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خرید گوشت  بدون ُمهر دامپزشکی ممنوع!
در صفحه سالمت )6( بخوانید

 الزامات تجاری سازی 
فرهنگ در ایران

ترویــج  تولیــد،  فکــر حفــظ،  بــه   چنانچــه جامعــه ای 
گســترش ارزش هــای متعالــی خــود باشــد، بایــد بــا  و 
کیــد بــر ســنت ها از روزآمدتریــن ابزارهــا و امکانــات نیــز  تا
کنــد؛ امــروزه بــه نظــر می رســد تجاری ســازی  اســتفاده 
کــه هــم زمینه ســاز  یکــی از مؤثرتریــن ایــن ابزارهــا باشــد 
تحقــق اهــداف فرهنگــی و هم اهداف اقتصادی اســت؛ 
کارآفرینــی، درآمــد و صــادرات.  از قبیــل اشــتغال زایی، 
بخــش  تجاری ســازی  مقولــه  بــه  توجــه  صــورت  در 
ــار  ــوان انتظ ــنتی، می ت ــای س ــژه هنره ــگ و به وی فرهن
ــه  ــتیابی ب ــت؛ اول دس ــده را داش ــدف عم ــق دو ه تحق
اهــداف فرهنگــی و دوم رســیدن بــه اهــداف اقتصــادی 

و تجــاری. بررســی ها نشــان می دهــد... 
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کننــد... را بیمــه 
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یادداشت
به قلم سردبیر

عظمت ماه رمضان 
از نگاه امام رضا)ع(

در میــان رفتــار عبــادی، روزه جایــگاه خاصــی 
دارد؛ از ایــن رو، در میــان دیگــر فرائــض تنهــا ایــن 
فریضــه بــرای خــدا معرفــی شــده اســت؛ چنانکــه 
خــدا در ایــن حدیــث قدســی فرمــود: »الّصــوُم لــی 

ــه« ــا أجــزی ب و أن
»روزه بــرای مــن اســت و خــود پــاداش آن را 
ص247( ج3،  البیــان،  )مجمــع  داد.«  خواهــم 
ــاه  ــه بزرگــی م ــام رضــا علیه الســام در اشــاره ب ام
ــک  ــال نی ــان، اعم ــاه رمض ــد: در م ــان فرمودن رمض
ــان  ــد آن ــار ب ــود و رفت ــه می ش ــان پذیرفت ــل ایم اه

ــده خواهــد شــد. آمرزی
ایــن یــک نتیجــه ارزشــمند روزه اســت. همچنیــن 
ــه ای از قــرآن  ــد: هــر کــس در ایــن مــاه آی فرمودن
را تــاوت کنــد، ماننــد کســی اســت کــه قــرآن را در 

ــرده باشــد. ــم ک ــا خت ــر ماه ه دیگ
ــن روزه دار  ــد مؤم ــاداش لبخن ــام پ ــام علیه الس ام
ــاه، بهشــت معرفــی  ــن م ــی را در ای ــرادر ایمان ــه ب ب
ــن  ــس در ای ــر ک ــد:  ه ــه فرمودن ــد. چنانچ می کنن
ــرادر ایمانــی خــود بخنــدد، خــدا را  ــه روی ب مــاه، ب
ــد  ــه روی او لبخن ــه ب ــز آنک ــد، ج ــات نمی کن ماق

ــد. ــد می ده ــت نوی ــه بهش ــد و او را ب می زن
ایــن مــاه،  همچنیــن فرمودنــد: هــر کــس در 
ــور از صــراط  مؤمنــی را کمــک کنــد خــدا او را در عب
ــاه رمضــان،  ــرد و هــر کــس در م کمــک خواهــد ک
خشــم خویــش را کنتــرل کنــد، خداونــد در قیامــت 

ــی دارد. ــود را از او برم ــم خ خش

اخبار سیاسی
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری 

تاکید کرد:
حکومت بحرین به عرصه 
گفت وگوی جدی وارد شود

شــاهرودی  محمــود  هاشــمی  ســید  آیــت هللا   
ــا صــدور  ــری، ب ــرگان رهب نایب رئیــس مجلــس خب
بیانیــه ای، تجــاوز وحشــیانه و غیرانســانی در مقابــل 
ــی  ــان بحرین ــی از جوان ــالمت آمیز جمع ــار مس  رفت
و هتــک حرمــت بــه منــزل شــیخ عیســی قاســم را 

محکــوم کــرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

رب  للــه  الحمــد  الرحیــم  الرحمــن  هللا  »بســم 
العالمیــن و الصــاة و الســام علــی خاتم المرســلین 

ــن  ــه المنتجبی ــن و صحب ــه المیامی ــد و آل محم
رفتــار  بــر  غیرانســانی  و  وحشــیانه  تجــاوز  مــا 
مســالمت آمیز جمعــی از جوانــان منطقــه دّراز را کــه 
بــه شــهید یــا زخمــی شــدن جمــع زیــادی از ایشــان 
و هتــک حرمــت منــزل عالــم بزرگــوار جنــاب شــیخ 
ــد  ــیده ش ــواده او کش ــم و خان ــد قاس ــی احم  عیس
ایــن  بــه شــدت محکــوم می کنیــم. بی تردیــد 
دســت از تصرفــات تنهــا، خدمــت بــه اهــداف 
ــه اســت   اســتعماری قدرت هــای شــیطانی در منطق
و موجــب تفرقــه و پراکندگــی امــت اســام می شــود؛ 
ــن ســفارش  ــه حکومــت بحری ــت ب ــن جه ــه همی ب
 می کنیــم از برخوردهایــی کــه در آینــده نزدیــک 
ــد  ــعله ور می کن ــور ش ــی را در کش ــه قوم ــش فتن آت
بپرهیــزد و توصیــه می کنیــم بــرای برون رفــت از 
ــه  ــه، ب ــن را فراگرفت ــز بحری ــه کشــور عزی ــی ک بحران
ــود.  ــدی وارد ش ــترده و ج ــوی گس ــه گفت وگ عرص

ــاهرودی« مهــر ــمی ش ــود  هاش ــید محم س

رئیس کمیسیون آموزش مجلس:
با وجود سند تحول بنیادین 

نیازی به نسخه وارداتی نیست 
محمدمهــدی زاهــدی بــا بیــان اینکــه بــه زودی ســند 
2۰3۰ هــم در کمیســیون آمــوزش مجلــس و هــم در 
ــاب فرهنگــی بررســی می شــود  ــی انق شــورای عال
ــع  ــی های الزم مواض ــس از بررس ــت: پ ــار داش اظه
ــاره ســند رســما اعــام می شــود. ــاد درب ــن دو نه ای

رئیــس کمیســیون آمــوزش مجلــس در واکنــش بــه 
ــی از  ــه اجــرای بخش های ــی ب اصــرار مقامــات دولت
ــا باورهــای  ــق ادعاهــای آن هــا ب ــن ســند کــه طب ای
مــردم ایــران ســازگار اســت، بیــان داشــت: مــا 
خودمــان یــک ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش داریــم 
ــه  ــای اســامی ب ــا و ارزش ه ــر اســاس باور ه ــه ب ک
صــورت بومــی تهیــه شــده و دیگــر نیــازی بــه یــک 
ســند وارداتــی نداریــم. وی بــا اشــاره بــه اینکــه ابهام 
بســیار زیــادی در آنچــه بــه عنــوان چهارچــوب ایــن 
ســند توســط یونســکو آمــاده و رونمایــی شــده وجود 
دارد، بیــان داشــت: بندهــای ایــن ســند قابــل پیــاده 
ــا و  ــیاری از باور ه ــا بس ــه ب ــرا ک ــت؛ چ ــدن نیس ش
بعضــی اصــول قانونــی اساســی مــا در تضــاد اســت.

زاهــدی در پایــان تاکیــد کــرد: کار بررســی ایــن ســند 
بایــد بــه صــورت کاما علمــی کارشناســی و بــه دور از 
جنجال هــای سیاســی انجــام شــود تــا یــک نتیجــه 

ثمربخش داشــته باشــد. باشــگاه خبرنــگاران

 رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس:

 دولت دوازدهم به هماهنگی 
تیم اقتصادی توجه کند

ــه و  ــیون برنام ــس کمیس ــردون، رئی ــا تاج گ غامرض
ــه  ــئله ای ک ــن مس ــت: مهم تری ــس، گف ــه مجل بودج
ــور  ــه رئیس جمه ــورد توج ــد م ــاد بای ــوزه اقتص در ح
منتخــب قــرار گیــرد، هماهنگــی تیــم اقتصــادی 
دولــت اســت. ناهماهنگــی تیــم اقتصــادی مانــع 
رســیدن دولــت بــه یــک راهبــرد مشــخص اقتصــادی 
ــه  ــه نوب ــرد مشــخص ب ــه راهب می شــود و نرســیدن ب
خــود موجــب انحــراف در عملکــرد اقتصــادی دولــت 

می شــود.
ــک  ــد ی ــور بخواه ــر رئیس جمه ــرد: اگ ــد ک وی تاکی
ــر اقتصــاد کشــور حاکــم  ــه فکــری را ب ــا نحل جبهــه ی
کنــد، مشــکات اقتصــاد ایــران بــه قــوت خــود باقــی 

ــد. ایســنا خواهــد مان

کوتاه خبر 
از سوی روحانی صورت گرفت

 ابالغ قانون »حفاظت، احیا 
 و مدیریت تاالب های کشور« 

به ابتکار 
در  رئیس جمهــوری  روحانــی،  حســن  حجت االســام 
ــوری  ــی جمه ــون اساس ــل ۱23 قان ــرای اص ــتای اج راس
اســامی ایــران و در نامه هــای جداگانــه ای بــه وزارت امــور 
اقتصــاد و دارایــی و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، 3 

ــاغ کــرد. ــرای اجــرا اب ــون مصــوب مجلــس را ب قان
»قانــون تنقیــح قوانیــن مالیاتــی کشــور« و »قانــون 
دولــت  بیــن  اقتصــادی  همکاری هــای  موافقت نامــه 
ــوری لهســتان«  ــت جمه ــران و دول ــوری اســامی ای جمه
از ســوی رئیس جمهــوری بــرای اجــرا بــه وزارت امــور 
ــت  ــا و مدیری ــون حفاظــت، احی ــی و »قان اقتصــاد و دارای
تاالب هــای کشــور« بــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 

ابــاغ شــد. پایــگاه اطالع رســانی ریاســت جمهــوری

سرمقاله
الزامات تجاری سازی فرهنگ 

در ایران
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

دکتر علی رشیدپور

کــه کشــور مــا در ایــن زمینــه موفقیــت چندانی کســب 
ــت  ــی در دس ــن ناکام ــل ای ــی از دالی ــاید یک ــرده و ش نک

نداشــتن الگوهــای علمــی کارآمــد باشــد. 
بررســی های انجام شــده حاکــی از ایــن اســت کــه مدل هــای 
تجاری ســازی موجــود قابلیــت کاربــرد مناســب و مطلوبی در 
ــا را  ــگ کشــور م ــژه در حــوزه فرهن ــگ و به وی حــوزه فرهن
ندارنــد؛ لــذا ضمــن به کارگیــری تــوام بــا احتیــاط بســیار 
ــه  ــدن از قافل ــب نمان ــرای عق ــود ب ــای موج ــاد الگوه زی
ــورها،  ــل و کش ــایر مل ــگ س ــازی فرهن ــتابان تجاری س ش
ــگ  ــازی فرهن ــوی تجاری س ــی الگ ــر طراح ــه فک ــد ب بای
ــورمان  ــگ کش ــات فرهن ــرایط و اقتضائ ــا ش ــب ب متناس

باشــیم. 
مطالعــات اولیــه الزامــات و ماحظــات متعــددی را مطــرح 
می کننــد کــه بایــد در طراحــی الگــوی تجاری ســازی 
ایــن  از عمده تریــن  بعضــی  لحــاظ شــوند.  فرهنــگ 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــات ب ــات و ماحظ الزام
 الزامات ارزشی و کالن

ــی  ــت اجتماع ــر فعالی ــد ه ــز همانن ــازی نی در تجاری س
دیگــری بایــد ماحظــات الزم درخصوص مســائل اعتقادی، 
ــه شــیوه ای  ــرار داد و ب ــی را مدنظــر ق سیاســی و حاکمیت
عمــل کــرد کــه ایجــاد تعــارض و مشــکل را در پــی نداشــته 
ــا  ــری از ایده ه ــازی بهره گی ــدف تجاری س ــرا ه ــد؛ زی باش
در زمــان مقتضــی اســت و چنانچــه تعــارض یــا مشــکلی 
پیــش آیــد، زمــان و منابــع تلــف شــده و مانــع از تحقــق 
ــالت  ــه و رس ــذا وظیف ــود. ل ــازی می ش ــداف تجاری س اه
ــا  ــا و نظام ه ــد و باوره ــر عقای ــاالن تجاری ســازی تغیی فع
ــد  ــود بتوانن ــای موج ــد در چارچوب ه ــه بای ــت؛ بلک نیس
فعالیــت کــرده و بــه مقاصــد مــد نظــر دســت پیــدا کننــد.

 الزامات قانونی
 در فرآینــد تجاری ســازی بایــد بــا الزامــات قانونــی 
ــد سیاســت های حمایتــی، سیاســت های فرهنگــی  همانن
موجــود، قوانیــن و مقــررات و.... بــه شــیوه ای برخــورد کــرد 
کــه فرصت هایــی را بــرای موفقیــت حاصــل کننــد و از هــر 
ــا مخــل الزامــات  ــع ی ــا تاشــی کــه مان ــه فعالیــت ی گون
ــف  ــش و تضعی ــات کاه ــت و موجب ــود اس ــی موج قانون

ــرد. ــز ک ــود، پرهی ــی می ش هم افزای
 منابع و امکانات

ــزاری و  ــات نرم اف ــانی، امکان ــع انس ــی، مناب ــع مال  مناب
و... خمیرمایــه تجاری ســازی هســتند.  ســخت افزاری 
منابــع  فرهنــگ،  تجاری ســازی  در  خــاص  طــور  بــه 
انســانی بســیار مهــم و حیاتــی هســتند؛ زیــرا اغلــب 
زیربخش هــای فرهنــگ وابســتگی اندکــی بــه منابــع  
فیزیکــی و ســخت افزاری دارنــد؛ لــذا بایــد در فرآینــد 
تجاری ســازی فرهنــگ اطمینــان حاصــل شــود کــه افــراد 
ــکان  ــد و ام ــود دارن ــی وج ــدازه کاف ــه ان ــده ب ــب ای صاح
ــت؛  ــم اس ــا فراه ــای آن ه ــری از ایده ه ــل و بهره گی تعام
زیــرا نبــود یــا ناکافــی بــودن منابــع انســانی مؤثــر و کارآمد 

ــت. ــازی اس ــر تجاری س ــی در ام ــه ناکام ــه منزل ب
 ساختار و تشکیالت

ــرای  ــردی و ... ب ــه راهب ــف، برنام ــه و صن ــود اتحادی وج
موفقیــت هــر نــوع فعالیــت اجتماعــی و اقتصــادی 
ضــروری و اجتناب ناپذیــر اســت. تجاری ســازی یــک 
فعالیــت مقطعــی نیســت؛ لــذا نیازمنــد برنامه ریــزی 
ــه  ــن عرص ــر در ای ــور مؤث ــرای حض ــدت ب ــق و بلندم دقی

ــت. اس
 از طرفــی تجاری ســازی فرهنــگ نیــز هماننــد ســایر 
حوزه هــا نیازمنــد تشــکیات و اصنــاف بــرای وضــع 
مقــررات، احقــاق حقــوق و ... اســت و نداشــتن برنامه های 
راهبــردی و تشــکیات حمایتــی  فعالیت بلندمــدت در این 
 حــوزه را هــم بــه دلیــل چالش هایــی کــه بــا حــوزه باورهــا 
ــودن  و  ــا ب ــل نوپ ــه دلی ــم ب ــی دارد و ه ــام سیاس و نظ
احتمــال حضــور گســترده و بی برنامــه افــراد و موسســات 
ــا  ــا، ب ــا و نگرش ه ــان دیدگاه ه ــا هم ــا و ب از ســایر حوزه ه

مشــکل مواجــه خواهــد کــرد.
 پشتوانه دانش

ــت، اقتصــاد و.... پیش نیازهــای  ــی، مدیری دانــش بازاریاب
ورود بــه عرصــه تجاری ســازی فرهنــگ هســتند. هــر 
ــد و  ــه قــدر کافــی وجــود دارن ــد کــه ایــن دانش هــا ب چن
در دســترس هســتند امــا در بســیاری از مــوارد اســتفاده از 
آن هــا در حــوزه فرهنــگ بــا چالش هــا و ابهاماتــی همــراه 
ــردی هــم الزمــه  ــذا ایجــاد دانــش دقیــق و کارب اســت؛ ل

موفقیــت در ایــن فعالیــت اســت.
 الزامات بین المللی 

تجاری ســازی فرهنــگ بــدون داشــتن روابــط و تعامــات 
مناســب بین المللــی  امکان پذیــر نیســت و اگــر هــم 
محقــق شــود بســیار محــدود و جزئــی خواهــد بــود؛ دلیــل 
ایــن موضــوع هــم مربــوط بــه ماهیــت کاالهــا و خدمــات 
فرهنگــی و بــازار آن هاســت و کســانی در ایــن حــوزه 
موفــق هســتند کــه بتواننــد بازارهــای جهانــی را در ســیطره 
ــدگاری در  ــت و مان ــه موفقی ــذا الزم ــد؛ ل ــش درآورن خوی
تجاری ســازی فرهنــگ ایجــاد روابــط و تعامــات موثــر بــا 

ســایر ملــل و جوامــع اســت.

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سیاست

رســول زرگرپــور در نشســت خبــری خــود در 
جمــع اصحــاب رســانه اظهــار کــرد: معمــوال 
بــه کشــاورزان و دامــداران توصیــه می کنیــم 
ــژه  ــد؛ به وی ــه کنن ــود را بیم ــدات خ ــه تولی ک
ــکاتی  ــر مش ــه درگی ــان ک ــتان اصفه در اس
نظیــر ســرمازدگی و خشکســالی اســت؛ 
ــه  ــدوق بیم ــع صن ــتا از مناب ــن راس در همی
ــغ ۱5۰  ــال 95، مبل ــان س ــا پای ــاورزان ت کش
میلیــارد ریــال از بدهــی مطالبــه 6۰۰ میلیــارد 
ــون  ــد و اکن ــت ش ــاورزان پرداخ ــی کش ریال
45۰ میلیــارد بدهــی و کل بدهــی بیمــه 
ــت. ــده اس ــت ش ــتان پرداخ ــاورزان اس کش

 تثبیت 77 هزار فرصت شغلی 
با حمایت از واحدهای تولیدی

وی افــزود: در ســال گذشــته بســته حمایتــی 
ــک  ــای کوچ ــت از واحده ــه حمای ــوط ب  مرب
ــان  ــه اســتان اصفه و متوســط را داشــتیم ک
ــزار  ــش از ه ــت و بی ــی داش ــرد خوب  عملک
ــه مشــکل داشــتند  ــی ک و ۱5۰ واحــد صنعت
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد و بالــغ بــر هــزار 
و 8۰۰ میلیــارد تومــان منابــع در اختیارشــان 
تأکیــد  اصفهــان  اســتاندار  قــرار گرفــت. 
کــرد: بــا ایــن حمایــت کــه در ســال گذشــته 
ــت  ــزار فرص ــش از 77 ه ــه، بی ــام گرفت انج
بیــکاری جلوگیــری  از  و  تثبیــت  شــغلی 
ــا  ــد ب شــد. قــرار اســت ۱۰ هــزار واحــد جدی
ــش  ــت پوش ــال تح ــارد ری ــار 2۰۰ میلی اعتب
حمایتــی دولــت قــرار بگیــرد کــه البتــه 

ســقف اصفهــان را هنــوز اعــام نکردنــد؛ 
واحدهــای متقاضــی اخــذ تســهیات در 
ــرد. ــد ک ــام خواهن ــاب ثبت ن ــامانه بهینه ی س

 برنامه ریزی مدیریت آب 
برای کشت پاییزه و بهاره

برنامه ریــزی الزم در  داد:  ادامــه  زرگرپــور 
ارتبــاط بــا کشــت پاییــزه و بهــاره کشــاورزان 
توانســتند  کشــاورزان  و  شــده  انجــام 
ــا  ــد ت ــت ببرن ــر کش ــود را زی ــای خ زمین ه
ــدم و جــو داشــته  ــن گن ــزار ت حــدود 5۰۰ ه

ــیم. باش

ــات  ــر از معض ــی دیگ ــرد: یک ــه ک وی اضاف
اصفهــان فرســوده بــودن سیســتم فاضــاب 
بــود کــه بــر اســاس مصوبــه جدیــد شــورای 
خواهــد  اختیــار  در  الزم  اعتبــار  اقتصــاد 
بــود تــا شــبکه فاضــاب شــهر اصفهــان 
ــه  ــان در ادام ــتاندار اصفه ــود. اس ــد ش جدی
ــزاری  ــه برگ ــا اشــاره ب ــود ب ــای خ صحبت ه

باشــکوه انتخابــات 29 اردیبهشــت در کشــور 
و اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: انتخابــات 29 
ــت  ــان در امنی ــتان اصفه ــت در اس اردیبهش
۱۰۰ درصــدی برگــزار شــد کــه ایــن موضــوع 
بــا توجــه بــه تمهیداتــی بــود کــه در کل 
کشــور و البتــه در کمیتــه امنیتــی انتخابــات 

ــد. ــیده ش ــان اندیش ــتان اصفه اس
 در انتخابات یک رأی صحیح 

مأخوذه هم باطل نشد
ــا  ــتند ت ــاش داش ــمنان ت ــزود: دش وی اف
قــرار  تحت الشــعاع  را  انتخابــات  امنیــت 
ــن راســتا 26 اردیبهشــت  ــد کــه در همی دهن
را هــم مشــخص کــرده بودنــد؛ ولــی بــا 
تدابیــری کــه صــورت گرفــت، نتوانســتند 
کاری کننــد و انتخابــات در ســامت و امنیــت 

ــد. ــزار ش ــل برگ کام
حواشــی  بعضــی  درخصــوص  زرگرپــور 
فعلــی  انتخابــات  دربــاره  مطرح شــده 
ــت: برخــی حاشیه ســازی  ــح داد و گف توضی
کــرده بودنــد کــه بعضــی از صندوق هــای 
ــام  ــان باطــل شــده اســت؛ تم رأی در اصفه
ــم  ــام می کن ــب و اع ــائل را تکذی ــن مس ای
ــا هیــچ صندوقــی  ــان نه تنه در اســتان اصفه
کــه حتــی یــک رأی صحیــح مأخــوذه هــم 
ــه  ــق روال هم ــد طب ــر چن ــد؛ ه ــل نش باط
انتخابــات در ایــن دوره هــم بعضــی آرای 

ــود. ــل ب ــدوق باط ــل صن داخ
 در هیچ شعبه ای کمبود تعرفه 

نداشتیم
نکتــه  کــرد:  اعــام  اصفهــان  اســتاندار 

 دیگــری کــه در ایــن انتخابــات مطــرح شــد 
بحــث کمبــود تعرفــه بــود کــه در کشــور 
مطــرح شــد و مــن اعــام می کنــم در هیــچ 
ــان  ــتان اصفه ــذ رأی اس ــعب اخ ــک از ش ی
ــل  ــه از قب ــی ک ــه پیش بینی های ــه ب ــا توج ب
ــود تعرفــه نداشــتیم  ــود، کمب  انجــام شــده ب
و مشــکلی از ایــن جهــت در اســتان اصفهــان 

ــت. وجود نداش
ــه  ــه هم ــل ب ــه از قب ــان اینک ــا بی ــور ب زرگرپ
عوامــل اجرایــی اعــام شــده بــود کــه وقتــی 
خــود  تعرفه هــای  درصــد   7۰ شــعبه ای 
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــام کن ــرد، اع ــرف ک را مص
ــود  ــده ب ــام ش ــه انج ــری ک ــی دیگ پیش بین
تعرفه هــا در شــعب رأی گیــری بیــن 2۰ تــا 25 
درصــد از تعــداد واجدیــن شــرایط بیشــتر بــود. 

وی در بیــان جزئیــات آمــار تعرفه هــا اظهــار 
کــرد: در انتخابــات ریاســت جمهــوری 4 
ــل  ــه تحوی ــه تعرف ــزار برگ ــون و 35۰ ه میلی
ــون و 76۰  ــه 2 میلی ــم ک ــا دادی فرمانداری ه
هــزار تعرفــه مصــرف شــد و ۱ میلیــون و 6۰۰ 

هــزار تعرفــه مصــرف نشــد.
ــش  ــن بخ ــان ای ــان در پای ــتاندار اصفه اس
از صحبت هــای خــود بــا اعــام آمــار از 
مشــارکت مــردم در انتخابات 29 اردیبهشــت 
اظهــار کــرد: کل میــزان مشــارکت در اســتان 
اصفهــان در انتخابــات ریاســت جمهــوری 
از میــزان 54.۱5  74 درصــد اســت کــه 
درصــد ســهم آرای روحانــی و 4۰.42 درصــد 
ســهم آرای رئیســی در اســتان اصفهــان                    

ــت. اس

استاندار اصفهان مطرح کرد:

برگزاری انتخابات اصفهان در سالمت و امنیت کامل
تثبیت 77 هزار فرصت شغلی در استان اصفهان

ادامه از صفحه اول

ســردار  غامرضــا جالــی، رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل 
کشــور،  طــی ســخنانی بــا گرامیداشــت ســوم خــرداد و حلــول 
مــاه مبــارک رمضــان گفــت: نظــر بــه تاکید رهبــر معظــم انقاب، 
ــاد شــهدا و ایــن دســته از یــوم هللا  پاسداشــت و بزرگداشــت ی
ــک  ــور کم ــی کش ــت مل ــه امنی ــد ب ــزرگ می توان ــای ب و روزه
ــترش  ــور را گس ــرم کش ــدرت ن ــی ق ــای فرهنگ ــد و مولفه ه  کن

دهد.
رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور گفــت: عربســتان بــا 
ــدرت و از  ــی ق ــزار فیزیک ــه اب ــا و تهی ــردن زرادخانه ه ــم ک فراه
طرفــی انباشــت ســاح در کشــورهای همســایه و مرتجــع عــرب 
ــر  ــا تفک ــه ب ــرای مقابل ــری ب ــر تکفی ــن طراحــی تفک و همچنی
ــی  ــگ عقدیدت ــک جن ــال ی ــه دنب شــیعه و انقــاب اســامی ب
و ایدئولوژیــک بیــن وهابیــت و شــیعه در حوزه هــای مختلــف 

اســت. وی گفــت: در جهــان اســام هــر جــا کــه یــک جنــگ 
ــتان  ــا عربس ــرف آن حتم ــک ط ــت، ی ــلمان اس ــن دو مس بی

ســعودی وجــود دارد.
جالــی بــه دیــدار اخیــر رئیس جمهورآمریــکا بــا ســران کشــور 
عربســتان اشــاره کــرد و گفــت: اینکــه عربســتان بــه خــود اجازه 
می دهــد ایــران را تهدیــد بــه جنــگ نظامــی کنــد یــا اینکــه در 
ــن  ــد، نشــان دهنده ای ــه اشــغال نظامــی بزن ــن دســت ب بحری

اســت کــه مــا بــا دشــمنی ماننــد صــدام روبــه رو هســتیم. 
وی بــا بیــان اینکــه همــواره رهبــر معظم انقــاب تاکیــد دارند در 
برابــر دشــمنان اظهــار ضعــف نکنیــم، اظهــار داشــت: اولیــن گام 
 عقب نشــینی، عقب نشــینی های پی درپــی را بــه دنبــال دارد 
و طبــق منطــق و توصیــه شــهدا نبایــد بــه دلیــل تــرس از جنــگ 

هــر نــوع خواســته دشــمن را بپذیریم. ایســنا

ــی و  ــت مل ــیون امنی ــس کمیس ــردی، رئی ــن بروج عاءالدی
سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی، دربــاره تصویــب 
تحریــم غیرهســته ای از ســوی کمیتــه روابــط خارجــی مجلس 
ــم  ــام معظ ــوای مق ــر فت ــا ب ــا بن ــت: م ــار داش ــنای اظه س
ــاخت و  ــی، س ــه ان پی ت ــی و  برنام ــد بین الملل ــری، تعه رهب

بهره گیــری از بمــب هســته ای را حــرام می دانیــم. 
ــه  ــور ها در منطق ــیاری از کش ــه بس ــم اینک ــزود: علی رغ وی اف
از جملــه پاکســتان و رژیــم غاصــب صهیونیســتی دارای یــک 
چنیــن امکاناتــی هســتند، امــا مــا ســاح کشــتار جمعــی را بنــا 

بــر فتــوای رهبــر معظــم انقــاب حــرام می دانیــم.
 رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلس 
ــدی  ــا توانمن ــی م ــی دفاع ــا راه بازدارندگ ــه تنه ــان اینک ــا بی ب
ــه  ــن زمین ــه در ای ــت ک ــی اس ــزود: طبیع ــت، اف ــکی اس موش

هیچ گونــه فشــاری را در عرصــه بین المللــی نمی پذیریــم 
ــه  ــردی ادام ــم. بروج ــول نداری ــه ای را قب ــه توصی و هیچ گون
ــا  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــق جمه ــه ح ــت های ب داد: سیاس

ــت.  ــد یاف ــه خواه ــدار ادام ــتحکام و اقت اس
رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
ــران گفــت:  ــال ای ــه خصومــت آمریکایی هــا در قب ــا اشــاره ب ب
آمریکایی هــا بــه دنبــال حــذف توانمنــدی جمهــوری اســامی 
ایــران در جهــت اهــداف شــیطانی خودشــان هســتند؛ امــا مــا 

ــار چنیــن فشــارهایی نخواهیــم رفــت.  ــر ب ــه هیچ وجــه زی ب
بروجــردی در پایــان خاطرنشــان کــرد: آمریکایی هــا بــه 
دنبــال ایــن هســتند کــه جمهــوری اســامی ایــران یــک کشــور 
توانمنــد و قدرتمنــدی بــرای دفــاع از خــودش نباشــد. باشــگاه 

ــگاران خبرن

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور:

عربستان به دنبال راه اندازی جنگ بین وهابیت و شیعه است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

تنها راه بازدارندگی، توانمندی موشکی است

،،
انتخابات 29 اردیبهشــت در اســتان 
اصفهــان در امنیــت 100 درصــدی 
بــا  موضــوع  ایــن  کــه  شــد  برگــزار 
در  کــه  بــود  تمهیداتــی  بــه  توجــه 
کمیتــه  در  البتــه  و  کشــور  کل 
امنیتــی انتخابــات اســتان اصفهــان 

شــد اندیشــیده 

دبیر شورای عالی امنیت ملی:
عربستان کارخانه تولید 

تروریست برای منطقه است 
علــی شــمخانی، دبیــر شــورای عالــی امنیــت 
ــاس  ــرکت در اج ــور ش ــه منظ ــه ب ــران ک ــی ای مل
ــه روســیه  بین المللــی مقامــات امنیتــی مســکو ب
ــه  ــا روزنام ــه ای ب ــی مصاحب ــود، ط ــرده ب ــفر ک س
ــات  ــاره اتهام ــود را درب ــدگاه خ ــانت« دی »کامرس
ــپ«  ــد ترام ــوی »دونال ــران از س ــه ته ــده ب واردش
نظامیــان  مشــارکت  آمریــکا،  رئیس جمهــوری 
ایــران در حفــظ امنیــت مناطــق کاهــش تنــش در 

ــیه  ــک روس ــای دیپلماتی ــکار عمل ه ــوریه و ابت س
ــرده اســت.   ــان ک بی

 شــمخانی در رابطــه بــا ادعــای ترامپ دربــاره اینکه 
گویــا ایــران در بی ثباتــی خاورمیانــه نقــش داشــته 
و حامــی تروریســم اســت، گفــت: »ایــن اتهامــات 
ــه  ــه هیچ وج ــت و ب ــاس اس ــه و اس ــا بی پای کام
ــم  ــی ه ــه بین الملل ــا جامع ــدارد؛ قطع ــت ن واقعی
ــد  ــن ادعاهــا را جــدی تلقــی نخواهــد کــرد. بای ای
دیــد چــه کســی واقعــا از تروریســم حمایــت 
ــت  ــال اس ــدود 4۰ س ــون ح ــران اکن ــد. ای می کن
ــا  ــت و م ــم اس ــا تروریس ــارزه ب ــال مب ــه در ح ک
تاکنــون چندیــن هــزار نفــر کشــته در ایــن مبــارزه 

داده ایــم. آمریکایی هــا پــس از حادثــه ۱۱ ســپتامبر 
تــازه متوجــه شــدند تروریســم چیســت؛ در حالــی 
ــتین  ــپ نخس ــه ترام ــتیم ک ــاهد هس ــا ش ــه م ک
ــام داده  ــوری انج ــه کش ــود را ب ــی خ ــفر خارج س
ــد تروریســت محســوب  ــه تولی ــا کارخان ــه دقیق ک

می شــود.«
 ایــن مقــام بلندپایــه امنیتــی ایــران افــزود: 
»امــروزه همــه دیگــر می داننــد کــه تفکــر وهابیــت 
پــول بــه دســت آمــده از فــروش نفــت و نارضایتــی 
ــی  ــت موروث ــده از حکوم ــود آم ــه وج ــی ب سیاس
در عربســتان ســعودی، همــه این هــا جوانــان 
ــات  ــدرت بی ثب ــه ق ــه وجــود آورده ک ــی را ب تندروی

