 
شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 
۶۰8۱/م الف مدیر دفتر شعبه 4۱مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان 
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گاراژ 888
کارگردان  سام کالنتری

بازیگران  علی قربان زاده فرهاد 
آئیش، مائده طهماسبی رؤیا 

 تیموریان، مسعود رایگان 
مهراب قاسم خانی

عاشقانه
کارگردان  منوچهر هادی
بازیگران  مهناز افشار 

محمدرضا گلزار، ساره بیات 
پانته آ بهرام، بهاره کیان افشار 
حمیدرضا پگاه، فرزاد فرزین 
حسین یاری، مسعود رایگان

سالم بمبئی
کارگردان  قربان محمدپور

بازیگران  محمدرضا گلزار، دیا 
میرزا، بنیامین بهادری، شایلی 
محمودی، گلشن گروور، بهروز 

چاهل، پونا مدیلون

پیشهناد فیلم

بدون تاریخ، بدون امضا

کارگردان: وحید جلیلوند
نویسنده: وحید جلیلوند

ــر  ــی، امی ــه تهران ــدزاده، هدی ــد محم ــران: نوی بازیگ
زکیــه  اســتادی،  علیرضــا  داخ،  ســعید  آقایــی، 

بهبهانــی، ماهــان نصیــری نــدا
خالصه داستان

 کاوه نریمــان، یکــی از پزشــکاِن پزشــکی قانونــی، در 
محــل کارش بــا جســدی مواجــه می شــود کــه وی 

را پیــش از ایــن می شــناخته اســت.
نقد و تحلیل

ــا  ــه ب ــا« ن ــدون امض ــخ، ب ــدون تاری ــای »ب تماش
ناامیــدی همــراه اســت و نــه موجــب شــگفتی 
ــه رشــد خــود را در  می شــود. فیلم ســاز مســیر رو ب
ــرفت او در  ــوان پیش ــه داده و می ت ــی ادام کارگردان

ــرد. ــاهده ک ــرا را مش ــازی و اج فضاس
ــدون امضــا« درگیرکننــده شــروع  ــدون تاریــخ، ب »ب
مــرگ  از  حاصــل  دراماتیــک  ضربــه   می شــود. 
ــق  ــیار موف ــب بس ــه مخاط ــب  توج ــودک، در جل ک
عمــل می کنــد و دســت  کم تــا نیمــه  فیلــم بــه  
درســتی پیشــروی داســتان را شــکل می دهــد؛ 
انســان  یــک  از  نریمــان  دکتــر  حرکــت  امــا 
ــد و  ــه انســانی باوجــدان دردمن مسئولیت شــناس ب
تبدیــل انگیــزه  شــخصی او بــه انگیــزه ای اجتماعــی 
بخشــی اســت کــه دچــار لکنــت شــده و بــه فیلــم 
ــم  ــکالت، فیل ــن مش ــود ای ــا وج ــد. ب ــه می زن ضرب
قطعــا تــوان تأثیرگــذاری و همــراه کــردن مخاطــب را 
ــن  ــؤال هایی را در ذه ــد س ــود دارد و می توان ــا خ ب
ایجــاد کنــد و پــس از پایــان هــم بــه لحــاظ عاطفــی 

ــد.  ــی بمان ــا تماشــاگر باق ــراه ب هم
ــم  ــد خواهی ــد جلیلون ــدی وحی ــم بع ــار فیل در انتظ

ــد. مان

حرف و نقل

 علــی قوی تــن، کارگــردان ســینما، درخصــوص 
آخریــن وضعیــت ســاخت »پــل ســفید« گفــت: 
صداگــذاری ایــن فیلــم بــه پایــان رســید و فقــط 
ــاز دارد. از ســویی ســاخت  ــی نی ــه بررســی نهای ب
 موســیقی آن توســط رمضــان نــوروزی تمــام 

شد.
 جهانگیــر کوثــری، تهیه کننــده ســینما کــه 
ــه  ــده در عرص ــوان تهیه کنن ــه عن ــن ب ــش از ای پی
ــد دارد در  ــت، قص ــته اس ــور داش ــز حض ــر نی تئات
ســال جــاری تهیه کنندگــی ۲ اثــر نمایشــی را 
ــودرزی  ــری و شــکرخدا گ ــری صاب ــه توســط پ ک

کارگردانــی می شــود، عهــده دار شــود.
کارگــردان  و  تهیه کننــده  پورکیــان،  امیــر   
ــود  ــای خ ــن فعالیت ه ــاره جدیدتری ــینما درب س
فیلــم  تهیه کنندگــی  پیــش  چنــدی  گفــت: 
ســینمایی »روی خــط صفــر« بــه کارگردانــی 
مهــرداد غفــارزاده را بــر عهــده گرفتــم. ایــن فیلــم 
پیــش از ایــن یــک تهیه کننــده دیگــر داشــت؛ بــه 
ــرای  ــا ب ــغول نامه نگاری ه ــا مش ــت م ــن عل همی

تغییــر نــام تهیه کننــده هســتیم.
 امیــر مردانــه، دبیــر جشــنواره موســیقی 
کالســیک ایرانــی، از تــالش بــرای اعــالم فراخــوان 
بخــش رقابتــی ایــن رویــداد موســیقایی تــا پایــان 

ــر داد. خردادمــاه ســال جــاری خب
ــاه  ــاز و آواز« آذرم ــیقایی »س ــه موس  موسس
ســال جــاری مجموعــه آثــار قدیمــی کیهــان کلهــر 
نوازنــده جهانی ســاز کمانچــه را در قالــب یــک 

ــد. ــر می کن ــوم منتش آلب
 امیــر اســفندیاری، مدیــر چتــر ســینمای ایران 
در جشــنواره فیلــم کن معتقد اســت: با ســخنرانی 
اصغــر فرهــادی در مراســم افتتاحیــه، نمایــش 5 
 فیلــم از ایــران در بخش هــای مختلــف جشــنواره 
عبــاس  بــرای  اســت  قــرار  برنامــه ای کــه  و 
کیارســتمی برگــزار شــود، ســینمای ایــران در ایــن 

دوره حضــور پررنگــی دارد.
ــز  ــنواره طن ــن جش ــه نهمی ــم اختتامی  مراس
ــاالر  ــت در ت ــنبه ۳۱ اردیبهش ــروز یکش ــوره ام س
ــه  ــود. از جمل ــزار می ش ــری برگ ــوزه هن ــوره ح س
برنامه هــای ایــن مراســم، اجــرای اســتندآپ 

اســت. نمایشــنامه خوانی  اجــرای  و  کمــدی 
میشــل  ـ  »ژان  از  نقاشــی  تابلــوی  یــک   
بــه  آمریکایی هاییتــی،  هنرمنــد  باســکیت«، 
قیمــت ۱۱۰ میلیــون و 5۰۰ هــزار دالر در شــعبه 
نیویــورک »ســاتبی« بــه فــروش رســید و رکــورد 
گرانقیمت تریــن اثــر ایــن حراجــی را جابه جــا 

ــرد. ک
 »مایــکل مــور« بــه صــورت مخفیانــه مشــغول 
ــا  ــد ترامــپ« ب ــاره »دونال ســاخت مســتندی درب

عنــوان »فارنهایــت ۹/۱۱« اســت.
ــس  ــده و رئی ــرگ«، تهیه کنن ــری کاتزنب  »جف
ــا دریافــت  اســتودیو انیمیشــن »دریــم ورکــز«، ب
ــرار  ــر ق ــورد تقدی ــن م ــاری ک ــالی افتخ ــل ط نخ

گرفــت.

اخبارکوتاه

اصفهان در آینه اسناد سعدآباد
اســناد  آینــه  در  »اصفهــان  برنامــه  کیمیای وطن 
ســعدآباد« در تاریــخ یکــم خردادمــاه از ســاعت ۱7 تــا ۲۰ در 
کتابخانــه مرکــزی برگــزار می شــود. رئیــس مــوزه عصارخانــه 
ــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: برنامــه »اصفهــان در  شــاهی ب
آینــه اســناد ســعدآباد« در تاریخ یکــم خردادمــاه در کتابخانه 
مرکــزی برگــزار می شــود. محمــد معماریــان اظهــار داشــت: 
مــوزه عصارخانــه شــاهی بــه عنــوان مرکــز مطالعــات فرهنگ 
ــا  ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــه س عام
مشــارکت دانشــگاه اصفهــان و مــوزه اســناد کاخ ســعد آبــاد 
ــه  ــه اســناد ســعدآباد« ب ــان در آین ــه »اصفه ــب برنام در قال
اصفهــان  دربــاره  دیده نشــده  تصویــری  اســناد  مــرور 

می پردازد. 
وی افــزود: فیلــم »اصفهــان« ســاخته حســین ترابــی 
محصــول ســال ۱۳5۳ بــرای نخســتین بــار در ایــن برنامــه از 
ســاعت ۱7 در ســالن همایش هــای کتابخانــه مرکــزی واقــع 
ــود. وی  ــی می ش ــران و بررس ــته اک ــاغ گلدس ــان ب در خیاب
ــای  ــگاهی از عکس ه ــن نمایش ــرد: همچنی ــان ک خاطرنش
بــرای  آلبوم هــای ســلطنتی کاخ ســعدآباد  در  اصفهــان 
نخســتین بــار از یکــم خردادمــاه بــه مــدت ۱۰ روز در گالــری 
ــدان  ــد عالقه من ــورد بازدی ــزی م ــه مرک ــک کتابخان شــماره ی

ــرد. ــرار می گی ق

آخرین وضعیت جمشید مشایخی
مهــرداد خضرائــی، وکیــل جمشــید مشــایخی بازیگــر 
ایــران، درخصــوص  تلویزیــون  و  پیشکســوت ســینما 
آخریــن وضعیــت وی گفــت: اســتاد جمشــید مشــایخی از 
بیمارســتان مرخــص شــده و در خانــه مشــغول اســتراحت 
اســت. وی ادامــه داد: بهتریــن پزشــکان متخصــص 
اســتاد مشــایخی را معاینــه کردنــد و وضعیــت وی کامــال 
تحــت کنتــرل اســت و خطــری بــرای ایــن هنرمنــد وجــود 
نــدارد. خضرائــی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر بــه دلیــل 
داروهایــی کــه بــرای جمشــید مشــایخی توســط پزشــکان 
در نظــر گرفتــه شــده، اســتاد بیشــتر زمــان خــود را 
می خوابــد تــا بــا ایــن اســتراحت بــه بهبــود کامــل دســت 
یابــد. گفتنــی اســت چنــدی پیــش اســتاد جمشــید 
مشــایخی، بازیگــر پیشکســوت ســینمای ایــران، بــه دلیــل 
نارســایی کلیــه در بیمارســتان بســتری شــده بــود. میــزان

 علی زندوکیلی، خواننده تیتراژ 
»زیر پای مادر« شد

علــی زندوکیلــی، خواننــده تیتــراژ ســریال »زیــر پــای 
تقوایــی  تهیه کنندگــی  توفیقــی،  بــه کارگردانــی   مــادر« 
ــی  ــه تلویزیون ــد. مجموع ــه ش ــعید نعمت ال ــندگی س و نویس
توفیقــی،  بهرنــگ  بــه کارگردانــی  مــادر«  پــای  »زیــر 
نویســندگی ســعید نعمت الــه و تهیه کنندگــی زینــب تقوایــی 
ــیما  ــک س ــبکه ی ــان از ش ــارک رمض ــاه مب ــب های م در ش
ــه روی آنتــن خواهــد رفــت. موســیقی »زیــر پــای مــادر«  ب
ــد  ــی زن ــت. عل ــده اس ــاخته ش ــو س ــن قره گزل ــط فرزی توس
ــده جــوان، از  ــده و نوازن ــد ۱۳۶5 شــیراز، خوانن ــی متول وکیل
ــداران بســیاری در  ــه طرف ــد اســت ک ــوادگان کریم خــان زن ن