کــردن اوضــاع در ریــاض را ندارنــد؛ ولــی ممانعتــی 
ــراق  ــن و ع ــوریه، یم ــه س ــا ب ــزام آن ه ــرای اع ب
وجــود نــدارد. در حقیقــت نقالــه تولیــد تروریســت 
در عربســتان دائمــا در حــال گــردش اســت. شــما 
اگــر دقــت کنیــد، هیــچ یــک از تروریســت ها 
در هیــچ نقطــه از جهــان نــه شــیعه هســتند 
ــه  ــی حمل ــه کس ــید چ ــد پرس ــی. بای ــه ایران و ن
۱۱ ســپتامبر را ســازماندهی کــرد؟ چــه کســی 
ــار  ــا انفج ــه ای از اروپ ــی در گوش ــد گاه ــر از چن ه
ــراد  ــی اف ــه کس ــد؟ چ ــام می ده ــتی انج تروریس
ــرای اقدامــات تروریســتی در  ــاز را ب ــدرو در قفق تن

روســیه آمــوزش می دهــد؟« دانشــجو

بین الملل
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محمدباقــر نوبخــت دربــاره نقــش فضــای مجازی در مشــارکت 
مــردم در انتخابــات اظهــار کــرد: فضــای مجــازی ایــن فرصــت 
ــن  ــه از ای ــی را ک ــم اطاع رســانی کاف ــا بتوانی ــرد ت ــم ک را فراه
ــی  ــه رســانه مل لحــاظ در ســایر مجــاری اطاع رســانی از جمل

دچــار مشــکل بودیــم، انجــام دهیــم.
وی تاکیــد کــرد: بــا اســتفاده از فضــای مجــازی توانســتیم بــه 
خوبــی اطاع رســانی کنیــم؛ بنابرایــن دولــت معتقــد اســت کــه 
بایــد بیــش از پیــش بــرای صیانــت از ایــن فضــا اقــدام کنیــم.
ــاره  ــوالی درب ــه س ــخ ب ــن در پاس ــت همچنی ــخنگوی دول س
ــدد  ــک ع ــه ی ــردم ب ــارکت م ــت: مش ــات گف ــت انتخاب امنی
بی ســابقه از نظــر کمــی و مطلــق در انتخابــات رســید. بیــش 
ــه ناشــی از  ــال آرامــش ک ــد و در کم ــر آمدن ــون نف از 4۰ میلی
ــد  ــرکت کردن ــات ش ــود، در انتخاب ــا ب ــم م ــردم فهی ادراک م
رخ  در کشــور  اتفــاق ســوئی  اینکــه کوچک تریــن   بــدون 

دهد.
نوبخــت تصریــح کــرد: ایــن موضــوع نشــانگر امنیــت و صیانت 

آرا بــود و دولــت تــاش کــرد مــّر قانــون را رعایــت کنــد.
وی یــادآور شــد: یکــی از مشــکاتی کــه بــا آن مواجــه شــدیم 
 ایــن بــود کــه عــده ای ســاعت ها در صف هــا ایســتادند 
و ســاعت 24 بــه پــای صندوق هــا رســیدند و بــه آنــان 
ــا  ــذرد، رای آن ه ــاعت 24 بگ ــه از س ــک دقیق ــر ی ــد اگ گفتن
ــد از  ــته بع ــنوات گذش ــه در س ــی ک ــود؛ در حال ــه نمی ش گرفت
ســاعت 24 رای آن هایــی کــه در پــای صندوق هــا بودنــد، اخــذ 

می شــد.
وی تاکیــد کــرد: دولــت بــه دلیــل اینکــه بعدهــا نگوینــد ایــن 
انتخابــات بــا تخلــف و نادیــده گرفتــن قانــون خاتمــه یافــت از 
یــک تعــداد آرا کــه حــق هموطنــان بــود، رای بدهنــد در برابــر 

نظــر شــورای نگهبــان تســلیم شــد. 
ــه اعتــراض یکــی از نامزدهــا اشــاره کــرد   ســخنگوی دولــت ب
و گفــت: شــورای نگهبــان پیــش از اینکــه وزارت کشــور جــواب 
ایــن نامــزد را بدهــد، جــواب وی را داد و تاکیــد کــرد کــه قانــون 
بــه خوبــی اجــرا شــد و مــا مراقبــت الزم را داشــتیم. افکارنیــوز

سخنگوی دولت:

استفاده دولت از فرصت فضای مجازی در انتخابات 

ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــن دانش آشــتیانی، وزی فخرالدی
دربــاره مباحــث مربــوط بــه ســند 2۰3۰ اظهــار داشــت: 
ــث  ــود، بح ــا ب ــر م ــتر مدنظ ــند بیش ــن س ــه در ای آنچ

ــوده اســت. آمــوزش ب
وزیــر آمــوزش و پــرورش افــزود: آمــوزش ۱۰۰ درصــدی 
)رفــع بی ســوادی(، یکــی از بندهــای مهــم ایــن ســند 
اســت. تمامــی ایــن مــوارد در ســند تحــول نیــز وجــود 
دارد و مــا تاکنــون اصــا مســائل ســند 2۰3۰ را اجرایــی 

نکــرده بودیــم. 
در هفته هــای گذشــته دولــت هــم مصوبــه ای را کــه در 
ایــن زمینــه داشــت، متوقــف کــرده بــود. ایــن مســائلی 
ــال  ــوارد در ح ــن م ــه ای ــت ک ــرح اس ــرون مط ــه بی ک

اجراســت، کــذب محــض اســت.
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــن دانش آشــتیانی، وزی فخرالدی
ــند 2۰3۰  ــدی در س ــود بن ــه می ش ــه »گفت ــاره اینک درب
وجــود دارد کــه اجــرای بخشــی از آن را غیرممکــن 

ایــن  تعهــد داده تمامــی مــوارد  ایــران  می کنــد و 
ــه، اصــا چنیــن چیــزی   ســند را اجــرا کنــد«، گفــت: ن

ندارد.
 وزیــر آمــوزش و پــرورش افــزود: در بحــث محتــوا 
و کتــب درســی، کارهــای بســیار مهمــی صــورت گرفتــه 
کــه محتــوای کتــب درســی متناســب بــا ســند تحــول 

باشــد. 
در بحــث ســاماندهی کــه از مســائل مهــم ســند اســت 
بــه دنبــال کنــار گذاشــتن  تصدیگــری هســتیم. پیــش 
از عیــد، بخشــنامه ای را بــه همــه اســتان ها ارســال 
ــه  ــه ب ــوارد را از داخــل وزارتخان ــی از م ــه خیل ــم ک کردی
ــار  ــض اختی ــق تفوی ــه مناط ــتان ها ب ــتان ها و از اس اس

دهیــم. 
دنبــال  را  سیســتم  چابک ســازی  و  ســاماندهی 
می کنیــم کــه ان شــاءهللا بتوانیــم در ایــن بخــش هــم 

بــه  اجــرای ســند کمــک کنیــم. تســنیم

وزیر آموزش و پرورش:  

موارد سند ۲۰۳۰ اجرایی نشد 



اخبار استان
تولید طال در قطب طالی کشور 

همچنان سنتی است
ــده و  ــی، تولیدکنن ــر صالح علی اصغ کیمیای وطن
صادرکننــده ماشــین آالت طالســازی اســتان اصفهــان 
گفــت: رونــد ســنتی تولیــد طــال، ایــران را بــه 

واردکننده طال و جواهرات تبدیل می کند. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
بازدیــد کمیتــه  در حاشــیه  علی اصغــر صالحــی 
ــع  ــای کمیســیون صنای ــزات و ســنگ های گرانبه فل
اتــاق بازرگانــی اصفهــان تصریــح کــرد: در 20 ســال 
ــال داشــته؛  ــه صــادرات ط ــه ترکی ــران ب گذشــته، ای
ولــی در حــال حاضــر از ایــن کشــور طــال و جواهرات 
وارد می کنیــم. وی اضافــه کــرد: بــرای ســاخت یــک 
ــش از  ــنتی بی ــه روش س ــران ب ــال در ای ــه ط قطع
ــار ســاعت وقــت صــرف می شــود؛ در حالی کــه  چه
در روش صنعتــی کمتــر از ده دقیقــه زمــان می بــرد 
و عــالوه بــر صرفه جویــی هزینه هــا، تولیــد باکیفیــت 
ــد. وی  ــده می رس ــت مصرف کنن ــه دس ــف ب و ظری
خواســتار حمایــت دولــت از تولیــد طــال و جواهــرات 
شــد و گفــت: نوســازی صنعــت طــال می توانــد ایــران 
را بــه قطــب صادرکننــده طــالی جهــان تبدیــل کنــد 
ــای  ــه واحده ــهیالت ب ــه تس ــا ارائ ــم ب ــن مه و ای
ــه  ــد ســنتی ب ــل تولی ــا هــدف تبدی ــدی طــال ب تولی

ــت.  ــت یافتنی اس ــال، دس ــی ط صنعت
صالحــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت: 
تمــام دنیــا از ســاخت طــال مالیــات بــر ارزش 
افــزوده را برمی دارنــد؛ ولــی در ایــران ایــن مالیــات 
نــوع  ایــن  از اصــل طــال محاســبه می شــود و 
محاســبه، ضربــه مهلکــی بــر ایــن صنعــت قدیمــی 
اصفهــان وارد ســاخته اســت. وی تاکیــد کــرد: رونــد 
کنونــی باعــث می شــود تــا یــک ســال دیگــر ایــران 
بــه واردکننــده صــرف طــال تبدیــل شــود؛ زیــرا 
کشــورهای تولیدکننــده طــال مالیــات بــر ارزش 

ــد. ــذف کردن ــز ح ــال نی ــاخت ط ــزوده را از س اف

نقدینگی را باید به سمت تولید 
هدایت کنیم

نماینــده مــردم نجف آبــاد و تیــران و کــرون در 
مجلــس شــورای اســالمی گفــت: اعتقــاد دارم 
ظرفیــت داخلی مــان هنــوز بــه  خوبــی فعــال نشــده 
ــارد تومــان  ــه طــوری کــه 1250 هــزار میلی اســت؛ ب
نقدینگــی داریــم کــه فعــال ایــن نقدینگــی مســکوت 
ــه  ــم و ب ــال کنی ــی را فع ــن نقدینگ ــر ای ــت. اگ اس
ــع  ــا مناب ــم ب ــا می توانی ــم، قطع ــد ببری ســمت تولی
علمــی خوبــی کــه  و ظرفیت هــای  داخلی مــان 
ــم و رشــد  ــم، کل معضــالت کشــور را حــل کنی داری
اقتصــادی را بــه 15 درصــد برســانیم. ابوالفضــل 
ــما از  ــه ش ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس ابوتراب
رئیس جمهــور منتخــب چــه درخواســتی داریــد، 
اظهــار کــرد: بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم 
ــد  ــه از بع ــی و چ ــد داخل ــه از بع ــرایط - چ ــه ش ک
ــن  ــه همی ــی - بســیار حســاس اســت؛ ب بین الملل
ــور منتخــب  ــه رئیس جمه ــد ب ــوا بای ــام ق ــل تم دلی
معظــم  مقــام  کــه  همان طــور  و  کمــک کننــد 
ــدان  ــط می ــت وس ــد »دول ــا فرموده ان ــری باره رهب

ــد.« ــک کنن ــه آن کم ــد ب ــه بای ــت و هم اس
ــن  ــات و در ای ــد از انتخاب ــن بع ــزود: بنابرای وی اف
ــه رفاقت هــا  برهــه زمانــی، بایــد رقابت هــا تبدیــل ب

شــود. ایســنا

کوتاه از اقتصاد
معاون سازمان مالیاتی خبر داد:

 خردادماه، موعد ارائه 
اظهارنامه مالیاتی

معــاون مالیات هــای مســتقیم ســازمان امــور مالیاتــی 
کشــور گفــت: موعــد ارائــه اظهارنامــه مالیاتــی صاحبــان 

مشــاغل )اشــخاص حقیقــی( خردادمــاه اســت. 
ــر  ــورداری از ه ــه برخ ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــادر جنت ن
منــوط  مالیاتــی  معافیت هــای  و  تســهیالت  نــوع 
ــی  ــرر قانون ــد مق ــی در موع ــه مالیات ــه اظهارنام ــه ارائ ب
ــور  ــه منظ ــاالن اقتصــادی ب ــار داشــت: فع اســت، اظه
بهره منــدی از مشــوق های قانونــی نــرخ صفــر یــا 
ــی  ــه مالیات ــد اظهارنام ــر، بای ــهیالت دیگ ــه تس هرگون

ــد.  ــه کنن ــی ارائ ــرر قانون ــت مق ــود را در مهل خ
مالیات هــای  قانــون  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
مودیــان  افــزود:   1۳۹۴ ســال  مصــوب  مســتقیم 
ــت  ــدی از معافی ــور بهره من ــه منظ ــی ب ــرم مالیات محت
مالیاتــی بــرای عملکــرد ســال ۹5، حداکثــر تــا ۳1 
خردادمــاه ســال جــاری مهلــت دارنــد اظهارنامــه 
مالیاتــی را ارائــه دهنــد. معــاون مالیات هــای مســتقیم 
ــرد: در  ــان ک ــور خاطرنش ــی کش ــور مالیات ــازمان ام س
ــا هــر میــزان درآمــد  ــان مشــاغل ب صورتــی کــه صاحب
 اظهارنامــه مالیاتــی خــود را در مهلــت مقــرر ارائــه نکننــد
عــالوه بــر اینکــه مکلــف بــه پرداخــت مالیــات هســتند 

مشــمول جرائــم نیــز خواهنــد شــد. مهــر

نرخ سود »تسهیالت مسکن« 
باید کم شود

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور 
گفــت: بایــد ســعی کنیــم تســهیالت را بــه متقاضیــان 
ــازار  ــفته بازی در ب ــا س ــم ت ــکن بپردازی ــی مس واقع

مســکن ایجــاد نشــود. 
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ــی، رئی ــرج هللا رجب ف
کشــور، گفــت: نــرخ ســود تســهیالت مســکن را بایــد 
2 تــا ۳ درصــد کاهــش دهیــم تــا بتوانیــم مــردم را بــه 

ســمت خریــد مســکن ســوق دهیــم. 
وی در ادامــه افــزود: بــا شناســایی نیازمنــدان واقعــی 
ــوان  ــا، می ت ــه آن ه ــهیالت ب ــت تس ــکن و پرداخ مس

ــد.  ــازار ش ــفته بازی در ب ــوادگری و س ــع س مان
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور 
افــزود: بایــد یــک تحــرک در بــازار مســکن بــا پرداخت 
ــرخ ســود  ــا کاهــش ن تســهیالت ایجــاد کنیــم؛ امــا ب
بایــد مراقــب باشــیم شــوکی در بــازار مســکن ایجــاد 

نشــود. خبــر فارســی

توزیع ۵۰ هزار تن برنج و شکر 
تنظیم بازاری

ــج و شــکر  ــن برن ــاد اعــالم کــرد: 50 هــزار ت وزارت جه
بــرای تنظیــم بــازار مــاه رمضــان توزیــع می شــود؛ 
ضمــن اینکــه قیمــت گوشــت مــرغ دولتــی بــرای 

اســت.  تومــان   5۷00 مصرف کننــدگان 
ــه  ــور دام از عرض ــتیبانی ام ــرکت پش ــل ش ــر عام مدی
ــا ۳  ــه 2 ت ــن گوشــت مــرغ منجمــد و روزان 20 هــزار ت
هــزار الشــه گوشــت گوســفندی تنظیــم بــازاری در مــاه 
ــر  ــت ه ــه قیم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر داد و ب ــان خب رمض
کیلوگــرم گوشــت مــرغ منجمــد ذخیره سازی شــده 
بــه صــورت عمــده درب ســردخانه 5۳00 تومــان اســت 
ــد  ــرغ منجم ــت م ــرم گوش ــر کیلوگ ــت ه ــزود: قیم اف
بــرای مصرف کننــده بــا احتســاب هزینــه حمــل و نقــل 
ــاره قیمــت و چگونگــی  ــی درب 5۷00 تومــان اســت. ول
توزیــع گوشــت قرمــز نیــز گفــت: گوشــت قرمــز منجمــد 
ــان  ــزار توم ــرم 21 ه ــر کیلوگ ــت ه ــه قیم ــی ب  واردات
و گوشــت قرمــز منجمــد تولیــد داخــل نیــز بــا قیمت 20 

هــزار تومــان توزیــع می شــود. اقتصادآنالیــن

ساخت ایران

الیکو
محمــود زینــی، نمــاد یــک کارآفریــن نمونــه اســت. وی در ســال 1۳55 بــا شــرکای 
خــود شــرکت الیکــو را تنهــا در هفــت مــاه تأســیس کــرد. الیکــو، اولیــن تولیدکننــده 
ــدود ۳۹  ــت ح ــس از گذش ــون پ ــه هم اکن ــت. چنانچ ــران اس ــواب در ای کاالی خ
ــان دهنده  ــن نش ــند و ای ــو می شناس ــام الیک ــه ن ــاف را ب ــراد لح ــی اف ــال بعض س
ــد  ــامل ۴ برن ــو ش ــروه الیک ــت. گ ــر اس ــد معتب ــن برن ــت ای ــی و قدم خوش نام
الیکــو، ویوانــا، پــرک و دیــز ایــن کالــرز اســت کــه هــر کــدام از ایــن برندهــا، دارای 
خصوصیاتــی بــه شــرح زیــر هســتند: الیکــو: برنــد اصلــی و قدیمــی ایــن شــرکت 
ــت  ــل کیفی ــه دلی ــو ب ــرکت الیک ــوالت ش ــادرات محص ــی ص ــا: در پ ــت . ویوان اس
ــه برندهــای  ــه مجموع ــا ب ــام ویوان ــا ن ــی ب ــام صادرات ــن شــرکت ن محصــوالت ای
ــه فعالیــت خــود در  ایــن شــرکت اضافــه شــد کــه حــدود 15 ســال اســت کــه ب
تولیــد اجنــاس بــا کیفیــت مشــغول بــه کار اســت. پــرک: برنــد دیگــر از مجموعــه 
ــا  ــد طراحــی ب ــد محصــوالت متوســط از دی ــه تولی ــه ب ــو اســت ک ــای الیک برنده
قیمــت مناســب تر مشــغول اســت. دیــز ایــن کالــرز: وظیفــه آن تولیــد و دوخــت 
محصوالتــی اســت کــه طرح هــای پارچــه آن از کشــورهای دیگــر خریــداری شــده 

ــوند. ــل می ش ــت و تکمی ــگ دوخ ــه چاپرن و در کارخان

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهگروه اقتصاد

ــر  ــال دو تغیی ــرم س ــل گ ــیدن فص ــا فرارس ب
اتفــاق  مشــترکین  قبض هــای  در  عمــده 
ــوس  ــش محس ــر، کاه ــن تغیی ــد؛ اولی می افت
قبض هــای گاز اســت. قبض هــای نجومــی 
ــیاری  ــدام بس ــر ان ــرزه ب ــتان ها ل ــه زمس گاز ک
ــا رفتــن  از خانواده هــا می انداخــت، همزمــان ب
ــور  ــار ظه ــه انتظ ــدد و ب ــت برمی بن ــرما رخ س
دوبــاره زمســتان می نشــیند؛ امــا دومیــن 
تغییــر افزایــش مصــرف بــرق و بــه دنبــال آن 
ــرق اســت. هــر  ــی ب صــدور قبض هــای آنچنان
چنــد بــه عقیــده بســیاری کارشناســان قیمــت 
انــرژی در ایــران بســیار کمتــر از میانگیــن 
جهانــی اســت، امــا بــاز هــم بســیاری از 
ــا  ــا ب ــن قبض ه ــرای پرداخــت ای ــا ب خانواده ه
مشــکل مواجــه هســتند؛ بــه همیــن دلیــل هم 
یــک راهــکار مهــم پیــش روی هــر کــدام از مــا 

ــرار دارد.  ق
بایــد گفــت مصــرف انــرژی در کشــور مــا 
 بســیار بیشــتر از اســتاندارد جهانــی اســت 
و بــه همیــن دلیــل هــم بــر همــه مــا واجــب 
اســت کــه اصــالح الگــوی مصــرف را در پیــش 
ــک  ــور کم ــاد کش ــه اقتص ــم ب ــا ه ــم ت بگیری
کنیــم و هــم خودمــان از گزنــد قبض هــای 
نجومــی در امــان بمانیــم. امــا راهکارهــای دور 

ــت؟ ــی چیس ــای نجوم ــدن از قبض ه مان
 کولر گازی

برقــی  وســایل  پرمصرف تریــن  از  یکــی 
ــتفاده از  ــت. اس ــای گازی اس ــی، کولره خانگ
ایــن کولرهــا، هزینــه بــرق شــما را بــه شــدت 
ــکان  ــد ام ــا ح ــن ت ــد. بنابرای ــش می ده افزای
ــزوم در  ــا در صــورت ل ــد ی از آن اســتفاده نکنی
ســاعات اوج بــار از آن هــا اســتفاده نکنیــد. 
ــایه  ــرگازی در س ــور کول ــب موت ــن نص همچنی
باعــث جلوگیــری از اتــالف میــزان جالــب 
توجهــی از انــرژی مصرفــی ایــن کولرهــا خواهد 
شــد؛ عــالوه بــر ایــن مــوارد بــه ایــن نکتــه نیــز 

توجــه کنیــد کــه بــرای اســتفاده از کولــر گازی 
بهتــر اســت کولرهــای دارای آرم اســتاندارد و بــا 

ــاال انتخــاب شــود.  ــرژی ب ــه ان رتب
ــد  ــا گری ــر گازی ب ــک کول ــه از ی ــی ک در صورت
A بــه جــای کولــر بــا گریــد G اســتفاده شــود 
ــرق  ــرف ب ــزان مص ــد در می ــش از ۴0 درص بی

صرفه جویــی خواهــد شــد. 
در هــر صــورت توجــه داشــته باشــید کــه هزینه 
ــر  ــدودا ۴ براب ــر گازی ح ــن کول کم مصرف تری

هزینــه کولرهــای آبــی اســت.

 یخچال و فریزر
ــی  ــایل برق ــن وس ــر از پرمصرف تری ــی دیگ یک
ــود  ــا وج ــت. ب ــزر اس ــال و فری ــی، یخچ خانگ
ــبانه روز  ــاعات ش ــام س ــال در تم ــه یخچ اینک
بــه بــرق وصــل اســت، ولــی مدت زمــان 
ــی  ــه عوامل ــال ب ــودن یخچ ــن ب ــی روش واقع
ماننــد مدت زمــان بــاز بــودن در آن، درجــه 
بــه  همچنیــن  و  آن  تنظیم شــده  حــرارت 
شــرایط محیــط اطــراف آن بســتگی دارد. بــرای 
ــود را  ــال خ ــرق یخچ ــه ب ــد هزین ــه بتوانی اینک
ــال  ــد یخچ ــعی کنی ــانید، س ــل برس ــه حداق ب
را در خنک تریــن قســمت آشــپزخانه قــرار 
دهیــد و از گذاشــتن آن در مجــاورت اجــاق 
گاز، آبگرمکــن و ســایر دســتگاه های گرمــازا 

ــد.  ــودداری کنی خ
همچنیــن توجــه کنیــد کــه یخچــال در معــرض 

تابــش نــور خورشــید قــرار نگیــرد. ســعی کنیــد 
یخچــال دســت کم 20 ســانتیمتر بــا دیــوار 
ــه  ــوا ب ــردش ه ــا گ ــد ت ــته باش ــه داش فاصل
ــور یخچــال زمــان  درســتی انجــام گیــرد و موت

ــد.  ــری روشــن بمان کمت
بــه ایــن نکتــه مهــم نیــز توجــه کنیــد کــه بــه 
ــای  ــر لوله ه ــاک ب ــرد و خ ــتن گ ــل نشس دلی
ــی  ــه خوب ــرارت ب ــال ح ــال، انتق ــت یخچ پش
ســعی کنیــد  بنابرایــن  نمی شــود.  انجــام 
پشــت  لوله هــای  دوبــار  دســت کم ســالی 

یخچــال را تمیــز کنیــد.
 وسایل روشنایی

ــول روز از  ــکان در ط ــد ام ــد در ح ــعی کنی س
ــتفاده از  ــون اس ــد؛ چ ــره ببری ــی به ــور طبیع ن
ــرای  ــدارد و ب ــه ای ن ــچ هزین ــور خورشــید هی ن
ســالمت خودتــان بهتــر اســت. در ایــن صــورت 
ــد.  ــز کاهــش می یاب ــان نی ــه قبــض برقت هزین
یکــی  کم مصــرف،  المپ هــای  از  اســتفاده 

از ســاده ترین راه هــا بــرای کاهــش هزینــه 
ــای  ــه ج ــر اســت ب ــن بهت ــرق اســت؛ بنابرای ب
رشــته ای  ارزان قیمــت  المپ هــای  خریــدن 
کــه عمــر بســیار کوتاهــی دارنــد و بیــش از ۹5 
ــد  ــل می کنن ــا تبدی ــه گرم ــرژی را ب ــد ان درص
اســتاندارد  آرم  دارای  المپ هــای کم مصــرف 
 بخریــد کــه هــم عمــر طوالنی تــری دارنــد 
و هــم تقریبــا بــه انــدازه یک چهــارم المپ هــای 

رشــته ای انــرژی مصــرف می کنند. 
ــدی از المپ هــای  در حــال حاضــر نســل جدی
ــه در  ــود دارد ک ــازار وج ــرف در ب ــوق کم مص ف
کنــار مصــرف بســیار انــدک، نــور جالــب توجهی 
در  شــاید  المپ هــا  ایــن  می کنــد.  تولیــد 
ــی  ــرف معمول ــای کم مص ــگاه اول از المپ ه ن
گران تــر باشــد، امــا ایــن در طوالنی مــدت 
بــرق کمتــری مصــرف می کنــد و همچنیــن بــه 
دلیــل تکنولــوژی جدیــد طــول عمــر بیشــتری 
دارد. پــس در نهایــت ایــن المپ هــا بســیار بــه 

صرفه تــر از المپ هــای کم مصــرف معمولــی 
اســت.

 ساعات اوج مصرف
کلیدی تریــن نکتــه بــرای کــم کــردن مبلــغ قبــض 
از  بــرق، اســتفاده درســت و زمان بندی شــده 
وســایل برقــی اســت. بــر اســاس قوانیــن 
عنــوان  بــه  شــبانه روز  در  ســاعاتی  جدیــد 
ســاعات اوج مصــرف در نظــر گرفتــه شــده 
کــه در ایــن ســاعات مبلــغ بــرق بیشــتر اســت 
ــرف  ــار مص ــش ب ــاعات کاه ــوض در س و در ع
ــدی  ــن زمان بن ــت. ای ــر اس ــرق ارزان ت ــغ ب مبل
درج  بــرق  قبض هــای  پشــت  در  معمــوال 
شــده اســت؛ در غیــر ایــن صــورت بــا تمــاس 
بــا اداره بــرق محــل ســکونتتان می توانیــد 
از ایــن زمان بنــدی آگاه شــوید. بــا کمــک 
بــه  می توانیــد  مصــرف  زمان بنــدی  ایــن 
ــرق خــود  ــغ قبــض ب طــرز چشــمگیری از مبل

ــد. بکاهی

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

برق و قبض های نجومی

رئیــس اتحادیــه کبــاب و بریانــی اصفهــان قیمــت 
ــارک  ــاه مب ــرای م ــه را ب ــم، آش و کله پاچ ــواع حلی ان

ــرد.  ــالم ک ــان اع ــان در اصفه رمض
احمدرضــا اخــوان ارجمنــد بــا بیــان قیمــت انــواع 
ــت  ــت: قیم ــار داش ــان اظه ــاه رمض ــم و آش در م حلی
حلیم بادمجــان ممتــاز هــر کیلــو 10 هــزار تومــان، درجــه 
یــک ۹ هــزار تومــان، درجــه دو 8 هــزار تومــان و درجــه 

ســه ۷ هــزار تومــان اســت. 
ــله قلمکار  ــت آش ش ــان قیم ــاه رمض ــزود: در م وی اف
ــان،  ــزار توم ــک ۶ ه ــه ی ــان، درج ــزار توم ــاز ۷ ه ممت
درجــه دو 5 هــزار تومــان و قیمــت هــر کیلــو آش 
آبــادان، آش شــیراز و ... 5 هــزار تومــان تعییــن شــده 

ــت.  اس

ــن  ــان همچنی ــان اصفه ــاب و بری ــه کب ــس اتحادی رئی
قیمــت هــر کیلــو حلیم شــیر ممتــاز بــا تزئینــات کامــل 
را ۹ هــزار تومــان، حلیم شــیر درجــه یــک 8 هــزار 
تومــان، حلیــم شــیر درجــه دو ۷ هــزار تومــان و حلیــم 

ــرد.  ــان اعــالم ک ــات را ۷ هــزار توم ــا تزئین ســاده ب
ــک در  ــو عدســی درجــه ی ــزود: قیمــت هــر کیل وی اف
ــه دو 5  ــی درج ــان و عدس ــزار توم ــان ۶ ه ــاه رمض م

ــت.  ــان اس ــزار توم ه
ــاه رمضــان  ــه در م ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــد ب ــوان ارجمن اخ
ــه طــرز محسوســی افزایــش  ــرای کله پاچــه ب تقاضــا ب
ــراه  ــه هم ــزرگ ب ــه ب ــت کله پاچ ــت: قیم ــد، گف می یاب
۴ عــدد پاچــه ۴0 هــزار تومــان و قیمــت هــر کله پاچــه 

کوچــک ۳5 هــزار تومــان اســت. ایمنــا

بــازار طــال در دومیــن مــاه از ســال بــا نوســانات و تحوالتــی همــراه بــود؛ بــه 
طــوری کــه هــر گــرم طــالی 18عیــار 5000 تومــان،  مثقــال طــال 20 هــزار تومان 
ــواع  ــد. ان ــدا کردن ــی ۶8 دالر نوســان قیمــت پی ــازار جهان ــس طــال در ب و اون
ــا نوســانات نســبی  ــاه از ســال جــاری ب ــن م ــی در دومی ــازار داخل طــال در ب
همــراه بــود؛ طــالی 18 عیــار و مثقــال طــال در ابتــدای اردیبهشــت ماه شــیب 
افزایشــی گرفــت؛ پــس از آن در میانه هــای مــاه نــرخ طــال در جهــت نزولــی 
حرکــت کــرد و ســپس در اواخــر مــاه بــار دیگــر ســمت و ســوی افزایشــی بــه 
خــود گرفــت. همیــن وضعیــت بــه طــور نســبی بــرای اونــس طــال در بــازار 
ــار  ــرم طــالی 18 عی ــر گ ــال، ه ــواع ط ــان ان ــود. در می ــم ب ــز حاک ــی نی جهان
ــان  ــان در نوس ــزار توم ــا 118 ه ــان ت ــزار توم ــن 11۳ ه ــت ماه بی در اردیبهش
ــر  ــان نوســان داشــته باشــد. ه ــاه 5000 توم ــن م ــوع در ای ــا در مجم ــود ت ب
ــا  ــازار داخلــی در اولیــن روزهــای اردیبهشــت ماه ب گــرم طــالی 18 عیــار در ب

ــاز کــرد و در روزهــای بعــد  ــی خــود را آغ ــد نزول ــرخ 118 هــزار تومــان رون ن
ــاه  ــه م ــان رســید. در ادام ــزار توم ــه حــدود 11۷ ه ــاه، ب ــن روز م ــا دهمی و ت
ــان  ــزار توم ــه 11۴ ه ــدا ب ــه داشــت و ابت ــار ادام ــی طــالی 18 عی ــد نزول  رون
و ســپس در دهــه پایانــی مــاه بــه حــدود 11۳ هــزار تومــان کاهــش یافــت. در 
آخریــن روزهــای مــاه بــا شــیبی مالیــم نــرخ ایــن نــوع طــال دوبــاره افزایشــی 
شــد و در آخریــن روز مــاه بــه 115 هــزار تومــان رســید. همیــن وضعیــت تــا 

حــدودی زیــادی بــرای مثقــال طــال در اردیبهشــت ماه وجــود داشــت.
ــان  ــزار توم ــا 511 ه ــان ت ــزار توم ــن ۴۹0 ه ــاه بی ــن م ــال در ای ــوع ط ــن ن  ای
ــرخ 511  ــا ن ــود را ب ــد خ ــاه، رون ــدای م ــال در ابت ــال ط ــود. مثق ــان ب در نوس
هــزار تومــان آغــاز کــرد. ســپس در روزهــای بعــد قیمــت طــال بــه 50۷ هــزار 
ــش ــان کاه ــزار توم ــه 50۳ ه ــاه ب ــه م ــه و در نیم ــید و در ادام ــان رس  توم

 یافت.. اقتصادآنالین

ــرح  ــوزه ICT مط ــروز در ح ــه ام آنچ
ــت را  ــن صنع ــی ای ــد آت ــت و رون اس
متوجــه خــود کــرده، افزایــش ترافیــک 

ــت. ــا در دنیاس دیت
 هرچقــدر جامعــه بــه ســمت مصــرف 
ویدئــو ســوق یابــد، حجــم تبــادل 
ــث  ــد و باع ــش می یاب ــک افزای ترافی
ــادل ترافیــک  ــا تســهیل تب می شــود ت
در کانــون توجــه قــرار گیــرد، بســتری 
ترافیــک  تــا حجــم  فراهــم شــود 
بیشــتری را از خــود عبــور دهــد و 

ــاالی تقاضــا  ــه حجــم ب ــا توجــه ب ــه ب ــد ک مشــتری تصــور نکن
ــود  ــته های خ ــا و خواس ــه نیازه ــد ب ــا، نمی توان ــش دیت در بخ

ــد.  ــت یاب دس
ــوری  ــر ن ــاوری در ایــن حــوزه فیب ــر ایــن اســاس، آخریــن فن ب
اســت. درواقــع، فیبــر تنهــا فنــاوری اســت کــه می توانــد بــدون 
محدودیــت تقاضــای مشــتریان و حجــم بــاالی ترافیــک دیتــا 

را پشــتیبانی کنــد. 
از  اســت  ناگزیــر  نیــز  همــراه  گوشــی  دیگــر،  ســوی  از 
ــد  ــتری نیازمن ــه بس ــرا ب ــد؛ زی ــتفاده کن ــر اس ــای فیب قابلیت ه
 اســت کــه بتوانــد بیشــترین حجــم ترافیــک را پشــتیبانی کنــد 
و از خــود عبــور دهــد. بنابرایــن فیبرنــوری فنــاوری مــورد نیــاز 
در هــر دو بخــش ثابــت و ســیار اســت و اپراتــوری مثــل مــا کــه 
ــه ایــن موضــوع توجــه  در هــر دو بخــش فعــال اســت، بایــد ب

ویــژه داشــته باشــد. 
ــه  ــره و رئیــس کمیت ــک تراکمــه، عضــو هیئت مدی ــه باب ــه گفت ب
ــن  ــی در ای ــک اصل ــران، ریس ــرات ای ــرکت مخاب ــوری ش فیبرن

 پــروژه، تنهــا مربــوط بــه مشــتری 
ــر  ــت. اگ ــای اوس ــت و تقاض و خواس
اقبــال  پــروژه  ایــن  بــه  مشــتری 
نشــان دهــد کــه امیدواریــم ایــن 
 اتفــاق بیفتــد، بعــد از اطالع رســانی 
و فراهــم کــردن و تأمیــن محتــوا برای 
ســرمایه گذاری  ایــن  مطمئنــا  او، 

ــود.  ــد ب ــودآور خواه س
ــه  ــبکه ک ــی از ش ــی در فضاهای از طرف
ــه جــای  ــه و ب نوســازی صــورت گرفت
نــوری  فیبــر  از  مســی  کابل هــای 
ــرا  ــتیم؛ زی ــه رو هس ــا روب ــش هزینه ه ــا کاه ــده، ب ــتفاده ش اس
هزینــه نگهــداری از فیبــر نــوری بــه  مراتــب کمتــر از کابــل مســی 

اســت. 
عــالوه بــر اینکــه شــرکت مخابــرات ایــران در قبــال ارتباطــات کل 
کشــور مســئولیت دارد و آن ایــن اســت کــه آخریــن فناوری هــا 

را بــرای مشــتریان و مــردم ایــران فراهــم کنــد. 
ــور  ــا در کش ــروژه تانوم ــرای پ ــه اج ــر ب ــران ناگزی ــرات ای مخاب
ــتیم.  ــن هس ــرمایه گذاری خوش بی ــن س ــه ای ــن ب ــود؛ بنابرای ب
بــه اعتقــاد تراکمــه بــر اســاس الگوهــای موجــود در دنیــا، ایــران 
در بخــش فیبــر، فاقــد جایــگاه اســت. در منطقــه خاورمیانــه و 
ــا(، کشــورهایی چــون قطــر، کویــت، ترکیــه  شــمال آفریقــا )من
و لبنــان اســتفاده از FTTH را شــروع کرده انــد و بــا وجــود 
جمعیــت کــم، در رتبه بندی هــا از مــا جلوتــر هســتند؛ امــا 
اتفاقــی کــه در ایــن پــروژه می افتــد بــا ورود شــرکت مخابــرات 
ایــران در حــوزه فیبــر نــوری، امیدواریــم کــه ایــن جایــگاه 

ــز ایجــاد شــود. مخابــرات ایــران ــران نی ــرای ای ــه زودی ب ب

اصفهــان  ســفید  گوشــت  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
درخصــوص افزایــش قیمــت مــرغ به ویــژه در شــرایطی کــه مــاه 
مبــارک رمضــان اســت، گفــت: بــه طــور معمــول هفتــه نخســت 
مــاه رمضــان، قیمت هــا بــه طــور صــوری افزایــش می یابــد؛ امــا 
ــت  ــاه قیم ــن م ــه دوم ای ــردم از هفت ــد م ــب خری ــا کاهــش ت ب

ــد.  ــش می یاب ــرغ کاه م
اصغــر احســان مهر در خصــوص شــرایط بــازار مــرغ در مــاه مبــارک 
رمضــان تاکیــد کــرد: قیمــت مــرغ بــه طــور حتــم ارزان می شــود. 
وی تصریــح کــرد: بــا کاهــش خریــد مــردم در ارتبــاط بــا مصــرف 
کاذب، از هفتــه دوم مبــارک رمضــان، قیمــت مــرغ رونــدی نزولی 
پیــدا خواهــد کــرد. رئیــس اتحادیــه فروشــندگان گوشــت ســفید 
اصفهــان گفــت: بــرای تنظیــم بــازار مــاه رمضــان، اداره پشــتیبانی 
ــود  ــرده و کمب ــی ک ــد پیش بین ــرغ منجم ــادی م ــدار زی دام مق

مــرغ در بــازار نداریــم. وی بــا بیــان اینکــه مــردم اصفهــان فرهنگ 
مصــرف مــرغ منجمــد را ندارنــد، افــزود: نبــود فرهنگ و شــناخت 
مصــرف مــرغ منجمــد و شــیوع آنفلوآنــزای مرغــی، علــت اصلــی 
افزایــش قیمــت اســت کــه تــا 20 خــرداد ایــن مشــکل برطــرف 
شــده و قیمــت بــه وضــع عــادی خــود برمی گــردد. احســان مهر 
ــوع  ــن ن ــران ای ــهرهای ای ــر ش ــردم دیگ ــه م ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
بــه  امــا اصفهانی هــا تمایــل  گوشــت را مصــرف می کننــد، 
 مصــرف مــرغ گــرم دارنــد، خاطرنشــان کــرد: اداره پشــتیبانی دام

ــد؛ امــا مــا  ــرای مــرغ منجمــد انتخــاب می کن ــوع را ب ــن ن بهتری
ــه اینکــه میــزان  ــا اشــاره ب فرهنــگ مصــرف آن را نداریــم. وی ب
ــی  ــل پیش بین ــان قاب ــاه رمض ــرای م ــرغ ب ــت م ــش قیم کاه
نیســت، گفــت: افزایــش قیمــت ســبب کاهــش میــزان خریــد و 

مصــرف شــده اســت. خبــر فارســی

از سوی رئیس اتحادیه کباب و بریانی اصفهان

قیمت آش و حلیم بادمجان ماه رمضان اعالم شد
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان تاکید کرد:

روند کاهشی نرخ مرغ از هفته دوم ماه رمضان

چه تحوالتی با تانوما در شبکه مخابراتی کشور ایجاد می شود؟نوسانات نرخ طال در دومین ماه سال

،،
کلیدی تریــن نکتــه بــرای کم کــردن 
مبلــغ قبــض برق، اســتفاده درســت 
و زمان بندی شــده از وســایل برقــی 

اســت

 ۱۳  قلم کاال زیر چتر ۱۳۰
ویژه نظارتی بازار رمضان

 هزار تومان 
کمترین مزد کارورزان

 هزار شغل در شهرک ها 
و نواحی صنعتی ایجاد می شود

بــه منظــور کنتــرل ســطح قیمت هــا، دســتورکاری بــه واحدهــای نظارتــی 
ابــاغ شــد تــا اقــام اساســی مــورد تقاضــای مــردم کــه در قالــب 13 قلــم 

کاالی دســته بندی شــده، تحــت نظــارت بیشــتری قــرار گیــرد.

مشــاور عالــی کســب و کار و کارآفرینــی گفــت: پرداختــی بــه 
هــر کارورز در ســال جــاری 31۰ هــزار تومــان اســت.

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: بــر اســاس 
بــا  شــغل  هــزار   13۰ از  بیــش  اســت  قــرار  برنامه ریزی هــا 

شــود. ایجــاد  بخــش  ایــن  در  جدیــد  ســرمایه گذاری های 

3 قتصـــادامروز یکشنبه 07 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 440 روزنامه ا

قیمت لپتاپ 
ایسوس 

)اقتصادآنالین(  5,400,000

Asus GL 552 vw

2,600,000

Asus p 2430 uj

 2,940,000

Asus k 556 uq

1,940,000

Asus x 540 la

3,760,000

Asus k550 vx

2,300,000

Asus x 541 uv

 4,700,000

Asus n552

 2,200,000

Asus x 456 uv

۳۱۰

43843 م الف

 آگهی مزایده عمومی واگذاری بخش های تصویربرداری 

 )MRI ،OPG ،CT ،ماموگرافی ، رادیولوژی، سونوگرافی، فلورسکوپی( 

و مجوزهای مربوطه بیمارستان سیدالشهداء)ع( به صورت اجاره بهای ماهیانه

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس  poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با 

شماره تلفن ۳۷۹2۴005-0۳1 تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان



هشتبهشت
 تفاهم نامه همکاری بین

  مرکز ملی فرش ایران 
و پژوهشکده فرش ایران

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

تفاهم نامــه همــکاری مشــترک بیــن مرکــز ملــی فــرش 
ــان(  ــگاه کاش ــران )دانش ــرش ای ــکده ف ــران و پژوهش ای

امضــا شــد.

همــکاری  و  تعامــل  منظــور  بــه  تفاهم نامــه  ایــن   
پژوهشــی، علمــی و آموزشــی مشــترک در زمینــه فــرش 
دســتباف ایــران بــه منظــور پیشــبرد برنامه هــای کاربــردی 
و اســتفاده بهینــه از توانمندی هــای طرفیــن منعقــد شــد.

ــس  ــه رئی ــترک ک ــه مش ــای تفاهم نام ــم امض در مراس
مرکــز ملــی فــرش ایــران و رئیــس پژوهشــکده فــرش 
ــه  ــا اشــاره ب ــران دانشــگاه کاشــان حضــور داشــتند، ب ای
ــت  ــتباف، تقوی ــرش دس ــوزه ف ــش در ح ــت پژوه اهمی
فعالیت هــای پژوهشــی از جملــه اولویت هــای مرکــز 

ــوان شــد. ــران عن ــی فــرش ای مل
ــاره  ــر درب ــام نظ ــی و اع ــی و تخصص ــی کارشناس  بررس
در  دســتباف کشــور  فــرش  بــا  مرتبــط  پروژه هــای 
راســتای جــذب اعتبــارات پژوهشــی طرفیــن، طراحــی و 
اجــرای دوره هــای آموزشــی و کارگاه هــای علمی کاربــردی 
مــورد نیــاز در حــوزه فــرش دســتباف بــرای عمــوم، 
دانشــجویان و دانش آموختــگان رشــته فــرش دســتباف 
و نیازســنجی پژوهشــی و آموزشــی در راســتای برطــرف 
و  پیشــنهادی  طرح هــای  ارائــه  و  مشــکات  کــردن 
ــکاری  ــای هم ــه محوره ــرای آن از جمل ــکاری در اج  هم

است.
ــا و  ــزاری همایش ه ــه برگ ــکاری در زمین ــن هم  همچنی
ســمینارها، دوره هــا و نشســت های تخصصــی و اســتفاده 
ــی و  ــعه کارآفرین ــه توس ــک ب ــن، کم ــات طرفی از امکان
ارتقــای توانایی هــای فنــی و تخصصــی دانش آموختــگان 
فــرش دســتباف، ایجــاد و تقویــت بانک هــای اطاعاتــی 
مــورد نیــاز طرفیــن و همــکاری مشــترک در تولیــد 
ــی  ــزار و طراحــی و اجــرای ســامانه های الکترونیک نرم اف
فــرش  پژوهشــی  و  آموزشــی  اهــداف  راســتای  در 
ــن همــکاری مشــترک  دســتباف، از دیگــر محورهــای ای

اســت.
ــه همــکاری و مشــارکت در تولیــد   در ایــن تفاهم نامــه ب
ابزارهــای آموزشــی قابــل اســتفاده بــرای عمــوم، همکاری 
در زمینــه انتشــار کتــب و نشــریات علمی آموزشــی فــرش 
دســتباف، تبــادل اســناد و مــدارک علمــی و اســتفاده از 
تجهیــزات تحقیقاتــی مشــترک، اســتفاده از فضــای 
ــای  ــرای پروژه ه ــن، اج ــگاهی طرفی ــی و آزمایش آموزش
تحقیقاتــی مشــترک و همچنیــن انتشــار مقــاالت علمــی 
حاصــل از نتایــج پروژه هــای تحقیقاتــی مشــترک بــا نــام 

پژوهشــکده و مرکــز تاکیــد شــده اســت.

اعزام 35 مبلّغ دینی در ماه رمضان 
در خوروبیابانک

 همزمــان بــا حلــول مــاه مبــارک رمضــان 35 مبّلــغ دینی 
بــه مناطــق شــهری و روســتایی شهرســتان خوروبیابانــک 

اعــزام می شــوند.
ــط عمومــی  ــه نقــل از رواب ــای وطــن ب ــه گــزارش کیمی ب
اداره  رئیــس  اســامی خوروبیابانــک،  تبلیغــات  اداره 
تبلیغــات اســامی خوروبیابانــک گفــت: حــدود 85 
درصــد از ایــن مبّلغــان بومــی هســتند کــه از حــوزه علمیه 
شــهرهای قــم و اصفهــان بــرای روزهــای مــاه رمضــان بــه 

ــوند. ــزام می ش ــتان اع ــن شهرس ای
حجت االســام مجتبــی رفیــع افــزود: ایــن مبّلغــان 
در شــهرهای خــور و فرخــی و روســتاهای چاه ملــک 
ابراهیم آبــاد، جعفرآبــاد، مهرجــان، بیاضــه، عروســان 
گلســتان، گرمــه، اردیــب، ایــراج، هفتومــان و حســین آباد 
هفتومــان بــه بیــان احــکام و علــوم دینــی، تفســیر قــرآن 

و احادیــث می پردازنــد.
وی گفــت: اقامــه نمــاز جماعــت، برگــزاری جلســات 
ــیر  ــای تفس ــی، حلقه ه ــان دین ــخ، گفتم ــش و پاس  پرس
و تدریــس قــرآن، برگــزاری محافــل انــس بــا قــرآن، ویژه 
ــال  ــت ارتح ــم گرامیداش ــدر، مراس ــب ق ــای ش برنامه ه
معمــار انقــاب و 15 خــرداد از جملــه فعالیت هــای 

ــود. ــاه رمضــان خواهــد ب ــون اعزامــی در م روحانی
ــغ  ــه  منظــور تبلی ــی ب ــان دین ــن مبّلغ ــرد: ای ــار ک  وی اظه
ــاجد  ــامی در مس ــکام اس ــان اح ــردم و بی ــاد م و ارش
ــد  ــزام خواهن ــدت 30 روز اع ــه  م ــتایی ب ــهری و روس ش

شــد. 

مساجد چادگان به مناسبت ماه 
رمضان عطر افشانی شد

 بــه مناســبت مــاه مبــارک رمضــان 50 مســجد در 
شهرســتان چــادگان عطرافشــانی شــد.

ــادگان  ــتان چ ــامی شهرس ــات اس ــس اداره تبلیغ رئی
اظهــار کــرد: غبارروبــی و عطرافشــانی مســاجد در مــاه 
رمضــان همــه ســاله انجــام می شــود کــه امســال هــم 

ایــن کار بــا مشــارکت مــردم انجــام شــد.
ــا  ــت ب ــزود: نشس ــی اف ــدهللا رضای ــام عب حجت االس
ــائل  ــر مس ــارت ب ــت نظ ــاجد جه ــای مس ــت امن هیئ
بهداشــتی و ایمنــی مســاجد و همچنیــن برگــزاری 
برنامــه پرســش و پاســخ مســائل دینــی، احــکام، 
قــرآن و احــکام روزه از برنامه هایــی اســت کــه در ایــن 
ــا ــود. ایرن ــزار می ش ــان برگ ــور روحانی ــا حض ــا ب روزه

ــن، یــک  تمــام دارایی شــان یــک تکــه کارت
ــی اســت  ــده و کفش های ــاس ژن دســت لب
ــد و شــب ســر  ــا در آن می گذارن ــه روز پ ک

بــر آن! 
بــه  همــه  خلقــت  در  انســان هایی کــه 
یــک انــدازه از زمیــن ســهم دارنــد، در 
قوانیــن خودســاخته ای غــرق شــده اند کــه 
روزبــه روز فاصلــه آن هــا را از یکدیگــر بیشــتر 
ــن، برآمــده از شــهر  ــد و ای و بیشــتر می کن

ــت. ــینی اس و شهرنش
ــر،  ــی، فق ــه دوش ــه ب ــتی، خان ــام کاس نظ
ــی  ــاد، خشــونت و حت حاشیه نشــینی، اعتی
کــه  هســتند  نام هایــی  همگــی  قتــل، 
ــأ  ــا سرمنش ــی ب ــی اجتماع ــه رویدادهای ب
ــی  ــم. رویدادهای ــبت می دهی ــترک نس مش
ــد.  ــا رخ می ده ــه م ــک ب ــه درســت نزدی ک
ــای  ــر چرخ ه ــه زی ــانی ک ــتند کس ــم نیس ک
ــه  ــی ل ــان خأل هــای اجتماع ــا می توســعه ی

شــده اند. حــال آن هــا را کــودک کار بنامیــم 
ــر جنســی. ــا کارگ ی

همیــن  از  یکــی  نیــز  کارتن  خواب هــا 
بــه  کــدام  هــر  هســتند کــه  گروه هــا 
بــه  زندگی شــان  معــادالت  علــت  یــک 
ــار  ــه ناچ ــب را ب ــت و ش ــورده اس ــم خ ه
ــاید در  ــه ش ــی ک ــه مواهب ــم هم و علی رغ
ــمان  ــن آس ــر ای ــند، زی ــته باش ــود داش خ
ــای  ــن مرز ه ــج ای ــهری و کن ــتاره ش بی س
دیوارنمــای مدرنیتــه، روی یــک تکــه کارتــن 

بنــد. ا می خو
ــتند.  ــواب نیس ــط کارتن خ ــا فق کارتن خواب ه
ــا  ــه های پیاده روه ــا و گوش ــر پل ه ــا زی آن ه
ــه رو هســتند.  ــا مشــکات بی شــماری روب ب
ــرای  ــز ب گرچــه شــاید گاهــی مشــکاتی نی
ــا  ــد، ام ــه وجــود بیاورن دیگــر شــهروندان ب
ــا  ــی از آن ه ــاید برخ ــم ش ــوش نکنی فرام
همچــون  معمولــی  زندگــی  یــک  روزی 

فکــر  هرگــز  و  داشــته اند  شــما  و  مــن 
بــه  کارتن خــواب  برچســب  نمی کردنــد 

ــود. ــا زده ش آن ه
اعتیــاد،  بــا  معمــوال  کارتن خواب هــا 
بیماری هــای قارچــی، مشــکات روحــی، 
از  دیگــر  بســیاری  و  ســوء تغذیه  ایــدز، 
مشــکات دســت بــه گریبــان هســتند. امــا 
ــده  ــا نادی ــه ب ــت اینک ــخص اس ــه مش آنچ
ــز  ــان هرگ ــان کردنش ــا و کتم ــن آن ه گرفت

نمی شــود.  برطــرف  مشــکل 
گاهــی اوقــات آن هــا نیــاز بــه قــدری کمــک 
ــه در آن  ــی ک ــود را از منجاب ــا خ ــد ت دارن
ــه  ــد و وظیف ــات دهن ــتند، نج ــار هس گرفت
دیگــران اســت کــه ایــن کمــک را از آن هــا 

ــد. ــغ نکنن دری
در بســیاری از کشــورهای جهــان بــرای 
اجتماعــی  پدیــده  ایــن  بــا  مقابلــه 
بــه  گرمخانــه  عنــوان  بــا  مکان هایــی 
کســانی کــه بــه هــر دلیــل ســرپناهی بــرای 
ــا  ــد ت ــاص می یاب ــد، اختص ــدن ندارن خوابی
بتواننــد شــب را در آن بــه ســر ببرنــد.

کانشــهر اصفهــان نیــز بــا ایــن پدیــده 
رشــد  بــه  توجــه  بــا  و  شــده  روبــه رو 
ــزوم  ــا ل ــا، مدت ه ــودی کارتن خواب ه صع
ایجــاد یــک گرمخانــه در ایــن کانشــهر 

می  شــد.  احســاس 

انجمــن پایــان کارتن خوابــی امیــد اصفهــان 
ــاز  ــدی پیــش فعالیــت خــود را آغ کــه چن
کــرده بــود، عصــر روز پنجشــنبه جشــن 
ــت. ــان گرف ــی را در اصفه ــان کارتن خواب پای

پایــان  انجمــن  عامــل  مدیــر  انصــاری، 
کــرد:  اظهــار  امیــد،  کارتن خوابــی 
ریشــه کن شــدن نســبی کارتن خوابــی از 
اصفهــان بــا یــک گرمخانــه مردمــی کــه بــه 
هیــچ ســازمانی وابســته نیســت، کار کمــی 
ــاش و  ــا ت ــر ب ــود مگ ــن نب ــت و ممک نیس
ــه  ــران و کســانی ک ــک خی پشــتیبانی تک ت

ــد. ــک کردن ــد کم ــن امی ــه انجم ب

وی ادامــه داد: نزدیــک بــه 50 کارتن خــواب 
تحــت پوشــش گرمخانــه امیــد قــرار دارنــد. 

نگهــداری ایــن مجموعه کار آســانی نیســت. 
بســیاری از کشــورها چنیــن گرمخانه هایــی 
ندارنــد. گرمخانــه امید پرســتار شــبانه روزی 
دارد؛ هــر روز پزشــک از اعضــا مراقبــت 
می کنــد، غــذای گــرم، روانپزشــک و لبــاس 
ــار اعضــا  ــه در اختی ــو نیــز در ایــن گرمخان ن

ــرد. ــرار می گی ق
ــی  ــان کارتن خواب ــن پای ــل انجم ــر عام مدی
ــع  ــا وض ــرادی ب ــت: اف ــان گف ــد اصفه امی
آورده  مرکــز  ایــن  بــه  ناهنجــار  بســیار 
ــه  ــا ب ــی از آن ه ــروز بخش ــه ام ــده اند ک ش
ــا 70 درصــد آن هــا  زندگــی بازگشــته اند و ت

از اعتیــاد رهایــی پیــدا کرده انــد. 
پشــتیبان  اصفهــان کــه  مــردم  از  بایــد 
ــدون  ــه ب ــرا ک ــم؛ چ ــکر کنی ــد تش ــا بودن م
حمایــت آن هــا ایــن مجموعــه هرگــز شــکل 

نمی گرفــت.
انصــاری گفــت: مشــکلی کــه هنــوز پــا برجــا 
مانــده، گرمخانــه بانــوان اســت و امیدواریــم 
بتوانیــم بــه زودی گرمخانــه بانــوان را بــرای 
پذیــرش زنــان کارتن خــواب افتتــاح کنیــم. 
ــه  ــا ب ــادان و کارتن خواب ه ــه معت ــد ب نبای
نــگاه کنیــم.  دیــد مجرمــان خطرنــاک 
زندگی هــای  روزگاری  آن هــا  از  برخــی 
ــی  ــیر زندگ ــروز مس ــتند و ام ــی داش خوب

ــت. ایســنا ــا آورده اس ــه اینج ــا را ب آن ه

جشن پایان کارتن خوابی اصفهان

کفش های زیر سر

مســئول اتــاق فرمــان اورژانــس پیش بیمارســتانی شهرســتان 
ــزات  ــود تجهی ــا کمب ــان ب ــس اصفه ــت: اورژان ــان گف اصفه
و نیــروی انســانی مواجــه اســت. مهــرزاد آرتنــگ اظهــار 
ــس  ــا اورژان ــا ب ــاد تماس ه ــه حجــم زی ــا توجــه ب داشــت: ب
 و امدادخواهــی از ایــن ســازمان، کمبــود تجهیــزات، امکانــات 

و نیروی انسانی دیگر جوابگو نیست. 
ــن  ــال، میانگی ــت ماه امس ــه اردیبهش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــان  ــتان اصفه ــان 115 شهرس ــاق فرم ــای ورودی ات تماس ه
ــزار و  ــه 2 ه ــاس و روزان ــزار تم ــادل ۶7 ه ــاه مع ــک م در ی
1۶1 تمــاس و در هــر ســاعت 117 تمــاس بــا اورژانــس بــوده، 
ــت  ــک روز ثب ــز در ی ــاعت نی ــاس در س ــه داد: 1۴3 تم ادام

شــده اســت. 
مســئول اتــاق فرمــان اورژانــس پیش بیمارســتانی شهرســتان 

اصفهــان اضافــه کــرد: بیشــتر ایــن تماس هــا بــه اعــزام واحــد 
امــدادی منجــر می شــود کــه متاســفانه تجهیــزات و امکانــات 
و نیــروی انســانی موجــود، پاســخگوی پاســخ دهی مناســب 
ــه برنامه ریــزی  ــه ایــن حجــم از تماس هــا نیســت و نیــاز ب ب
ــن  ــرد: در حــال حاضــر بی ــر دارد. وی اعــام ک هرچــه دقیق ت
ــاق فرمــان  ــر پرســنل در 2۴ ســاعت در ات ــا شــش نف ســه ت

اصفهــان پاســخگوی ایــن تماس هــا هســتند.
ایــن  بــه  مناســب  پاســخ دهی  کــرد:  تاکیــد  آرتنــگ   
تماس هــا، بــه ایجــاد سیســتم اتوماســیون اداری و عملیاتــی 
افزایــش تعــداد پرســنل اتــاق فرمــان اعــم از پزشــک 
ــه ســامانه  ــز واحدهــای امــدادی ب ــور، تجهی تکنســین و اپرات
ــه  ــدادی ب ــای ام ــداد کده ــش تع ــی )Gps( و افزای مکان یاب

همــراه نیــروی الزم نیــاز دارد. 

معــاون فرهنگــی هنــری اداره کل فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان از افزایــش 
ایــن  ســینمایی  ســالن های  صندلی هــای 
ــزار  ــه 12 ه ــی ب ــزار و 250 صندل ــتان از 10 ه اس

ــر داد. ــال خب ــان امس ــا پای ــی ت صندل
ــه ســینما  ــز طاهــری ، در مراســم افتتاحی  پروی
ــن ســالن ســینما در  ــوان اولی ــه عن ــاران › ب › به
ــت  ــان دول ــا پای ــزود: ت ــگان، اف شهرســتان گلپای
دهــم، 12 ســینما در اســتان اصفهــان وجــود 
ــون در ایــن اســتان 33 ســالن  داشــت امــا اکن
ســینما بــا نمایــش فیلم هــای متنــوع بــه مــردم 
ــت  ــینما خدم ــت س ــه صنع ــدان ب ــه من و عاق

ــد. رســانی مــی کنن
وی افــزود: اســتان اصفهــان بــه لحــاظ داشــتن 

تعــداد ســالن ســینما پــس از
و  فرهنــگ  اداره کل  فرهنگی هنــری  معــاون 
ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان بــا گرامیداشــت 

ســالروز حماســه ســوم خــرداد و حضور حماســی 
ملــت ایــران در انتخابــات 29 اردیبهشــت گفــت: 
امــروز بــا افتتــاح ســینما در شهرســتان گلپایــگان 
یکــی از خواســته های دیرینــه مــردم ایــن خطــه 
بــرآورده شــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا آغــاز 
فعالیــت ســینما در گلپایــگان، پنــج فیلــم بــرای 
ــگ  ــار اداره فرهن ــن ســینما در اختی ــران در ای اک
ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــتان ق ــن شهرس ــاد ای و ارش
گفــت: از ایــن تعــداد، ســه فیلــم صاحــب 
رتبه هــای برتــر جشــنواره بین المللــی فیلــم 
فجــر هســتند.طاهری اظهــار امیــدواری کــرد 
ــن  ــردم ای ــگان، م ــینما در گلپای ــاح س ــا افتت ب
ــتقبال  ــی اس ــداد فرهنگ ــن روی ــتان از ای  شهرس

کنند.معــاون فرهنگی هنــری اداره کل فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان در ادامــه 
همچنیــن بــه توانمندی هــای فرهنگــی و هنــری 
ــت: در  ــرد و گف ــاره ک ــگان اش ــتان گلپای شهرس
ایــن شهرســتان اکنــون 17 مرکــز فرهنگــی 
ــری  ــگاه های آزاد هن ــات، آموزش ــامل موسس ش
و کانون هــای آگهــی و تبلیغــات دارای مجــوز 
ــت  ــتان فعالی ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش از فرهن

ــد.  دارن
ــگان از لحــاظ مولفه هــای  ــار کــرد: گلپای وی اظه
خــوب  شهرســتان های  زمــره  در  فرهنگــی 
محســوب  اصفهــان  اســتان  یــک  درجــه  و 

. د می شــو

 120 میلیون تومان هزینه برای 
سینمای گلپایگان

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  سرپرســت 
ــا قدردانــی از مســئوالن اســتان  گلپایــگان نیــز ب
و ایــن شهرســتان، اعتبــار هزینه شــده بــرای 
آماده ســازی، تجهیــز، تعویــض صندلی و دســتگاه 
ــاران را حــدود 120 میلیــون  ــال ســینما به دیجیت

ــرد.   ــان اعــام ک توم
ظرفیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  بیاتــی  هــادی 
شهرســتان گلپایــگان گفــت:  فرهنگی هنــری 
افزایــش  شــاهد  مــاه گذشــته  چنــد  طــی 
فعالیت هــای فرهنگی هنــری در ایــن شهرســتان 
ــراز خوشــحالی از  ــا اب ــه ب هســتیم.  وی در ادام
افتتــاح ســینما بهــاران گلپایــگان با ظرفیــت 320 
صندلــی گفــت: بهره بــرداری از ایــن ســالن یکــی 
ــود. ایرنــا ــتان ب ــن شهرس ــردم ای ــات م از مطالب

ــی  ــت: یک ــس دانشــگاه شــهرضا  گف ــی، رئی امیرحســین علی بیگ
ــگاه  ــاد دانش ــعار »ایج ــق ش ــه تحق ــا در زمین ــن نیازه از مهم تری
کارآفریــن و تربیــت نیروهــای کارآفریــن«، ایجــاد ارتباط مســتمر 
ــن مســئله در ســال های  ــه ای ــن صنعــت و دانشــگاه اســت ک بی
اخیــر بــا ایجــاد شــرکت ها، شــهرک های دانش بنیــان و همچنیــن 
ایجــاد مراکــز کارآفرینــی در دانشــگاه ها، میســر شــده اســت. وی 
ــز  ــن مراک ــی از مهم تری ــهرضا، یک ــگاه  ش ــه دانش ــان اینک ــا بی ب
ــدو تأســیس  ــه از ب ــان اســت ک ــوب اســتان اصفه علمــی در جن
ــم  ــب توجهــی در حــوزه تجاری ســازی عل ــون اقدامــات جال تاکن
انجــام داده، افــزود: یکــی از ایــن کارگروه هــا ایجــاد گــروه 
کارآفرینــی در ایــن دانشــگاه بــوده اســت. وی بــا تأکیــد بــر اینکــه 
زمینه هــای  در  را  الزم  توانمندی هــای  بایــد  دانش آموختــگان 
مرتبــط بــا کارآفرینــی و تجاری ســازی محصــوالت و ســایر امــور 

ــت آورده  ــه دس ــب و کار را ب ــعه کس ــیس و توس ــا تاس ــط ب مرتب
 باشــند، اظهــار کــرد: یکــی از عوامــل پیشــرفت در دنیــای کنونــی
ــرو  ــوب در گ ــه توســعه مطل ــاوری اســت و دســتیابی ب ــوج فن م
ــی و  ــوالت علم ــد تح ــاوران در فرآین ــای فن ــتفاده از ظرفیت ه اس
اقتصــادی جهانــی اســت. وی بــا اشــاره بــه ســند چشــم انداز 20 
ســاله توســعه کشــور اظهــار کــرد: اقتصــاد ایــران تــا ســال 1۴0۴ 
ــان  ــت دانش بنی ــدات و صنع ــش، تولی ــر دان ــی ب ــد مبتن می بای
قــرار گیــرد و تحقــق ایــن امــر بــا ایجــاد و تاســیس شــرکت های 
ــد  ــر خواه ــگاه ها میس ــی و دانش ــز آموزش ــان در مراک دانش بنی
شــد. رئیــس دانشــگاه شــهرضا بیــان کــرد: ایــن دانشــگاه اقــدام 
ــر  ــت دفت ــا موافق ــه ب ــرده ک ــی ک ــه کارآفرین ــکیل کمیت ــه تش ب
ــی  ــی و صنعت ــای علم ــازمان پژوهش ه ــی س ــعه کارآفرین توس

ایــران بــه عنــوان گــروه کارآفرینــی بــه ثبــت رســید.

مسئول اتاق فرمان اورژانس اصفهان:

اورژانس اصفهان با کمبود تجهیزات مواجه است
رئیس دانشگاه شهرضا: 

گروه کارآفریـنی دانشگاه شهرضا راه اندازی شد

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان خبر داد:

افزودن بیش از هزار صندلی به تعداد صندلی های سینماهای اصفهان

،،
نبایــد بــه معتــادان و کارتن خواب هــا 
نــگاه  دیــد مجرمــان خطرنــاک  بــه 
روزگاری  آن هــا  از  برخــی  کنیــم. 
زندگی هــای خوبــی داشــتند و امــروز 
اینجــا  بــه  را  آن هــا  زندگــی  مســیر 

اســت آورده 

ــازمان  ــینمایی س ــر س ــس دفت ــدری، رئی حی
ــار  ــت: آث ــان، گف ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگ
هنرجویــان اولیــن دوره نشســت های تحلیلــی 
ــان  ــی اصفه ــون فیلمنامه نویس ــی فن و آموزش
ــای  ــاب فیلمنامه ه ــه داوری و انتخ ــه مرحل ب

ــده رســید. برگزی
ــر تخصصــی ســینمایی ســازمان  رئیــس دفت
بــا  اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی 
اشــاره بــه برگــزاری اولیــن دوره نشســت های 
ــی  ــون فیلمنامه نویس ــی فن ــی و آموزش تحلیل
هنرجویــان  آثــار  کــرد:  اظهــار  اصفهــان 
شــرکت کننده در ایــن دوره بــه مرحلــه داوری 
و انتخــاب فیلمنامه هــای برگزیــده رســید.