ــوز ــگ نی ــور دارد. فرهن کش

تئاتر

تمدید نمایش»دم پنبه ای ها« تا 5 خردادماه
ــه  ــوان ب ــودک و نوج ــژه ک ــا« وی ــاد »دم پنبه ای ه ــش ش ــرای نمای اج
ــد شــد.  ــر تمدی ــاالر هن ــا 5 خــرداد ۹۶ در ت ــا ت ــی بابــک موالن کارگردان
اجــرای نمایــش »دم پنبه ای هــا« بــه نویســندگی کیومــرث قنبــری آذر 
ــر  ــاالر هن ــاه در ت ــه از روز ۲5 فروردین م ــا ک ــک موالن ــی باب و کارگردان
آغــاز شــده بــود، تــا پایــان روز 5 خردادمــاه در تــاالر هنــر تمدیــد شــد. 
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــتان گرگ ــا«، داس ــش »دم پنبه ای ه ــون نمای مضم
ــر آن  ــه ای ب ــای دم پنب ــه خرگوش ه ــا و شــادی را ک زور ســرزمین زیب
ــی  ــد کس ــتور می ده ــاه دس ــه ... . گرگ ش ــد، گرفت ــی می کردن حکمران
ــس  ــا عک ــر ج ــاورد و ه ــا را بی ــم خرگوش ه ــر اس ــدارد دیگ ــق ن ح
ــد  ــتور می ده ــود. او دس ــاک ش ــد پ ــد، بای ــا باش ــانه ای از آن ه ــا نش ی
میمــون عــکاس بیایــد از او عکــس بگیــرد و در تمــام جنــگل پخــش 

ــد و ... .  کنن
در ایــن نمایــش کــه برداشــتی از کتــاب »شــورش خرگوش هــا« اثــر 
آریــل دورفمــان اســت، احمــد خیرآبــادی، رضــا نعمتیــان، محمــد کار 
آزاد، لیــال ارجمنــد پیونــد، ســهیل پناهــی و حدیثــه ســادات حســینی 

ــد.  ــش می کنن ــای نق ایف
گفتنــی اســت ایــن نمایــش برنــده جایــزه ویــژه گریــم و تقدیــر طراحی 
لبــاس و کاندیــدای بازیگــری مــرد در پنجمیــن جشــنواره تئاتــر شــهر 

بــوده اســت.ایران تئاتــر

موسیقی

امید حاجیلی و اجرای موسیقی زنده در اصفهان
برنامــه موســیقی زنــده توســط امیــد حاجیلــی ســوم خردادمــاه در تــاالر 
ــده   رودکــی اصفهــان برگــزار می شــود. امیــد حاجیلــی، خواننــده و نوازن
ــرده و  ــاز ک ــو را از ســن ۹ ســالگی آغ ــی پیان ــه نوازندگ ــی اســت ک ایران
بعــد از آمــوزش ویولــن بــا ســازهایی ماننــد ترومپــت، پرکاشــن و درام 

نیــز کار کــرده اســت. 
 حاجیلی، مدرک کارشناســی ارشــد موســیقی از دانشــگاه هنر تهران را دارد 
و اســتاِد اســبِق دانشــکده موســیقی صداوســیما و اســتاد حــال حاضــر 

دانشــکده هنــر و معمــاری دانشــگاه آزاد اســت. 
وی کــه نوازنــده حرفــه ای ســاز ترومپــت اســت، ســابقه ده ســال 
نوازندگــی را در ارکســتر ســمفونیک تهــران، ارکســتر فیالرمونیــک تهــران، 
ــل  ــی مث ــا خوانندگان ــته و ب ــیما و ... داش ــمفونیِک صداوس ــتر س ارکس
علیرضــا عصــار، ســیروان خســروی، محســن چاوشــی، علــی لهراســبی، 
خشــایار اعتمــادی، حامــی، نیمــا مســیحا، امیــر انــوش، شــاهکار 
ــته  ــکاری داش ــی و ... هم ــید عزیزخان ــد زارع، جمش ــژوه، محم بینش پ

اســت. 
عالقه منــدان بــرای شــرکت در کنســرت ایــن خواننــده کــه بــرای دومیــن 
ــود  ــرا می ش ــان اج ــیان در اصفه ــرای پارس ــرکت نغمه س ــط ش ــار توس ب
می تواننــد بــا تهیــه  بلیــت از ســایت پارســی کنســرت، ســوم خردادمــاه 

در دو ســانس ۱7:۳۰ و ۲۰:۳۰ بــه تــاالر رودکــی مراجعــه کننــد. ایمنــا

تجسمی

آثار فرشید مثقالی در چین
در جریــان برگــزاری نمایشــگاه برنــدگان مســابقه   هانس کریســتین اندرســون، 
ــش  ــه نمای ــن ب ــانگهای چی ــهر ش ــرداد در ش ــا ۶ م ــی ت ــید مثقال ــار فرش آث
ــا  ــته ب ــال گذش ــیاری از س ــگاه س ــیده نمایش ــزارش رس ــق گ ــد. طب درمی آی
ــه کار کــرده  ــر مســابقه  هانــس کریســتین اندرســن آغــاز ب ــار برت نمایــش آث
ــه  ــک ب ــوان هم این ــه و کاوهســیانگ در کشــور تای ــه تایپ کــه پــس از ســفر ب
ــرای  ــاب ب ــی کت ــر بین الملل ــن اســاس، دفت ــر ای شــانگهای رســیده اســت. ب
نســل جــوان هــدف از برگــزاری ایــن نمایشــگاه را آشــنایی مــردم جهــان بــا 
اقدامــات IBBY کــه باعــث رشــد ادبیــات بچه هــای جهــان شــده، اعــالم کــرده 
اســت. همچنیــن ایــن مرکــز قصــد دارد بــا برگــزاری ایــن نمایشــگاه به رشــد و 
ترقــی هنرمنــدان ایــن عرصــه در میدان هــای بین المللــی کمــک کنــد. جایــزه  
هانــس کریســتین اندرســون در ســال ۱۹5۶ بــه صــورت دو ســاالنه و تنهــا در 
بخــش نویســندگی شــروع بــه کار کــرد، پــس از گذشــت ۱۰ ســال از برگــزاری 
ایــن مســابقه مســئوالن برگزارکننــده تصمیــم گرفتنــد بخــش تصویرگــری را 
نیــز بــه ایــن مســابقه اضافــه کننــد. پنجمیــن برنــده  تصویرگــر ایــن مســابقه 
ــای  ــر کتاب ه ــق تصاوی ــی و خال ــته ایران ــر برجس ــی، تصویرگ ــید مثقال فرش
ــال  ــه در س ــود ک ــان ب ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک ــون پ ــادی از کان زی
۱۹74 موفــق بــه دریافــت ایــن جایــزه جهانــی شــد. ایــن نمایشــگاه کــه از ۹ 
اردیبهشــت در شــهر شــانگهای چیــن آغــاز بــه کار کــرده تــا ۶ مــرداد ۹۶ آثــار 

ــد. خبرآنالیــن ــش می ده ــد را نمای ــن هنرمن ای
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خبــری  و ســایت های  روزنامه هــا  رقابــت 
ــا  ــد روزنامه ه ــری اســت؛ هرچن ــت نابراب رقاب
از نظــر محتــوا بســیار معتبرتــر از ســایت های 
ــا  ــری و شــبکه های مجــازی هســتند، ام خب
ــران  ــژه در ای ــات به وی ــته مطبوع ــت بس دس
باعــث شــده اخبــار مهمــی از ســر تیتــر 

ــد.  ــا بمان ــا ج روزنامه ه
آخریــن نمونــه ایــن اخبــار هــم خبــر نتایــج 
کــه  بــود  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات 
بــه دلیــل اینکــه ســاعت ۱4 روز گذشــته 
ــا  ــا ج ــر روزنامه ه ــال از تیت ــد، عم ــالم ش اع
ــا  ــان ب ــزرگ جه ــانه های ب ــه رس ــد. البت مان
 توجــه بــه داشــتن چاپخانه هــای مــدرن 
و نیروهــای فــراوان معمــوال در طــول روز 
همیــن  و  می شــوند  چــاپ  نوبــت  چنــد 
موضــوع دســت آن هــا را بــرای چــاپ چنیــن 
موضــوع  ایــن  می گــذارد.  بــاز  اخبــاری 
از ضعف هــای روزنامه هــا در  البتــه یکــی 
ایــران اســت کــه بــه دلیــل کمبــود منابــع یــا 
ــاپ  ــد چ ــد چن ــب نمی توانن ــتن مخاط نداش
در روز داشــته باشــند. البتــه بایــد گفــت کــه 
هیــچ روزنامــه کاغــذی نمی توانــد در ســرعت 
ــد.  ــت کن ــازی رقاب ــانه های مج ــا رس ــار ب اخب
ــه  ــد کــه ب ایــن رســانه ها ایــن امــکان را دارن
صــورت زنــده اخبــار مهــم را پوشــش دهنــد 

یــا در کمتــر از چنــد ثانیــه، مهم تریــن اخبــار 
را بــه خواننــدگان خــود در سراســر جهــان 
مخابــره کننــد؛ بــه همیــن دلیــل هــم هســت 
کــه امــروزه نشــریات کاغــذی بــه همــراه خود 
ــرای  ــد رســانه مجــازی هــم ب ــن و چن چندی
ــب کاغــذی  ــد و در مطال ــار دارن پوشــش اخب
بیشــتر بــه تحلیــل و نقــد اخبــار می پردازنــد.

 عمر رسانه های کاغذی
ــه  ــد ک ــاد دارن ــادی اعتق ــده زی ــد ع ــر چن ه
ــان رســیده  ــه پای عمــر رســانه های کاغــذی ب
ــاریافته  ــب انتش ــت مطل ــان اهمی ــا همچن ام
الکترونیکــی  محتــوای  از  کاغــذ  روز  بــر 
بیشــتر اســت. اصــوال محتــوای الکترونیکــی 
ــرح  ــل ج ــی قاب ــه راحت ــه ب ــل اینک ــه دلی  ب
و تعدیــل اســت، چنــدان قابــل اتــکا نیســت. 

ــن  ــات ای ــرای اثب ــم ب ــی ه ــای فراوان نمونه ه
ــد  ــا رص ــی ب ــه راحت ــود دارد و ب ــوع وج موض
دیــد کــه  می تــوان  مجــازی  رســانه های 
ــار  ــز اخب ــا نی ــن خبرگزاری ه ــی معتبرتری حت
خــود را چندیــن بــار عــوض می کننــد یــا 
اخبــار بســیاری را بــه دلیــل غیرواقعــی بــودن 

ــد.  ــذف می کنن ــرعت ح ــه س ب
ــز  ــاز نی ــازی غیرمج ــانه های مج ــاره رس درب
نیــازی بــه توضیــح نیســت؛ زیــرا حجــم 
مطالــب دروغیــن و اشــتباه در ایــن رســانه ها 
ــی  ــر جای ــه دیگ ــت ک ــاد اس ــدی زی ــه ح ب
ــذارد؛  ــی نمی گ ــب باق ــاد مخاط ــرای اعتم ب
ــان روزنامه هــا  ــز همچن ــل نی ــن دالی ــه همی ب
ــار ویــژه ای میــان  ــا تمــام کاســتی ها از اعتب ب

ــد. ــردم برخوردارن م
 حمایت

ــا  ــات روزنامه ه ــرای حی ــار ب ــا اعتب ــا تنه ام
ــه شــدت  کافــی نیســت و نشــریات ایــران ب
ــا  ــرا ت ــتند؛ زی ــردم هس ــت م ــد حمای نیازمن
ــه ایــن  ــی کــه آمــار مطالعــه در کشــور ب زمان
شــکل پاییــن باشــد و عمــال روزنامه هــا 
باشــند  نداشــته  فــروش  از  درآمــدی 
نشــریات متکــی بــه آگهــی و تبلیغــات باقــی 
می ماننــد و مجبورنــد بــرای حیــات خــود 
ــر  ــد. اگ ــی بدهن ــر مطلب ــاپ ه ــه چ ــن ب ت
حمایت هــای مردمــی از نشــریات مشــابه 
آنچــه در کشــورهایی ماننــد ژاپــن وجــود دارد، 

در ایــران اتفــاق بیفتــد، می تــوان شــاهد 
روزنامه هــای  عصــر  دوبــاره  شــکوفایی 

ــیم.  ــذی باش کاغ
کرده انــد  ثابــت  ایــران  روزنامه نــگاران 
ــزرگان  ــای ب ــه همپ ــد ک ــت را دارن ــن قابلی ای
روزنامه نــگاری در جهــان پیشــرو باشــند؛ امــا 
متاســفانه بــه دلیــل نبــود حمایــت خوانندگان 
هــر روز تــن نحیــف مطبوعــات در ایــران 

می شــود.  شــکننده تر 
ســوی  از  حمایــت کافــی  نبــود  کنــار  در 
از  بســیاری  پاییــن  ظرفیــت  خواننــدگان 
مســئوالن و نداشــتن روحیــه نقدپذیــری 
در بســیاری از مــا ایرانی هــا باعــث شــده 
ــت  ــه نادرس ــت و چ ــه درس ــی چ ــر مطلب ه
ــا  ــد و از آنج ــوش نیای ــده ای خ ــذاق ع ــه م ب
ــران  ــه مدی ــات وابســته ب ــه بیشــتر مطبوع ک
محلــی هســتند، مجبــور شــوند بــرای پرهیــز 
ــد  ــاه کنن ــاد را کوت ــان انتق ــد زب ــع درآم از قط

ــی  ــتاوردهای )در بعض ــان دس ــه بی ــا ب و تنه
مــوارد نداشــته( ایــن دوســتان بپردازنــد. 
ــگ  ــب وزارت فرهن ــدان مناس ــت نه چن حمای
بــه  مربــوط  قوانیــن  ضعــف  و  ارشــاد  و 
مطبوعــات هــم، بــرگ برنــده دیگــری در 
اختیــار نقدســتیزان قــرار داده تــا ایــن گــروه 
راه را بــر تمــام انتقــادات مهــم و ســازنده 
ببندنــد؛ امــا بــا همــه دشــواری ها مطبوعــات 
تــا  بــه ســختی تــالش می کننــد  ایــران 
ــام  ــکل انج ــن ش ــه بهتری ــود را ب ــالت خ رس

ــد.  دهن
ــی در  ــوالت مهم ــم تح ــوز ه ــت هن ــد گف بای
ــاق  ــا اتف ــک روزنامه ه ــه کم ــان ب ــطح جه س
حاکــم  روزنامه هــا  همچنــان  و  می افتــد 
جهــان  در  بنیادیــن  تغییــرات  بالمنــازع 
هســتند. پــس اندکــی بــا روزنامه هــا مهربــان 
باشــید و از آن هــا حمایــت کنیــد؛ حتــی اگــر 

ــد. ــا بمان ــان ج خبرهایش

ــا ۶  ــی« از 4 ت ــازی تجرب کارگاه »فیلم س کیمیای وطن

ــع  ــینما در مجتم ــی س ــر تخصص ــوی دفت ــاه از س خردادم
فرهنگی فرشچیان برگزار می شود. 

رئیــس دفتــر تخصصــی ســینما گفت: ایــن کارگاه آموزشــی 
ــزار می شــود.  ــردان برگ ــری« کارگ ــا حضــور »شــهرام ُمک ب
تخصصــی  دفتــر  داشــت:  اظهــار  حیــدری  مصطفــی 
ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــینمای س س
ــتان  ــران اس ــان ای ــینمای جوان ــن س ــکاری انجم ــا هم ب
اصفهــان بــه برگــزاری کارگاه »فیلم ســازی تجربــی« اقــدام 

ــرده اســت.  ک
ــش  ــدود و گزین ــت مح ــا ظرفی ــن کارگاه ب ــزود: ای وی اف
ــان  ــه هنرجوی ــده ک ــزی ش ــی برنامه ری ــان متقاض هنرجوی
متقاضــی تــا روز یکشــنبه ۳۱ اردیبهشــت ماه می تواننــد 

رزومــه و نمونــه اثــر تولیدشــده خــود را بــه دفتــر تخصصــی 
ســینمای ســازمان فرهنگی تفریحــی واقــع در خیابــان بــاغ 
گلدســته، طبقــه دوم زیریــن کتابخانــه مرکــزی ارائــه دهند. 
وی تصریــح کــرد: یکــی از قابلیت هــای ایــن دوره، انتخــاب 
ســه فیلــم از طرح هــای برگزیــده کارگاه و برخــورداری 
از حمایــت بــرای تولیــد اثــر بــا نظــارت اســتاد دوره 
ــر تخصصــی ســینما ادامــه داد: کارگاه  اســت. رئیــس دفت
»فیلم ســازی تجربــی« از 4 تــا ۶ خردادمــاه صبــح و 
بعدازظهــر در مجتمــع فرهنگــی فرشــچیان برگــزار می شــود. 
حیــدری خاطرنشــان کــرد: تاریــخ گزینــش و مصاحبــه بــا 
ــدان  ــه عالقه من ــود ک ــد ب ــاه خواه ــان دوم خردادم داوطلب
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر می تواننــد بــا ۳۲۲۳۹۹۳7 

تمــاس حاصــل کننــد.

مدیــر مرکــز فیلــم و ســریال ســازمان اوج دربــاره مجموعــه 
ــریال در  ــن س ــه ای ــه فیلمنام ــرد ک ــان ک ــداری« بی ــگام بی »هن

ــت.  ــی اس ــی نهای ــه بازنویس مرحل
ــرار  ــه ق ــداری« ک ــگام بی ــریال »هن ــاره س ــژاد درب ــب والی ن حبی
ــت:  ــود، گف ــاخته ش ــدم س ــیروس مق ــی س ــه کارگردان ــت ب اس
ــی  ــژه و تاریخ ــف وی ــر ال ــک اث ــداری«، ی ــگام بی ــریال »هن س
اســت و بــرای مــا در مرحلــه اول فیلمنامــه ایــن مجموعــه 
ــد  ــا رون ــه م ــی ک ــه داد: زمان ــود. وی ادام ــوردار ب ــت برخ از اهمی
ــدم  ــیروس مق ــا س ــه را ب ــن مجموع ــاخت ای ــای س پیگیری ه
ــق  ــه، کار تحقی ــی فیلمنام ــا بازنویس ــراه ب ــم، هم ــروع کردی ش
 و طراحــی صحنــه را نیــز پــی گرفتیــم. در حــوزه فیلمنامــه 
ــق  ــه و طراحــی لوکیشــن ها نوعــی تحقی ــی ســاخت صحن و حت
ــی آماده ســازی  ــق میدان ــی صــورت گرفــت و بعــد از تحقی میدان

ــد.  ــاز ش ــن ها آغ لوکیش
والی نــژاد دربــاره لوکیشــن های ســریال »هنــگام بیــداری« 
ــی  ــدی طوالن ــن ها، فرآین ــن لوکیش ــازی ای ــح داد: آماده س توضی
دارد و لوکیشــن ها جــز تهــران در بوشــهر نیــز قــرار دارد کــه بخشــی 
در شــهرک دفــاع مقــدس اســت و بخشــی هــم در بوشــهر در حال 
ســاخت اســت. ایــن تهیه کننــده فیلم هــای دفــاع مقــدس اضافــه 
ــا آنجــا کــه می توانیــم دکــور  کــرد: تــالش مــا ایــن اســت کــه ت
شــهر بوشــهر بــا نقشــه واقعــی مطابقــت داشــته باشــد و بــر ایــن 
اســاس کوچــه، خیابــان، مغازه هــا و ... بایــد نشــانه هایی از خــود 
ــن ســریال  ــاره ویژگــی ای ــان درب ــژاد در پای بوشــهر باشــد. والی ن
یــادآور شــد: »هنــگام بیــداری« در بســتر تاریــخ و حــوادث جنــگ 
جهانــی اول، قیــام مــردم بوشــهر، هجــوم انگلیــس بــه این شــهر 

ــر ــذرد. مه و... می گ

از ۴ تا ۶ خردادماه برگزار می شود

کارگاه فیلم سازی تجربی شهرام مُکری در اصفهان
مدیر مرکز فیلم و سریال سازمان اوج:

»هنگام بیداری« در حال بازنویسی نهایی است

،،
اعتقــاد  زیــادی  عــده  چنــد  هــر 
دارنــد کــه عمــر رســانه های کاغــذی 
امــا همچنــان  پایــان رســیده،  بــه 
بــر  انتشــاریافته  اهمیــت مطلــب 
روز کاغــذ از محتــوای الکترونیکــی 

بیشــتر اســت.
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ادبیات
  الیک زیاد دلیلی بر 
خوب نوشتن نیست

اســت کــه  زرویی نصرآبــاد معتقــد  ابوالفضــل 
هــر چیــز خنــده دار طنــز نیســت و اگــر مطلبــی در 
فضــای مجــازی الیــک زیــادی گرفــت، دلیــل بــر 

ــت.  ــب نیس ــودن آن مطل ــوب ب خ
ــوره،  ــز س ــنواره طن ــن جش ــه نهمی ــم اختتامی مراس
امــروز یکشــنبه 31 اردیبهشــت 1396 در حــوزه 
هنــری برگــزار می شــود. یــک روز مانــده بــه 
مراســم اختتامیــه جشــنواره طنــز ســوره ابوالفضــل 
ــه  ــنواره، ب ــن جش ــی ای ــر علم ــاد، دبی زرویی نصرآب
بیــان بعضــی ویژگی هــای طنــز    و تفــاوت آن بــا 

ــت. ــر پرداخ ــای دیگ ژانره

ــر بچــه  ــام نث ــه ن ــری ب ــت: »نث ــاد گف زرویی نصرآب
باحال هــا از 20 ســال پیــش در نشــریات نوجــوان 
شــکل گرفــت و بــه ســرعت فراگیــر شــد. ایــن نثــر 
ــی اســت، کلمــات و جمــالت آن شکســته  خودمان
ــی باحــال  ــه طــور کل می شــود، جــدی نیســت و ب
اســت. ایــن نثــر در جــای خــود، نثــر خیلــی خوبــی 
اســت؛ امــا همه جــا مناســب نیســت؛ در حالی کــه 
ــر  ــن نث ــتی ها از ای ــی دانس ــریات حت ــه نش هم
اســتفاده می کننــد. گاهــی اوقــات بــه یــک مطلــب 
ــا  ــا واقع ــه آی ــم ک در مجــالت علمــی شــک می کن
اطالعــات علمــی می دهــد یــا اینکــه شــوخی 
می کنــد. گزارش هــای علمــی نبایــد بــا نثــر شــوخ 
ــی،  ــریات علم ــان نش ــود؛ زب ــته ش ــنگ نوش و ش

جــدی اســت.«

ــر  ــت از نث ــتفاده های نادرس ــه اس ــاره ب ــا اش او ب
باحــال ادامــه داد: »اینکــه نشــریات از نثــر باحــال 
اســتفاده کننــد، خــوب اســت؛ امــا از زمانــی ایــن 
قضیــه بــد شــد کــه در شــبکه اجتماعــی هــر کســی 
ــد  ــتن می کن ــه نوش ــروع ب ــواد ش ــن س ــا کمتری ب
ــداد  ــخص تع ــد و ش ــک می کنن ــردم آن را الی و م
زیــاد الیک هــا را دلیلــی بــر خــوب نوشــتن خــود 
می دانــد و اگــر در جشــنواره ای جایــزه نگیــرد، 

معتــرض می شــود. 
ــده  ــل ش ــز تبدی ــان طن ــه زب ــال ب ــه باح ــر بچ نث
اســت؛ البتــه دســت و پــا شکســته. همیــن مســئله 
ــه،  ــک جمل ــدن ی ــرای فهمی ــا ب ــده ت ــب ش موج
ــتفاده از  ــد. اس ــار آن را بخوان ــن ب ــب چندی مخاط
ــب و  ــن مخاط ــا ذه ــده ت ــث ش ــان باع ــن زب ای

ــد.« ــتباه کن ــرداز اش ــن طنزپ ذه
ایــن طنزپــرداز و پژوهشــگر طنــز تاکیــد کــرد: 
می شــود؛  قاطــی  تعریف هــا  مــا  کشــور  »در 
بــرای نمونــه هــر چیــزی کــه باحــال باشــد، پــس 
ــد  ــده دار باش ــه خن ــزی ک ــت و هرچی ــده دار اس خن
ــی کــه ایــن برداشــت درســت  طنــز اســت؛ در حال
شــکل های  در  می توانــد  شــوخ طبعی  نیســت. 
ــز  ــی، هجوآمی ــز، فکاه ــد؛ هزل آمی ــف باش  مختل
و طنزآمیــز کــه هیچ یــک از آن هــا بــد نیســت. اگــر 
تلویزیــون برنامــه غیرجــدی بســازد می گوینــد 
برنامــه طنــز ســاخته اســت. یــه مــرده می خــوره بــه 
نــرده برمی گــرده... فکاهــی اســت و بــه حیوانــات، 
ــه زن و  ــی و رابط ــائل سیاس ــف، مس ــوام مختل اق

مــرد کاری نــدارد و صرفــا بــرای خنــده اســت.«

خــوب  فکاهــی  کــه  »کســی  داد:   ادامــه  او 
می نویســد، از کســی کــه طنــز بــد می نویســد 
ــا دزد کاری  ــت. ب ــد اس ــته تمجی ــر و شایس موفق ت
نــدارم؛ بــا دزدی کار دارم. بــرای مــن مهــم نیســت 
کــه چــه کســی و در چــه دولتــی اختــالس کــرده؛ 
ــئله  ــکل دارم. مس ــالس مش ــس اخت ــا نف ــه ب بلک
اختــالس را طنزپــرداز بــه گونــه ای مطــرح کنــد کــه 
در عیــن اینکــه ایــن کار را مذمــت کنــد، خوشــایند 
مــردم هــم باشــد و آن هــا را غمــزده نکنــد. 
ــی دیگــر  ــا زبان طنزپــرداز مســائل و مشــکالت را ب

مطــرح می کنــد.«
ــوره ــز س ــنواره طن ــن جش ــه نهمی ــم اختتامی  مراس

ــاالر  ــاعت 17:00 در ت ــت از س ــنبه 31 اردیبهش یکش
ســوره حــوزه هنــری برگــزار می شــود. خبرآنالیــن

نگاهی به رقابت نابرابر رسانه های مکتوب و آنالین

خبری که جا ماند

اولیــن ســاخته شــهرزاد ســلطانی در اصفهــان 
بــه پایــان رســید. 