مصطفــی حیــدری ادامــه داد: از مجمــوع 
۴۴ فیلمنامــه بــه دســت آمــده، ۴ اثــر بــرای 
حمایــت بــه منظــور تولیــد و 12 اثــر بــه منظــور 
شــرکت در جلســات فیلمنامه خوانــی انتخــاب 

شــدند.
ــر  ــد دفت ــه تعه ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک وی تاکی
تخصصــی ســینمای ســازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهــان در قبــال بررســی آثــار 
هنرجویــان اولیــن دوره نشســت های تحلیلــی 
ــان،  ــون فیلمنامه نویســی اصفه و آموزشــی فن
فیلمنامه هــای  انتخــاب  و  داوری  مرحلــه 
برگزیــده بــا حضــور ســه نفــر از اســتادان دوره 

ــزار شــد. برگ

رئیــس دفتــر تخصصــی ســینما ســازمان 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان افــزود: 
حامــد  نوشــته  می خنــدی؟«  چــی  »بــه 
ــی و  ــعید رجب ــته س ــدان« نوش ــاری، »زن گلن
محمــد ابوطالبیــان، »کمــی بعــد از تصــادف« 
ــته  ــر« نوش ــو و »تقدی ــیرین بدرل ــته ش نوش
فیلمنامه هــای  جملــه  از  احمــدی  فاطمــه 

تصویب شــده بــرای تولیــد هســتند.
فیلمنامه هــای  عناویــن  افــزود:  حیــدری 
ــه های  ــرکت در جلس ــرای ش ــده ب تصویب ش
بنزیــن«  »پمــپ  شــامل  فیلمنامه خوانــی 
ــرزن« نوشــته  ــرادی، »پی ــر م نوشــته جهانگی
حامــد گلنــاری، »دشــمِن کــور« نوشــته حمید 

بیــدرام، »فراموشــی« نوشــته راضیــه طاهری، 
ــد  ــی و محم ــعید رجب ــته س ــان« نوش »مهم
ــعید  ــته س ــت« نوش ــده اس ــان، »زن ابوطالبی
ــی،  ــعیده بقای ــته س ــه« نوش ــی، »غنچ مؤذن
»هرمونتیــک« نوشــته غامرضــا جعفــری، 
»َتتــو« نوشــته یاســمین عباســی، »بــوِق 
ســعادت فر،  عبدالکریــم  نوشــته  ممتــد« 
ــاری و  ــاد مهی ــته می ــبیل« نوش ــای س »آق
ــت. ــاری اس ــاد مهی ــته می ــت« نوش »جراح

ــر  ــده زی ــر عنوان ش ــی 1۶ اث ــت: تمام وی گف
نظــر یکــی از اســتادان دوره بازنویســی خواهند 
ــن فیلمنامه هــای معرفی شــده  شــد و همچنی
بــرای جلســات فیلمنامه خوانــی، پــس از 
تأییــد نهایــی در ایــن جلســات و رســیدن 
ــرایط  ــاس ش ــر اس ــوب، ب ــه مطل ــه فیلمنام ب
ــرار  ــد ق ــه تولی ــر در مرحل ــای دفت و اولویت ه

می گیــرد.
ــازمان  ــینمای س ــی س ــر تخصص ــس دفت رئی
ــوان  ــان عن فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفه
ــه های  ــزاری جلس ــیوه برگ ــان و ش ــرد:  زم ک
فیلمنامه خوانــی از ســوی دفتــر تخصصــی 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  ســینمای 
شــهرداری اصفهــان اعــام خواهــد شــد. 

صاحبنیــوز
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کشف موتورسیکلت قاچاق در نایین
یــک دســتگاه موتورســیکلت ســنگین 1300 سی ســی 
قاچــاق در ناییــن کشــف و توقیــف شــد. ســرهنگ صــادق 
ــال کاالی  ــون ری کاظــم زاد گفــت: در دو بازرســی 510 میلی
قاچــاق در ایــن منطقــه کشــف و توقیــف شــد. وی افــزود: 
دربازرســی اول یــک دســتگاه موتورســیکلت قاچــاق کــه از 
ســمت یــزد بــه طــرف ناییــن در حرکــت بــود و قصــد فــرار 
ــت،  ــی را داش ــت بازرس ــه روی ایس ــف روب ــیر مخال از مس
 توســط مامــوران انتظامــی مســتقر در محــل توقیــف 

شد. 
ســرهنگ کاظــم زاد گفــت: کارشناســان مســتقر در گلــوگاه 
ناییــن ارزش ایــن موتورســیکلت را ۴00 میلیــون ریــال 
تخمیــن زدنــد. وی افــزود: همچنیــن مامــوران مســتقر در 
ایســتگاه شــهید شــرافت ازیــک دســتگاه کامیــون کــه از 
بنــدر عبــاس عــازم تهــران بــود، 110 میلیــون ریــال پارچــه 

ــد. قاچــاق کشــف کردن

7 مصدوم  پیامد واژگونی 
وانت پیکان 

واژگونــی یــک دســتگاه خــودروی وانت پیــکان در کمربنــدی 
داران هفــت مصــدوم بــر جاگذاشــت.

مدیــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفهــان 
ــه پنجشنبه شــب  ــه ســاعت 21 و 1۶ دقیق ــن حادث ــت: ای گف
ــه  ــام و ب ــتانی اع ــس پیش بیمارس ــان اورژان ــاق فرم ــه ات ب
ــتانی  ــس پیش بیمارس ــدادی اورژان ــای ام ــال آن واحده دنب
ــزود:  ــتین اف ــور راس ــدند. غف ــزام ش ــانحه اع ــل س ــه مح ب
متاســفانه در ایــن حادثــه رانندگــی هفــت نفــر شــامل 
چهــار زن و ســه مــرد مصــدوم شــدند. وی بیــان کــرد: 
مصدومــان ایــن حادثــه پــس از دریافــت خدمــات درمانــی 
اولیــه در محــل، بــه وســیله خــودروی امــدادی اورژانــس بــه 

ــدند. ــل ش ــی داران منتق ــهید رجای ــتان ش بیمارس

 اجرای طرح های ترافیکی 
پلیس اصفهان در ماه رمضان 

ــان از اجــرای طرح هــای  ــده انتظامــی اســتان اصفه فرمان
ــا و  ــی در روزه ــن فرمانده ــژه ای ــی وی ــی و ترافیک انتظام

ــر داد.  ــاه خب ــن م ــب های ای ش

ســردار عبدالرضــا آقاخانــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس 
ــام  ــواری در مألع ــکنی و روزه خ ــه هنجارش ــون هرگون قان
ــط  ــوان ضاب ــه عن ــس ب ــود و پلی ــوب می ش ــرم محس ج
ــه  ــرادی ک ــا اف ــع ب ــور قاط ــه ط ــت ب ــف اس ــی موظ قضائ
شــئون ایــن مــاه را رعایــت نمی کننــد، برخــورد کنــد، 
ــی  ــن عموم ــر اماک ــارت ب ــکاری اداره نظ ــا هم ــزود: ب اف
ــرای مســافران و گردشــگران  ــاف ب پلیــس و شــورای اصن
ــطح  ــزی در س ــد، مراک ــرعی دارن ــذر ش ــه ع ــرادی ک و اف
شــهر و همچنیــن پایانه هــای مســافربری پیش بینــی 
ــب  ــش مناس ــا پوش ــد ب ــز می توانن ــن مراک ــه ای ــده ک ش
ــی ســاعت کار ســایر  ــد. آقاخان ــه خدمــات بپردازن ــه ارائ ب
در  پذیرایــی  مراکــز  و  رســتوران ها  اغذیه فروشــی ها، 
ــرد  ــوان ک ــار عن ــل از افط ــاعت قب ــان را از دوس ــاه رمض م
ــرون  ــه صــورت بی ــی ب ــذا حت ــع غ ــه توزی ــت: هرگون و گف
ــوع اســت و در صــورت مشــاهده  ــر در ســاعات روز ممن ب
ــده  ــد. فرمان ــد ش ــی خواه ــورد قانون ــان برخ ــا متخلف ب
ــردم  ــه م ــه اینک ــا توجــه ب ــه داد: ب ــی اســتان ادام انتظام
بــرای گذرانــدن ســاعات پــس از افطــار در پارک هــا و 
ــرح  ــت ط ــن جه ــه همی ــد، ب ــور می یابن ــا حض تفرجگاه ه
انتظامــی ویــژه ای بــه منظــور تقویــت امنیــت بیشــتر مردم 
ــن  ــی سوء اســتفاده از ای ــه در پ ــی ک ــا مجرمان ــه ب و مقابل
فرصــت هســتند، بــه اجــرا درمی آیــد. ایــن مقــام انتظامــی 
همچنیــن از اجــرای طرح هــای ترافیکــی در ســاعات 
ــن  ــک اذان مغــرب در ســطح شــهر و همچنی شــلوغ نزدی
شــب های قــدر خبــر داد و گفــت: عمــوم شــهروندان 
می تواننــد در صــورت مشــاهده هرگونــه روزه خــواری علنــی 
و تخلــف واحدهــای صنفــی، موضــوع را از طریــق شــماره 

ــانند. ــس برس ــاع پلی ــه اط ــن 110 ب تلف

کفش های قاچاق به مقصد نرسید 
ــک  ــف ی ــن از کش ــتان نائی ــی شهرس ــده انتظام   فرمان
محمولــه کفــش خارجــی بــه ارزش 110 میلیــون ریــال خبر 
داد. ســرهنگ صــادق کاظــم زاد گفــت: مامــوران انتظامــی 
ــرافت  ــهید ش ــی ش ــت و بازرس ــتگاه ایس ــتقر در ایس مس
ــوری از  ــای عب ــرل خودروه ــن کنت ــن حی ــتان نائی شهرس
ایســتگاه بــه یــک دســتگاه کامیــون بنــز مشــکوک شــدند 
ــی  ــه در بازرس ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــف کردن و آن را متوق
از ایــن خــودرو تعــداد 17۶ جفــت کفــش خارجــی فاقــد 
ــزود: ارزش  ــد، اف ــف ش ــی کش ــده گمرک ــدارک ثبت ش م
ــه 110  ــای کشف شــده توســط کارشناســان مربوط کفش ه
میلیــون ریــال اعــام شــده اســت.پایــگاهخبــریپلیــس

  بازارهای روز کوثر 
یکسره فعال هستند

ــاعت  ــان از س ــارک رمض ــاه مب ــر در م ــای روز کوث بازاره
ــتند.  ــال هس ــره  فع ــورت یکس ــه ص ــا 21 ب ــح ت 8 صب
ــن و ســاماندهی مشــاغل  ــل ســازمان میادی ــر عام مدی
ــور  ــه منظ ــرد: ب ــار ک ــان اظه ــهرداری اصفه ــهری ش ش
رفــاه حــال روزه داران زمــان فعالیــت بازارهــای روز کوثــر 
ــه  ــا 21 ب ــح ت ــاعت 8 صب ــان از س ــارک رمض ــاه مب در م
صــورت یکســره اســت. اصغــر کشــاورز راد تاکیــد کــرد: 
ــتر از  ــان بیش ــور اطمین ــه منظ ــته ب ــای پیوس نظارت ه
خدمت رســانی مطلوب تــر بــه مــردم در بازارهــای روز 
ــازمان  ــی س ــم بازرس ــط تی ــت توس ــورت تمام وق ــه ص ب
ــازمان  ــه س ــه ب ــورت روزان ــه ص ــزارش آن ب ــام و گ انج
منظــور  بــه  تصریــح کــرد:   ارائــه می شــود.  وی  
خدمت رســانی هرچــه بهتــر  ایــن ســازمان تــاش 

بیشــتری را بــه کار می بنــدد.

رئیس دفتر سینمایی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان:

راهیابی ۴ اثر به مرحله تولید »فنون فیلمنامه نویسی« اصفهان 

میمه، باغ شهری کهن در مرکز ایران
ــان  ــاور اصفه ــتان پهن ــش اس ــن بخ ــمالی ترین و بزرگ تری ش
»میمــه« نــام دارد. شــهری کــه وقتــی از ارتفاعــات شــمالی بــه 
آن می نگریــم بــه نظــر می رســد در میــان باغــی بــزرگ احاطــه 

شــده اســت. 
ــزار  ــد ه ــی چن ــا قدمت ــه« ب ــاب، »میم ــای ن ــه ویژگی ه ــا هم ب
ــی از  ــه یک ــی از جمل ــی پرارزش ــتانی و دیدن ــار باس ــاله، آث س
ــی  ــان، چشــم اندازهای طبیع شــگفت انگیزترین قنات هــای جه
زیبــا و نــادر، صنعــت پرشــکوه فرش هــای دســت بافت را 

ــت. ــای داده اس ــود ج درخ
قنــات جهانــی و تاریخــی »ُمزدآبــاد« میمــه، معروف تریــن 
قنــات دشــت »میمــه« اســت کــه زمــان حفــاری آن را 
بــه حکومــت »بهمن بن اســفندیار« یــا بــه دوره حکومــت 
»انوشــیروان ساســانی« نســبت می دهنــد. ایــن قنــات از نظــر 
ســاختمانی بــه ســبک قنــوات دوره ساســانیان حفــاری شــده 
ــره آب  ــد ذخی ــد و س ــکل، بن ــای مستطیل ش ــه دارای چاه ه ک

ــت.  ــی اس زیرزمین

»مزدآبــاد«، یکــی از یــازده قنــات کشــورمان اســت کــه در 
ــان  ــرد. کارشناس ــاز ک ــود را ب ــای خ ــی ج ــار جهان ــت آث فهرس
یونســکو عقیــده دارنــد ویژگی هــای قنــات مزدآبــاد این قنــات را 
بــه عنــوان قناتــی منحصربه فــرد در جهــان مطــرح کــرده اســت.

ــت  ــی« و »تخ ــرخ«، »دره دوزخ ــت س ــی »تخ ــه تاریخ منطق
محمــد جعفــر«، جایــگاه مانــدگار ســریال روزی روزگاری بــوده 
ــر«، »دره دوزخــی«  ــر از »تخــت محمــد جعف اســت.کمی باالت
ــگ  ــراد بی ــاز م ــت و ت ــه تاخ ــه عرص ــود؛ دره  ای ک ــده می ش دی
یــادآور »گــرگ دره« ســریال مانــدگار »روزی روزگاری« بــه 
کارگردانــی امرالــه احمدجــو اســت. شــباهت خــاک ایــن دره بــا 
ــه را »دره  ــن منطق ــا ای ــده ت ــث ش ــانی باع ــای آتشفش گدازه ه
ــان  ــه« همزم ــهر میم ــع ش ــجد جام ــد. »مس ــی« بنامن دوزخ
بــا مســاجد جامــع شــهرهای زواره و اردســتان از حالــت 
کوشــک مانند بــه ســبک معمــاری ســلجوقیان )مســاجد چهــار 

ــا داده شــد. ــر بن ــی( تغیی ایوان
ــام  ــدان ام ــز از فرزن ــون« نی ــه خات ــیده الصالح ــزاده س  »امام
توابــع  از  موســی بن جعفر )ع( در جنــوب روســتای »اذان« 

ــرار دارد. ــه« ق ــش »میم بخ

#جاذبه_ها
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رخداد

20 هکتار از عرصه های طبیعی 
ایالم در آتش سوخت

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان ایــام گفــت: 
ــار از  ــفانه 20 هکت ــردم، متاس ــهل انگاری م ــل س ــه دلی ب
ــازمان در  ــن س ــت ای ــت حفاظ ــی تح ــای طبیع عرصه ه

ــوخت. ــش س آت
مازیــار ســلیمان نژاد بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه 
ــزود:  ــد، اف ــگران بوده ان ــوزی گردش ــن آتش س ــل ای عام
بــا توجــه بــه پوشــش گیاهــی مرغــوب و غنــی در 
عرصه هــای طبیعــی اســتان، زمینــه  الزم بــرای وقــوع 
هرگونــه آتش ســوزی فراهــم اســت و بــرای آتــش گرفتــن 

جنگل هــا تنهــا یــک ســهل انگاری کافــی اســت.
ایــام  اســتان  زیســت  محیــط   حفاظــت  کل  مدیــر 
ادامــه داد: ایــن آتش ســوزی ها مهــار شــده و تمــام 
یگان هــای محیــط  زیســت و منابــع طبیعــی بــا همــکاری 
حفاظت شــده  و  طبیعــی  عرصه هــای  شــبانه روز  هــم 
ــا پیشــگیری از  ــد؛ ام ــارت می کنن ــش و نظ اســتان را پای
آتش ســوزی بــا کمــک مــردم، بهتریــن راه بــرای حفاظــت 

ــت. ــع اس ــن مناب از ای

 7 مورد ساخت وساز غیرمجاز 
در زمین های کشاورزی قزوین  

ــورد  ــب 7 م ــن از تخری ــتان قزوی ــی اس ــور اراض ــر ام مدی
کشــاورزی  زمین هــای  در  غیرمجــاز  ساخت وســاز 

شهرســتان قزویــن خبــر داد. 
ــظ  ــون حف ــتای قان ــرد: در راس ــار ک ــی اظه ــا افاطون رض
ــری زمین هــای کشــاورزی و اجــرای احــکام صــادره  کارب
ــدگان دادســتان  ــا حضــور نماین ــی ب توســط مراجــع قضای
ــورد  ــی، 7 م ــور اراض ــی و ام ــروی انتظام ــداری، نی فرمان
ساخت وســاز دارای رأی قطعــی در شهرســتان قزویــن 

ــع شــد. ــع و قم ــب و قل تخری
وی افــزود: ایــن احــکام شــامل ســاخت بنــا و دیوارکشــی 
ــا  ــه ب ــود ک ــه ب ــرد و کوران ــتقون، رزج ــتاهای رش در روس

ــی اجــرا شــد. ــی و انتظام حضــور مســئوالن قضای

 آمار دقیقی از تعداد 
زنان معتاد البرز در دست نیست

ــاد  ــرک اعتی ــرز گفــت: 6 مرکــز ت ــر کل بهزیســتی الب  مدی
 و کاهــش آســیب زنــان در اســتان فعالیــت می کنــد.

 داریــوش بیات نــژاد بــا اشــاره بــه زمینه هــای اعتیــاد 
ــای  ــردان و بانده ــتفاده های م ــرد: سوءاس ــار ک ــان اظه زن
ــواده از  ــان در خان ــی زن ــی و روان ــی روح ــاف و ناامن خ
ــه مصــرف مــواد مخــدر  ــان ب مهم تریــن دالیل گرایــش زن
ــر ایــن از تفــاوت نســل ها  اســت. وی ادامــه داد: عــاوه ب
ــوان  ــاالن می ت ــا و همس ــتباه از بزرگ تره ــری اش و یادگی
ــام  ــاد ن ــه اعتی ــان ب ــش زن ــر دالیل گرای ــوان دیگ ــه عن  ب

برد.
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه آمــار اعتیــاد زنــان در اســتان 
توضیــح داد: آمــار دقیقــی از ایــن موضــوع در دســت 
نیســت؛ امــا اعتیــاد در حاشــیه شــهر بیشــتر مشــهود بــوده 
و در جامعــه شــهری نیــز معضــل اعتیــاد بــه ســمت زنانــه 

شــدن در حرکــت اســت.
وی بــا اشــاره بــه مراجعــه زنــان معتــاد اســتان بــه مراکــز 
تــرک اعتیــاد اظهــار کــرد: آمــار پذیرش شــدگان در مراکــز 

تــرک اعتیــاد بیــن 1500 تــا 2 هــزار نفــر اســت.
ــرز اضافــه  کــرد: در حــال حاضــر  ــر کل بهزیســتی الب مدی
ــان در  ــیب زن ــش آس ــاد و کاه ــرک اعتی ــز ت ــش مرک ش

ــد. ــت می کن ــرز فعالی الب
ــا  ــود ب ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ ــژاد در بخ بیات ن
ــت  ــان اس ــر یکس ــان در دو قش ــاد  زن ــه اعتی ــان اینک بی
گفــت: بــا توجــه بــه بررســی های انجام شــده، آمــار 
مصــرف مــواد مخــدر در هــردو قشــر مرفــه و فقیــر 

باالســت.
ــط  ــر متوس ــاد در قش ــه اعتی ــزود: البت ــئول اف ــن مس  ای
در  امــا  دارد؛  بیشــتری  عینــی  نمــود  ضعیــف،  و 
ــی و  ــن مال ــتن تمک ــل داش ــه دلی ــه ب ــای مرف خانواده ه
نــوع و ســبک زندگــی ، خــود را بــه صــورت عینی و مشــهود 

نمی دهــد. نشــان 
ــا  ــت: ب ــاد  گف ــل اعتی ــل معض ــکار ح ــان راه ــا بی وی ب
اســتقال،  احســاس  افزایــش  زنــان،  مقتدرســازی 
اعتمادبه نفــس، دســتیابی بــه منابــع و کنتــرل بــر زندگــی 
می تــوان زمینــه کاهــش اعتیــاد زنــان در جامعــه را 

داد. کاهــش 

دستگیری 8 سارق با 14 فقره سرقت 
در چهارمحال و بختیاری

 فرمانــده انتظامــی اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
مامــوران فرماندهــی انتظامــی اســتان 8 ســارق را بــا 14 

فقــره ســرقت دســتگیر کردنــد.
پــی  در  کــرد:  اظهــار  غامــزاده  غامعبــاس  ســردار 
ــزل  ــودرو، من ــل خ ــرقت داخ ــره س ــن فق ــوع چندی وق
ــام  ــش روی و احش ــزات، ک ــل و تجهی ــیکلت، کاب موتورس
ــتورکار  ــژه در دس ــورت وی ــه ص ــوع ب ــه موض ــیدگی ب رس

مامــوران فرماندهــی انتظامــی اســتان قــرار گرفــت.
ــوران پلیــس آگاهــی شــهرکرد، بروجــن  ــزود: مام وی اف
فارســان، کیــار و اردل بــا انجــام اقدامــات گســترده 
ــده در  ــه جــا مان ــار و نشــانه های ب پلیســی و بررســی آث
صحنه هــای ســرقت موفــق شــدند 8 ســارق را دســتگیر 
ــاس  ــر اس ــزود: ب ــتان اف ــی اس ــده انتظام ــد. فرمان کنن
تحقیقــات علمــی و فنــی پلیــس، ســارقان بــه 14 فقــره 
ــل  ــیکلت، کاب ــزل ، موتورس ــودرو ، من ــل خ ــرقت داخ  س
و تجهیــزات، کــش روی و احشــام اعتــراف کردنــد و 
متهمــان بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی 

ــدند. ایســنا ــی ش معرف

مشــاور وزیــر و مجــری طــرح ســامانه های 
اینکــه  بیــان  بــا  آبیــاری کشــور  نویــن 
ــا ۹5  ــد ۹0 ت ــطحی می توان ــر س ــاری زی آبی
ــد  ــش ده ــاری را افزای ــان آبی ــد راندم درص
ــاورزی  ــای کش ــد از زمین ه ــت: 1۹ درص گف
ــز  ــاری مجه ــامانه های آبی ــه س ــور ب در کش

شــده اند. 
عبــاس زارع در بازدیــد از طــرح آبیــاری زیــر 
ــران  ــهید چم ــاورزی ش ــاه کش ــطحی چ س
ــای  ــی از روش ه ــار داشــت: یک ــاد اظه بهاب
بــه  می توانــد  کشــور  در  کــه  آبیــاری 
افزایــش بهره بــرداری از آب کمــک کنــد 
ــت  ــاری اس ــن آبی ــای نوی ــعه روش ه توس
کــه بــه آن توجــه ویــژه ای شــده؛ بــه ویــژه 
در دولــت یازدهــم کــه اعتبــارات خوبــی 
بــرای طرح هــای آب و خــاک و آبیــاری 

ــت.  ــده اس ــور ش ــار منظ ــت فش تح
 توجه به آبیاری زیرسطحی  

وی بــا بیــان اینکــه در آبیــاری تحــت فشــار 
انــواع و اقســام روش هــای آبیــاری وجــود 
دارد، گفــت: دســت کم 10 روش در ایــران 
اجراســت  بــه صــورت عملــی در حــال 

می توانــد  کــه  روش هایــی  از  یکــی  و 
کــه  مناطقــی  بــرای  زیــاد  اثربخشــی 
کیفیــت آب چنــدان خوبــی ندارنــد، داشــته 

ــت. ــطحی اس ــاری زیرس ــد، آبی باش
ــاری  ــن آبی مجــری طــرح ســامانه های نوی
ــرداری از ایــن طــرح  کشــور افزایــش بهره ب
ــی  ــای آموزش ــزاری کاس ه ــد برگ را نیازمن
دانســت و گفــت: ســازمان جهــاد کشــاورزی 
در شهرســتان  فرمانــداری  بــا همــکاری 
ــاد، کاس هــای توجیهــی و آموزشــی و  بهاب
کارهــای فرهنگــی زیــادی انجــام داده؛ بــه 
ــن  ــزه در ای ــد معج ــه کاری در ح ــوری ک ط

ــد. ــه دوردســت انجــام داده ان منطق
 افزایش راندمان آبیاری 

ــطحی  ــاری زیرس ــه آبی ــان اینک ــا بی زارع ب
می توانــد ۹0 تــا ۹5 درصــد راندمــان آبیــاری 
را افزایــش دهــد، بــه بازدیــد صورت گرفتــه 
از اجــرای سیســتم آبیــاری در باغ هــای 
پســته چــاه کشــاورزی شــهید چمــران 
ــن  ــان پســته ای اشــاره کــرد و گفــت: درخت
ــد  ــت و می توان ــاداب اس ــیار ش ــه بس منطق

ــه باشــد. ــن زمین ــوت کشــوری در ای پایل

ــدود 8.7  ــور ح ــت: در کش ــار داش وی اظه
کشــاورزی  زمین هــای  هکتــار  میلیــون 
وجــود دارد کــه در حــال حاضــر حــدود 
ســامانه های  بــه  زمین هــا  از  درصــد   1۹
ــزد  ــتان ی ــده اند و در اس ــز ش ــاری مجه آبی
هــم حــدود 20 درصــد از زمین هــا بــه ایــن 

سیســتم مجهــز شــده اند.

 نیــاز بــه توســعه ســامانه های نویــن 
آبیــاری  

زارع بــا بیــان اینکــه هماهنگــی بســیار 

ــکل  ــت اندرکاران ش ــه دس ــن هم ــی بی خوب
ــن  ــه، گفــت: توســعه ســامانه های نوی گرفت
ــت  ــل محدودی ــه دلی ــتان ب ــاری در اس آبی
ــی  ــای حیات ــی از ضرورت ه ــع آب، یک مناب

اســت.
ــن  ــی ای ــه اثربخش ــه ب ــا توج ــت: ب وی گف
میلیــارد   3400 حــدود  امســال  طــرح، 
ــنواتی  ــه س ــل بودج ــار از مح ــان اعتب توم
و صنــدوق توســعه ملــی بــرای توســعه 

ســامانه های نویــن آبیــاری پیشــنهاد شــده 
ــت. اس

وی در ارتبــاط بــا هزینــه اجــرای ایــن 
ــارد  ــاد گفــت: حــدود 20 میلی طــرح در بهاب
ریــال هزینــه اجــرای طــرح در بهابــاد بــوده 
ــت  ــاری کشــاورزان و ســهم دول ــا خودی و ب
بــه خوبــی در اینجــا اجــرا شــد کــه 16 
میلیــارد ریــال توســط دولــت و بقیــه توســط 
بهره بــرداران تهیــه شــده اســت. تســنیم

مشاور وزیر جهاد کشاورزی:  

 ۱۹ درصد از زمین های کشاورزی در کشور 
به سامانه های آبیاری مجهز شده اند 

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان ســمنان بــا 
ــی در  ــواد معدن ــه افزایــش اکتشــافات و اســتخراج م اشــاره ب
ــی مــواد  ــر احتمال ایــن اســتان از افزایــش 166 درصــدی ذخای
معدنــی ایــن اســتان در یــک  ســال اخیــر خبــر داد و گفــت: در 
یــک ســال اخیــر 8 میلیــون تــن مــواد معدنــی از معــادن ایــن 
ــه  ــا اشــاره ب ــروز اســودی ب اســتان اســتخراج شــده اســت. به
صــدور 55 فقــره پروانــه بهره بــرداری در بخــش معــدن اســتان 
ســمنان در ســال گذشــته اظهــار کــرد: ذخیــره احتمالــی مــواد 
معدنــی در ایــن اســتان، 72 میلیــون و 134 هــزار تــن اســت کــه 
ایــن رقــم در ســال پیــش از آن، 27 میلیــون و 124 هــزار تــن 
بــوده و نشــان دهنده رشــد 166 درصــدی در ســال اخیــر اســت. 
وی بــا اشــاره بــه رشــد 2 درصــدی ذخیــره قطعــی مــواد معدنــی 
ــی  ــره قطع ــزان ذخی ــزود: در ســال ۹5 می در ســال گذشــته اف

مــواد معدنــی در اســتان ســمنان 28میلیــون و 468 هــزار تــن 
بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه آن در ســال پیــش از آن، 2 

درصــد رشــد داشــته اســت. 
ــمنان  ــتان س ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
ــه اکتشــاف در بخــش معــدن  از صــدور تعــداد 35 فقــره پروان
اســتان در ســال ۹5 خبــر داد و تصریــح کــرد: میــزان اســتخراج 
مــواد معدنــی اســتان ســمنان در یــک ســال اخیــر 8 میلیــون 
و250 هــزار تــن بــوده اســت. وی بــا بیــان قابلیت هــای بســیار 
فــراوان اســتان ســمنان در بخــش معــدن اظهــار کــرد: در ســال 
ــتان  ــدن اس ــش مع ــف در بخ ــی کش ــداد 36 گواه ــته تع گذش
ــداد گواهــی، اکتشــاف در  ــن تع ــا صــدور ای ــه ب صــادر شــده ک
ــاژ ذخیــره 13  اســتان از نظــر مســاحت 58 درصــد و از نظــر تن

درصــد در یــک ســال اخیــر افزایــش یافتــه اســت. ایســنا

ــم آوری اعضــای  ــز فراه ــری، مســئول مرک علیرضــا باق
ــا  ــت: ب ــهر، گف ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــدی دانش پیون
ــدن در  ــای ب ــدای اعض ــرای اه ــل ب ــه تمای ــود اینک وج
اســتان بوشــهر رونــد رو بــه رشــدی دارد، امــا همچنــان 
ــی  ــهر متقاض ــتان بوش ــن اس ــوی در ای ــار کلی 500 بیم

ــتند. ــه هس ــت کلی دریاف
ــه  ــازی از ارائ ــانی و فرهنگ س ــا اطاع رس ــزود: ب وی اف
ــن  ــال ای ــه دنب ــزی ب ــرگ مغ ــراد دارای م ــای اف اعض
ــتان  ــو در اس ــدای عض ــرای اه ــت ب ــا رغب ــتیم ت هس
ــکات  ــی از مش ــم بخش ــود و بتوانی ــتر ش ــهر بیش بوش
نیازمنــدان بــه پیونــد اعضــا را در اســتان جوابگــو 

ــیم. باش
مســئول مرکــز فراهــم آوری اعضــای پیونــدی دانشــگاه 

ــال  ــه در س ــد: البت ــادآور ش ــهر ی ــکی بوش ــوم پزش عل
گذشــته شــاهد رشــد ســه برابــری اهــدای عضــو 
ــن  ــه ای ــا ادام ــه ب ــم ک ــال ۹4 بوده ای ــه س ــبت ب نس
ــد، می توانیــم شــاهد کاهــش جامعــه آمــار پشــت  رون

ــیم. ــا باش ــت اعض ــرای دریاف ــت ب نوب
ــار  ــته 12 بیم ــال گذش ــه در س ــام اینک ــا اع ــری ب باق
مــرگ مغــزی اعضــای خــود را اهــدا کردنــد کــه ســبب 
شــد 38 نفــر دوبــاره بــه زندگــی برگردنــد، عنــوان کــرد: 
در جدیدتریــن مــورد اهــدای عضــو نیــز، مرحــوم احمــد 
ــه  ــه ب ــدس ک ــاع مق ــازان دوران دف ــوی از جانب مصطف
علــت ســقوط از ارتفــاع دچــار مــرگ مغــزی شــده بــود، 
ــار در  ــه دو بیم ــد ب ــه و کب اعضــای خــود را شــامل کلی

خوزســتان و فــارس اهــدا کــرد. فــارس

A.Shami@eskimia.ir
اعظمشامیگروهاستانها

 مســئول روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
ــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانی  پزشــکی دانشــگاه عل
ــق در بعضــی مناطــق  ــود نشــانی دقی اســتان زنجــان گفــت: نب
ــانی  ــم، امدادرس ــد و قدی ــای جدی ــد بافت ه ــان مانن ــهر زنج ش
اورژانــس را بــا مشــکل مواجــه می کنــد. جــواد مــرادی افــزود: 
ــاران و  ــه بیم ــی الزم ب ــات درمان ــه خدم ــردم در ارائ ــکاری م هم
آســیب دیدگان نقــش بســزایی دارد و در ایــن میــان اعــام 
ــس  ــل اورژان ــه عوام ــدگان ب ــل تماس گیرن ــق و کام نشــانی دقی
ــام  ــود اع ــا وج ــرد: ب ــادآوری ک ــت. وی ی ــم اس ــیار مه 115 بس
ــی  ــع تابلوهای ــی مواق ــان، در بعض ــس زنج ــه اورژان ــانی ب نش
ــده،  ــته ش ــر روی آن نوش ــا ب ــا و کوچه ه ــامی خیابان ه ــه اس ک

ــگ زده  ــی زن ــا و حت ــهر، ناخوان ــم ش ــای قدی ــژه در بافت ه به وی
اســت و ایــن رونــد امدادرســانی را مختــل می کنــد. مــرادی ادامه 
داد: بعضــی مناطــق شــهری نیــز فاقــد نشــانی دقیــق هســتند 
کــه خدمات رســانی بهتــر بــه بیمــاران و افــراد در معــرض خطــر 
ــردم در  ــکاری م ــزود: هم ــرادی اف ــد. م ــکل می کن ــار مش را دچ
بحــث ترافیــک شــهری و بازگشــایی مســیر ورود آمبوالنس هــا 
بــرای امدادرســانی بــه بیمــاران اهمیــت فراوانــی دارد کــه 
ــه  ــون نســبت ب ــن خصــوص هم اکن مشــارکت شــهروندان در ای
گذشــته رونــد رو بــه رشــدی دارد. وی میانگیــن زمــان رســیدن 
عوامــل اورژانــس بــه صحنــه حــوادث طــی ســال گذشــته را بــه 
ترتیــب 12 و 6 دقیقــه اعــام کــرد و بیــان داشــت: پارســال 38 
هــزار و ۹86 ماموریــت در پایگاه هــای شــهری و جــاده ای و بیــن 

مراکــز درمانــی ایــن اســتان انجــام شــده اســت.

 فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی کشــور گفــت: بــا وجــود 
کاهــش آمــار آتش ســوزی جنگل هــا در کشــور، ایــن مســئله در 

خوزســتان رو بــه افزایــش اســت.
ســرهنگ پاســدار قاســم ســبزعلی در جلســه شــورای هماهنگــی 
ــه  ــا توجــه ب ــرد: ب ــار ک ــت بحــران اســتان خوزســتان اظه مدیری
ــق  ــش حری ــد کاه ــور 35 درص ــطح کش ــاری در س ــت آم وضعی
را  آن  افزایــش  خوزســتان  در  ولــی  داشــتیم؛  جنگل هــا  در 
ــت  ــا مدیری ــزود: جلســات بســیاری را ب شــاهد هســتیم. وی اف
بحــران کشــور و بــرای حریــق در بحــث اعتبــارات نــگاه ویــژه ای 
داشــته ایم. بایــد نــگاه ویــژه ای را در زمینــه برنامه ریــزی و 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــم. ســبزعلی ب ــرار دهی ــز مدنظــر ق ــذاری نی هدف گ
ــق  ــرای کاهــش حری ــت همــه دســتگاه ها ب ــد از ظرفی ــه بای اینک
اســتفاده کنیــم، گفــت: قبــل از رســیدن بــه فضــای حریــق 

 آسیب شناســی و علل یابــی را بایــد در دســتورکار قــرار دهیــم 
و بعــد از آن بایــد از ظرفیــت و پتانســیل همه دســتگاه ها اســتفاده 
کنیــم. اگــر در بحــث آسیب شناســی موفــق نباشــیم نمی تــوان در 
ــع  ــت مناب ــگان حفاظ ــده ی ــود. فرمان ــق ب ــر موف ــای دیگ زمینه ه
طبیعــی افــزود: 55 فقــره حریــق در حــوزه جنــگل داشــتیم کــه 
یــک هــزار و 2۹6 هکتــار جنــگل در ســال گذشــته از خوزســتان در 
آتــش ســوخت. قطعــا همگــی دســت بــه دســت هــم می دهیــم 
تــا هماهنگــی و تعامــل الزم صــورت بگیــرد و از ظرفیــت ملــی نیــز 
ــا را در  ــزان حریق ه ــا می ــت اســتان هســتیم ت ــد در خدم تمام ق
خوزســتان بــه حداقــل برســانیم. ســبزعلی عنــوان کــرد: بحرانــی 
بــودن و وضعیــت نابســامانی کــه احتمــال دارد در حــوزه حریــق 
وجــود بیایــد، باعــث شــده جلســه ای را بــرای خوزســتان داشــته 

باشــیم.  مهــر

،،
بــه  ایــران  در  روش   10 دســت کم 
صــورت عملــی در حــال اجراســت 
و یکــی از روش هایــی کــه می توانــد 
اثربخشــی زیــاد بــرای مناطقــی کــه 
کیفیــت آب چنــدان خوبــی ندارنــد 
داشــته باشــد، آبیــاری زیرســطحی 

اســت

استانها

 استخراج 8 میلیون تن مواد معدنی از معادن سمنان 
در یک سال اخیر 

در بعضی مناطق شهر زنجان

نبود نشانی دقیق، امدادرسانی را مشکل می کند

 500 بیمار کلیوی در استان بوشهر 
متقاضی دریافت کلیه

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور:

افزایش آتش سوزی جنگل ها در خوزستان

 یادگاران عهد کهن
 در شهرستان خواف

 خواف در 238 کیلومتری جنوب  شرقی مشهد و نزدیک مرز ایران 
و افغانســتان قــرار دارد. آب و هــوای آن گــرم و خشــک و پیشــه 
غالــب مردمانــش، کشــاورزی و دامپــروری اســت. خــواف را در 
ــدان  ــن شــاید ب ــد و ای ــز می خواندن ــا »رود« نی ــم »روی« ی قدی
ــاری  ــی ج ــای مختلف ــهر، روده ــون ش ــه در پیرام ــود ک ــبب ب س
اســت. خــواف نــام دیگــر »به آفریــد«، پســر مــاه فروردیــن اســت 
ــت  ــن زرتش ــوآوری در آئی ــرای ن ــه ب ــن ناحی ــد در ای ــه گفته ان ک
برخاســت و شــهری را بنیــان نهــاد کــه نــام خــود را از او گرفــت. در 
دوره اســامی خــواف از مراکــز علمــی پررونــق در خراســان بــود و 
بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن در شــاهراه ارتباطــی هــرات، قهســتان و 

ــه حســاب می آمــد.  ــادالت تجــاری ب نیشــابور، مرکــز مب
ــی آن  ــار تاریخ ــواف را آث ــگری خ ــای گردش ــن جاذبه ه مهم تری
ــادی«  ــیاب های ب ــا، »آس ــن بنا ه ــی از ای ــد. یک ــکل می دهن ش
خــواف اســت کــه در گذشــته های دور بــرای اســتفاده از نیــروی 

ــده اند.  ــاخته ش ــا س باده

ــهر  ــن ش ــای ای ــر جاذبه ه ــز از دیگ ــک زوزن« نی ــجد مل »مس
ــرار دارد.  ــت زوزن ق ــواف و در دش ــهر خ ــارج از ش ــه خ ــت ک اس
ایــن بنــا بــه گواهــی کتیبه هایــش در ســال های 615 و 616 
هجــری قمــری ســاخته شــده و اکنــون حالــت نیمه ویــران 
دارد؛ امــا تزئینــات آن کــه تلفیقــی اســت از کاشــی و آجرتــراش 
اهمیــت  بســیار دارد. آخریــن بررســی های باستان شناســی 
نشــان می دهــد کــه ایــن مســجد بــر خرابه هــای مســجد 
باشــکوه دیگــری متعلــق بــه دوره ســلجوقی بنــا شــده و اکنــون 
ــی  ــی باق ــری بســیار زیبای ــی، محــراب گچ ب از آن مســجد قدیم

ــده اســت.  مان
ــان  ــی خراس ــهرهای قدیم ــز از ش ــرد« نی ــه خرگ ــه غیاثی »مدرس
بــوده کــه حــاال صرفــا روســتای کوچکــی اســت در پنــج 
ــه دو  ــن ناحی ــواف. در ای ــهر خ ــرقی ش ــوب ش ــری جن کیلومت
ــرد  ــار علمــی و شــکوه خرگ ــه اعتب ــزرگ وجــود دارد ک مدرســه ب
در دوره اســامی را بــه اثبــات می رســاند. بــر اســاس کتیبه هــای 
ــی«  ــد خواف ــر احم ــش »پی ــه کوش ــه ب ــه غیاثی ــود، مدرس موج
ــای  ــه نام ه ــرادر ب ــت دو ب ــه دس ــوری« ب ــاهرخ تیم ــر »ش وزی
»قوام الدیــن« و »غیاث الدیــن شــیرازی« ســاخته شــده اســت.

#جاذبه_ها

روزنه
 رفع تصرف 50 هزار متر مربع 

از زمین های فرودگاه کرمان
دادســتان عمومــی و انقــاب کرمــان گفــت: از50 هــزار 
متــر مربــع از زمین هــای دولتــی بــا پوشــش جنگلــی 

در کرمــان رفــع تصــرف بــه عمــل آمــد.
دادخــدا ســاالری در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر 
اظهــار کــرد: ایــن زمین هــا کــه مشــهور بــه زمین هــای 
ــه صــورت  فــرودگاه اســت، توســط افــراد ناشناســی ب

ــد. ــی تصــرف شــده بودن شــبانه و غیرقانون
دادســتان کرمــان هشــدار داد: زمین خــواران  و متصرفــان 
بداننــد اجــازه نخواهیــم داد حتــی یــک وجــب از 
ــوق  ــه حق ــق ب ــه متعل ــی ک ــی و مل ــای دولت زمین ه
عامــه و عمومــی اســت، بــه صــورت غیرقانونــی تصــرف 

شــود. 
ایــن مقــام قضائــی عنــوان کــرد: متصرفــان بــا برنامــه 
ــا حفــر کانــال و ایجــاد ســد معبــر در اطــراف  قبلــی ب
زمیــن موصــوف، اقــدام بــه تصــرف ایــن اراضــی 
ــات  ــوران اجرائی ــیاری مام ــا هوش ــه ب ــد ک ــرده بودن ک
شــهرداری و بــا دســتور مقــام قضائــی از ایــن زمین هــا 
ــرد:  ــام ک ــاالری اع ــد. س ــل آم ــه عم ــرف ب ــع تص رف
تعقیــب متهمــان و متصرفــان غیرقانونــی در دســتورکار 
زمین خــواران  بــا  و  قــرار  گرفتــه  دادســتانی  ایــن 
 مطابــق قانــون و بــه صــورت قاطعانــه برخــورد خواهیــم 

کرد.ایسنا

 برگزاری طرح ضیافت الهی 
در 25 بقعه چهارمحال و بختیاری  

و  امــور خیریــه چهارمحــال  و  اوقــاف  مدیــر کل   
ــاه  ــژه م ــی وی ــت اله ــرح ضیاف ــت: ط ــاری گف بختی
ــزار  ــه اســتان برگ ــه متبرک ــارک رمضــان در 25 بقع مب
مرتضــی  المســلمین  و  حجت االســام  می شــود. 
عزیــزی اظهــار داشــت: طــرح ضیافــت الهــی در 
ــه  ــی از جمل ــامل برنامه های ــان ش ــارک رمض ــاه مب م
ــا  ــه ب ــت ک ــه اس ــاع متبرک ــاجد و بق ــی مس غبارروب
همــکاری هیئــت امنــا و مــردم برگــزار می شــود.

وی افــزود: بــا توجــه بــه فرارســیدن مــاه رمضــان 1250 
مســجد، حســینیه و بقعــه متبرکــه بــرای اســتقبال از 

ــد غبارروبــی می شــوند. مــاه میهمانــی خداون
وی بــا اشــاره بــه اعــزام مبّلغــان مذهبــی بــه مناطــق 
ــان  ــروم بی ــق مح ــت مناط ــا اولوی ــتان ب ــف اس مختل
کــرد: 30 نفــر مبّلــغ مذهبــی کــه در حــوزه علمیــه قــم 
تحصیــل می کننــد کــه بومــی اســتان نیــز هســتند، بــه 
اســتان بــه ویــژه مناطــق محــروم اعــزام مــی شــوند.

ــرآن  ــا ق ــس ب ــل ان ــزاری محاف ــه برگ ــا اشــاره ب وی ب
کریــم در مــاه مبــارک رمضــان تصریــح کــرد: محافــل 
ــری و  ــاری مص ــور ق ــا حض ــم ب ــرآن کری ــا ق ــس ب ان

ــارس ــود. ف ــزار می ش ــتان برگ ــی در اس ایران

 کشف 600 کیلوگرم 
موسیر و کنگر در ازنا

  مســئول پناهــگاه حیــات وحــش ازنــا از کشــف 
و ضبــط 600 کیلوگــرم گیــاه بومــی از متخلفــان در ایــن 

منطقــه خبــر داد. 
ــل  ــه فص ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــی اظه ــرو بهلول خس
زایــش و زادآوری حیــات وحــش، اداره محیط زیســت 
اســتان طــی برنامــه ای، گشــت و کنترل هــای خــود را 
از ســطح مناطــق تحــت مدیریــت بــا حساســیت های 
ــه  ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــش داده اس ــتری افزای بیش
ایــن طــرح دو ماهــه اجــرا می شــود، افــزود: در همیــن 
ــه حیــات وحــش و  ــه تخلفــی کــه ب ــا هرگون راســتا ب
زیســتگاه آن هــا لطمــه وارد کنــد، بــه شــدت برخــورد 
خواهــد شــد. بهلولــی از کشــف و ضبــط 200 کیلوگــرم 
موســیر از متخلفــان زیســت محیطی خبــر داد و گفــت: 
 ایــن کار بــا همــکاری یــگان حفاظتــی اشــترانکوه 
و پناهــگاه حیــات وحــش ازنــا انجــام شــد کــه طــی 
آن، 10 متخلــف زیســت محیطی از محــل متــواری 
شــدند. مســئول پناهــگاه حیــات وحــش ازنــا اضافــه 
ــای  ــر محموله ه ــت اخی ــد وق ــن در چن ــرد: همچنی ک
دیگــری از جملــه 400 کیلوگرم کنگر از متخلفان کشــف 
ــده  ــن تشــکیل پرون ــراد ضم ــن اف ــط شــد و ای و ضب
قضایــی، ملــزم بــه پرداخــت جریمــه زیســت محیطی 
ــا اشــاره بــه وضعیــت پوشــش گیاهــی  شــدند. وی ب
ــی  ــای طبیع ــر عرصه ه ــال حاض ــت: در ح ــه گف منطق
ایــن پناهــگاه وضعیــت خوبــی دارنــد؛ امــا اگــر کنتــرل 

ــد.  ــی می یابن ــت خطرناک ــم، وضعی نکنی
بهلولــی از اخــراج 20 گلــه دام عشــایر کــه در حاشــیه 
ایــن پناهــگاه مســتقر بودنــد، خبــر داد و افــزود: 
بــا توجــه بــه طــرح حفــظ حیــات وحــش کــه 
بــا همــکاری جوامــع بومــی و روســتایی در حــال 
اجراســت، امنیــت خوبــی در منطقــه برقــرار شــده کــه 

جــای تقدیــر دارد. ایســنا

کنگره بین المللی گردشگری 
سالمت در شیراز برگزار می شود

معــاون گردشــگری و امــور زائــران اســتانداری فــارس 
ــی  ــره بین الملل ــان کنگ ــیراز میزب ــال ش ــت: امس گف

گردشــگری ســامت خواهــد بــود.
شــاپور رســتمی گفــت: کنگــره بین المللــی گردشــگری 
ــزار شــود  ــاه در شــیراز برگ ــرار اســت تیرم ســامت ق
ــد  ــداد، بای ــن روی ــب از ای ــرداری مناس ــرای بهره ب و ب
ــود. ــام ش ــی انج ــذاری دقیق ــزی و هدف گ برنامه ری

رســتمی برگــزاری ایــن کنگــره را دارای نقــش موثــری 
در جــذب ســرمایه گذار در حــوزه ســامت و ارائــه 
و گفــت:  دانســت  عملــی  پژوهشــی  طرح هــای 
ــر مســتقیمی  ــی تاثی ــره بین الملل ــن کنگ ــزاری ای برگ
بــر جــذب و رشــد گردشــگری در اســتان فــارس 
خواهــد داشــت. معــاون گردشــگری اســتانداری 
فــارس گفــت: ســاختار و چهارچــوب کلــی گردشــگری 
ســامت در فــارس بســیار تاثیرگــذار اســت و بــا 
مدیریــت زمــان و بررســی مســائل و نیازســنجی 
حــوزه ســامت بایــد بــه گونــه ای وارد عمــل شــویم تــا 

ــق شــود.  ــم محق ــن مه ــوب ای ــه نحــو مطل ب
ــگری  ــت اداره کل گردش ــری از ظرفی ــتمی بهره گی رس
صنایــع دســتی و میــراث فرهنگــی، فرودگاه هــا 
نمایندگــی امــور خارجــه و اتــاق بازرگانــی را بــه عنــوان 
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــی بس ــش خصوص ــده بخ نماین

ــت. دانس

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیمقربانیکاشان

مدیــر عامــل ســازمان عمــران و بهســازی 
هــدف  بــا  شــهرداری کاشــان گفــت: 
ــرای شــهرداری و  ــدار ب کســب درآمــد پای
ــرای جــذب  ایجــاد زیرســاخت های الزم ب
گردشــگر، ســه خانــه تاریخــی کاشــان بــه 

ــود. ــل می ش ــی تبدی ــع اقامت مجتم
ابوالفضــل ســاروقیان بــا بیــان اینکــه 
از  تاریخــی  ابنیــه  بازســازی  و  مرمــت 
بهســازی  و  عمــران  ســازمان  اهــداف 
اســت، اظهــار کــرد: پــس از اینکــه مرمــت 
ــد از  ــای تاریخــی انجــام شــد، بای خانه ه
ــن  ــر ای ــود؛ در غی ــه ش ــتفاده بهین ــا اس بن

صــورت دوبــاره مســتهلک می شــود.
وی تصریــح کــرد: در ایــن راســتا تعــدادی 
از خانه هــای تاریخــی کــه قابلیــت تبدیــل 
ــد  شــدن بــه مجتمع هــای اقامتــی را دارن
 مــورد بازســازی و مرمــت قــرار گرفتــه 
و در آینــده نزدیــک مــورد بهره بــرداری 

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ق
مدیــر عامــل ســازمان عمــران و بهســازی 
ــه رضــوی  ــزود: خان شــهرداری کاشــان اف
بــا هفــت واحــد اقامتــی، خانــه عباســیان 
بــا 12 واحــد اقامتــی و خانــه آل یاســین 
بــا 8 واحــد اقامتــی، از جملــه بناهــای در 

دســت مرمــت اســت.
ســاروقیان بــا بیــان اینکــه ضلــع شــمالی 

خانــه آل یاســین تبدیــل بــه مجتمــع 
بــرای  تصریــح کــرد:  شــده،  اقامتــی 
ــه آل یاســین  ــع شــمالی خان مرمــت ضل
نظــر  در  اعتبــار  تومــان  میلیــون   350
ــش  ــر بی ــال حاض ــده و در ح ــه ش گرفت
از 50 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و 
تــا نیمــه اول ســال قابــل بهره بــرداری 

ــت. اس
ــت  ــی مرم ــه داد: طــرح مطالعات وی ادام
حیــاط چهــارم خانــه عباســیان در دســت 
ــاط در  ــن حی طراحــی اســت و مرمــت ای
کنــار ســه حیــاط دیگــر مجموعــه  مناســب 
ــی  ــرای جــذب مســافران داخل ــی ب  اقامت

و خارجی خواهد بود.

وی افــزود: حیــاط چهــارم خانه عباســیان 
پیش بینــی  و  دارد  اقامتــی  واحــد   12
 1.5 تــا   1 آن  مرمــت  بــرای  می شــود 

ــود. ــه ش ــار هزین ــان اعتب ــارد توم میلی
ســاروقیان بــا تاکیــد بــر اینکــه مجتمع های 
اقامتــی زیــر نظــر کارشناســان میــراث 
فرهنگــی مرمــت می شــود، گفت: اســتفاده 
ــر  ــر نظ ــا زی ــت بن ــه در مرم ــواد اولی از م
ــد  ــورد تأیی ــتادکاران م ــان و اس کارشناس
ــه و اجــرا می شــود  ــی تهی ــراث فرهنگ می
ســعی  مرمــت  اجــرای  زمــان  در  و 
می شــود ارزش تاریخــی بنــا حفــظ شــود 
ــه  ــت ب ــده ای در شــکل و باف ــر عم و تغیی

ــد. ــود نیای وج
عــاوه  ســازمان  ایــن  یادآورشــد:  وی 
ــی،  ــه  تاریخ ــازی ابنی ــت و بازس ــر مرم ب
ــز در  ــد را نی احــداث ســاختمان های جدی

دارد.   دســتورکار 

مدیر عامل سازمان عمران و بهسازی شهرداری کاشان:

سه خانه تاریخی کاشان به مجتمع اقامتی تبدیل می شود



کارشــناس تربیــت بدنــی گفــت: همــه افــراد روزه دار در 
طــول مــدت روزه داری دچــار تحلیــل انــرژی و آب بــدن 

می شــوند. 
ــان ورزش  ــن زم ــوص بهتری ــلمانی درخص ــه س مرضی
ــما  ــرای ش ــبانه روز ب ــه از ش ــر لحظ ــت: ورزش در ه گف
مفیــد اســت؛ امــا بهتریــن زمــان در ایــن مــاه مبــارک 
ــد از  ــل و بع ــرد قب ــه ف ــوع ک ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج ب
ورزش بایــد تغذیــه انجــام دهــد، پــس از خــوردن یــک 
ــرم                ــیر گ ــوان ش ــک لی ــد ی ــبک مانن ــار س ــده افط وع

ــت. و خرماس
ــای  ــه در زمان ه ــزود: البت ــی اف ــت بدن کارشــناس تربی

ــدن ورزش  ــوان ب ــه ت ــه ب ــا توج ــوان ب ــز می ت ــر نی دیگ
انجــام داد کــه در ایــن بیــن می تــوان بــه ورزش بعــد از 

ســحری خــوردن یــا قبــل از افطــار اشــاره کــرد.
ــن  ــوص بهتری ــی درخص ــت بدن ــناس تربی ــن کارش ای
ورزش هــا بــرای افــراد روزه دار بیــان کــرد: روزه داران 
بهتــر  بــدن  آب  و  انــرژی  شــدن  علــت کــم  بــه 
پیــاده روی  )نظیــر  هــوازی  فعالیت هــای  از   اســت 
ــدت  ــول م ــاال در ط ــدت ب ــا ش ــواری( ب و دوچرخه س
روزه داری بپرهیزنــد و انجــام آن هــا را بــه صــورت 
 تعدیــل یافتــه و ســبک بــه بعــد از افطــار موکــول 

کنند. ایمنا

ــرل  ــی، کنت ــر ارزیاب ــر کل دفت ــش، مدی ــاز خیراندی ــر مهرن دکت
 و تجویــز کاالهــای ســامت غــذا و دارو، گفــت: بــارداری 
شــیردهی و ابتــا بــه بعضــی بیماری هــا ماننــد دیابــت، فشــار 
زخم هــای گوارشــی  یبوســت،  تحریک پذیــر،  روده  خــون، 
)معــده و دوازدهــه(، اختــاالت کلیــوی، بیماری هــای اعصــاب 
ــتند؛  ــمی هس ــرایط جس ــی از ش ــی ناش ــم، همگ و روان و آس
بنابرایــن فــرد ملــزم اســت پیــش از اقــدام بــه گرفتــن روزه بــا 
پزشــک معالــج خــود درخصــوص اقــدام بــه روزه داری مشــورت 

کنــد.
ــا داروســاز  ــدون مشــورت ب ــد ب ــاران نبای ــرد: بیم ــار ک وی اظه
یــا پزشــک معالــج خــود اقــدام بــه قطــع مصــرف دارو، تغییــر 

یــا کاهــش دوز مصرفــی یــا تغییــر زمــان مصــرف کننــد. 
خیراندیــش افــزود: مطالعــات بــه عمــل آمــده روی داروهــای 
ــه  ــد ک ــان می ده ــون نش ــاد خ ــد انعق ــون و ض ــار خ ــد فش ض
ــدارد؛  ــا ن ــن داروه ــی ای ــر اثربخش ــی ب ــر خاص روزه داری تاثی
البتــه گاهــی اوقات الزم اســت دربــاره داروهــای مــدر )ادرارآور(

بــرای جلوگیــری از، از دســت  رفتــن آب بــدن، پزشــک اقــدام 
ــد.  ــاران روزه دار کن ــا در بیم ــن داروه ــه کاهــش دوز ای ب

وی در پایــان گفــت: پزشــک معالــج، جهــت درمــان عفونــت در 
ــی  ــز آنتی بیوتیک های ــه تجوی ــدام ب ــد اق ــار روزه دار می توان بیم
کنــد کــه بــه جــای چنــد بــار مصــرف در طــی روز، یــک یــا دو 

بــار در روز مصــرف شــوند. وبــدا

ورزش در ماه مبارک رمضان از نگاه کارشناس تربیت بدنی 

 بهترین زمان ورزش، پس از خوردن 
یک وعده افطار سبک است

مدیر کل دفتر ارزیابی، کنترل و تجویز کاالهای سالمت غذا و دارو: 

 مصرف دارو در ماه مبارک رمضان 
بدون مشورت با پزشک قطع نشود

توصیه های تغذیه ای برای روزه داران
ــس دانشــکده طــب ســنتی دانشــگاه  ــی زاده، رئی حســین رضای
علــوم پزشــکی تهــران، بــا ارائــه توصیه هــای طــب ســنتی بــرای 
مــاه رمضــان اظهــار داشــت: نوشــیدن چــای در مــاه رمضــان بایــد 
بــا احتیــاط بیشــتری صــورت پذیــرد و می تــوان از نوشــیدنی های 
ــرای  ــه ب ــرد ک ــتفاده ک ــی اس ــعیر طبیع ــون ماءالش ــری چ بهت
ــوع  ــوان ایــن ن جلوگیــری از عطــش بســیار مفیــد اســت و می ت
ماءالشــعیر را بــه صــورت خانگــی درســت کــرد. ایــن متخصــص 
ــاه  ــان م ــس از پای ــراد پ ــه داد: بســیاری از اف طــب ســنتی ادام
رمضــان دچــار مشــکات گوارشــی می شــوند؛ زیــرا روهم خــوری، 
ــد؛ مثــا حتــی خــوردن ماســت  درهم خــوری و باهم خــوری دارن
نیــز بــا یــک غــذای دیگــری بــه عنــوان روهم خــوری محســوب 
می شــود؛ چــون ماســت بــه طــور مســتقل یــک غــذای جداگانــه 
ــا  ــار ت ــن افط ــدود بی ــان مح ــه زم ــه ب ــا توج ــن ب ــت؛ بنابرای اس
ــد  ــد در روش غــذا خــوردن دقــت بیشــتری کنن ســحر افــراد بای
ــه درســتی هضــم شــود و هــم خــواب مناســب  ــذا ب ــا هــم غ ت
داشــته باشــند. وی تصریــح کــرد: افــراد بایــد افطــار خــود را بــا 

ــه ای  ــد از فاصل ــاز و بع ــیر ب ــراه خاک ش ــه هم ــرم ب ــیدنی گ نوش
ــد از دو  ــت بع ــرده و در نهای ــل ک ــی را می ــذای اصل ــار، غ از افط
ــه رطوبت بخــش  ــو ک ــد کاه ــای مانن ســاعت نوشــیدنی و میوه ه
اســت را مصــرف کننــد؛ بــه طــوری کــه می تواننــد از ســاالد 
ــا رعایــت همــان  کاهــو، هویــج و زیتــون اســتفاده کننــد؛ ولــی ب
ــت یــک ســاعت بعــد از مصــرف  ــب غــذا خــوردن و در نهای ترتی
ایــن نوشــیدنی ها و ســاالد بخوابنــد تــا بتواننــد در ســاعات ســحر 
بــدون مشــکل بیــدار شــوند؛ یعنــی حتمــا فاصلــه بیــن آخریــن 
غــذا و خــواب قــرار دهنــد. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه افــراد بایــد در 
مــاه رمضــان از فضاهــای مجــازی بیــن زمــان خوابیــدن و ســحر 
ــد  ــراد می توانن ــه اف ــای ک ــرد : چیزه ــوان ک ــد، عن ــودداری کنن خ
 همــراه بــا غــذا مصــرف کننــد، بیشــتر ســبزیجات، خرمــا 
ــه  ــز توصی ــی نی ــاران دیابت ــه بیم ــت. وی ب ــرورده اس ــون پ و زیت
کــرد: بیمــاران مبتــا بــه دیابــت حتمــا در مــاه رمضــان بــا پزشــک 
ــاران  ــی بیم ــرا برخ ــد؛ زی ــام دهن ــورت های الزم را انج ــود مش خ
ــرع  ــد؛ ش ــد روزه بگیرن ــوان نبای ــچ عن ــه هی ــر ب ــی ُپرخط دیابت
ــه  ــی را در صورتی ک ــع انجــام اعمال ــز در بعضــی مواق مقــدس نی

ــوان کــرده اســت. تســنیم ــاه عن ــدن آســیب برســاند، گن ــه ب ب

ــوان  ــه می ت ــی ک ــواد غذای ــب ترین م مناس
ــا  بیــن وعــده افطــار تــا ســحر میــل کــرد ت
ــاه  ــه وزن در م ــدن و اضاف ــاق ش ــم از چ ه
ــت  ــم بهداش ــرده و ه ــری ک ــان جلوگی رمض
ــه  ــر نینداخت ــه خط ــان را ب ــامت بدنت و س
باشــید، در ادامــه ایــن مطلــب بیــان شــده 

ــت. اس
ــه طــور ســنتی، خــوردن غذاهــای ســبک  ب
ماننــد خرمــا و ســوپ و ... بــرای وعــده 
افطــار و ســحری بســیار مناســب اســت کــه 
بــه ســرعت هــم هضــم می شــوند و کالــری 

ــد. کمتــری دارن
گنجانــدن لبنیــات در وعده هــای غذایــی 
بســیار ضــروری اســت و گنجانــدن ماســت 

وعده هــای  در  کم نمــک  خانگــی  دوغ  و 
افطــار و ســحر، چربی هــای بــدن را بــا 

بیشــتری می ســوزاند. ســرعت 
نوجوانــان بایــد برنامــه غذایــی روزهــای 
ــد کــه  ــه ای انتخــاب کنن ــه گون روزه داری را ب
توصیه شــده  پروتئیــن  و  میــزان کالــری 
روزانــه را در دو وعــده افطــار و ســحری 
غذاهــای  خــوردن  از  و  کننــد  دریافــت 
در  آبکــی  بســیار  و  ُپرحجــم، کم کالــری 
بــرای  و حتمــا  افطــار خــودداری کننــد 

صــرف ســحری از خــواب برخیزنــد.
ــز در  ــبک نی ــیار س ــای بس ــام ورزش ه انج
حالــی کــه روزه هســتیم، می توانــد بــه 
از بیــن بــردن مــواد ســمی ذخیره شــده 

ــه ورزش  ــی ک ــد. هنگام ــک کن ــدن کم در ب
می کنیــم، ســطح اندورفیــن آزادشــده از 
بــدن افزایــش می یابــد و مــا احســاس 
ســبکی  و هوشــیاری می کنیــم. انجــام 
نیــز  افطــار  از  پیــش  یــوگا  تمرینــات 
ــم  ــدن ه ــه آرام شــدن ب ــد کمــک ب می توان
از نظــر جســمی و هــم از نظــر معنــوی کنــد.