 »قضــاوت«، عنــوان اثــری اســت که ســلطانی 
در مقــام کارگــردان و تدوینگــر آن تــالش کــرده 

تــا اثــری متفــاوت را خلــق کنــد. 

 »قضــاوت«، روایــت مریــم دختــر دانشــجویی 
ــه  ــگاه و ادام ــارج دانش ــرای مخ ــه ب ــت ک اس
در  و  کنــد  می شــود کار  مجبــور  تحصیــل 
ایــن مســیر دچــار  مشــکل شــده و دوســتان 
ــاوت  ــق او را قض ــه ناح ــگاهی اش ب هم دانش

می کننــد. 
ــته  ــجوی رش ــلطانی، دانش ــت س ــی اس گفتن

ــت.  ــی اس ــن و کارگردان تدوی
تصویربــرداری فیلــم »قضاوت« روز پنجشــنبه 
گذشــته در یکــی از کافی شــاپ های شــهر 

اصفهــان بــه پایــان رســید.
ــه:  ــوان ب ــم می ت ــن فیل ــاخت ای ــل س از عوام
تصویربــردار: محمــد ســلطانی، صدابــردار: 
شــایان ســلطانی، تدویــن و کارگردان: شــهرزاد 
نوروزباقــری  جمــال   ســلطانی،  بازیگــران: 
ســارا عســکری، ریحانــه خاکســار، ســمیه 

ــرد.  ــاره ک ــی اش ــران معین ــکری و  مه عس

 »قضاوت« به روایت شهرزاد سلطانی  
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 ۱۸ دانشگاه ایرانی 

در جمع برترین دانشگاه های دنیا
سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام 
 ۲۰۱۷ ســال  در  الیــدن  رتبه بنــدی  در  )ISC( گفــت: 
میــادی تعــداد ۱۸ دانشــگاه از جمهــوری اســامی 
ایــران در جمــع ۹۰۲ دانشــگاه برتــر جهــان قــرار گرفتنــد. 
دکتــر محمدجــواد دهقانــی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: 
بررســی نظــام رتبه بنــدی الیــدن در ســال ۲۰۱۷ میــادی 
ــیراز،  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــد ک ــان می ده نش
ــگاه  ــان و دانش ــگاه گی ــان، دانش ــکی اصفه ــوم پزش عل
آزاد علــوم تحقیقــات تهــران، بــرای اولیــن بــار در 
فهرســت ایــن نظــام رتبه بنــدی قــرار گرفتنــد. وی 
ــور  ــگاه های کش ــداد دانش ــب تع ــن ترتی ــه ای ــزود: ب اف
ــدن از ۱۴ عــدد در ســال  ــدی الی حاضــر در نظــام رتبه بن
۲۰۱۶ بــه ۱۸ عــدد در ســال ۲۰۱۷ افزایــش یافــت. 
دهقانــی گفــت: بدیــن ترتیــب جمهــوری اســامی ایــران 
در میــان کشــورهای اســامی بیشــترین تعــداد دانشــگاه 
و کشــورهای ترکیــه بــا ۱۶ دانشــگاه، مالــزی ۵ دانشــگاه 
نظــام  ایــن  در  دانشــگاه   ۴ صعــودی  عربســتان  و 
ــادآور شــد: در ســال  ــد. وی ی ــدی حضــور یافته ان رتبه بن
ــداد دانشــگاه های  ــش حضــور تع ــر افزای ــاوه ب ۲۰۱۷ ع
ــز  ــگاه ها نی ــتر دانش ــه بیش ــای رتب ــاهد ارتق ــور، ش کش
هســتیم؛ بــه طــور خــاص دانشــگاه تهــران از رتبــه 
۲۲۸ در ســال ۲۰۱۶ بــه رتبــه ۱۹۵ و نیــز دانشــگاه امیــر 
کبیــر از رتبــه ۳۲۵ درســال ۲۰۱۶ بــه رتبــه ۲۹۲ و ســایر 

دانشــگاه ها نیــز ارتقــا رتبــه یافته انــد. مهــر

رویکرد اجتماعی و فرهنگی پلیس 
در مبارزه با مواد مخدر

ســردار محمدمســعود زاهدیــان، رئیــس پلیــس مبارزه 
بــا مــواد مخــدر، گفــت: پلیــس در فرآینــد مبــارزه بــا 
مــواد مخــدر، عــاوه بــر اقدامــات پیشــگیرانه، رویکــرد 
ــد. ســردار  ــال می کن ــز دنب ــی را نی ــی و فرهنگ اجتماع
ــدر  ــواد مخ ــا م ــه ب ــه مقابل ــه کمیت ــان در جلس زاهدی
ــاق و  ــرد: قاچ ــار ک ــان اظه ــه اصفه ــرارگاه جواداالئم ق
ــر در شــکل گیری  مصــرف مــواد مخــدر از عوامــل مؤث
بســیاری از جرائــم و آســیب های اجتماعــی اســت 
و نیــروی انتظامــی در مبــارزه بــا مــواد مخــدر و 
معضــات آن، ضمــن توجــه بــه اقدامــات پیشــگیرانه 
دنبــال  نیــز  را  اجتماعــی  و پیش دســتانه رویکــرد 
ــه  ــه نقش ــزوم تهی ــر ل ــد ب ــن تأکی ــد. وی ضم می کن
راه در مقابلــه و پیشــگیری از مصــرف مــواد مخــدر در 
جامعــه افــزود: بایــد ســاختار شــهری در مناطــق آلوده 
ــی  ــی و اجتماع ــتانداردهای فرهنگ ــاس اس ــر اس را ب
ــای  ــتا برنامه ه ــن راس ــم و در ای ــر دهی ــه تغیی جامع
مشــخصی را بــرای گروه هــای ســالم و در معــرض 

ــم.  ــخص کنی ــیب زا مش ــیب دیده و آس ــیب، آس آس
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
اقدامــات  بیــان کــرد:  ناجاســت،  اولویت هــای  از 
اجتماعــی و فرهنگــی در مبــارزه بــا مــواد مخــدر نقــش 
ــد از  ــه بای ــن عرص ــذاری دارد و در ای ــد و اثرگ کار آم

ــرد. پلیــس ــره ب ــی به ــارکت مردم ــت و مش ظرفی

خبر ویژه
 رئیس مرکز تحقیقات سالمندی 

مطرح کرد:
چالش های سالمندی در کشور

ــوم  ــگاه عل ــالمندی دانش ــات س ــز تحقیق ــس مرک رئی
بهزیســتی و توانبخشــی بــا بیــان آنکــه بــر اســاس آمار 
ســال گذشــته ۸.۳ درصــد از جمعیــت کشــور ایــران را 
ســالمندان بــاالی ۶۰ ســال تشــکیل می دهنــد، گفــت: 
ــروزی در حــوزه ســالمندی  ــه آمارهــای ام ــا توجــه ب ب
می تــوان حــدس زد کــه در ســال ۱۴۰۴، ایــران از نظــر 
ــی قــرار نخواهــد داشــت.  ســالمندی در وضعیــت خوب
ــه چالش هــای ســالمندی  ــا اشــاره ب ــری ب ــد دلب احم
کشــورهای  در  ســالمندی  ســن  گفــت:  کشــور  در 
مختلــف تعاریــف گوناگونــی دارد؛ بــه طــوری کــه 
ــرد  ــی ف ــی و اجتماع ــمی، روان ــرد جس ــش عملک کاه
و همچنیــن ســن شناســنامه ای می توانــد در ایــن 

ــد.  ــذار باش ــوع تاثیرگ موض
ــان آنکــه کشــورهای توســعه یافته  ــا بی وی همچنیــن ب
ــر اســاس اســتاندارد افــراد  ســن ســالمندی خــود را ب
ــن در  ــت: ای ــد، گف ــی کرده ان ــاال معرف ــه ب ــال ب ۶۵ س
حالــی اســت کــه بــر اســاس ایــن اســتاندارد در ایــران 
ــاالی ۶۰ ســال، ســالمند محســوب می شــوند.  ــراد ب اف
دانشــگاه  ســالمندی  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
علــوم بهزیســتی و توانبخشــی درخصــوص شــرایط 
ــی  ــت: خدمات ــز گف ــالمندان نی ــه س ــانی ب خدمات رس
ــود  ــه می ش ــالمندان ارائ ــه س ــور ب ــروزه در کش ــه ام ک

ــت.  ــواده اس ــر خان ــی ب ــی متک خدمات
سیاســت های  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  دلبــری 
ــرد:  ــوان ک ــالمند عن ــوزه س ــی در ح ــورهای اروپای کش
کشــورهای توســعه یافته و اروپایــی بــا توجــه بــه 
ــا  ــه ب ــروزه از مواجه ــود، ام ــد خ ــای بلن برنامه ریزی ه

غافلگیــر شــده اند.  پدیــده ســالمندی 
ــور  ــالمندی« در کش ــد س ــند واح ــوص »س وی درخص
گفــت: ســند واحــد ســالمندی در کشــور بعد از گذشــت 
 ســال های بســیاری از طــرح آن، میــان وزرات بهداشــت 
و رفــاه در پروســه رفــت و آمــد اســت؛ بــه طــوری کــه 
ــه  ــه مرحل ــد ب ــند واح ــن س ــال ها ای ــن س ــه ای در هم

اجــرا نرســیده اســت. 
ــوم  ــگاه عل ــالمندی دانش ــات س ــز تحقیق ــس مرک رئی
بهزیســتی و توانبخشــی همچنیــن بــا اشــاره بــه 
ــروزه  ــزود: ام ــالمندان« اف ــر از س ــدان حمایتگ »فرزن
 فقــط حــدود ۲ درصــد از فرزنــدان افــراد ســالمند 
ــد؛  ــرار می دهن ــت ق ــادر خــود را مــورد حمای ــا م ــدر ی پ
ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس پیش بینی هــای 
ــا  ــال خانواده ه ــد س ــت چن ــس از گذش ــده، پ انجام ش
ــود را  ــالمندان خ ــت س ــت و مدیری ــوان حمای ــر ت دیگ
ــت  ــرای حمای ــن اســاس ب ــر همی ــد داشــت؛ ب نخواهن
ــدی و  ــیار ج ــای بس ــه برنامه ه ــالمندی ب ــرل س و کنت

دقیــق نیــاز اســت.

کوتاه اخبار 
انفجاری مهیب، مکه مکرمه را لرزاند

در  مهیــب  انفجــار  یــک  وقــوع  از  عرب زبــان  رســانه های 
از  مکــه مکرمــه خبــر دادنــد. تاکنــون اطالعــات دقیقــی 
شــمار کشته شــدگان و زخمی هــا در دســت نیســت؛ امــا 
ایــن رســانه ها اعــالم کردنــد کــه ایــن انفجــار در یــک هتــل 
اســت.  داده  رخ  »اینترکنتینانتــال«  نــام  بــه  بین المللــی 
ایــن رســانه های عربــی همچنیــن اعــالم کردنــد بــه محــض 
وقــوع ایــن انفجــار مهیــب، پانــزده گــروه از آتش نشــانان 
عربســتانی بــه محــل فرســتاده شــدند تــا بتواننــد آتــش 

ک حاصــل از ایــن انفجــار را مهــار کننــد. تابنــا

آتش سوزی در آشپزخانه بیمارستان
تهــران  ایمنــی  ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمــات 
»صــدر«  بیمارســتان  آشــپزخانه  در  آتش ســوزی  گفــت: 
 اتفــاق افتــاد کــه بــا تــالش نیروهــای آتش نشــانی، آتــش مهــار 

شد.
کاظــم هاشــم آبادی دربــاره جزئیــات ایــن حادثه گفــت: حادثه 
بیمارســتان  در  شــنبه  روز   ۰۶:۰۷ ســاعت  در  آتش ســوزی 
»صــدر« واقــع در خیابــان کریم خــان زنــد اتفــاق افتــاد. وی 
افــزود: بــا اعــالم ایــن حادثــه ۳ ایســتگاه آتش نشــانی بــه 
محــل اعــزام شــدند. ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی تهــران 
بیمارســتان صــدر  آخــر  واقــع در طبقــه  آشــپزخانه  گفــت: 
ــه دودگرفتگــی در داخــل بیمارســتان  دچــار حریــق و منجــر ب
شــده بــود کــه نیروهــای آتش نشــانی اقــدام بــه اطفــای حریــق 
کردنــد و بیمــاران و کادر درمانــی بیمارســتان را بــه فضــای 
امــن انتقــال دادنــد. هاشــم آبادی تصریــح کــرد: بیــش از ۸۰ 
ــه نجــات  ــی بیمارســتان از ایــن حادث نفــر بیمــار و کادر درمان
پیــدا کردنــد. وی افــزود: آتــش کامــال خامــوش  و محــل حادثــه 

ایمن ســازی شــده اســت. مهــر

تصادف مرگبار پراید با مینی بوس
یــک خــودروی پرایــد در جــاده فــوالد آلیــاژی شــهر یــزد بــا یک 
دســتگاه مینی بــوس برخــورد کــرد. در ایــن حادثــه کــه بــه 
دلیــل بــی احتیاطــی راننــده پرایــد رخ داد، راننــده پرایــد جــان 

خــود را از دســت داد. باشــگاه خبرنــگاران

 واژگونی بونکر روی پراید 
دو قربانی گرفت

رئیــس مرکــز اطالعــات و کنتــرل ترافیــک پلیــس راهــور تهــران 
بــزرگ از تصــادف مرگبــار بونکــر حامــل ســیمان بــا زانتیــا، پــژو 
و پرایــد خبــر داد. ســرهنگ محمــد رازقــی در این بــاره گفــت: 
حوالی ســاعت 12:1۰ روز شــنبه یک بونکر حامل ســیمان در 
مســیر شــرق بــه غــرب جــاده قدیــم کــرج در حــال حرکــت بــود 
 کــه در محــدوده پــل شــهریار بــا یــک دســتگاه ســواری زانتیــا 
و پــژو برخــورد کــرده و پــس از آن بــر روی یــک دســتگاه ســواری 
پرایــد واژگــون شــد. رئیــس مرکــز اطالعــات و کنتــرل ترافیــک 
عوامــل  حضــور  بــه  اشــاره  بــا  بــزرگ  تهــران  راهــور  پلیــس 
پلیــس راهــور و دســتگاه های امــدادی در محــل خاطرنشــان 
کــرد: ایــن حادثــه منجــر بــه فــوت راننــده و سرنشــین ســواری 
پرایــد شــد. رازقــی دربــاره علــت وقــوع ایــن حادثــه گفــت: 
حادثــه ایــن  قطعــی  علــت  بررســی  حــال  در   کارشناســان 

 هستند.  ایسنا

   # هموطن_سالم

 09۱3....547
امروز برای خرید یک شربت مولتی ویتامین ایرانی 

به پنج داروخانه مراجعه کردم، ولی پیدا نشد؛ نمونه 
خارجی هست، ولی از شرکت ایرانی پیدا نمی شود.

 0939....693
 سام و درود!

خواستم تبریک بگم مشارکت حداکثری مردم 
اصفهان را در انتخابات. من خودم دو ساعت تو 

صف بودم تا تونستم رای بدم.

 09۱2....44۸
 سام!

چند وقت است برای گرفتن وام ازدواج در نوبت 
هستم؛ ولی هر چه به بانک مراجعه می کنم 

می گویند هنوز اعتبار نداریم؛ من تا کی صبر کنم؟

 09۱3....074
سام و تبریک به ملت حماسه آفرین ایران

آقای دکتر حسن روحانی! امیدوارم پاسخگویی 
خواسته های مردم همیشه در صحنه و قهرمان 

ایران باشید.

 09۱3....323
با سام!

حضور پرشکوه مردم اصفهان و ایران در انتخابات رو 
به همه تبریک میگم. باز مردم ساالری و جمهوریت 

نظام بر همه اثبات شد و دشمن ناکام موند.

 09۱3....5۸2
با سام!

مسئوالن محترم فکری به حال تبلیغات نامزدهای 
انتخاباتی بکنند که حتی گاهی روی دیوارهای 

محات نیز چسبیده بود که هم چهره شهر را زشت 
می کند و هم کندن آن ها سخت است.

 09۱3....465
در این هوای فوق العاده گرم، اتوبوس های سطح 
شهر گاهی حاضر به روشن کردن کولرها نیستند 
که این مسئله مسافران را که عمدتا خسته از کار 

هستند، اذیت می کند. لطفا به گوش مسئوالن 
برسانید.

 09۱3....۸25
با سام! خسته نباشید. لطفا جدول کلمات متقاطع 

رو هم به روزنامتون اضافه کنید. با تشکر

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia

سارق سابقه دار در دام پلیس افتاد

مجرمــی ســابقه دار کــه مــادرش او را پــس از آزادی از زنــدان 
ــای  ــه تماش ــه بهان ــت ب ــود، توانس ــرده ب ــس ک ــه حب در خان
بــازی فوتبــال خانــه را تــرک کنــد و بــه دوســت خافــکارش 
ــی از  ــودروی یک ــرقت خ ــد از س ــم بع ــود. دو مته ــق ش ملح
ــه یــک  عــروس  ــه خان ــال از ورزشــگاه آزادی ب هــواداران فوتب
و دامــاد و چنــد خانــه دیگــر دســتبرد زدنــد؛ امــا خیلــی زود 
ــت ماه  ــامگاه ۰۹ اردیبهش ــدند. ش ــار ش ــس گرفت ــه پلی در تل
ــوزه  ــت زنی در ح ــال گش ــر در ح ــری ۱۳۷ نص ــوران کانت مأم
ــه  ــد ک ــودروی پرای ــک  خ ــه ی ــه ب ــد ک ــان بودن استحفاظی ش
ــوران  ــدند. مأم ــون ش ــد، مظن ــوار آن بودن ــوان س ــر ج دو پس
ــن  ــه ای ــدند ک ــه ش ــز متوج ــتعام از مرک ــد از اس ــس بع پلی
ــل اعــام ســرقت شــده اســت؛ بنابرایــن  خــودرو ســه  روز قب
ــا هشــدار  ــده وقتــی ب ــد. رانن ــده، فرمــان ایســت دادن ــه رانن ب
پلیــس مواجــه شــد بــا فشــار دادن پــدال گاز از محــل دور شــد 
و عملیــات تعقیــب و گریــز بــه جریــان افتــاد. مأمــوران پلیس 
ــه توقــف نیســت  ــده حاضــر ب وقتــی متوجــه شــدند کــه رانن
ــد  ــرف پرای ــه ط ــاح ب ــتفاده از س ــون اس ــری قان ــا به کارگی ب
ــت  ــد اصاب ــرخ پرای ــه چ ــا ب ــی از گلوله ه ــد. یک ــلیک کردن ش
کــرد و راننــده مجبــور بــه توقــف شــد. ایــن پایــان ماجــرا نبود؛ 
ــای  ــاده شــدند و پ ــد از خــودرو پی ــه سرنشــینان پرای چــرا ک
پیــاده از محــل فــرار کردنــد. فــرار آن هــا امــا ایــن بــار خیلــی 
طــول نکشــید؛ چــرا کــه مأمــوران خیلــی زود توانســتند آن هــا 
ــان  ــودروی متهم ــی خ ــوران در بازرس ــد. مأم ــت کنن را بازداش
مقــدار زیــادی وســایل ســرقتی پیــدا کردنــد و دو پســر جــوان 
را همــراه خــودروی ســرقتی بــه کانتــری منتقــل کردنــد. هنوز 
لحظاتــی زیــادی از انتقــال ســارقان و لــوازم ســرقتی بــه داخل 
کانتــری نگذشــته بــود کــه زوج جوانــی وارد کانتــری شــدند 
ــا در حــال  ــد. آن ه ــر دادن و از ســرقت وســایل خانه شــان خب
ــا  ــان ب ــه ناگه ــد ک ــده بودن ــر پرون ــرای افس ــرا ب ــرح ماج ش
ــان  ــان را می ــوازم خانه ش ــارقان ل ــراه س ــایل هم ــدن وس دی
ــکایت، دو  ــدن ش ــرح ش ــد از مط ــد. بع ــف کردن ــا کش آن ه
ــدند  ــل ش ــه ۳۴ منتق ــرای ناحی ــه دادس ــده ب ــم و پرون  مته
و مقابــل قاضــی میروکیلــی مــورد تحقیــق قــرار گرفتنــد. آن ها 
ــاد  ــروس و دام ــازه ع ــه ت ــرقت از خان ــه س ــا ب  در بازجویی ه
ــرح  ــاد در ش ــد. تازه دام ــرار کردن ــم اق ــر ه ــه دیگ ــد خان و چن
ماجــرا گفــت: مــن و همســرم دیشــب مراســم عروســی مان 
ــد مــادرم  ــرای اینکــه خانه مــان تمیــز بمان را برگــزار کردیــم. ب
پیشــنهاد کــرد تــا پاتختــی را در خانه شــان بگیریــم کــه قبــول 
ــه  ــه خان ــی ب ــی وقت ــم پاتخت ــان مراس ــس از پای ــردم. پ ک
ــان  ــی خانه م ــایل قیمت ــه وس ــدیم ک ــه ش ــتیم، متوج برگش
ســرقت شــده اســت. حــاال هــم وســایل ســرقتی مان را میــان 

ــد  ــف کرده ان ــان کش ــس از متهم ــوران پلی ــه مأم ــی ک  لوازم
ــم در  ــی،  دو مته ــدن بازجوی ــل ش ــد از کام ــم. بع ــدا کردی پی

ــد. ــرار گرفتن ــی ق ــس آگاه ــوران پلی ــار مأم اختی
گفت وگو با سعید، سردسته باند

ســرقت  اتهــام  بــه  قبــا  کــه  آمــده  ســوابقت  در   
بــودی؟ شــده  بازداشــت 

ــم تمــام  ــود کــه دوران زندان ــاه ب ــار فروردین م ــن ب ــه. آخری بل
شــد و از حبــس آزاد شــدم. بعــد از آن بــود کــه مــادرم رفتــارم 
ــازه  ــر اج ــه دیگ ــی ک ــا جای ــرد ت ــرل می ک ــدت کنت ــه ش را ب
ــول دادم  ــه او ق ــم ب ــن ه ــروم. م ــرون ب ــه بی ــی داد از خان نم
ــال  ــن ح ــا ای ــم. ب ــط بکش ــکارم را خ ــتان خاف ــه دور دوس ک
ــاط  ــرای ارتب ــی ب ــود راه ــه ب ــور ک ــر ط ــکارم ه دوســتان خاف
ــا از حصــر خانگــی  ــد ت پیــدا می کردنــد و وسوســه ام می کردن
فــرار کنــم و همراهشــان بــه ســرقت بــروم تــا اینکــه ششــم 
ــازی  ــای ب ــه تماش ــه بهان ــاد و ب ــاق افت ــن اتف ــت ای اردیبهش

ــه خــارج شــوم. ــال، توانســتم از خان فوتب
 آن روز راهی استادیوم شدی؟

ــدش  ــودروی پرای ــا خ ــتم ب ــد دوس ــتش را بخواهی ــه. راس بل
بــه دنبالــم آمــد و راهــی ورزشــگاه شــدیم. در محلــی خلــوت 
ــودروی  ــک خ ــتم ی ــتم، توانس ــودروی دوس ــوویچ خ ــا س ب
ــان خــودروی سرقت شــده  ــا هم ــد ب ــم. بع ــد ســرقت کن پرای
بــه ســراغ ســرقت رفتیــم. در چنــد نقطــه از شــهر توانســتیم 

ــم. ســرقت کنی
 درباه سرقت از خانه تازه عروس و داماد بگو.