اگــر شــما مســئول آماده ســازی غــذا بــرای 
افطــار و ســحر در منــزل هســتید، بهتــر 
ــواد  ــه م ــه چ ــت از اینک ــک لیس ــت ی اس
ــه  ــد را تهی ــاز داری ــاه نی ــن م ــی در ای غذای
کنیــد و ســعی کنیــد در نهایــت مــواد غذایــی 
ــبزیجات    ــواع س ــه ان ــالم از جمل ــازه و س  ت
گوشــت بــدون چربــی و میــوه را تهیــه 
ــه دور  ــیرینی ها ب ــا و ش ــد و از چربی ه کنی

ــید. باش

وعده هــای  در  ســبزی  و  میــوه  مصــرف 
ــا  ــود. میوه ه ــد می ش ــار تاکی ــحر و افط  س
مانــدگاری  دلیــل  بــه   ، ســبزیجات  و 
ــه  ــن اینک ــدن دارد، ضم ــه در ب ــتری ک بیش
می کنــد  ایجــاد  را  طوالنی تــری  ســیری 
ــا  ــه ب ــت ک ــادی آب اس ــدار زی ــاوی مق ح
تامیــن آب مــورد نیــاز بــدن از بــروز تشــنگی 

می کنــد. جلوگیــری 
ــی در  ــده غذای ــن وع ــده ســحر، مهم تری وع
مــاه مبــارک رمضــان اســت. در ایــن وعــده 
ــیرین  ــرب، ش ــای چ ــرف غذاه ــد از مص بای
و کنســروی و نیــز سوســیس و کالبــاس 
و نوشــابه های گازدار دوری کــرد. در ایــن 
ــی  ــواد کربوهیدارت ــد م ــا بای ــده، ترجیح وع
ماننــد برنــج و نــان و نیــز انــواع ســبزیجات 
ــار  ــت و خی ــود. ماس ــرف ش ــا مص و میوه ه

ــبی  ــای مناس ــت ها، گزینه ه ــواع خورش و ان
ــرای وعــده ســحر هســتند. ب

ــد  ــرم و چن ــا آب گ ــد ب ــا بای روزه داران حتم
عــدد خرمــا روزه خــود را افطــار کننــد؛ زیــرا 
معــده ســاعت ها خالــی بــوده و بهتــر اســت 
ــدن  ــای ب ــه دم ــک ب ــه نزدی ــرم ک ــا آب گ ب
اســت، روزه افطــار شــود؛ البتــه اســتفاده از 

چــای یــا شــیرگرم هــم ایــرادی نــدارد.
ســاعت ها  روزه  مــدت  طــول  در  معــده 
ــد  ــه بتوان ــاز دارد ک ــان نی ــوده و زم ــی ب خال
ــد  ــای ده ــود ج ــنگین را در خ ــای س غذاه
ــم  ــار نی ــرف افط ــس از ص ــت پ ــر اس و بهت
ــم  ــه بیندازی ــا یــک ســاعت فاصل  ســاعت ت
و ســپس غــذای ســنگین صــرف کنیــم تــا 
ــذب  ــز ج ــذا نی ــای غ ــرعت چربی ه ــه س ب

ــگاران ــوند. باشــگاه خبرن ــدن نش ب

#طب_سنتی

امروز یکشنبه 07 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 440 روزنامه6 سالمت

تغذیهبخور و نخورهای بین افطار و سحر
ماه رمضان و تغذیه مناسب 

متخصص تغذیه
دکتر زهرا عسکری

ــا  ــد ت ــد: روزه بگیری ــرم)ص( فرمودن ــر اک پیامب
ــد. ــالم بمانی س

ــای  ــایر روزه ــر س ــان نظی ــارک رمض ــاه مب در م
ــوع  ــی متن ــه غذای ــک برنام ــروی از ی ــال پی س
ــور  ــی منظ ــی غذای ــروه اصل ــه 5 گ ــادل ک و متع
ــا  ــات، میوه ه ــان و غ ــی )ن ــرم غذای ــان ه هم
ســبزیجات، گوشــت و حبوبــات، شــیر و لبنیــات( 

ــود. ــه می ش ــد، توصی ــته باش ــر داش را در ب
ــحری  ــی )س ــده غذای ــه وع ــد س  روزه دار نیازمن
ــد  ــه نبای ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــام( اس ــار و ش افط
حجــم زیــادی از غــذا در وعده هــای افطــار و 

ــود. ــرف ش ــحری مص س
 نکات جالب توجه در ارتباط با سحری 

رمضان
توصیــه می شــود افــراد ســاعت مناســبی را جهــت 
ــد  ــا ضمــن بهره من ــد ت ــدار شــدن انتخــاب کنن بی
ــا  ــات ب ــحر و مناج ــوی س ــرکات معن ــدن از ب ش
خــدا بــا فرصــت کافــی و بــدون عجلــه ســحری 

ــد. را میــل کنن
ــژه  ــه روزه داران به وی ــرای هم ــحری ب ــرف س ص
اســت  ضــروری  رشــد  حــال  در   نوجوانــان 
ــن  ــل در ای ــی کام ــده غذای ــک وع ــوردن ی و خ

می شــود. توصیــه  زمــان 
در وعــده ســحر بهتــر اســت از کربوهیدرات هــای 
پیچیــده ماننــد نان هــای ســبوس دار، غــات 
ــردار  ــاوی فیب ــای ح ــراه غذاه ــه هم ــات ب حبوب
ــا پوســت اســتفاده  ــوه ب ــد ســبزیجات و می  مانن

شود.
 نکات جالب توجه در ارتباط با افطار 

رمضان
ــرم  ــات گ ــیدن مایع ــا نوش ــوان ب ــار را می ت افط
ــا  ــا خرمــا و کشــمش ی )شــیر، چــای( همــراه ب

ــرد. ــاز ک ــج  آغ ــی و شــیر برن فرن
شــام را بــا فاصلــه 1 تــا 2 ســاعت بعــد از صــرف 
افطــار بــا یــک وعــده غذایــی ســبک کــه شــامل 
ــر  ــان ، پنی ــد ن ــد مانن ــی باش ــروه غذای ــه گ  س
و گــردو یــا ســبزی، حلیــم یــا آش کم چــرب 
ــرب  ــت کم چ ــبزی، آبگوش ــان و س ــا ن ــراه ب هم
همــراه بــا نــان و ســبزیجات و ماســت و…. میــل 

ــد. کنی
 توصیه می شود در ماه رمضان

ــاد تشــنه می شــوند  ــرادی کــه در طــول روز زی اف
مقــدار مصــرف مــواد گوشــتی و پروتئینــی را 
غذایــی  مــواد  از  و  دهنــد  کاهــش  در ســحر 
ــر ــان، پنی ــیر، ن ــل ش ــه کام ــورت صبحان ــه ص  ب
ــا میــوه میــل کننــد و برعکــس  ســبزی همــراه ب
افــرادی کــه در نیمــه دوم روز دچــار ضعــف 
شــدید و کاهــش قنــد خــون می شــوند، مصــرف 
بــه همــراه  از پروتئیــن  مــواد غذایــی غنــی 
ــش  ــده را در ســحر افزای ــای پیچی  کربوهیدرات ه

دهند.

زیبایی

مضرات سیگار برای پوست و مو
دود ســیگار از طریــق شــش ها وارد جریــان خــون 
می شــود؛ بــه طــوری کــه سیســتم گــردش خــون 
ــدن  ــف ب ــای مختل ــه بخش ه ــن دود را ب ــز ای نی

می بــرد. 
ــا ایــن اوصــاف ســلول های یــک فــرد ســیگاری  ب
شــیمیایی  مــاده   ۴۰۰۰ از  بیــش  معــرض   در 
و گازهــای موجــود در دود ســیگار قــرار می گیرنــد. 
هیــچ قســمتی از بــدن کامــا عــاری از مــواد ســمی 
ــز  ــو نی ــای م ــی فولیکول ه ــت و حت ــیگار نیس س

آســیب خواهنــد دیــد.
ــای  ــه فولیکول ه ــانی ب ــا آسیب رس ــیگار ب دود س
مــو منجــر بــه خشــکی و خــرد شــدن موهــا 
توانایــی  ناســالم  فولیکول هــای  می شــود. 
ــراد  ــن اف ــد؛ همچنی ــد موهــای ســالم را ندارن تولی
ــا  ــی ی ــه طاس ــا ب ــتعد ابت ــتر مس ــیگاری بیش س
موهایــی آســیب دیده و نــازک هســتند. حتــی 
ــه  ــو را ادام ــد م ــا تولی ــه فولیکول ه ــی ک در صورت
ــکننده  ــازک و ش ــدت ن ــه ش ــا ب ــن موه ــد، ای دهن

ــود.  ــد ب خواهن
ــی، ســیگار کشــیدن  ــر بیماری هــای داخل عــاوه ب
تاثیــری منفــی بــر ظاهــر افــراد می گــذارد. ســیگار 
ــری و ایجــاد  ــد پی ــث تســریع فرآین ــد باع می توان

ــود.  ــای زودرس ش ــن و چروک ه چی
ســیگار همچنیــن در مهــار جریــان خــون بــه 
پوســت و جلوگیــری از رســیدن مــواد مغــذی 
ــش  ــت نق ــامت پوس ــظ س ــرای حف ــروری ب ض
دارد؛ همچنیــن ســیگار کشــیدن بــه مــدت طوالنــی 
ــش  ــرژی و افزای ــی نفــس، کاهــش ان ــث تنگ باع
خطــر ابتــا بــه آســم، برونشــیت و ذات الریــه 

ــخه ــد. نس ــد ش خواه

حفظ سالمت پوست در ماه رمضان
بــرای اینکــه در طــول مــاه رمضــان از درخشــان 
مانــدن پوســت خــود مطمئن شــوید شــوینده صورت 
ــا یــک پاک کننــده حــاوی اســید  معمــول خــود را ب
گلیکولیــک )پوســت خشــک – معمولــی( یــا اســید 

ــد. سالیســیلیک )پوســت چــرب( عــوض کنی
از  روزانــه  اســت  حســاس  پوســتتان  اگــر 
از  بــار  پاک کننده هــای مایــم و هفتــه ای یــک 

کنیــد. اســتفاده  اســکراب 
کــرم ضــد آفتــاب خــود را رهــا نکنیــد.  ضــد آفتابــی 
اســتفاده کنیــد کــه دارای UAV و UVB مناســب             

ــد. ــن SPF 5۰ باش و همچنی
انتخــاب  هوشــمندانه  را  خــود  فعالیــت  و  غــذا 
قنــد                             چــرب،  فســت فود های  خــوردن  از  کنیــد. 

بپرهیزیــد. تصفیه شــده  کربوهیدرات هــای  و 
بــرای بــه دســت آوردن بــدن و پوســتی ســالم 
ســبزیجات تــازه، پروتئیــن و میــوه میــل کنیــد.

ورزش کنیــد. مقــدار زیــادی آب بنوشــید.
 اگــر می خواهیــد دور چشــمانتان ســیاه نشــود 
و خســته بــه نظــر نیاییــد، شــب ها خــوب بخوابیــد 

)8 تــا 1۰ ســاعت(. بهداشــت نیــوز

خانواده
تربیت فرزند از دیدگاه اسالم

کارشناس اخالق
حجت االسالم جعفری

فرزنــد انســان نتیجــه آمــال و آرزوهــای اوســت؛ زیــرا کــه 
ــوان  ــه عن ــه ب ــود ک ــوب می ش ــات وی محس ــره حی او ثم
ــد. شایســته اســت  جانشــین در روی زمیــن باقــی می مان
کــه ایــن نماینــده واقعــی انســان، بــه خصوصیــات ویــژه ای 
ــه ایــن هــدف دســت یافــت،  ــوان ب آراســته شــود و نمی ت

مگــر اینکــه فرزنــد را بــه آداب نیکــو تربیــت کــرد.
ــنوا  ــم و أحِس ــوا أوالدَکُ ــد: »اکرُِم ــر)ص( می فرماین پیامب

ــم«  ــم ُیغَفرَلکُ آداَبُه
ــت  ــان را خــوب تربی ــد و آن ــی بداری ــد خــود را گرام »فرزن

ــده شــوید.«  ــا آمرزی ــد ت کنی
ــه ایــن هــدف، خــود والدیــن بایــد اهــل  ــرای رســیدن ب ب
تحقیــق و مطالعــه باشــند تــا بــر اســاس تحقیــق و 
بررســی های کــه بــه دســت آورده انــد، آنچــه را می خواهنــد 
بــه فرزندشــان بیاموزنــد و درســتی آن را بــاور داشــته 
باشــند. متأســفانه بســیاری از اطاعاتــی کــه والدیــن دارنــد 
ــه  ــات والدینشــان ب ــی و تعصب ــای محیط ــر اســاس الق ب
ــات  ــن اطاع ــه ای ــت ک ــه داش ــد توج ــیده و بای ــا رس آن ه

ــا باشــد. ــا خط ــراه ب ــن اســت نادرســت و هم ممک
ــت  ــه تربی ــن را ب ــت و والدی ــت اس ــب تربی ــام، مکت  اس
نیکــوی خــود و فرزندانشــان ترغیــب و تشــویق کــرده 

ــت.  اس
ــا  َ خداونــد متعــال در قــرآن کریــم فرمــوده اســت: »َیــا َأیهُّ

ِذیــَن َءاَمُنــوْا ُقــوْا َأنُفَســکُم َْو َأْهِلیکــم َنــاًرا«   الَّ
»ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد خــود و خانــواده خــود را 

از آتــش نــگاه داریــد.« 
مــوال امیرالمومنیــن)ع( در تفســیر ایــن آیــه شــریفه 
و  الَخیــر  ُاهِلیکُــم  و  انُفَســکُم  »َعّلمــوا  می فرماینــد: 

بوُهــم« أدَّ
ــان را  ــد و آن ــی بیاموزی ــود خوب ــواده خ ــود و خان ــه خ »ب

ــد.«  ــت کنی تربی
ــت  ــرار گرف ــه ق ــورد مطالع ــه م ــه ای ک ــه آی ــه ب ــا توج ب
ــود.  ــکار می ش ــی آش ــه خوب ــدان ب ــت فرزن ــت تربی اهمی
فرزندانــی کــه تحــت سرپرســتی والدیــن قــرار می گیرنــد 
امیــد مــی رود کــه اگــر بــه خوبــی تربیــت شــوند، بتواننــد 
افــراد مفیــدی بــرای خــود و جامعــه باشــند؛ زیــرا تربیــت 
فرزنــدان می توانــد بهتریــن هدیــه از ســوی والدیــن بــرای 
ــا  ــه بچه ه ــود را ب ــت خ ــود. محب ــوب ش ــدان محس فرزن
ــم و توجــه داشــته باشــیم کــه آن هــا  ــت کنی ــه ثاب صادقان
ــرای  ــد. در اج ــت را می فهمن ــا محب ــردن ب ــوس ک ــرق ل ف
دســتورات دینــی، ســختگیری نکنیــم. توجــه داشــته 
ــف هســتند. ــدازه خودشــان مکل ــه ان ــا ب ــه آن ه باشــیم ک

 زمــان شــروع تربیــت دینــی از دوران نونهالــی اســت؛ چــرا 
ــوز دســت نخورده اســت  کــه فطــرت خداجــوی کــودک هن
ــد. پیــش از هــر  ــی را بســیار آســان می کن و ایــن، کارِ مرب
چیــز بایــد اعتمــاد و عاقــه جوانــان را بــه خــود جلــب کنیم 

تــا بــه آنچــه آمــوزش می دهیــم، اقبــال داشــته باشــند.

تــب کریمه-کنگــو، یــک بیمــاری حــاد 
تــب دار و خونریزی دهنــده اســت کــه از 
طریــق گــزش کنــه یــا تمــاس بــا خــون یــا 
ــوده  ــان آل ــه دام و انس ــا الش ــحات ی ترش

می شــود.  منتقــل 
ایــن بیمــاری اولیــن بــار در ســال 1۹۴۴ در 
ــب  ــام ت ــرح داده و ن ــن ش ــه اوکرائی کریم

ــد. ــام ش ــرای آن اع ــده ب خونریزی دهن
پاتــوژن  شــد  معلــوم   1۹۶۹ ســال  در   
ــه  ــده کریم ــب خونریزی دهن ــده ت ایجادکنن
کنگــو مشــابه همــان بیمــاری اســت کــه در 
ســال 1۹5۶ در کنگــو مشــاهده شــده  اســت؛ 
از ایــن رو ارتبــاط ایــن دو مــکان و بیمــاری 

ــم زد.  ــی را رق ــم فعل اس
تــب کنگــو در انســان بیمــاری شــدیدی 
ــر حــدود ۳۰ درصــد  ــرگ و می ــا م ــراه ب هم
ایجــاد می کنــد و شــیوع بیمارســتانی آن 

ــت. ــاد اس ــیار زی ــز بس نی
بنــا بــر اعــام مرکــز مدیریــت بیماری هــای 
ــه  ــاری ک ــن بیم ــت، ای ــر وزارت بهداش واگی
ســال گذشــته ســه فوتــی در کشــور بــه 
جــای گذاشــت، در دام نشــانه های خاصــی 
نــدارد و از ظاهــر دام نمی تــوان متوجــه 

ــد.  ــروس ش ــود وی وج
ذبــح  نیــز  آن  انتقــال  راه  شــایع ترین 

مناطــق  در  به ویــژه  دام،  غیربهداشــتی 
ــه همیــن دلیــل تاکیــد  روســتایی اســت؛ ب
شــده کــه خریــد گوشــت از منابــع نامطمئــن 
و کشــتار  جــاده  خیابــان،  ماننــد کنــار 
ــای  ــردم را در معــرض ابت غیرمجــاز و ... م
ــد و از  ــرار می ده ــو ق ــه کنگ ــب کریم ــه ت ب
ــد ســازمان  ــر تایی ــد ُمه ــن رو گوشــت بای ای

دامپزشــکی را داشــته باشــد.
ــر اســاس شــواهد  ــد روزی اســت کــه ب چن
ــان  ــاری در اســتان اصفه ــن بیم موجــود، ای
ــون  ــا کن ــه ت ــده ک ــه ش ــده و گفت ــم دی ه
ــا شــدند  ــاری مبت ــن بیم ــه ای ــر ب ــار نف چه
ــتان  ــم در شهرس ــر ه ــک نف ــفانه ی و متأس
مبارکــه جــان خــود را از دســت داده اســت.

 خرید گوشت  بدون مُهر 
دامپزشکی ممنوع!

ــان  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
در این بــاره گفــت: بــا توجــه بــه حساســیت 
ایــن بیمــاری، از مــردم می خواهیــم کــه 
ــت  ــد و گوش ــت کنن ــه را رعای ــکات مربوط ن
ــورد  ــه م ــد ک ــه کنن ــزی تهی ــا از مراک را صرف

ــت. ــکی اس ــازمان دامپزش ــد س تأیی
مرکــز  واگیــردار  بیماری هــای  مســئول 
ــودن  ــی ب ــه قطع ــم ب ــان ه ــت اصفه بهداش
بیمــاری تــب کریمــه کنگــو در اصفهــان 

ــاهده  ــود مش ــا وج ــت: ب ــرد و گف ــاره ک اش
ــب  ــه ت ــکوک ب ــاری مش ــورد بیم ــار م چه
ــون  ــان، تاکن ــو در اســتان اصفه ــه کنگ کریم
فقــط یــک مــورد بــه تأییــد آزمایشــگاه 

ــت. ــیده اس رس
ــن  ــه ای ــا ب ــزود: دام مبت ــی اف ــا فدای رض
بیمــاری هیچ گونــه نشــانه ای نــدارد و از 
همیــن رو بایــد از مصــرف گوشــت تــازه 
خــودداری کــرد و دام پــس از ذبــح 2۴ 
ــار  ــا چه ــک ت ــی ی ــای منف ــاعت در دم س
ــل  ــا قاب ــرد ت ــرار بگی ــر ق ــر صف ــه زی درج

اســتفاده شــود.
ــد  ــودداری از خری ــر خ ــد ب ــا تأکی ــی ب فدای
بــدون  و  بازرسی نشــده  گوشــت های 
ــد  ــهروندان بای ــت: ش ــکی گف ــر دامپزش ُمه
گوشــت مــورد نیــاز خــود را از مراکــز مجــاز 
ــا  ــر خــام ی ــه و از مصــرف جگ ــروش تهی ف
ــد. ــودداری کنن ــه خ ــت های نیمه پخت گوش

ــا  ــا شــروع فصــل گرم ــرد: ب ــح ک وی تصری
بیمــاری تــب کریمــه کنگــو کــه شــایع ترین 
 بیمــاری مشــترک بیــن دام و انســان اســت

ــا دامداری هــا  ــاط ب ــا در ارتب افــراد شــاغل ی
ــد. ــد می کن را تهدی

ــی  شــهروندان هــم اگــر نشــانه های احتمال
ایــن بیمــاری از قبیــل تــب همــراه ســردرد 
یــا  خــود  در  را   … و  اســتفراغ  شــدید، 
ــرعت  ــه س ــد ب ــد، بای ــود دیدن ــواده خ خان
ــه مراکــز بهداشــتی درمانی مراجعــه کننــد؛  ب
ــاری  ــن بیم ــه ای ــرد مشــکوک ب ــه ف چــرا ک
افــراد  بــا  نبایــد  و  شــود  ایزولــه  بایــد 
ــاس  ــواده و پرســنل بیمارســتانی در تم  خان

باشد.
ــز  ــه مراک ــرعت ب ــه س ــار ب ــرد بیم ــر ف  اگ
درمانــی مراجعــه کنــد تــا 7۰ درصــد شــانس 
زنــده مانــدن بیشــتر اســت. هرچنــد در 
منابعــی هــم گفتــه شــده کــه احتمــال دارد 
ــد  ــا ۳۰ درص ــم ت ــان ه ــس از درم ــرد پ ف

ــد.  ــت بده ــود را از دس ــان خ ج
در  کــه  مدتــی  طــی  در  مبتــا  بیمــار 
بــه شــدت  بیمارســتان بســتری اســت 
بــرای دیگــران آلوده کننــده اســت و شــروع 
ــدود  ــاری ح ــن بیم ــی ای ــانه های ناگهان نش

یــک تــا هفــت روز طــول می کشــد.
 تشکیل کمیته مبارزه با تب 

کریمه کنگو
مدیــر کل دامپزشــکی اســتان اصفهــان هــم 
خبــر از تشــکیل کمیتــه ویــژه ای داد و گفــت: 
بــرای هماهنگــی بیشــتر بــه منظــور کنتــرل 
ایــن بیمــاری، کمیتــه مبــارزه بــا تــب کریمــه 
ــن اداره کل و اداره کل مدیریــت  کنگــو در ای

بحــران اســتانداری تشــکیل شــد.
شــهرام موحــدی تصریــح کــرد: آموزش هــای 
عمومــی بــه مــردم می توانــد آگاهــی آن هــا 
و همچنیــن احتمــال کاهــش ابتــا بــه 
ــر  ــا ب ــی داشــته باشــد و م ــاری را در پ بیم
همیــن اســاس 1۰ هــزار جــزوه آموزشــی در 

ــار عمــوم مــردم قــرار داده ایــم. اختی
وی خاطرنشــان کــرد: در گام دیگــری بیــش 
از 7 هــزار لیتــر ســم در نظــر گرفته ایــم؛ امــا 
ــدار  ــه مق ــاری ب ــن بیم ــا ای ــارزه ب ــرای مب ب
ــردم  ــه از م ــت ک ــاز اس ــتری نی ــم بیش  س
و دامــداران می خواهیــم ســم را تهیــه و 
ــتفاده  ــاری اس ــن بیم ــا ای ــارزه ب ــرای مب ب

ــد. کنن

 ۴ مورد بیماری تب کریمه کنگو در 
استان اصفهان

ــان  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــورد  ــد م ــاهده چن ــه مش ــاره ب ــا اش ــم ب ه
اســتان  در  تــب کریمــه کنگــو  بیمــاری 
اصفهــان عنــوان کــرد: تاکنــون ۴ مــورد 
اســتان  در  تــب کریمــه کنگــو  بیمــاری 
ــردم  ــت. از م ــده اس ــاهده ش ــان مش اصفه

اســتان می خواهیــم گوشــت را صرفــا از 
مراکــز مــورد تائیــد بهداشــت و دامپزشــکی 

ــد. ــه کنن تهی
غامرضــا اصغــری بــا اشــاره بــه اخبــار 
منتشرشــده از مــرگ یــک نفــر بــر اثــر 
ــا  ــزود: ب ــه اف ــو در مبارک ــب کنگ ــاری ت بیم
ــش  ــواب آزمای ــوز ج ــه هن ــه اینک ــه ب توج
شناســایی  بــرای  تهــران  از  فــرد  ایــن 
ویــروس دریافــت نشــده، نمی تــوان بــه 
صــورت قطعــی گفــت کــه دلیــل مــرگ وی 

ــت. ــوده اس ــو ب ــب کنگ ــه ت ــوط ب مرب
وی بیــان کــرد: بــرای جلوگیــری از ابتــا بــه 
ایــن ویــروس خطرنــاک بایــد ابتــدا گوشــت 
ــدت  ــه م ــتی ب ــح بهداش ــس از ذب دام را پ
2۴ ســاعت در سیســتم هایی بــا دمــای 
معمولــی )1- تــا ۴- درجــه ســانتیگراد( 

ــرد.  ــته بندی ک ــپس بس ــداری و س نگه
پیــش از مصــرف نیــز گوشــت بایــد در 
ــا  ــدت ۳ ت ــه م ــت کم ب ــزر دس ــای فری دم
ــس از آن مصــرف  ــداری و پ ۴ ســاعت نگه

ــود. ش
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان همچنیــن 
ــه  ــب کریم ــگیری از ت ــرای پیش ــی را ب نکات

کنگــو اعــام کــرده اســت:
- مراقبــت حفاظتــی و بهداشــتی کامــل 
دامــداران و کارکنــان کشــتارگاه ها و قصابی هــا 
وســایل  و  دســتکش  از  اســتفاده  و   ... و 

حفاظتــی. 
بــه  آلــوده  از گــزش کنــه  - جلوگیــری 
وســیله خــودداری از خوابیــدن در نقــاط 

آلــوده.
ــت  ــازه؛ گوش ــت ت ــردن گوش ــرف نک - مص
ــا ۴  ــی 1 ت ــای منف ــاعت در دم ــد 2۴ س بای

ــود. ــرف ش ــد مص ــداری و بع ــه نگه درج
- پختن کامل گوشت.

کادر  و  بیمارســتانی  پرســنل  بــرای   -
ــت از خــود  ــه مراقب ــی توجــه کامــل ب درمان
یعنــی اســتفاده از ماســک، گان، عینــک 
و دســتکش در برخــورد بــا بیمــار دچــار 

خونریــزی.
ــکل  ــق پروت ــکوک طب ــوارد مش ــان م - درم

کشــوری در ۶ روز اول.

گزارش کیمیای وطن از تب کریمه کنگو در اصفهان 

خرید گوشت  بدون مُهر دامپزشکی ممنوع!
هشدارها را جدی بگیرید 

،،
ایــن  بــه  ابتــا  از  جلوگیــری  بــرای 
ویــروس خطرنــاک، بایــد ابتدا گوشــت 
بــه  بهداشــتی  ذبــح  از  پــس  را  دام 
مــدت ۲۴ ســاعت در سیســتم هایی 
تــا ۴- درجــه   -۱( بــا دمــای معمولــی 
ســپس  و  نگهــداری  ســانتیگراد( 

کــرد بســته بندی 

یادداشت
محرومیت زدایی، شیرین ترین خدمت 

بسیج جامعه پزشکی
 اعزام 50 تیم بهداشتی درمانی 

در 5 روز به سطح استان

معاون امداد و درمان سازمان بسیج جامعه پزشکی  اصفهان
محمد حیدری

ذاتــی  رســالت های  از  یکــی  محرومیت زدایــی، 
بســیج جامعــه پزشــکی اســت کــه صرفــا در حــوزه 
امــداد، بهداشــت و درمــان و آموزش هــای الزم در 

ــرد. ــورت می گی ــه ص ــن زمین ای
ــروم  ــق مح ــی از مناط ــتای محرومیت زدای  در راس
ســطح اســتان، بــه همــت معــاون امــداد و درمــان 
ایــن ســازمان در قالــب یــک مانــور خدمت رســانی 
5۰ تیــم بهداشــتی، درمانــی و آموزشــی بــه مناطــق 
محــروم شهرســتان های فریــدن، فریدونشــهر، 
ســمیرم، لنجــان، گلپایــگان، فاورجــان، اردســتان، 
شاهین شــهر، شــهرضا، نجف آبــاد، کاشــان، آران 
و بیــدگل، تیــران و کــرون و حاشــیه کانشــهر 
ــزام  ــته اع ــه گذش ــول 5 روز در هفت ــان در ط اصفه

شــدند.
اعزام هــای گســترده ایــن ســازمان در کمتریــن 
ــاد تخصصــی در  ــوان زی ــن، نشــانگر ت ــان ممک زم
ــاش  ــک ت ــا ی ــه نه تنه ــت ک ــامت اس ــوزه س ح
ــد علــم خاصــی  ــد، بلکــه نیازمن جهــادی را می طلب
حــوزه  در  محرومیت زدایــی  کــه  چــرا  اســت؛ 
ــی  ــم کاف ــادی عل ــاش جه ــر ت ــاوه ب ــامت ع س
هــم می خواهــد؛ نمونــه بــارز وجــود ضــروری 
بیمارســتان های  در  می تــوان  را  علــوم  ایــن 
صحرایــی دیــد کــه برخــاف ظاهــر امــر کــه 
فقــط بیمارســتانی برپــا می شــود، کارشناســان 
ــه دارد  ــت صحن ــه را در پش ــان مربوط و متخصص
و بــا هدایت هــای تخصصــی آن هــا کیفیــت را 
افزایــش می دهــد کــه ایــن مطالــب دربــاره اعــزام 
تیم هــای بهداشــتی، درمانــی و آموزشــی هــم 

می کنــد. صــدق 
رایــگان،  ویزیــت  اعــزام خدمــات   5۰ ایــن  در 
آموزش هــای بهداشــت محیــط، خدمــات مامائــی 
ــگان دارو در  ــل رای ــراه تحوی ــه هم و پیراپزشــکی ب

ــد. ــه ش ــتاها ارائ ــاط و روس ــی نق تمام
ــش از 128۰۰  ــا بی ــن اعزام ه ــت در ای ــی اس گفتن
ــه  ــم ب ــزام تی ــه اع ــد ک ــه ش ــگان ارائ ــت رای خدم
منــازل خانواده هــای شــهدا، جانبــازان و معلوالن در 
هــر منطقــه ای از ویژه تریــن اقدامــات صورت گرفتــه 

بــود.
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 رئیس اداره تبلیغات اسالمی 

شهرستان دهاقان خبر داد:
فعالیت ۶۰ مبلّغ دینی در شهرستان 

دهاقان همزمان با آغاز ماه رمضان
رئیــس اداره تبلیغــات اســامی شهرســتان دهاقــان گفــت: 
ــتان  ــاجد شهرس ــی در مس ــغ دین ــان ۶۰ مبّل ــاه رمض در م

ــد. ــت می کنن ــان فعالی دهاق
ــاه  ــار داشــت: در م حجت االســام مرتضــی ســعیدی اظه
ــه  ــر ب ــرادر و خواه ــان ب ــر از مبّلغ ــان ۱۸ نف ــارک رمض مب
ــدند            ــزام ش ــتان اع ــاجد شهرس ــه مس ــی ب ــورت مقطع ص
و در حــال انجــام فعالیت هــای دینــی و مذهبــی هســتند.