ــا آن  ــه می توانســتیم ب ــوت دست ســازی داشــتم ک ــن ریم م
در خیلــی از پارکینگ هــا را بــاز کنیــم. آن شــب هــم بــا همــان 
ریمــوت وارد ســاختمان شــدیم. ســاکنان ســاختمان در خانــه 
ــل  ــم قف ــا ه ــاظ آپارتمان ه ــه در حف ــی ب ــد؛ از بدشانس نبودن
کتابــی خــورده بــود کــه بازکــردن آن زمــان می بــرد. وقتــی بــه 
طبقــه چهــارم کــه خانــه عــروس و دامــاد بــود، رســیدیم، قفــل 
 معمولــی داشــت و بــه راحتــی آن را بــاز کردیــم و وارد شــدیم 

و وسایل با ارزش را دزدیدیم
 فکر نمی کردی دستگیر شوی؟

ــه  ــم ک ــد از انجــام ســرقت ها در حــال پرســه زنی بودی ــا بع م
مأمــوران گشــت پلیــس بــه مــا مظنــون شــدند. وقتــی پلیــس 
 بــه مــا هشــدار داد، ترســیدیم. مــن رانندگــی می کــردم 
ــدال  ــم را روی پ ــویم، پای ــس نش ــار پلی ــه گرفت ــرای اینک و ب
گاز گذاشــتم و از ماشــین پلیــس فاصلــه گرفتــم؛ امــا آن هــا 
ــد خــورد و  ــه چــرخ پرای ــد و یکــی از گلوله هــا ب شــلیک کردن
ــه همیــن دلیــل توقــف  ــم؛ ب نتوانســتم ماشــین را کنتــرل کن

ــدیم. رکنــا ــار ش ــرانجام گرفت ــردم و س ک

 بــرای گفت وگــو بــا بهــرام کــه بــه اتهــام قتــل همســر 
و فرزنــدش در زنــدان روزگار می گذرانــد، راهــی زنــدان شــدم. 
بهــرام مدعــی بــود کــه همســر و فرزنــدش خودســوزی 
کرده انــد و او در قتــل آنــان نقشــی نداشــته اســت؛ امــا دالیــل 
و مــدارک موجــود در پرونــده اش خــاف گفته هایــش را نشــان 
مــی داد و جــرم او در دادگاه بــه اثبــات رســیده بــود و اولیــای  

دم برایــش تقاضــای صــدور حکــم قصــاص کــرده بودنــد.
 چند سال با همسرت زندگی کردی؟

حــدود ۶ ســال. مــا زندگــی خوبــی داشــتیم و مــن همســرم 
را دوســت داشــتم.

 پس چرا آن ها را کشتی؟
ــه  ــی را ک ــد کس ــان می توان ــر انس ــتم؛ مگ ــا را نکش ــن آن ه م
دوســت دارد بــه قتــل برســاند. مــن آن هــا را دوســت داشــتم 
و بــه همیــن دلیــل هــم کوچک تریــن آســیبی بــه آن هــا وارد 

نکــردم.
 پس چه کسی همسرت را آتش زد؟

او خودســوزی کــرد. مــن در دادگاه هــم گفتــم کــه چــه 
اتفاقــی افتــاد. نرگــس از دســت مــن عصبانــی بــود، نتوانســت 
ــدن خــود  ــه همیــن دلیــل روی ب ــد و ب خــودش را کنتــرل کن
بنزیــن ریخــت و خــودش را ســوزاند؛ دختــرم کــه کنــار او بــود 

ــا را نکشــتم. ــن آن ه ــت و ســوخت؛ م ــش گرف آت
 امــا همســایه ها می گوینــد تــو را دیده انــد کــه بارهــا 

بــا همســرت درگیــری داشــتی؟
مــن مدت هــا بــود کــه بــا همســرم مشــکل پیــدا کــرده بــودم 
و بــا هــم جــر و بحــث می کردیــم؛ امــا هرگــز تصمیــم نگرفتــم 

او را بکشــم.
 درباره روز حادثه بگو.

روز حادثــه مــن و همســرم مطابــق رونــد معمــول، بــا هــم جــر 
ــا هــم مشــکل داشــتیم و  ــود کــه ب و بحــث کردیــم. مدتــی ب
ــا  ــا یکدیگــر دعــوا می کردیــم. در آخریــن بــاری کــه ب مــدام ب
او دعــوا کــردم، همســرم را بســیار کتــک زدم؛ امــا پــس از ایــن 
درگیــری از عمــل عجوالنــه و احمقانــه خــود پشــیمان شــدم؛ 
ــا  ــود. ب ــی ناراحــت ب ــده ای نداشــت و او خیل ــر فای ــی دیگ ول
خــودم گفتــم چنــد ســاعتی کــه بگــذرد، آرام می شــود. چنــد 
ســاعتی کــه از ماجــرای دعوایمــان گذشــت، مــن بــه او گفتــم 
ــه نرگــس  ــی ک ــم؛ در حال ــذا بخوری ــا غ ــد ت ــن کن ســفره را په
ــه  ــاده می کــرد و در حــال رفــت و آمــد ب وســایل ســفره را آم
ــاره دیــدم کــه آتــش از داخــل  ــود، مــن بــه یک ب آشــپزخانه ب
ــم.  ــا رفت ــرف آنج ــه ط ــتابان ب ــد؛ ش ــعله ور ش ــپزخانه ش آش

ــود. ــه آتــش کشــیده ب همســرم خــودش را ب
 چطور متوجه نشدی چه تصمیمی دارد؟

فکــر  هــم  مــن  بــود؛  ریختــه  بنزیــن  خــودش  روی  او 
نمی کــردم ایــن کار را بکنــد. ایــن همــه عصبانیــت در نرگــس 

ــود. ــور ب ــل تص ــم غیرقاب برای
 دلیل اختاف با همسرت چه بود؟

مــن فکــر می کــردم کــه او بــا کســی رابطــه دارد و مدت زمانــی 
بــود کــه بــه او مظنــون شــده بــودم.

 توانستی ادعای خود را ثابت کنی؟
هرگــز؛ چــون نرگــس خیلــی زیرکانــه عمــل می کــرد و مــن بــه 
هــر دری کــه زدم، موفــق نشــدم مدرکــی علیــه او بــه دســت 

آورم.
 کسی هم این موضوع را تأیید کرده بود؟

بلــه؛ دختــر کوچکــم چندیــن بــار ایــن موضــوع را تأییــد کــرد. 
ــه  ــه خان ــن چــه کســی ب ــود م ــه در نب ــا از او پرســیدم ک باره
ــر از  ــن دو نف ــود م ــه در نب ــت ک ــد و او در پاســخ می گف می آی

ــد. ــان می آین ــه منزلم ــتانم ب دوس
 با دوستانت صحبت کردی؟

بلــه؛ ولــی آن هــا وجــود چنیــن رابطــه ای را انــکار کــرده و بعــد 
هــم مــن را مســخره کردنــد؛ می گفتنــد کــه تــو لیاقــت نرگــس 

را نــداری.
 امــا تحقیقــات نشــان داده نرگــس هیچ وقــت بــه تــو 
خیانــت نکــرده اســت. همســایه ها هــم ایــن موضــوع را 

تأییــد کرده انــد.
همســایه ها کــه از مــن بــه همســرم نزدیک تــر نبوده انــد. بلــه، 
مــن نیــز می دانــم کــه نرگــس زنــی پاکدامــن بــود؛ امــا ایــن 

اواخــر بــه او مظنــون شــده بــودم.
 نرگس چطور بنزین تهیه کرد؟

بنزیــن متعلــق بــه مــن بــود و آن را بــرای اینکــه داخــل بــاک 
موتــورم بریــزم، خریــداری کــرده و در کنــار آشــپزخانه گذاشــته 
ــا آن روز  ــم؛ ام ــتفاده کن ــاز از آن اس ــورت نی ــا در ص ــودم ت ب

ــن را برداشــت و روی خــودش ریخــت. همســرم بنزی
 چرا سعی نکردی به او کمک کنی؟

ــل مصــرف شیشــه در حــال  ــه دلی ــر شــدم و ب چــون غافلگی
طبیعــی نبــودم. نمی دانســتم کــه بایــد چــه بکنــم؛ دود و آتــش 
فضــای خانــه را فراگرفتــه بــود و داشــتم خفــه می شــدم؛ یــک 
ــرای  ــا نفــس بگیــرم و بعــد هــم ب ــه حیــاط رفتــم ت لحظــه ب
نجــات دختــرم بــه داخــل خانــه بازگشــتم. دســتش را گرفتــم 
ــود.  ــوخته ب ــت، او س ــده ای نداش ــا فای ــیدم؛ ام ــرون کش و بی

دیگــر فرصتــی نبــود کــه همســرم را نجــات دهــم.
 چــرا در را روی همســایه ها کــه بــرای کمــک بــه تــو و 

خانــواده ات آمــده بودنــد، بــاز نکــردی؟
چــون ترســیده بــودم و فکــر می کــردم کــه اگــر در را بــاز کنــم، 
اتفــاق بــدی خواهــد افتــاد و مــورد حملــه آن هــا قــرار خواهــم 

. گرفت
 همســایه ها گفته انــد کــه تــو چنــد بــار همســرت را 

بــه قتــل تهدیــد کــرده بــودی؟
ــا  ــدم، ام ــر ش ــس درگی ــا نرگ ــا ب ــن باره ــت؛ م ــت اس درس

هیــچ گاه او را تهدیــد بــه مــرگ نکــرده بــودم.
ــده تناقــض   فکــر نمی کنــی کــه گفته هایــت در پرون

دارد و غیرقابــل قبــول اســت؟
ــه  ــک ب ــران هری ــودم و دیگ ــته ب ــس را نکش ــن نرگ ــون م چ
نوعــی ســعی داشــتند بــه مــن چنیــن القــا کننــد کــه مــن ایــن 
کار را کــرده ام؛ بــه همیــن دلیــل مــن هــم بــه تناقض گویــی در 

ســخنانم روی آوردم.  خبرفارســی

 بازخوانی پرونده قتل 
از زبان قاتل
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بردیا عباس زادهگروه اجتماعی

ــام  ــه تم ــی ک ــت؛ فصل ــتان در راه اس ــل تابس فص
ــردن  ــرگرم ک ــق دارد. س ــودکان تعل ــه ک ــال ب و کم
دغدغه هــای  از  تعطیــات  دوران  در  کــودکان 
ــدان  ــه چن ــت. روزگاری ن ــا و مادرهاس ــم پدره مه
بــا  یــا  را  فرزاندانشــان  مــادران  و  پــدران  دور، 
هــدف مهارت آمــوزی یــا کمــک مالــی بــه کار 
ــا  ــن روزه ــه ای ــوع البت ــن موض ــتادند. ای می فرس
بــه  هــم  قانــون  و  دارد  مخالفــان سرســختی 
ــت.  ــف اس ــودکان مخال ــردن ک ــا کار ک ــت ب صراح
هــر چنــد ایــن موضــوع همچنــان بــه صــورت زیــر 
پوســتی و زیرزمینــی ادامــه دارد، امــا دســت کم در 

ســطح کان جامعــه خبــری از آن نیســت. 
ــازی  ــه ب ــتان ب ــا، تابس ــل م ــر و نس در دوران بعدت
کــردن بچه هــا در کوچه هــا خاصــه می شــد. 
ــا  ــواع و اقســام بازی هــا از گل کوچــک گرفتــه ت ان
دوچرخه ســواری و هفت ســنگ و ده هــا بــازی 
ــا تمــام اوقــات فراغــت  خاطره انگیــز دیگــر، تقریب
ــدن  ــینی ش ــا ماش ــا ب ــرد؛ ام ــر می ک ــا را پ بچه ه
زندگــی، از بیــن رفتــن خانه هــای ویایــی و تبدیــل 
شــدن کوچه هــای خلــوت بــه خیابان هــای شــلوغ، 
اوقــات فراغــت کــودکان امــروز بــه نشســتن پــای 

ــود. ــه می ش ــه ای خاص ــای رایان بازی ه
  بــا وجــود همــه محدودیت های فعلی بــرای تفریح 
و اوقــات فراغــت کــودکان در همیــن محیط محدود 
ــای  ــا فعالیت ه ــودکان را ب ــوان ک ــم می ت ــه ه خان
خاقانــه ســرگرم کــرد؛ فعالیت هایــی کــه برخــاف 
بازی هــای رایانــه ای نــه مــروج خشــونت اســت و 

نــه باعــث افــت بهــره هوشــی می شــود.
فکــری  بازی هــای  کارشناســان  عقیــده  بــه   
دارد،  خاقیــت  بــه  نیــاز  فعالیت هایــی کــه  و 
هوشــی  بهــره  و  اســتعداد  رشــد  در  می توانــد 
کــودکان نقــش پررنگــی داشــته باشــد. در ادامــه 
نگاهــی خواهیــم داشــت بــه بعضــی از ســاده ترین 

ســرگرمی ها بــرای اوقــات فراغــت کــودکان.
 کاردستی

ــت دارد  ــا جذابی ــرای بچه ه ــتی ب ــاخت کاردس س
و در کنــار آن می تواننــد چیزهــای زیــادی یــاد 
بگیرنــد. می توانیــد یــک شــخصیت پســر یــا 
ــی  ــا قیچ ــید و دور آن را ب ــوا بکش ــر روی مق دخت
ببریــد. ســپس بــا کاغذهــای رنگــی لبــاس، 
کفــش، کاه آفتاب گیــر و عینــک آفتابــی برایــش 
درســت کنیــد. مهــارت کار کــردن بــا وســایلی مانند 
ــد هــم مفــرح  ــوا و چســب می توان ــا مق قیچــی ی

ــده. ــم آموزن ــد و ه باش

 نمایش عروسکی
ــد  ــوراب و چن ــد از ج ــت می توانی ــی خاقی ــا کم ب
تکــه پارچــه عروســک های دســتی درســت کنیــد. 
بــا اجــرای نمایــش نــکات آموزشــی را بــه کودکتان 
بیاموزیــد. همچنیــن می توانیــد از او بخواهیــد کــه 
بــا شــما همــراه شــود و نقــش یــک شــخصیت را 
ــه عهــده بگیــرد. حفــظ کــردن دیالــوگ، روشــی  ب
کارآزمــوده بــرای افزایــش قــدرت حافظــه اســت.

 پازل
ــرح و  ــیار مف ــد بس ــازل می توان ــردن پ ــت ک درس
ــبی  ــرگرمی مناس ــازل، س ــد. پ ــرگرم کننده باش س
ــزار  ــه اب ــاز ب ــه نی ــت ک ــت اس ــات فراغ ــرای اوق ب

ــدارد. ــی ن خاص
 خمیر بازی

می توانیــد یــک فنجــان آرد، یک ســوم فنجــان 
ــا هــم مخلــوط  آب و یــک دوم فنجــان نمــک را ب
ــزوم آب  ــد. در صــورت ل ــم بزنی ــد و خــوب ه کنی
یــا آرد بــه میــزان کــم اضافــه کنیــد تــا غلظــت آن 
طــوری شــود کــه بــه راحتــی بتــوان بــا آن اشــکال 
مختلــف ســاخت و در ضمــن بــه دســت نچســبد. 
ــد  ــا می توانن ــر، بچه ه ــن خمی ــتفاده از ای ــا اس ب

مــورد  و شــکل های  بــازی کننــد  راحتــی  بــه 
ــدن،  ــک ش ــد از خش ــازند و بع ــان را بس عاقه ش

ــد. ــگ کنن آن هــا را رن
 بازی با روزنامه

چســب، قیچــی و روزنامــه باطلــه در اختیــار بچه ها 
ــروف آن،  ــا و ح ــدن عکس ه ــا بری ــا ب ــد ت بگذاری
تصاویــر و جمــات جدیــد درســت کننــد. می توانیــد 
ــق  ــا کاه، قای ــرای بچه ه ــه ب ــای باطل ــا روزنامه ه ب

یــا موشــک درســت کنیــد.
 مرتب کردن اتاق

بچه هــا را تشــویق کنیــد اتاقشــان را مرتــب کننــد. 
ــان  ــه اتاقش ــد ک ــه ای ندارن ــا عاق ــوال بچه ه معم
را تمیــز کننــد؛ امــا شــما می توانیــد ایــن کار را 
ــه  ــد ک ــان بگیری ــا زم ــد؛ مث برایشــان جــذاب کنی
چقــدر طــول می کشــد تــا اتاقشــان را مرتــب کننــد 
ــا  ــرای آن ه ــد، ب ــب ش ــان مرت ــر اتاقش ــد اگ و بع

ــد. ــان کنی ــد و تشویقش ــر بگیری ــزه ای در نظ جای
 خانه سازی

اســباب بازی های خانه ســازی نظیــر حلقه هــا، 
ــر  ــد روی یکدیگ ــا می توانن ــا و فنجان ه مکعب ه
چیــده شــوند و بــه ایــن ترتیــب کــودکان را 

ســرگرم کننــد. بچه هــا عاشــق ایــن هســتند کــه 
ــعی  ــپس س ــاب و س ــراف پرت ــه اط ــا را ب آن ه

ــد. ــد و روی هــم بچینن ــع کنن ــد جم کنن
هــم  اســباب بازی ها،  نــوع  ایــن  بنابرایــن   
هماهنگــی میــان دســت، چشــم کــودکان و هــم 
ــود می بخشــد. ــان را بهب توانایی هــای فکــری آن

خانه ســازی  اســباب بازی های  واقــع  در 
ــودکان  ــرای ک ــی ب ــباب بازی آموزش ــن اس بهتری
ــن  ــه ای ــپارید ک ــر بس ــه خاط ــت. ب و بچه هاس
فرآینــد همیشــه بــا یــک الگــو و بــا یــک 
ــود. کودکــی کــه یــک  کیفیــت ثابــت نخواهــد ب
روز خیلــی خــوب خــودش را بــه تنهایــی ســرگرم 
ــن  ــا از ای ــن اســت کام ــد ممک ــد، روز بع می کن
ــد  ــاش کنی ــد ت ــا شــما بای ــد؛ ام ــاع کن کار امتن
ــد  ــم کنی ــرای او فراه ــای الزم را ب ــه فرصت ه ک
تــا تنهــا بــازی کــردن را بــه مــرور بیامــوزد. 
پیــش از اینکــه شــما فکــرش را بکنیــد خواهیــد 
ــه  ــام ب ــه تم ــزده دقیق ــه توانســته اید پان ــد ک دی
حــال خودتــان باشــید و کــودک کاری بــه شــما 
ــای  ــود را در دنی ــادمانه خ ــد و ش ــته باش نداش

ــت. ــرده اس ــرق ک ــازی غ ب

کیمیای وطن بررسی کرد:

 اوقات فراغت کودکان 
و چالش سرگرمی

رئیــس انجمن طــب فیزیکی، توانبخشــی و الکترودیاگنوز 
 از پوشــش بیمــه ای تعــدادی از خدمــات توانبخشــی 
ــت  ــتری تح ــی بس ــز توانبخش ــه مراک ــن آیین نام و تدوی

ــر داد. حــاد خب
ــه  ــن آیین نام ــه تدوی ــا اشــاره ب ــی ب ــر منصــور رایگان  دکت
ــار  ــات توانبخشــی اظه پوشــش بیمــه ای بعضــی از خدم
ــی  ــد فیزیوتراپ کــرد: بعضــی از خدمــات توانبخشــی مانن
تأمیــن  توانبخشــی  الکترودیاگنــوز در قالــب طــب  و 
می شــوند و تحــت پوشــش بیمــه هســتند. بعضــی 
دیگــر نیــز از زمــان شــروع فعالیــت مراکــز بیمــه ای 
ــا مشــکاتی مواجــه  ــد و ب ــه نبوده ان تحــت پوشــش بیم
هســتند؛ امــا در دو ســال اخیــر اقدامــات خوبــی در ایــن 
زمینــه صــورت گرفتــه و آیین نامــه ای تدویــن شــده 
ــتری  ــد بس ــی مانن ــه خدمات ــن آیین نام ــق ای ــت. طب اس

ــرار                  ــه ق ــش بیم ــت پوش ــا، تح ــد تعرفه ه ــاب جدی در کت
می گیرنــد. 

وی افــزود: آیین نامــه ای کــه به تازگــی در وزارت بهداشــت 
تدویــن شــده، بحــث توانبخشــی بســتری را جــزو الزامات 

بیمارســتان های تازه تأســیس قــرار داده اســت. 
پوشــش بیمــه ای ســایر خدمــات توانبخشــی نیــز بایــد در 
وزارت رفــاه و بهداشــت از نظــر کیفیــت و کمیــت ســنجیده 
ــش  ــت پوش ــه تح ــود ک ــری ش ــد تصمیم گی ــوند و بع ش
بیمــه قــرار می گیرنــد یــا خیــر. ایــن خدمــات بایــد از نظــر 

مؤثــر بــودن بــرای بیمــار اولویت بنــدی شــوند. 
رایگانــی اضافــه کــرد: پســاز طرح تحــول ســامت خدمات 
ــورای  ــکیل ش ــد و تش ــده ش ــدودی دی ــا ح ــی ت توانبخش
راهبــردی توانبخشــی و تصویــب ایــن آیین نامه هــا، نهــال 

توانبخشــی را حرکــت داده اســت. ایســنا

مدیــر کل دفتــر کــودکان و نوجوانان ســازمان بهزیســتی کشــور 
ــازمان  ــش س ــت پوش ــودک تح ــای ک ــهریه مهده ــت: ش گف
ــش  ــد افزای ــر از ۱۵ درص ــن کمت ــور میانگی ــه ط ــتی ب بهزیس

ــت. خواهــد یاف
 محمــد نفریــه درخصــوص افزایــش شــهریه مهدهــای کــودک 
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــتی گف ــازمان بهزیس ــارت س ــت نظ تح
ــر از  ــن کمت ــا میانگی ــم؛ ام ــخص نکرده ای ــی را مش ــرخ نهای ن
۱۵ درصــد افزایــش شــهریه خواهیــم داشــت و نــرخ نهایــی تــا 

پایــان خردادمــاه اعــام خواهــد شــد. 
وی افــزود: شــهریه مراکــز مهــد کــودک نوپایــان، شــیرخوارگان 
و نوبــاوگان بــا یکدیگــر متفــاوت اســت؛ ایــن در حالــی اســت 
ــیرخوارگان  ــروه ش ــرای گ ــهریه ب ــش ش ــترین افزای ــه بیش ک

خواهــد بــود. 
مدیــر کل دفتــر کــودکان و نوجوانــان ســازمان بهزیســتی 

کشــور همچنیــن بــا تاکیــد بــر آنکــه نمی تــوان نــرخ یکســانی 
را بــرای شــهریه مراکــز مهــد کــودک در سراســر کشــور اعــام 
کــرد گفــت: شــهریه مراکــز حاضــر در مراکــز اســتان بــا 
شهرســتان ها متفــاوت اســت؛ در کانشــهرهایی همچــون 
تهــران، شــیراز و البــرز هــم منطقه بنــدی صــورت گرفتــه               

ــت.  ــاوت اس ــر متف ــا یکدیگ ــف ب ــق مختل ــهریه مناط و ش
نفریــه در ادامــه بــا بیــان آنکــه تمــام قیمت ها از ســطح اســتان 
ــود  ــرآورد می ش ــتان ب ــادی اس ــت اقتص ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
گفــت: در نهایــت بــا در نظــر گرفتــن تــورم، نــرخ نهایــی اعــام 
ــان آنکــه قیمــت اجــاره، محــل  ــا بی می شــود. وی در ادامــه ب
ــذار اســت ــرخ شــهریه تاثیرگ ــز در ن ــودک نی ــد ک ــکان مه  و م

ــود  ــام می ش ــه اع ــی ک ــورم کل ــا ت ــکن ب ــورم مس ــت: ت گف
ــز  ــد کــودک نی ــوع ســاختمان مه ــن ن متفــاوت اســت؛ بنابرای
ــود. خبــر فارســی ــد ب ــذار خواه ــی تاثیرگ ــرخ نهای ــن ن در تعیی

افزایش »شهریه« مهدهای کودکتصویب پوشش بیمه ای چند خدمت توانبخشی
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صفحه اول روزنامه عربستانی الحیات

- صف های رای در ایران و سه بار تمدید رای دهی

صفحه اول روزنامه نیویورک تایمز
- مشارکت سنگین در انتخابات ایران

صفحه اول روزنامه مصری االهرام
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 صفحه اول روزنامه 
واشنگتن پست

- تحقیقات درباره مداخله روسیه به مشاور عالی کاخ 

سفید رسید

   ترفندهای خانه داری
 روغن کمکی!