وی بــا اشــاره بــه برنامه هــای مبّلغــان در ایــن مــاه پرخیــر 
ــر  ــه، منب ــاز و ادعی ــی نم ــت: برپای ــان داش ــت اذع  و برک
و ســخنرانی، بیــان احــکام و کاس هــای دینــی و مذهبــی 

ــود. ــام می ش و...انج
دهاقــان  اســامی شهرســتان  تبلیغــات  اداره  رئیــس 
ــی در  ــت و جزءخوان ــاز جماع ــزاری نم ــه برگ ــه ب ــا توج ب
محــل منطقــه گردشــگری اردســته دهاقــان افــزود: ایــن 
برنامــه بــرای ســومین ســال متوالــی انجــام شــده و مــورد 

ــود. ــع می ش ــردم واق ــتقبال م اس
ــل از ۴۰  ــرد: تجلی حجت االســام ســعیدی خاطرنشــان ک
خــادم و مجــری طــرح اعتــکاف، در مــاه مبــارک رمضــان 

ــرد. ایمنــا ــورت می گی ص

 مدیر کل تبلیغات اسالمی استان 
خبر داد:

 برگزاری طرح »با قرآن در رمضان«
در امامزاده سید جعفرمحمد)ع( یزد

مدیــر کل تبلیغــات اســامی یــزد بــا بیــان اینکــه امســال 
بــرای هفتمیــن ســال متوالــی طــرح »بــا قــرآن در 
رمضــان« در ایــن اســتان برگــزار می شــود، گفــت: امســال 
ایــن طــرح بــه میزبانــی امامــزاده ســید جعفــر محمــد)ع( 

ــود. ــزار می ش ــزد برگ ــتان ی در شهرس
حجت االســام ســید محمدشــریف حســینی  کوهســتانی 
ــه  ــرآن در رمضــان« ک ــا ق در جلســه هماهنگــی طــرح »ب
بــا حضــور نماینــدگان دســتگاه های مختلــف اســتان 
ــا موضــوع  برگــزار شــد، اظهــار کــرد: ایــن طــرح قرآنــی ب
رمضــان  مبــارک  مــاه  در  قــرآن کریــم   ترتیل خوانــی 
و پخــش مســتقیم از شــبکه اســتانی تابــان از ســال ۸9 در 

اســتان یــزد در حــال برگــزاری اســت.
وی افــزود: مــاه مبــارک رمضــان، مــاه نــزول قــرآن 
ــذا  ــت خاصــی برخــوردار اســت؛ ل ــوده و از معنوی ــم ب کری
ــا قــرآن را افزایــش می دهنــد  همــه مــردم انــس خــود ب
ــاه  ــن م ــان در ای ــت آن ــر معنوی ــد ب ــرح می توان ــن ط  و ای

بیفزاید.
ــا  ــه ب ــزد در ادام ــتان ی ــامی اس ــات اس ــر کل تبلیغ مدی
ــتان  ــطح اس ــته در س ــان برجس ــت قاری ــه فعالی ــاره ب اش
 گفــت: اجــرای ایــن طــرح در مــاه مبــارک رمضــان 
ایــن ظرفیــت               از  اســتفاده  مناســب جهــت  فرصتــی 

و معرفــی آنــان بــه جامعــه اســت.
ــرح  ــن ط ــرای ای ــرد: اج ــح ک ــتانی تصری ــینی کوهس  حس
و پخــش آن بــه صــورت زنــده از شــبکه اســتانی توانســته 

بســیاری از خانواده هــا را در منــازل جــذب خــود کنــد.
ایــن مقــام مســئول در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــط  ــر از همــکاری خــوب همــه دســتگاه های مرتب ــا تقدی ب
اســتان در اجــرای ایــن طــرح به  ویــژه صداوســیمای مرکــز 
اســتان خاطرنشــان کــرد: در ســال گذشــته صداوســیمای 
مرکــز اســتان موفــق بــه کســب رتبــه کشــوری در اجــرای 

ایــن طــرح شــد. ایســنا

حجت االسالم قاضی عسکر مطرح کرد:
 مچ بند حجاج مجهز به 

مکان یاب نیست
مچ بندهــای  گفــت:  ایرانــی  حجــاج  سرپرســت 
ــا GPS مجهــز  ــاب ی ــه سیســتم مکان ی الکترونیــک ب
نیســت؛ چــرا کــه بــرای اســتفاده از آن باید با عربســتان 
هماهنــگ و توافــق شــود کــه ایــن موضــوع در مذاکرات 

ــری خواهــد شــد. بعــدی پیگی
ــکر  ــی قاضی عس ــید عل ــلمین س حجت االسام والمس
درخصــوص انتشــار بعضــی شــایعات در فضــای مجازی 
ــده  ــب مطرح ش ــیاری از مطال ــت: بس ــج گف ــاره ح درب
دربــاره حــج، انحرافــی اســت و مــردم نبایــد بــه آن هــا 
توجــه کننــد. متأســفانه وادار کــردن مــردم بــه انصــراف 
از حــج، پیشــینه تاریخــی دارد؛ در حالــی کــه در فرهنگ 

دینــی دربــاره آن توصیــه مؤکــد شــده اســت.
سرپرســت حجــاج ایرانــی تصریــح کــرد: حــج نه تنهــا 
پیامدهــای خیرخواهانــه ای همچــون مدرسه ســازی 
در نقــاط محــروم کشــور داشــته، بلکــه گــردش مالــی 

ــرای کشــورمان ایجــاد کــرده اســت. بزرگــی را ب
وی ادامــه داد: یــک و نیــم میلیــون نفــر در نوبــت حــج 
هســتند کــه ۱۵ ســال طــول می کشــد تــا همــه آن هــا 
ــار  ــن ب ــم اولی ــان ه ــد. بیشترش ــفر برون ــن س ــه ای ب
اســت کــه بــه حــج مشــرف می شــوند؛ بــا ایــن حــال 
تعجــب می کنــم چطــور حتــی برخــی مذهبی هــا تحــت 
تأثیــر افــکار مســموم قــرار گرفته انــد و می پرســند چــرا 
ــم از  ــا ه ــؤال م ــد؟ س ــج برون ــه ح ــد ب ــا بای ایرانی ه
آن هــا ایــن اســت؛ چــرا نبایــد برونــد؟ حــج، رکــن دیــن 
اســت. مگــر می شــود ایرانی هــا در آن حضــور نداشــته 

باشــند.
سرپرســت حجــاج ایرانی مطالــب منتشرشــده از حج را 
در فضــای مجــازی اغلــب دروغ دانســت و افــزود: مثــا 
ــد امــام جمعــه مکــه، خــون شــیعیان را حــال  گفته ان
ــج  ــکده ح ــه پژوهش ــی ک ــت؛ درحال ــرده اس ــام ک اع
پــس از ۶ مــاه بررســی خطبه هــای نمــاز جمعــه مکــه، 
حتــی یــک جملــه در این بــاره پیــدا نکــرد و در نهایــت 
دریافتیــم کــه ایــن فتــوا بــه شــخصی اردنــی منســوب 
ــای  ــی از خطب ــه یک ــبیه ب ــره اش ش ــه چه ــود ک می ش

مســجدالحرام اســت. 
از ســوی دیگــر فــردی در یکــی از کشــورهای عربــی کــه 
نــوع پوشــش او تأییــدی بــر هویــت اوســت، مطالبــی 
از ایــن دســت مطــرح کــرده کــه ارتباطــی بــه عربســتان 
نــدارد؛ امــا چــرا برخــی بی دقتــی می کننــد و بــا طــرح 
ــج  ــای ح ــد فیش ه ــردم می خواهن ــخنان از م ــن س ای
را پــاره کننــد. آیــا در مملکــت اســامی کــه حــج یکــی 
برخــورد  این طــور  بایــد  اســت،  دینــی اش  ارکان   از 

شود؟ مهر

گردشگری

مسجد امیرچخماق یزد

مســجد میرچخمــاق یــا امیرچخمــاق کــه در یــزد 
 بــه نــام مســجد جامــع نــو نیــز خوانــده شــده 
در میــدان امیرچخمــاق در شــهر یــزد واقــع شــده 
اســت.این مســجد در مجموعــه امیرچخمــاق یــزد 
اســت کــه شــامل بــازار، تکیــه، مســجد و دو آب انبــار 
ــه دوره تیموریــان )قــرن 9  می شــود کــه قدمتشــان ب

هجــری( برمی گــردد.
شــاخص ترین  از  یکــی  امیرچخمــاق  مجموعــه 
محســوب  یــزد  شــهر  تاریخــی  مجموعه هــای 
می شــود. ایــن مجموعــه بــا ارزش کــه نقطــه اتصــال 
ــجد،  ــامل مس ــت، ش ــهر اس ــی ش ــای اصل خیابان ه
تکیــه، بقعــه ســتی فاطمــه، بازارچــه حاجی قنبــر، 
ــر  ــه امی ــار تکی ــار ســتی فاطمــه، نخــل و آب انب آب انب

ــت.  ــاق اس چخم
ــار قــرن نهــم هجــری اســت کــه  ایــن مجموعــه از آث
امیــر جال الدیــن چخمــاق از ســرداران و امــرای 
ــزد  ــت ی ــه حکومی ــه ب ــی ک ــوری هنگام ــاهرخ تیم ش
رســید بــا همــکاری همســر خــود ســتی فاطمــه 

ــاد. ــان نه ــهر آن را بنی ــی ش ــرای آبادان ــون ب خات
بانیــان در شــمال مســجد، میدانــی ایجــاد کردنــد کــه 
هم اکنــون پابرجاســت و مرکــز شــهر یــزد اســت. ایــن 
میــدان در عصــر صفــوی هــم بــه همیــن نــام شــهرت 
ــار  داشــت.  در زمــان شــاه عبــاس بعضــی از ایــن آث
ــر روی  ــه چهــار ســوقی ب احیــاء شــده اســت؛ از جمل
کاروانســرا ســاخته شــده اســت.  اوایل قرن ســیزدهم 
هجــری میــدان جلــوی مســجد و ســردر بــازار تبدیــل 

بــه حســینیه شــده  اســت.
 البتــه آنچــه مســلم اســت در آن زمــان، ایــن مــکان 
ــن  ــاخت چنی ــون س ــته؛ چ ــینیه را نداش ــش حس نق
ــران رواج  ــد در ای ــه بع ــه ب ــان صفوی ــی از زم فضاهای

ــرده اســت.  ــدا ک پی
در شــرق میــدان امیرچخمــاق، بــازاری بــه نــام حاجی 
ــن  ــای نظام الدی ــازار از بناه ــن ب ــود دارد. ای ــر وج قنب

ــت.  ــاهی اس ــر جهانش حاجی قنب
ایــن شــخص کــه بــه امــر جهانشــاه قــره قریونلــو بــه 
حکومــت یــزد رســیده بــود، آثــار دیگــری هــم در یــزد 
بنــا کــرد. بعدهــا بــر ســردر بــازار بنای زیبــا و بلنــدی به 
اســلوب بناهــای موجــود در تکیـــه های یــزد ســـاخته 
شــد. ایــن بنـــای عظیـــم یکــی از معـــرف های شــهر 
یــزد اســت و هنگـــامی کــه می گوینـــد »میرچخمــاق« 
مرادشــان همیــن بناســت؛ در حالــی کــه از آثــار امیــر 
چخمــاق نیســت. مســجد امیــر چخمــاق کــه در تاریــخ 
ــده شــده  ــز خوان ــو نی ــع ن ــام مســجد جام ــه ن ــزد ب ی
ــن  ــر جال الدی ــت امی ــه هم ــه ب ــت در دوره صفوی اس
ــرداران و  ــرا و س ــزد از ام ــم ی ــامی حاک ــاق ش چخم
مقــرب درگاه شــاهرخ و زن او ســتی )بی بــی( فاطمــه 

خاتــون احــداث شــده اســت. 
ــان رســید  ــه پای ــن مســجد در ســال ۸۴۱ هـــ.ق ب  ای
و از حیــث زیبایــی، وســعت، اهمیــت و اعتبــار بعــد از 

مســجد جامــع شــهر قــرار دارد.
 در توصیــف ایــن مســجد بایــد گفــت کــه در کریــاس 
)ســاختمان جلــوی درب ورودی( مســجد بــه میــدان 
ــه  ــاز می شــود، ســنگی نصــب شــده ک ــاق ب میرچخم
بــر آن متــن وقفنامــه ای بــه خــط نســخ نوشــته شــده 
اســت. در طــرف راهــروی شــمالی کــه از درب کریــاس 
بــه صحــن وارد می شــود، شــبکه هایی ظریــف از 
کاشــی های معــرق در پنجره هــا نصــب شــده اند. 
ــوان کاشــیکاری معــرق  قســمتی از ســردر صفحــه ای
دور  اســت.  رنــگ  آجــری  آن  و جرزهــای  شــده 
ــلطان  ــارت »الس ــد آن عب ــر کمربن ــد و ب ــی گنب خارج

ــه کوفــی تکــرار شــده اســت.  ظــل هللا….« ب
ــا  ــت ب ــرق اس ــی مع ــی از کاش ــن اصل ــراب صح مح
ــنگ  ــط آن س ــه در وس ــس کاری ک ــاختمانی مقرن س
مرمــر بســیار خوش تراشــی بــه انــدازه ۱۵/۱ * ۳۸/۳ 
ــس کاری  ــط مقرن ــت. در وس ــده اس ــب ش ــر نص مت
یــک گل مربــع بــه انــدازه ۵۴ * 9۵ ســانتیمتر نصــب 
ــه  ــر ب ــک ســنگ مرم اســت و در دســت چــپ آن، ی
انــدازه ۲۸ * ۳۰ ســانتیمتر نصب شــده اســت. ســردر 
شــرقی مســجد دارای کتیبــه ای از کاشــی معــرق بــه 
خــط ثلــث محمدالحکیــم اســت.گنبد مســجد خمیده 
و تــرک دار اســت و بــا کاشــی ســبزرنگ کاشــی شــده 
و پیرامــون آن نیــز کتیبــه ای بــه خــط کوفــی قــرار دارد.

ــه  ــه تکی ــد فاصل ــاق در ح ــر چخم ــه امی ــار تکی  آب انب
و بازارچــه حاجــی قنبــر واقــع شــده و احتمــاال قدمــت 
ــار در  ــن آب انب ــه می رســد. ای ــه دوره صفوی ــز ب آن نی
حــال حاضــر بــه عنــوان مــوزه آب مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد.

یخچال خشتی میبد 
یخچــال خشــتی میبــد بــا قدمتــی کــه بــه پیــش از 
ــای  ــدود یخچال ه ــی از مع ــد، یک ــار می رس دوره قاج
بــه جــای مانــده در اســتان یــزد اســت کــه از خشــت 
و گل ســاخته شــده اســت. بخش هــای عمــده ایــن 
بنــای باشــکوه عبارتنــد از: دیوارهــای ســایه انداز 
ــای  ــد. دیواره ــد مخــزن یخچــال و گنب حــوض یخ بن
شــرقی و غربــی و جنوبــی آن در زمســتان سایه ســار 
فراهــم  یخچــال  شــمالی  محوطــه  در  ســردی 
می ســاخته کــه در شــب های چلــه بــا انداختــن 
آب قنــات بــه حــوض پهنــاور و کم عمــق آن محوطــه 
و تکــرار ایــن کار در شــب های متوالــی، قطعــات 
ــته  ــس از شکس ــده و پ ــاخته می ش ــخ س ــزرگ ی ب
شــدن بــه مخــزن یــخ در زیــر گنبــد یخچــال منتقــل 

می گردیــده اســت. 
گنبــد خشــتی بــزرگ یخ هــای انباشــته را نگــه 
می داشــته کــه در تابســتان از آن بــرای اســتفاده 

می کردنــد. بهره بــرداری  مــردم  و  کاروانیــان 

 مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری اســتان کرمــان گفــت: ســازمان 
میــراث، یکــی از ســازمان های پیشــرو در توســعه 
و تعالــی اســتان بــا توجــه بــه رویکــرد اســتاندار 
کرمــان بــوده کــه ایــن مســئله بــه خوبــی 
ــکات  ــه مش ــم هم ــت و علی رغ ــوس اس  محس
و مســائل در جهــت اجــرای برنامه هــای اســتاندار 
هرگونــه همــکاری و همیــاری انجام شــده اســت. 
ــان  ــتاندار کرم ــا اس ــدار ب ــی در دی ــود وفای محم
گفــت: در دوره دولــت دهــم حجــم اتفاقــات 
بــرای  بزرگــی  و  ســترگ  و کارهــای  خــوب 
میــراث فرهنگــی در کشــور و اســتان کرمــان 
اتفــاق افتــاده و ایــن بــرای اســتان باعــث مجــد 
ــه طــوری کــه کرمــان پــس از  و عظمــت شــد؛ ب
ــوزه  ــاره در ح ــت، دوب ــت و غرب ــال ها مهجوری س
مطــرح  دســتی  و صنایــع  فرهنگــی   میــراث 

شد. 
ــه  ــان ابنی ــتان کرم ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب

و آثــار تاریخــی بــا ارزشــی را دارد، گفــت: میــراث 
فرهنگــی ســازمانی اســت اجرایــی، علمــی و 
ــث  ــام باع ــن ادغ ــه ای ــی ک ــی و فرهنگ پژوهش
شــده بتوانیــم ماموریت هــا و اجــرای پروژه هــای 

ــیم.  ــته باش ــف را داش مختل
ــن  ــمت هایی از ای ــفانه قس ــزود: متاس ــی اف وفای
ــا  ــود کــه تنه ســازمان در گذشــته ادغــام شــده ب
در نــام بــا یکدیگــر ادغــام شــده اند و صــرف 
ــده اند؛  ــچ نش ــم م ــا ه ــوز ب ــد هن ــازمانی واح س
ــه  ــوده ک ــی ب ــاید مدیریت های ــز ش ــت آن نی عل
 در ســازمان در طــی ســال ها وجــود داشــته 

است. 
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
گردشــگری اســتان کرمــان بیــان کــرد: ســازمان 
میــراث، یکــی از ســازمان های پیشــرو در توســعه 
و تعالــی اســتان بــا توجــه بــه رویکــرد اســتاندار 
کرمــان بــوده کــه ایــن مســئله بــه خوبــی 
محســوس اســت و علی رغــم همــه مشــکات و 

مســائل در جهــت اجــرای برنامه هــای اســتاندار 
هرگونــه همــکاری و همیــاری انجام شــده اســت. 
فرهنگــی  میــراث  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــا  ــل م ــورده تحوی ــه صدمه خ ــت ک ــازمانی اس س
 داده شــد، گفــت: نیروهــا از نظــر ســاختاری 
ــات در وضعیــت مناســبی قــرار نداشــتند   و امکان
و خوشــبختانه از شــهریور ســال 9۴ کــه بــه 
میــراث کرمــان دعــوت شــدم تــا االن بســیاری از 

ــت. ــده اس ــل ش ــائل ح ــکات و مس مش
ــراث فرهنگــی و گردشــگری  ــی ســازمان می وفای
ــی  ــگاه میراث ــت و ۵ پای ــا دســت کم ۵ معاون را ب
عنــوان کــرد و گفــت: از ۵ پایــگاه میراثــی در 
ــی  ــگاه جهان ــار پای ــا چه ــه ی ــان س ــتان کرم اس
ــه  ــک ب ــا نزدی ــتیم ب ــگان هس ــک ی ــتند؛ ی هس
بیــش از دویســت نیــرو کــه مســئولیت تاریخــی و 

ــتند. ــده دار هس ــی را عه فرهنگ
وی در ادامــه گفــت: میــراث فرهنگــی دارای پنــج 
یــا شــش اداره اســت کــه ســه اداره آن در تصــدی 
اســتاندار وقــت ایجــاد شــده و چهــارده یــا پانــزده 
نمایندگــی نیــز در سراســر اســتان داریــم و بقیــه 

نیــز بــه صــورت رابــط اداره می شــوند. 
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 

و گردشــگری اســتان کرمــان تصریــح کــرد: 
میــراث کرمــان بــا مســاعدت و حمایــت و کمــک 
پیــدا  اســتاندار خوشــبختانه جایــگاه خوبــی 
ــه  ــتان ب ــازمان در اس ــای س ــرده و ماموریت ه ک
ــه ملــی مطــرح شــده کــه امــروز در  ــوان نمون  عن
حــوزه میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی و 
 گردشــگری وضعمــان متفاوت تر از گذشــته شــده 

است. 

وی بیــان کــرد: در دو ماهــه ابتــدای ســال نزدیــک 
بــه ۵۰ درصــد افزایــش گردشــگر خارجی داشــتیم 

ــد  ــن رون ــا همی ــر ب ــی می شــود اگ ــه پیش بین ک
پیــش برویــم، اســتان کرمــان حتمــا بــه عنــوان 
یکــی از مقاصــد چهارگانــه گردشــگری ایــران 
مطــرح شــود کــه کمــاکان مطــرح شــده اســت.

حــوزه  در  کــرد:  عنــوان  همچنیــن  وفایــی 
گردشــگری و صنایــع دســتی و میــراث فرهنگــی 
ــوان  ــه عن ــان ب ــزی، کرم ــازمان مرک ــوی س از س
میزبــان روز جهانــی گردشــگری در ۲7 ســپتامبر 
بیــن  از  امیدواریــم  و  شــده  معرفــی   ۲۰۱9

شــود.  انتخــاب  معرفی شــده  شــهرهای 
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم ــگری اس و گردش
فعالیت هــای میــراث ثمــر داده، گفــت: ســازمان 
بــا بیــش از ۶۰۰ نفــر نیــرو در ۵ پایــگاه بیشــترین 
ــاختارش  ــفانه س ــا متاس ــم کاری را دارد؛ ام حج
ــا  ــان ب ــت و همزم ــوی نیس ــد ق ــه بای ــان ک آنچن
رشــد ایــن ســازمان، متاســفانه ســاختار ســازمان 
ــدا نکــرده  ــات و زیرســاخت ها توســعه پی و امکان
ــردی  ــاظ عملک ــال از لح ــن ح ــا ای ــا ب ــت؛ ام اس
ــت  ــم و رضای ــر می بری ــه س ــی ب ــرایط خوب در ش
اســتاندار کرمــان نیــز گــواه همیــن امــر اســت و 

ــم. مهــر ــال تشــکر را داری کم

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان خبر داد:

افزایش 50 درصدی ورود گردشگران 
خارجی به استان در 2 ماهه گذشته سال

ــای  ــادی در خطبه ه ــین محمودآب ــید حس ــام س حجت االس
ایــن هفتــه نمــاز جمعــه  دولت آبــاد گفــت:  یکــی از مهم تریــن 
اعمــال ایــن مــاه ایــن اســت کــه ورع داشــته باشــیم و حتــی 
ــای  ــن پیام ه ــت: مهم تری ــم. وی گف ــم نکنی ــاه را ه ــر گن فک
ــکا در  ــور آمری ــا رئیس جمه ــور ب ــاه کش ــران پنج ــت س نشس
ــوچ  ــتان پ ــدرت عربس ــه ق ــت ک ــن اس ــتان ای ــاض عربس ری
ــودن  کشــور  ــد ب ــه قدرتمن ــراف آن هــا ب ــی اســت. اعت و توخال
ایــران، بیشــتر شــدن ظلــم آمریــکا و عربســتان و اســرائیل را 

ــه همــراه دارد. ــان اســام ب در جه
امــام جمعــه دولت آبــاد اظهــار داشــت:  اگــر عربســتان 
ســعودی قــدرت داشــت منتظــر نبــود تــا رئیس جمهــور 
آمریــکا را بــه عربســتان دعــوت کنــد و باالتریــن نشــان 
ــراه  ــکا هم ــا آمری ــد ت ــه او ده ــاج ب ــوان ب ــه عن عربســتان را ب

ــود. ــا ش آن ه
ــچ  ــت و هی ــود اس ــع خ ــال مناف ــه دنب ــکا ب ــزود:  آمری وی اف
ــت  ــوخته اس ــی  نس ــورهای عرب ــال کش ــه ح ــش ب ــت دل وق
ــاردی  ــرارداد ۱۰۰ میلی ــل ق ــد مث ــا کن ــش اقتض ــر منافع و اگ
ــا آن هــا همــراه اســت و اگــر منافعــش اقتضــا  تســلیحات،  ب

ــد. ــکاری نمی کن ــوری هم ــچ کش ــا هی ــد، ب نکن
حجت االســام محمودآبــادی گفــت:  اینکــه ســران پنجــاه 
ــی  ــت، یعن ــدنی اس ــران مهارنش ــدرت ای ــد ق ــور می گوین کش
اینکــه ایــران قدرتمنــد شــده و ایــن قدرتمنــد شــدن بــا کنــار 
ــاد  ــان و اعتق ــی از ایم ــه ناش ــت؛ بلک ــدا نیس ــا کدخ ــدن ب آم
مــردم اســت کــه در ۳۸ ســال گذشــته یکبــار مــرگ بــر 
ــا  ــدند و ب ــلیم زور نش ــد و تس ــع نکردن ــود را قط ــکای خ آمری

ــد. ایمنــا ــاش کردن ــی ت ــادی و انقاب ــه جه روحی

ــت  ــد قرب ــا قص ــد ب ــت: بای ــی گف ــائل مذهب ــناس مس کارش
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــای م ــرکات بی انته ــی از ب ــای اله و رض
اســتفاده کنیــم. حجت االســام عبدالصمــد کاظمــی وردنجانــی 
ــد  ــه فرمودن ــرم)ص( ک ــر اک ــی از پیامب ــه روایت ــاره ب ــا اش ب
ــال  ــد متع ــه خداون ــی از ناحی ــی وزش های ــای خاص در روزه
صــورت می گیــرد، آگاه باشــید کــه خودتــان را در معــرض 
ایــن وزش هــا قــرار دهیــد، اظهــار کــرد: بی شــک مــاه رمضــان 
ــس روزه دار  ــات نف ــق روای ــه و طب ــدر در آن نهفت ــب ق ــه ش ک
ــه  ــک آی ــدن ی ــن خوان ــادت اســت و همچنی ــاه عب ــن م در ای
ــرآن را دارد،  ــل ق ــم کام ــواب خت ــاه ث ــن م ــم در ای از قرآن کری
ــا  ــد ب ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــان وزش هاس از هم
ــرکات مــاه مبــارک رمضــان  قصــد قربــت و رضــای الهــی از ب
اســتفاده کنیــم، افــزود: ســعی مــا بــر ایــن باشــد کــه نهایــت 

ــه  ــه ای ک ــم؛ به گون ــان ببری ــارک رمض ــاه مب ــتفاده را از م اس
ــه  ــد و ب ــر باش ــته پربارت ــال های گذش ــارک از س ــاه مب ــن م ای
ــر باشــیم؛ زیــرا ممکــن اســت مــاه رمضــان  ــد نزدیک ت خداون
دیگــر زنــده نباشــیم. کارشــناس مســائل مذهبــی بــا تأکیــد بر 
اســتفاده هرچــه بهتــر از مــاه مبــارک رمضــان خاطرنشــان کرد: 
ــرج  ــل در ف ــرای تعجی ــان ب ــارک رمض ــاه مب ــحرهای م در س
حضــرت ولــی عصر)عــج( دعــا کنیــم و مــاه رمضــان امســال 
خــود را نســبت بــه ســال های گذشــته امــام زمانی تــر کنیــم.

کاظمــی از بــرکات و خصلت هــای مــاه مبــارک رمضــان ســخن 
گفــت و ادامــه داد: طبــق ســخن پیامبــر اکــرم)ص( ایــن مــاه 
دارای ســه خصلــت برکــت، رحمــت و مغفــرت اســت و انســان 
ــاه و  ــن م ــت ای ــرکات و رحم ــد از ب ــی می توان ــت اله ــا نی ب

غفــران الهــی بهــره ببــرد. فــارس

،،
در دو ماهــه ابتــدای ســال نزدیــک بــه 
50 درصــد افزایــش گردشــگر خارجــی 
داشــتیم کــه پیش بینــی می شــود اگــر 
بــا همیــن رونــد پیــش برویــم، اســتان 
از  یکــی  عنــوان  بــه  حتمــا  کرمــان 
مقاصــد چهارگانــه گردشــگری ایــران 

مطــرح شــود

امام جمعه دولت آباد:

رمضان، ماه عبادت و بندگی است
کارشناس مسائل مذهبی:

با قصد قربت از برکات ماه رمضان استفاده کنیم

معــاون حفاظــت محیــط زیســت اســتان گفــت: منطقــه 
ــا  ــزد ب ــارک ملــی اســتان ی ــا پ حیــات وحــش ســیاه کوه، تنه
وســعت ۲۰۰ هــزار هکتــار در محاصــره خشکســالی قــرار گرفتــه 
 و حیــات گونه هــای جانــوری ایــن منطقــه را بــه خطــر انداختــه

است.
ــوه و اردکان  ــتان های ابرک ــال در شهرس ــزود: امس ــری اف اکب
ــن تکــرار  بیــش از ۵۰ درصــد کاهــش بارندگــی داشــتیم و ای
خشکســالی باعــث شــده تــا رویــش گیاهــی ایــن منطقــه بــه 
ــه  ــات وحــش ب ــرای حی ــن مشــکاتی ب ــر برســد و همی صف

وجــود آورده اســت.
ــات  ــرای حی ــی ب ــه کاف ــم آب و علوف ــر نتوانی ــت: اگ وی گف
وحــش ایــن منطقــه تهیــه کنیــم، بخشــی از ذخایــر ژنتیکــی 
ــه تخصیــص  ایــن حــوزه را از دســت می دهیــم و ایــن نیــاز ب
اعتبــار به موقــع اســت تــا بتوانیــم ایــن ســرمایه ملــی را حفــظ 

کنیــم .
ــن  ــت در ای ــش جمعی ــار افزای ــا انتظ ــرد: م ــاره ک ــری اش اکب
منطقــه را نداریــم و اگــر بتوانیــم همیــن موجــودات را حفــظ 

ک کنیــم، کار بزرگــی کرده ایــم. تابنــا

ــگری  ــتی و گردش ــع  دس ــی، صنای ــراث  فرهنگ ــس اداره  می رئی
ــت   ــت و مرم ــی مرم ــات اجرای ــت: عملی شهرســتان فارســان گف
گردشــگری  کانــون  در  مشــروطیت  کتیبه هــای  اضطــراری 
پیرغــار ایــن شهرســتان از هفتــه آینــده آغــاز می شــود. شــاهین 
ایل بیگی پــور اظهــار کــرد: ایــن عملیــات بــا اختصــاص ۴۰ 
ــوذ  ــزود: نف ــد. وی اف ــد ش ــام خواه ــار انج ــان اعتب ــون توم میلی
ــا،  ــزوالت جــوی از قســمت باالدســت آن ه ــل ن ــه دلی ــت ب رطوب
ــرار  ــه ق ــع آن در برنام ــه رف ــده اســت ک ــی از آســیب های عم یک
ــکات  ــر مش ــری را از دیگ ــتری و منظ ــیب های بس دارد. وی آس

ایــن کتیبه هــا عنــوان کــرد و گفــت: بــه منظــور رفــع ایــن 
 مشــکات، نصــب نــرده و ســقف شــیروانی اجــرا می شــود 
ــان  ــش گیاه ــنگ ها، روی ــی در س ــیب های بیولوژیک ــع آس و رف
نیــز  متــن کتیبه هــا  خواناســازی  همچنیــن  و   گل  ســنگ 
ــل در  ــه تعل ــان اینک ــا بی ــور ب ــرار دارد. ایل بیگی پ ــتورکار ق در دس
ــه دلیــل مشــکات رطوبتــی و بارندگی هــای  ــار ب ــن آث مرمــت ای
 اخیــر بــوده، خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه مســاعد شــدن هــوا

عملیــات اجرایــی مرمــت کتیبه هــای مشــروطیت در کانــون 
ک گردشــگری پیرغــار از هفتــه جــاری آغــاز می شــود. تابنــا

مرمت کتیبه های مشروطیت شهرستان فارسانتنها پارک ملی استان یزد در معرض خشکسالی

آبشار تونل کوهرنگ
ــل  ــدن آب تون ــرازیر ش ــگ از س ــل کوهرن ــار تون آبش

ــت. ــده اس ــود آم ــه  وج ــگ ب اول کوهرن
ایــن تونــل در ســال ۱۳۳۲ خورشــیدی جهــت انتقــال 
قســمتی از آب چشــمه کوهرنــگ و چشــمه های 
)از  چلگــرد  منطقــه  در  زاینــده رود  بــه  مجــاور 
ــال و  ــتان چهارمح ــگ اس ــتان کوهرن ــع شهرس تواب

ــد.  ــاخته ش ــاری( س بختی
دوره  در  زاینــده  رود  بــه  آب  انتقــال  البتــه طــرح 

صفویــه صــورت گرفــت. 
در ســال ۱۰۲9 هجــری قمــری بــرای نخســتین 
جهانگیرخــان  میــر  کبیــر،  عبــاس  شــاه  بــار 
)فرزنــد  را  بختیــاری  آســترکی  بهرامســری 
ــروای  ــه فرمان تاجمیرخــان بهرامســری آســترکی( ک
آب کارون  الحــاق  مأمــور  بــود،  بختیــاری  تامــه 
بــه زاینــده رود کــرد و در ایــن خصــوص گردنــه 
ــه چلگــرد توســط بختیاری هــا شــکافته  ــگ ب کوهرن

شــد کــه هم اکنــون بــه نــام کارکنــان معــروف 
 اســت و پایه هــای ســدی کــه بــر روی رودخانــه 
کوهرنــگ احــداث شــد، نیــز موجــود اســت و یکی از 
جاذبه هــای تاریخــی ایــن منطقــه بــه شــمار مــی رود. 
 متأســفانه ایــن طــرح بــا مــرگ شــاه عبــاس ناتمــام 

ماند.
در ســال ۱۳۶۴ خورشــیدی بهره بــرداری از تونــل 
ــیدی  ــت و در ســال ۱۳77 خورش ــورت گرف دوم ص
ــاز  ــگ آغ ــل کوهرن ــومین تون ــاخت س ــات س عملی

شــد.
آبشــار تونــل کوهرنــگ و مناظــر بســیار زیبــای 
ــی زمســتان  ــام فصــول ســال حت اطــراف آن، در تم
ــرد(  ــکی چلگ ــت اس ــا پیس ــی ب ــبب نزدیک ــه س )ب

مــورد بازدیــد گردشــگران قــرار دارد.
ــرویس  ــامیدنی، س ــفالت، آب آش ــی آس راه دسترس
بهداشــتی، فضای ســبز، ســکوی نشــیمن، دسترســی 
آســان بــه واحدهــای اقامتــی و پذیرایــی و پارکینــگ 

از جملــه امکانــات ایــن منطقــه اســت.

حجت االســام و المســلمین عیســی مسترحمی، 
ــرآن  ــی ق ــره بین الملل ــن کنگ ــی اولی ــر اجرای دبی
ــرآن  ــره ق ــای کنگ ــت: اعض ــانی گف ــوم انس  و عل
و علــوم انســانی از مدت هــا قبــل مســئله دیــدار 
بــا رهبــر معظــم انقــاب اســامی را دنبــال 
از  تــا خدمــت ایشــان برســیم و  می کردنــد 
رهنمودهــای حکیمانــه رهبــری بهره منــد شــویم.

صورت گرفتــه  پیگیری هــای  بــا  افــزود:  وی 
درخواســت  ایــن  بــا  ایشــان  خوشــبختانه 
ماقــات موافقــت فرمودنــد و هفتــه گذشــته 
)اوایــل خردادمــاه( ۴۰ تــن از اســتادان حــوزه و 
 جمعــی از اعضــای شــورای سیاســتگذاری کنگــره 
و نهادهــای همــکار در حــوزه و دانشــگاه و کمیتــه 

علمــی و اجرایــی خدمــت ایشــان رســیدیم.
ــات  ــرش ماق ــه پذی ــان اینک ــا بی ــترحمی ب مس
رهبــر معظــم  از ســوی  اعضــای کنگــره  بــا 
توجــه  و  اهتمــام  نشــانه  اســامی  انقــاب 
ــوان کــرد: در  ــه اســت، عن ــه ایــن مقول ایشــان ب

ــس  ــی، رئی ــت هللا اعراف ــدار، آی ــن دی ــدای ای ابت
حوزه هــای  مدیــر  و  جامعة المصطفــی)ص( 
علمیــه گزارشــی از رونــد فعالیت هــای حــوزه 
و المصطفــی)ص( در زمینــه قــرآن و علــوم 
انســانی ارائــه داد. ســپس حجت االســام  و 
اصفهانــی،  رضایــی  محمدعلــی  المســلمین 
ــت  ــد فعالی ــره، گزارشــی از رون ــر علمــی کنگ دبی
ــگان از  ــت هم ــرد و در نهای ــه ک ــره ارائ ــن کنگ ای
رهنمودهــای حکیمانــه رهبــر معظــم انقــاب 

شــدند. بهره منــد  اســامی 
مســترحمی ادامــه داد: آیــت هللا اعرافــی بــا 
ــه فعالیت هــای جامعة المصطفــی)ص(  اشــاره ب
در زمینــه قــرآن و علــوم انســانی بــه ایجــاد 
ــوم  ــرآن و عل ــته ای ق ــته بینارش ــش از ده رش بی
در جامعة المصطفــی)ص( اشــاره کــرد و آن را 
گامــی در جهــت نهادینــه کــردن فرهنــگ توجــه 

ــمرد. ــوم برش ــرآن و عل ــات ق ــه مطالع ب
المصطفــی)ص(  تصریــح کــرد:  مســترحمی 

ــوم  ــا عل ــط ب ــش از ده رشــته مرتب ــون بی هم اکن
و قــرآن از جملــه قــرآن و علــوم تربیتــی، قــرآن 
و مدیریــت، قــرآن و اقتصــاد، قــرآن و علــوم 
اجتماعــی، قــرآن و حقــوق، قــرآن و نجــوم، 
قــرآن و سیاســت، قــرآن و روان شناســی، قــرآن 
ــز قــرآن و بهداشــت و ســامت در  ــخ و نی و تاری
حــال تدریــس اســت یــا در دســتور کار قــرار دارد.