پیــش از ســرخ کــردن میگــو و ماهــی درون 
ماهیتابــه، از داغ شــدن روغــن مطمئــن شــوید و 
ســپس مقــدار اندکــی نمــک درون روغــن بریزید. 
ایــن کار مانــع چســبیدن گوشــت ماهــی یــا میگــو 

ــود. ــرف می ش ــه ظ ب
 بانشاط کردن گوجه پالسیده

ــرم  ــه ن ــد ک ــی ای داری ــه گوجه فرنگ ــر در خان اگ
و پالســیده شــده، بهتریــن کار بــرای بانشــاط 
ــه مــدت ۱۰ ســاعت  ــه ب ــن اســت ک ــردن آن ای ک
گوجه فرنگــی را درون یــک ظــرف آب ســرد در 

ــد. ــرار دهی ــال ق یخچ
 جداسازی رشته های ماکارونی

یــا  ماکارونــی  آبکــش کــردن  از  پــس  اگــر 
چســبید  هــم  بــه  آن  رشــته های   اســپاگتی 
دوبــاره آن را درون آب جــوش بازگردانیــد و اجــازه 
دهیــد یــک دقیقــه روی حــرارت بمانــد. ســپس 

آن را آبکشــی کنیــد.
 سرکه ضد شیرینی

ــدازه  ــش از ان ــه بی ــد ک ــه کردی ــی تهی ــر غذای اگ
ــرای از بیــن  ــن کار ب شــیرین شــده اســت، بهتری
ــه  ــه ذره ذره ب ــت ک ــن اس ــیرینی آن ای ــردن ش ب
ــادل  ــن طعــم متع ــا ای ــد ت ــه کنی آن ســرکه اضاف

ــود. تبیــان ش

   سالم باشیم
 انــواع ویتامیــن ب ۱۲ در نــان جــو وجــود دارد کــه 

باعــث می شــود موهــای ســر ســفید نشــوند. 
 خرمــا بــرای مــادران شــیرده بســیار مفیــد اســت و 
باعــث افزایــش شــیر و صبــور شــدن فرزنــد می شــود. 

 آبگوشت، حکیمانه ترین غذای ایرانی است.  
 خــوردن آب یــخ و آب بیــن غــذا، اصلی تریــن 
عامــل در بــروز مشــکالت کبــدی از جملــه کبــد چــرب 

اســت.
ــوردن آن   ــته خ ــت و پیوس ــرد اس ــیار س ــارچ بس  ق

ــد.  ــرد می کن ــدن را س ب
 مــالک تشــخیص چاقــی اندازه گیــری مــچ دســت 
ــود،  ــن چــاق ب ــود و ت ــچ کوچــک ب ــر م ــه اگ اســت ک
شــخص اضافــه وزن دارد و بایــد ناهــار را از وعده هــای 

غذایــی اش حــذف کنــد.
 آواز خواندن سودای مغز را از بین می برد. 

 دوش گرفتــن و اســتحمام باعــث کاهــش میــزان 
ــود. ــران می ش ــه دیگ ــبت ب داوری نس

انــرژی  مصــرف  باعــث  شــدید  پــف  و  خــر   
ــه وزن  ــا اضاف ــدید ب ــف ش ــی خروپ ــود، از طرف می ش

مرتبــط اســت.
 اســتفاده بیــش از حــد از گوشــی های همــراه 
ــف  ــش از نص ــود. بی ــیت می ش ــاد حساس ــث ایج باع
گوشــی ها از نیــکل ســاخته شــده کــه مشــکالت 

پوســتی ایجــاد می کنــد. 

 چاقی دوران بارداری 
و افزایش خطر صرع در کودکان

علــت بیمــاری صــرع بــه خوبــی شــناخته نشــده و در بیشــتر 
مواقــع علــت قطعــی بــروز آن مشــخص نیســت. اضافــه وزن 
و چاقــی مــادران در ســطح جهــان در حــال افزایــش اســت 
ــر  ــدت آن ب ــی طوالنی م ــار عصب ــاره آث ــی درب و نگرانی های
کودکانــی کــه مادرشــان در دوران بــارداری چــاق بــود، وجــود 
ــون  ــش از ۱/4 میلی ــا بررســی بی ــان ســوئدی ب دارد. محقق
نفــر، اثــر نمایــه تــوده بدنــی )BMI( را در اوایــل دوران 
ــد.  ــارداری بــر خطــر صــرع در دوران کودکــی ارزیابــی کردن ب
ــه صــرع در  ــال ب ــون کــودک، ابت ــان بیــش از ۱/4 میلی از می

ــودک )۰/5 درصــد( تشــخیص داده شــد. 759۲ ک
 نتایــج نشــان داد در کودکانــی کــه مادرشــان بــه اضافــه وزن 
ــا ۲9/9(، چاقــی درجــه ۱ )BMI بیــن 3۰  )BMI بیــن ۲5 ت
تــا 34/9(، چاقــی درجــه ۲ )BMI بیــن 35 تــا 39/9( 
ــه  ــبت ب ــد، نس ــال بودن ــه BMI( 3 4۰( مبت ــی درج و چاق
ــر از ۲5(  ــی )BMI کمت ــان وزن طبیع ــه مادرش ــی ک کودکان
داشــتند، خطــر ابتــال بــه صــرع بــه ترتیــب ۱۱، ۲۰، 3۰ و 8۲ 

ــود. درصــد بیشــتر ب
ــد  ــادر می توان ــی م ــه وزن و چاق ــان اضاف ــده محقق ــه عقی ب
ســبب افزایــش خطــر آســیب مغــزی و درنتیجــه طیفــی از 
اختــالالت عصبی تکاملــی شــود یــا اینکــه وجــود چاقــی در 
مــادر می توانــد از طریــق التهــاب ناشــی از چاقــی سیســتم 

عصبــی را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. ســپید

   خانواده

زندگیامروز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه 1396 - سال سوم - شماره 434 روزنامه
دریچه

 تحویل صندوق های اخذ رأی در اصفهان  
عکس: باشگاه خبرنگاران

 کارگران یونانی در سراسر این کشور در اعتراض به سیاست های 
ریاضت اقتصادی دست به اعتصاب زدند.

تظاهرات خیابانی بی وقفه در ونزوئال در هفته های اخیر 
خیابان های کاراکاس را با آشوب و بی نظمی مواجه کرده است.  

   یک راننده در میدان تایمز نیویورک با راندن خودروی خود به 
سمت عابران پیاده یک تن را کشت و بیش از ۲۰ نفر را زخمی کرد.

ورود ترامپ و همراهانش به فرودگاه ریاض مورد استقبال پادشاه 
سعودی قرار گرفت. این نخستین سفر دوره ای خارجی ترامپ 

پس از دستیابی به پست ریاست  جمهوری است.            

 یگان دفاع هوایی نزدیک به پایتخت روسیه مجهز به سامانه های 
Pantsir-S و اس 4۰۰، تمرین نظامی برگزار کردند. عکس: اسپوتنیک  
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   سبک زندگی
حضرت فاطمه)س(

 ایستادگی و موقع شناسی در سن جوانی
ــالم هللا علیها  ــره س ــه  طاه ــرت صدیق ــه  حض در قضی
نــکات خیلــی مهمــی وجــود دارد؛ لیکــن یــک نکتــه 
کــه بــا وضــع شــما جوانــان مؤمــن و انقالبــی تطبیق 
ــارات  ــن افتخ ــه  ای ــه هم ــت ک ــن اس ــد، ای می کن
و کارهــای بــزرگ و مقامــات عالــِی معنــوی و 
دســت نیافتنِی آن انســان واال و آن زِن بی نظیــر 
ــه   ــا هم ــم و ضمن ــان عال ــیده  زن ــر و س ــخ بش تاری
موقع شناســی ها  و  ایســتادگی ها  و  صبرهــا   آن 
ــان  ــا از ایش ــن زمان ه ــه در ای ــاری ک ــات پرب و کلم
صــادر شــده - همــه  این حــوادث بــزرگ - در دوران 
ــاده اســت.  ــاق افت ــوار اتف ــن بزرگ ــی ای ــاه جوان کوت
یــک وقــت ایــن قضیــه را بــه عنــوان یــک موضــوع 
مرثیه ســرایی مطــرح می کنیــم و می گوییــم کــه 
ایــن بزرگــوار ســن کمــی داشــتند یــا جــوان بودنــد 
ــی و مرثیه ســرایی  ــن، موضــوعِ مصیبت خوان ــه ای ک

می شــود. 
یــک وقــت ایــن را بــه عنــوان یــک امــر قابــل تدبــر 
و حــاوی درس هــا می دانیــم و بــا ایــن چشــم 
ــدا  ــژه ای پی ــت وی ــت اهمی ــم؛ آن وق ــگاه می کنی ن

می کنــد. 
از  جمعــی  بــا  دیــدار  در  انقــاب  معظــم  رهبــر  )بیانــات 

)1373/۰۹/۰3 مداحــان 

   دور همی خوشمزه
مواد الزم

1 عدد مرغ متوسط
به میزان کافینمک
به میزان کافیکره

به میزان کافی زعفران آب کرده
4 تا 5 قاشق غذاخوری  آب لیمو

1 عدد پیاز
1 عددفلفل دلمه ای

2 قاشق مرباخوری پودر سیر
به میزان کافیسیب زمینی

نصف لیوانپوره گوجه فرنگی

مــرغ بریــان از آن دســته غذاهایــی اســت کــه درســت کــردن آن هــا نیــاز بــه مهــارت 
ــه  ــر و در قابلم ــه ف ــاز ب ــدون نی ــب، ب ــن مطل ــدن ای ــس از خوان ــا پ ــادی دارد؛ ام زی

ــد. ــان خوشــمزه درســت کنی ــرغ بری ــک م ــد ی می توانی
 طرز تهیه

ــام ســطح  ــد. تم ــا پوســت آن را جــدا نکنی ــال بشــویید، ام ــرغ را کام ــدا م ۱- در ابت
مــرغ را بــا دســت و دلبــازی کامــل کــره بزنیــد، حتــی قســمت های داخــل مــرغ را.

ــم  ــا ه ــواه را ب ــه دلخ ــایر ادوی ــل و س ــک، فلف ــو، نم ــرده، آب لیم ــران دم ک ۲- زعف
ــزه دار ــال م ــا کام ــد ت ــرغ بزنی ــه قســمت های م ــه هم ــو ب ــا قلم م ــد و ب ــوط کنی  مخل

 شود.
ــد و  ــرار دهی ــرغ ق ــکم م ــل ش ــد و داخ ــرد کنی ــه ای را خ ــل دلم ــاز و فلف  3- پی
 آن را داخــل ظــرف دربســته بــه مــدت 8 تــا ۱۰ســاعت داخــل یخچــال قــرار

 دهید.
4- قابلمــه ای را در نظــر بگیریــد و کــف آن را بــا فویــل بپوشــانید. روی فویــل مقــدار 

زیــادی نمــک بریزیــد و روی نمــک را صــاف کنیــد.
ــد. ــارج کنی ــکم آن را خ ــل ش ــواد داخ ــد و م ــرون آوری ــال بی ــرغ را از یخچ 5-م
ــد  ــد. چن ــل بپیچی ــل فوی ــد داخ ــد و بع ــر ببندی ــه یکدیگ ــخ ب ــا ن ــرغ را ب ــای م پاه

ــد  ــد و بع ــل بپیچی ــل فوی ــت داخ ــا پوس ــویید و ب ــوب بش ــیب زمینی را خ ــدد س ع
 آن هــا را روی نمــک قــرار دهیــد و بــاز هــم مقــدار زیــادی نمــک روی آن هــا 

بریزید.
 6-روی ظــرف دم کنــی قــرار دهیــد و ۱5 دقیقــه بــا حــرارت زیــاد و بعــد بــه مــدت 

۱.5 تــا ۲ ســاعت بــا حــرارت متوســط بپزیــد.
ــرده و  ــران د م ک ــده و زعف ــره آب ش ــداری ک ــد. مق ــل را برداری ــت فوی ــد از پخ 7-بع
ــا ۲۰  ــع ت ــک رب ــد از ی ــد و بع ــرغ بمالی ــد و روی م ــوط کنی ــا هــم مخل ــو را ب آب لیم

ــد. ــرارت برداری ــه از روی ح دقیق
8-مــواد داخــل شــکم مــرغ را کــه قبــال خــارج کردیــد، ســرخ کنیــد و بــا مقــداری 
زعفــران، آب لیمــو، کــره و پــوره گوجه فرنگــی مخلــوط کنیــد و بــه عنــوان ســس روی 

مــرغ بریزیــد.
 نکات:

ــل  ــل فوی ــد داخ ــد و بع ــن بریزی ــداری آویش ــرغ مق ــل روی م ــورت تمای ۱( در ص
ــد. بپیچی

۲( می توانیــد از مقــداری پــودر ســیر و موســیر و بــرگ بــو هــم داخــل شــکم مــرغ 
ــا خوشــمزه تر شــود. برترین هــا ــد ت اســتفاده کنی
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