ــته ها در  ــن رش ــی از ای ــرد: بعض ــح ک وی تصری
مقطــع ســطح ســه یــا فــوق لیســانس و بعضــی 
رشــته ها نیــز در مقطــع دکتــری یــا ســطح چهــار، 
ــه  ــرش کــرده و گاه دانش آموخت ــژوه پذی دانش پ

ــده اند. ــز ش نی
ــرآن  ــی ق ــره بین الملل ــن کنگ ــی اولی ــر اجرای  دبی
و علــوم انســانی گفــت: همچنیــن حجت االســام 
محمدعلــی رضایــی اصفهانــی بــه ارائــه گزارشــی 
از کنگــره پرداخــت و بــه فراخــوان کنگــره از 
ســال ۱۳9۵ اشــاره کــرد و گفــت کــه تاکنــون 9۰۰ 
ــدد  ــورهای متع ــل و کش ــه از داخ ــده مقال چکی

ــه ارســال شــده اســت. ــه دبیرخان خارجــی ب
مســترحمی اظهــار کــرد: دبیــر علمــی ایــن 
کنگــره همچنیــن بــه دریافــت ۳۰۰ اصــل مقالــه 
علمی پژوهشــی از میــان 9۰۰ چکیــده مقالــه 
و همــکاری ۳۰ مرکــز در برپایــی ایــن کنگــره 
ــگاهی  ــوزوی و دانش ــای ح ــر نهاده ــتمل ب مش
ــا کنگــره اشــاره  ــط ب ــر مرتب ــد اث و تولیــد ۲۳ جل
کــرد. دبیــر اجرایــی کنگــره قــرآن و علــوم 
انســانی بــه فرمایش هــای رهبــر معظــم انقــاب 
در ایــن دیــدار اشــاره کــرد و گفــت: یکــی از 
تاکیــدات رهبــر معظــم انقــاب، دقــت در فرآینــد 
برگــزاری کنگــره و به ویــژه توجــه بــه کیفیــت آثــار 
دریافتــی بــود و ایشــان معتقــد بودنــد حتــی اگر 
کنگــره بــا تاخیــر برگــزار شــود و آثــار بــا کیفیــت 

ــود.  ــد ب ــر خواه ــود، بهت ــت ش ــتر دریاف بیش
ــا بیــان اینکــه رهبــری همــواره در ســالیان  وی ب
ــوم انســانی و قــرآن تمرکــز  ــر بحــث عل ــر ب اخی
ــه  ــن ب ــی پرداخت ــی اصل داشــته و حــوزه را متول

ایــن مســئله معرفــی کرده انــد، ادامــه داد: ایشــان 
ــه  ــانی ب ــوم انس ــت عل ــه اهمی ــدار ب ــن دی در ای
ــگ  ــاد و فرهن ــت، اقتص ــزار مدیری ــوان نرم اف عن
و سیاســت جامعــه اشــاره کردنــد و فرمودنــد کــه 
ایــن کنگــره یــک طــرف مرتبــط بــا قــرآن کریــم 
بــه عنــوان کام خداونــد متعــال و برتریــن کام و 
از طــرف دیگــر مرتبــط بــا بحــث انســان و علــوم 
انســانی اســت کــه بســیار اهمیــت دارد؛ بنابرایــن 
ایــن  در  محتــوا  و  کیفیت بخشــی  در  دقــت 
کنگــره بایــد مــورد توجــه قــرار گیرد.مســترحمی 
ــم  ــر معظ ــدات رهب ــر از تاکی ــی دیگ ــزود: یک اف
انقــاب، پرهیــز از مــوازی کاری در برپایــی چنیــن 
همایش هایــی بــود. ایشــان تاکیــد داشــتند کــه 
ــر در  ــز دیگ ــی مراک ــام بعض ــه اهتم ــه ب ــا توج ب
پرداختــن بــه بحــث قــرآن و علــوم انســانی شــما 
ــامی  ــز اس ــه مرک ــا از جمل ــن مجموعه ه ــا ای ب
ــه  ــکاری داشــته باشــید ک ــی پیشــرفت هم ایران
ــی  ــر علم ــزارش دبی ــه در گ ــور ک ــه همان ط البت
ــا  ــا ب ــون م ــد، هم اکن ــان ش ــان بی ــر ایش محض
۳۰ مرکــز در برپایــی ایــن کنگــره همــکاری          

ــم. میــراث آریــا داری

#دیدنی

حجت االسالم مسترحمی تشریح کرد:

توصیه های رهبر معظم انقالب به مجریان کنگره قرآن و علوم انسانی
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نظربــه اینکــه تحدیدحــدود ششــدانگ یکبابخانه 
پالکشــماره 15/2596واقــع درفالورجــان بخــش 
9ثبــت اصفهــان کــه ظبــق ســوابق وپرونــده 
ــران  ــی تی ــهناز پهلوان ــم ش ــام خان ــه ن ــی ب ثبت
آهنگرانــی فرزنــد یــد هللا درجریــان ثبــت اســت 
وعملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن بــه عمــل 
نیامــده اســت.اینک بنــا بــه دستورقســمت اخیر 
مــاده 15قانــون ثبــت وطبــق تقاضــای نامبــرده 
ــنبه  ــوم در روز یکش ــالک مرق ــدود پ ــد ح تحدی
درمحــل  9صبــح  96/3/28ســاعت  مــورخ 
شــروع وبــه عمــل خواهــد آمــد لــذا بــه موجــب 
ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار میگــردد 
کــه در روز وســاعت مقــرر درایــن آگهــی درمحــل 
حضــور یابنــد واعتراضــات مالکیــن یامجاوریــن 
مطابــق مــاده 20قانــون ثبــت واز تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلــس تحدیــدی تا30روزپذیرفتــه 

خواهــد شــد.
تاریخ انتشار:96/3/7

 اکبر پور مقدم
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

 آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاغ  ــاب ب ــد حــدود ششــدانگ یکب چــون تحدی
از اصلــی واقــع در  از 9  پــالک 176 فرعــی 
ــده  ــق پرون ــه طب ــان ک ــت اصفه ــش 18 ثب بخ
ثبتــی بنــام ســید جــالل حســینی فرزنــد ســید 
رضــا در جریــان ثبــت اســت و رأی شــماره 
 1395/06/10 مــورخ   139560302027007262
از طــرف هیــأت حــل اختــالف موضــوع قانــون 
و  اراضــی  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن 
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ثبــت اســناد و امــالک منطقــه شــرق اصفهــان 
نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر گردیــده اســت 
ــه  ــدود اولی ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــه ب ــا توج و ب
پــالک اصلــی فــوق قانونــی نبــوده اســت 
ــاده  ــر از م ــه دســتور قســمت اخی ــا ب ــک بن این
ــرده  ــق تقاضــای نامب ــر طب ــت و ب ــون ثب 15 قان
متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در 
تاریــخ 1396/03/29 روز دوشــنبه ســاعت 9 
ــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد  صب
ــه کلیــه مالکیــن و  ــذا بموجــب ایــن آگهــی ب ل
مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت 
اعتراضــات  یابنــد  حضــور  محــل  در  مقــرر 
مجاوریــن و صاحبــان امــالک مطابــق مــاده 20 
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 
ــد  ــه خواه ــا ســی روز پذیرفت ــد حــدود ت تحدی
شــد و طبــق مــاده 86 آییــن نامــه قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بــا تقدیــم 
دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی 
اقــدام و گواهــی طــرح دعــوی خــود را بــه 
ــن  ــر ای ــد در غی ــه نمای ــی ارائ ــه ثبت ــن منطق ای
ــی  ــده قانون ــا نماین ــت و ی صــورت متقاضــی ثب
وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و 
ــذ و  ــت را اخ ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع گواه
ــپس اداره  ــد س ــلیم نمای ــه تس ــن منطق ــه ای ب
ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات 
ــد ــه خواه ــررات ادام ــت مق ــا رعای ــی را ب  ثبت

 داد.
شماره: 6919/م الف

تاریخ انتشار : 1396/03/07 
هادیزاده

رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک منطقــه  
ــان ــرق اصفه ش

مفاد آراء
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام آئی
ثبتــی  و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 

ــمی  رس
برابــر آراء صــادره هیــات / هیــات هــای موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی منطقــه مرکــزی اصفهــان تصرفــات 
محــرز  متقاضیــان  بالمعــارض  و  مالکانــه 
ــان و  ــخصات متقاضی ــذا مش ــت. ل ــده اس گردی
امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب ــالع عم اط
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
ــان  ــت متقاضی ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
از  تواننــد  مــی  باشــند.  داشــته  اعتراضــی 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک 
ــرف  ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــل تس مح
ــراض ،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
 دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم

 نمایند. 
شــماره  رای  برابــر   -1 ردیــف 
 1396/02/30 139660302023000236مــورخ 
شــماره  بــه  صدیقــی       حســین  آقــای 
شناســنامه 50096کدملــی 1280926473صــادره 
ــک  ــر ششــدانگ ی ــر ب ــد اصغ ــان  فرزن از اصفه
ــر  ــاحت 251/87 مت ــه مس ــاختمان ب ــاب س ب
ــی از  ــماره 1 فرع ــالک ش ــروزی از پ ــع مف مرب
4354 و 4354 -  اصلــی واقــع در بخــش 
3 ثبــت اصفهــان کــه در ازای مالکیــت مشــاعی 

اولیــه محــرز گردیــده اســت.
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
ــررات ســند  ــق مق ــراض طب و عــدم وصــول اعت

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/03/07
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/03/22

شماره : 6354/ م الف 
امیر حسین صفائی 

رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک مرکــزی 
اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای مهــدی نــوری دیزیچــه   دارای شناســنامه 
بــه  دادخواســت  بــه شــرح  شــماره 3382 
در خواســت  دادگاه  ایــن  از   708/96 کالســه 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان محمــد نــوری دیزیچــه     
بشناســنامه 104 در تاریــخ 95/9/2 اقامتــگاه 
ورثــه  زندگــی گفتــه  بــدرود  خــود  دائمــی 
ــه  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف حی
ــد 2-  ــه 3382 فرزن ــوری دیزیچ ــدی ن 1- مه
ــد 3- فرشــته  ــوری دیزیچــه 880 فرزن زهــره ن
ــد  4- امیــر حســین  ــوری دیزیچــه985 فرزن ن
نــوری دیزیچــه  127007043668 فرزنــد 5- 
ــد 6- رضــوان  ــوری دیزیچــه 1570 فرزن ــی ن عل
بهرامــی دیزیچــه 83 همســر    اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در 
ــی  ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ی
ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن اعتراضــی دارد ی
ــرف  ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری باش
ــی  ــم دارد واال گواه ــورا  تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ی

ــد.  ــد ش ــادر خواه ص
شماره : 6482/م الف 

رئیــس شــعبه 10 شــورا ی حــل اختــالف اســتان 
ن  صفها ا

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای عــادل صفــری        دارای شناســنامه 
شــماره 827 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
743/96 از ایــن دادگاه در خواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــری      بشناســنامه  ــد صف ــه شــادروان مجی ک
9377 در تاریــخ 95/11/10 اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 6 نفــر 1- ســکینه 
مختاریــان ش ش 575 همســر متوفــی 2- 
ــر  ــد دخت ــری ش ش 13296 فرزن ــا صف فریب
ــد پســر  ــری ش ش 827 فرزن ــادل صف 3- ع
ــر  ــد پس ــری ش ش 334 فرزن ــر صف 4- امی
5- فریــده صفــری ش ش 925 فرزنــد دختــر 
6- فرشــته صفــری ش ش 2412 فرزنــد دختر 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی  والغیــر  اینــک ب
ــوررا در یــک نوبــت آگهــی مــی  درخواســت مزب
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــه شــورا  تقدیــم دارد  آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
 شماره : 6481/م الف

 رئیــس شــعبه 10 شــورا ی حــل اختــالف 
اصفهــان  اســتان 

رونوشت آگهی حصروراثت
ــنامه  ــی         دارای شناس ــعید جالل ــای س آق
شــماره ..........  بــه شــرح دادخواســت بــه 
ایــن دادگاه در خواســت  از  کالســه 776/96 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان حاجیــه خانــم آذر میدخــت 
امیــر نیرومنــد      بشناســنامه 17226 در تاریــخ 
95/11/19 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی 
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
ــعیده  ــر 1- س ــر و 5 دخت ــک پس ــه ی ــت ب اس
فرزنــد 2-  آبــادی ش 1030  نجــف  جاللــی 
فرشــته جاللــی نجــف آبــادی ش 363 فرزنــد 
ــادی ش 488  ــف آب ــی نج ــن جالل 3- سوس
فرزنــد 4- مریــم جاللــی نجــف آبــادی ش 92 
ــادی ش  ــف آب ــی نج ــد جالل ــد 5- محم فرزن
3732 فرزنــد 6- ســعید جاللــی ش 1158 
ــا انجــام تشــریفات  ــک ب ــر     این ــد والغی فرزن
ــت  ــک نوب ــوررا در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
ــا هرکســی اعتراضــی دارد  ــد ت آگهــی مــی نمای
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه ــورا  تقدی  ش

شد. 
شماره : 6480/م الف

 رئیــس شــعبه 10 شــورا ی حــل اختــالف 
اصفهــان  اســتان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای مهــرداد فرهــودی          دارای شناســنامه 
شــماره 593  بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
744/96 از ایــن دادگاه در خواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان عنایــت ا... فرهــودی       بشناســنامه 
357 در تاریــخ 95/12/7 اقامتــگاه دائمــی خود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه همســر و دو دختــر 
و ســه پســر 1- مهربانــو جعفــری ش ش 379 
ــد  ــودی ش 693 فرزن ــران فره ــر 2- مه همس
ــد  ــودی ش 1564 فرزن ــرزاد فره ــر 3- مه پس
ــد  ــودی ش 593 فرزن ــرداد فره ــر 4- مه دخت
پســر 5- مهرنــوش فرهــودی ش 1937 فرزنــد 
دختــر 6- علــی جعفــری ش 167 فرزنــد پســر 
والغیــر   اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
ــوررا در یــک نوبــت آگهــی مــی  درخواســت مزب
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــه شــورا  تقدیــم دارد  آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
شماره : 6479/م الف

 رئیــس شــعبه 10 شــورا ی حــل اختــالف 
اصفهــان  اســتان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای جــواد دانشــیار دارای شناســنامه شــماره 
6 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 96-769 از 
ــت  ــن دادگاه در خواســت گواهــی حصــر وراث ای
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــادی بشناســنامه 533  ســلطنت شــیرانی بیدآب

در تاریــخ 96/1/14   اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــه یــک پســر و یــک  مرحــوم منحصــر اســت ب

ــر  دخت
1-جواد دانشیار ش6-فرزند

 -45170 ش  بیدآبــای  شــیرانی  2-طاهــره 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــر این ــد و الغی فرزن
ــت  ــک نوب ــوررا در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
ــی  ــی م ــه آگه ــک مرتب ــی ی ــی ماه ــی در پ پ
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــم دارد  ــه دادگاه تقدی آگهــی ظــرف یــک مــاه ب
 : شــد. شــماره  خواهــد  صــادر  واال گواهــی 

6504/م الــف 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه ده ــس ش رئی

اســتان  اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
ــی  دارای  ــک زاده اصفهان ــی کوچ ــای مصطف آق
ــه شــرح دادخواســت  شناســنامه شــماره 212 ب
ــن دادگاه در خواســت  ــه کالســه 722/96 از ای ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
فروشــی  حــاج  زهــرا  شــادروان  کــه  داده 
بشناســنامه 732 در تاریــخ 95/11/9   اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
بــه 1-  الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــد  ــی  2291 فرزن ــک زاده اصفهان ــعود کوچ مس
 859 اصفهانــی   زاده  کوچــک  مهــدی   -2
فرزنــد   3- میثــم کوچــک زاده اصفهانــی   
14005فرزنــد 4-محمــد کوچــک زاده اصفهانــی  
1271342529 فرزنــد 5- مصطفــی کوچــک 
ــتار  ــوک س ــر 6- مل ــی  212 همس زاده اصفهان
25765 مــادر اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــت  ــک نوب ــوررا در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
ــی  ــی م ــه آگه ــک مرتب ــی ی ــی ماه ــی در پ پ
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــم دارد  ــه دادگاه تقدی آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه
شماره : 6483/م الف 

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه ده ــس ش رئی
اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
ــماره  ــنامه ش ــی  دارای شناس ــه کاج ــم اله خان
کالســه  بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   1205
ایــن دادگاه در خواســت گواهــی  724/96 از 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان نورالــه کاجــی شــهرضا بشناســنامه 8 
در تاریــخ 94/11/10   اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــه 1- صــادق کاجــی  مرحــوم منحصــر اســت ب
شــهرضا 15672 فرزنــد 2- محســن کاجــی 
شــهرضا 1293 فرزنــد   3- الهــه کاجــی شــهرضا 
ــهرضا 972  ــی ش ــام کاج ــد 4-اله 1205   فرزن
ــد  ــهرضا 1609 فرزن ــی ش ــرا کاج ــد 5- زه فرزن
ــا انجــام  ــک ب ــزدی 13 همســر این ــول ای 6- بت
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در 
ــه  ــک مرتب ــی ی ــی ماه ــی در پ ــت پ ــک نوب ی
ــا هرکســی اعتراضــی دارد  ــد ت آگهــی مــی نمای
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه دادگاه تقدی

شــد. 
شماره : 6484/م الف 

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه ده ــس ش رئی
اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
شناســنامه  دارای  چراغــی   مــژگان  خانــم 
ــه کالســه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره 35 ب
خواســت گواهــی  در  دادگاه  ایــن  از   720/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــنامه  ــان بشناس ــعود مرادی ــادروان مس ــه ش ک
465 در تاریــخ 95/11/30   اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
بــه 1- مــژگان  آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــادی 35  زوجــه 2- عــزت  چراغــی شــمس آب
الــه مرادیــان زازرانــی 19 مــادر   3- عباســعلی 
4-ابوالفضــل  پــدر   1071 زازرانــی  مرادیــان 
 -5 فرزنــد  زازرانــی1276753004  مرادیــان 
ــد  ــی 1100226273 فرزن ــان زازران ــر مرادی هاج
6- مهــدی مرادیــان زازرانــی 1274258359 
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــد این فرزن
درخواســت مزبــوررا در یــک نوبــت پــی در 
ــد  ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــی ی ــی ماه پ
ــه از  ــا وصیتنام ــی دارد ی ــی اعتراض ــا هرکس ت
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــم دارد  ــه دادگاه تقدی آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه
شماره : 6487/م الف 

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه ده ــس ش رئی
اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای همایــون رســتم شــیرازی بــا وکالــت 
ــی و شــهاب ســلیمانی  ــد تهران حمیدرضــا آخون
فــرد  دارای شناســنامه شــماره 40072 بــه شــرح 
ــن  ــه 96-723 ح 1 از ای ــه کالس ــت ب دادخواس
دادگاه در خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــواد  ــادروان  ج ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
ــخ  رســتم شــیرازی بشناســنامه .......... در تاری
بــدرود  خــود  دائمــی  اقامتــگاه    84/03/06
ــوت آن مرحــوم  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
ــر و  ــر و دو دخت ــه پس ــه س ــت ب ــر اس منحص

ــر همس
ــنامه  ــیرازی ش شناس ــتم ش ــون رس  1- همای
40072 فرزنــد پســر 2- مهــران رســتم شــیرازی 

 -3 پســر    فرزنــد   133 شناســنامه  ش 
بهــزاد رســتم شــیرازی ش شناســنامه ...... 
ــیرازی ش  ــتم ش ــن رس ــر 4-سوس ــد پس فرزن
دختــر  5- ســعیده  فرزنــد   .... شناســنامه 
رســتم شــیرازی ش شناســنامه .....  فرزنــد 
دختــر 6- اشــرف باســتانی ش شناســنامه 115 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــی این ــر متوف همس
یــک  در  مزبــوررا  درخواســت  مقدماتــی 
ــی  ــه آگه ــک مرتب ــی ی ــی ماه ــی در پ ــت پ نوب
مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا 
ــخ  ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف وصیتنام
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه  دادگاه تقدی

 شد. شماره : 6488/م الف 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه ده ــس ش رئی

اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
شناســنامه  دارای  شــفیعی   مســعود  آقــای 
شــماره 1270191551 بــه شــرح دادخواســت 
ــت  ــن دادگاه در خواس ــه 690/96 از ای ــه کالس ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان صفرعلــی شــفیعی خوزانــی 
ــگاه  بشناســنامه 169 در تاریــخ 96/1/17   اقامت
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
بــه 1-  الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
محســن علــی شــفیعی 687 فرزنــد 2- مریــم 
شــفیعی خوزانــی 585 فرزنــد   3-حبیبــه 
رفیعــی ورنــو ســفادرانی 293 همســر 4-ســعید 
رفیعــی ورنوســفادرانی 2880 فرزند 5- مســعود 
رفیعــی  خوزانــی 1270191551 فرزنــد 6- بتــول 
ــا انجــام  ــک ب ــد این ــی 1071 فرزن رفیعــی خوزان
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در 
ــه  ــک مرتب ــی ی ــی ماه ــی در پ ــت پ ــک نوب ی
ــا هرکســی اعتراضــی دارد  ــد ت آگهــی مــی نمای
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه دادگاه تقدی

ــف  ــماره : 6489/م ال ــد. ش ش
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه ده ــس ش رئی

اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای ســید عــادل اســدپور دورکــی  دارای 
ــرح  ــه ش ــماره 6-127050314 ب ــنامه ش شناس
ــورا  ــن ش ــه 92/96 از ای ــه کالس ــت ب دادخواس
در خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســید مــراد 
ــخ  ــنامه 933 در تاری ــی بشناس ــور دورک ــد پ اس
بــدرود  خــود  دائمــی  اقامتــگاه     96/02/4
ــوت آن مرحــوم  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
منحصــر اســت بــه دو فرزنــد پســر و ســه 
فرزنــد دختــر و یــک همســر دائمــی بــه اســامی 

ــل: ذی
دورکــی ش ش   اســدپور  عــادل  ســید   -1  
1270503146 پســر متوفــی  2- آرش اســدپور 
دورکی  ش ش 1706 پســر متوفی   3- شیرین 
اســدپور ش ش 8 دختــر متوفــی 4-زریــن 
اســدپور دورکــی  ش ش 18 دختــر متوفــی 
5- پریســا اســدپور دورکــی  ش ش 6256 
دختــر متوفــی 6- نســرین غریبــی دورکــی 
ش ش 1112 همســر دائمــی متوفــی  اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا 
ــه  در یــک نوبــت پــی در پــی ماهــی یــک مرتب
ــا هرکســی اعتراضــی دارد  ــد ت آگهــی مــی نمای
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه ــورا  تقدی  ش

شد.
 شماره : 6490/م الف 

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه ده ــس ش رئی
اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
شناســنامه  دارای  نقــش   احمدرضــا  آقــای 
بــه  دادخواســت  شــرح  1852بــه  شــماره  
کالســه 82/96 از ایــن در خواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان اکبــر نقــش بشناســنامه 109 
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ 95/12/13  اقامت در تاری
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه چهــار پســر و یــک 

دختــر و همســر
1- احمدرضــا نقــش ش ش  1852 پســر   
ــی  2- امیررضــا نقــش ش ش  55471  متوف
ــش ش ش   ــا نق ــی   3- محمدرض ــر متوف پس
ــش ش  ــا نق ــی 4-علیرض ــر متوف 51723 پس
ــش ش  ــال نق ــی 5- لی ــر متوف ش  9449 پس
ش  1533 دختــر 6- رضــوان کالردشــت ش 
ش   37454  همســر دائمــی متوفــی  اینــک با 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا 
ــه  در یــک نوبــت پــی در پــی ماهــی یــک مرتب
ــا هرکســی اعتراضــی دارد  ــد ت آگهــی مــی نمای
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه دادگاه تقدی

شــد. 
شماره : 6491/م الف 

اختــالف  رئیــس شــعبه 54 شــورای حــل 
اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
ــر حســینی دارای شناســنامه  ــای ســید اصغ آق
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   11000 شــماره  
کالســه 79/96 از ایــن در خواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــنامه  ــینی بشناس ــد حس ــید محم ــادروان س ش
6933در تاریــخ 95/12/11  اقامتــگاه دائمــی 

خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه دو پســر و چهــار 

ــر  دخت
 1- ســید اصغــر حســینی ش ش  11000 پســر 
متوفــی  2- ســید مجیــد حســینی ش ش  
395 پســر متوفــی   3- صدیقــه بیگم حســینی 
ــینی  ــا حس ــم آغ ــر 4-خان ش ش   391 دخت
9898 دختــر  5- بتــول حســینی 9255 دختــر 
6- اشــرف حســینی ش ش  318 دختــر اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــوررا در یــک نوبــت پــی در پــی ماهــی یــک 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی 
ــد از  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد ی
تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

ــف  شــد. شــماره : 6492/م ال
اختــالف  رئیــس شــعبه 54 شــورای حــل 

اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
ــر دارای شناســنامه شــماره   ــران رنجب ــای مه آق
ــه کالســه 21/96  ــه شــرح دادخواســت ب 526 ب
ش 54 از ایــن در خواســت گواهــی حصــر 
داده کــه  توضیــح  چنیــن  و  نمــوده  وراثــت 
شــادروان مرتضــی رنجبــر بشناســنامه 1198 در 
ــدرود  ــگاه دائمــی خــود ب ــخ 96/1/6  اقامت تاری
ــوت آن مرحــوم  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
ــر و  ــه دخت ــر و س ــه دو پس ــت ب ــر اس منحص

ــر همس
 1- مهــران رنجبــر 526  2- مهــرداد رنجبــر 
ــادی 501  ــوی آب ــر عل ــا رنجب 2238   3- فریب
رنجبــر  نــدا   -5  5946 رنجبــر   4-فرحنــاز 
ــی 625  ــور صالح ــرف پ 1270424440  6- اش
همســر دائمــی متوفــی  اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در 
ــه  ــک مرتب ــی ی ــی ماه ــی در پ ــت پ ــک نوب ی
ــا هرکســی اعتراضــی دارد  ــد ت آگهــی مــی نمای
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه دادگاه تقدی

شــد. شــماره : 6495/م الــف 
اختــالف  رئیــس شــعبه 54 شــورای حــل 

اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960197 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
ــادی  ــت آب ــیخانی دول ــعید ش ــید س ــای س آق
بــا وکالــت  آقــای زارعــی و غیــره  دادخواســتی 
مبنــی بر:مطالبــه وجــه چــک  بــه طرفیــت 
ملکوتــی  داودی-امیرحســین  امیــد  آقایــان 
ــیدگی  ــت رس ــت . وق ــوده اس ــم نم ــاد تقدی ش
ــاعت  ــورخ   96/4/18 س ــنبه م ــرای روز یکس ب
9 صبــح  تعییــن گردیــده بــا توجــه بــه مجهــول 
تقاضــای  حســب  خوانــده  بــودن  المــکان 
خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 
ــده  ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــی  مرات مدن
ــع  ــن شــعبه واق ــه ای ــل از وقــت رســیدگی ب قب
ــع  ــاب مجتم ــان ارب ــدای خیاب ــان ، ابت در اصفه
اصفهــان  اختــالف  حــل  شــورای   1 شــماره 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
ــت  ــدم حضــور وق ــد. در صــورت ع را اخــذ نمای
رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی 

ــف  ــماره: 5199/م ال ــود. ش ــی ش ــاذ م اتخ
ــماره دو  ــع ش ــم مجتم ــعبه نه ــر ش ــر دفت مدی

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت 
آباد برخوار

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
موضوع  هیات  ذیل  های  شماره  آرای  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  ساختمانهای 
بخش  برخوار  آباد  دولت  ملک  ثبت  ثبتی حوزه 
اسناد رسمی مالکیت  بااستناد  ثبت اصفهان   16
تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی  
بالمعارض متقاضیان ذیل  و  مالکانه  و  مفروزی 
محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب 
شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  دونوبت  در 
اسناد  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در 
باشند  می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضیان 
دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض 
انقضای   در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
139560302018004069 کالسه  رای شماره  برابر 
پرونده 1392114402018000707 آقای علی اکبر 
بشماره  حسین   فرزند  آبادی  حبیب  منصوری 
به  نسبت  آباد   دولت  از  صادره   5 شناسنامه 
ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  1170.89 
متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 320  
اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان 

در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/23

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/03/07
برخوار   شماره:133  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

/37/05/الف/م به تاریخ 96/02/18

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت 
آباد برخوار

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
موضوع  هیات  ذیل  های  شماره  آرای  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  ساختمانهای 
بخش  برخوار  آباد  دولت  ملک  ثبت  ثبتی حوزه 
اسناد رسمی مالکیت  بااستناد  ثبت اصفهان   16
تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی  
بالمعارض متقاضیان ذیل  و  مالکانه  و  مفروزی 
محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب 
شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  دونوبت  در 
اسناد  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در 
باشند  می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضیان 
دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض 
انقضای   در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
 139560302018004098 شماره  رای  برابر 
آقای   1391114402018003147 پرونده  کالسه 
محمود قدیری خرزوقی فرزند حسین  بشماره 
به  نسبت  خورزوق   از  صادره   53 شناسنامه 
 161.21 مساحت   به  خانه  باب  یک  ششدانگ 
متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 287 
فرعی از 42  اصلی واقع در خورزوق بخش 16 

ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/23

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/03/07
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   

شماره:135 /37/05/الف/م به تاریخ 96/02/18

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت 
آباد برخوار

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
موضوع  هیات  ذیل  های  شماره  آرای  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
آباد برخوار بخش  ثبتی حوزه ثبت ملک دولت 
16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی  
متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  و  مفروزی 
 3 ماده  طبق  لذا  است  گردیده  محرز  ذیل 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو 
پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم 
در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 
اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  
مالکیت صادر خواهد شد.  اسناد  مقررات  طبق 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور 

دادگاه نیست.
برابر رای شماره 139560302018004095 کالسه 
مهدی  آقای   1392114402018001735 پرونده 
ارفع الرفیعی فرزند عباسعلی  بشماره شناسنامه 
4 صادره از دولت آباد  نسبت به ششدانگ یک 
باب خانه نیمه ساز به مساحت  265.38 متر 
  389 پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  مربع 
اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان 
عباس  آقای  از  الواسطه  مع  بطور  خریداری 

کثیری دولت آبادی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/23

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/03/07
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   

شماره:139 /37/05/الف/م به تاریخ 96/02/19

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده 960352 د ه ف ، متهم 
جرح  و  ضرب  ایراد  اتهام  به  محمدی  مهدی 
عمدی موضوع شکایت مصطفی سلیمانی فرزند 
دراجرای  لذا  میباشند  المکان  مجهول  نورمحمد 
مراتب  دادرسی کیفری  آیین  قانون   174 ماده 
های کثیراالنتشار  روزنامه  از  دریکی  نوبت  یک 
درج و آگهی و بدینوسیله به نامبردگان ابالغ می 
جهت  آگهی  این  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  گردد 
دادیاری  پنجم  در شعبه  اتهام خود  به  رسیدگی 
دادسرای عمومی و انقالب فالورجان حاضر و از 
عدم  یا  حضور  عدم  درصورت  نمایند  دفاع  خود 
خود  وکیل  معرفی  عدم  و  دفاعیه  الیحه  ارسال 
آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به 

اتخاذ تصمیم خواهد شد . 
مسعود سلطانی

دادیار دادسرای عمومی و انقالب فالورجان
م/الف : 178

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت 
رسیدگی

فرزند  باغبهادرانی  ساعی  فرشید  اینکه  به  نظر 
غرزی  مسعود  سید   -1 آقای  طرفیت  به  پرویز 
2- کریم عسکری سیچانی  احمد  فرزند  یزدی 
فرزند حسین به خواسته انتقال سند تقدیم که 
به شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی ارجاع 
برای روز مورخ  به کالسه 96/152 ش3 ثبت و 
رسیدگی  وقت  عصر   15:15 ساعت   96/04/17
المکان معرفی  تعیین گردیده و خوانده مجهول 
نموده است. به تقاضای خواهان و دستور شورا 
و به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت 
و  درج  رسمی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در 
با  نماید که  می  دعوت  خوانده  از  و  شود  آگهی 
اختالف شعبه  دبیرخانه شورای حل  به  مراجعه 
سوم حقوقی فالورجان و اعالم نشانی و آدرس 
دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
برای وقت مقرر در شعبه جهت رسیدگی حاضر 
شوند در غیر این صورت این آگهی به منزله ابالغ 
محسوب و شورا غیابًا رسیدگی و تصمیم مقتضی 

اعالم خواهد نمود.
رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم فالورجان 

م/الف : 180

آگهی حصر وراثت
آقای حسن جعفری یزدآبادی بشناسنامه شماره  
1100203893  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت 
بشماره  درخواستی   ، ورثه  شناسنامه  رونوشت 
اشعار  چنین  نموده  شورا  این  تقدیم   96/306
جعفری  محمدرضا  شادروان  که  است  داشته 
 1396/1/18 تاریخ  در   52 بشناسنامه  یزدآبادی 
و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند  درگذشته 

از:
شماره  رجبعلی  فرزند  جعفری  1-فاطمه 

شناسنامه 2 نسبت با متوفی : مادر
محمدرضا  فرزند  یزدآبادی  جعفری  2-حسن 
شماره شناسنامه 1100203893 نسبت با متوفی 

: فرزند
فرزند محمدرضا  یزدآبادی  اله جعفری  3-روح 

شماره شناسنامه 268 نسبت با متوفی : فرزند
محمدرضا  فرزند  یزدآبادی  جعفری  4-رضوان 

شماره شناسنامه 983 نسبت با متوفی : فرزند
5-فاطمه آقابابائی یزدآبادی فرزند حسن شماره 

شناسنامه 20 نسبت با متوفی : همسر
را  مزبور  درخواست  قانونی  تشریفات  از  پس 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در 
خواهد  صادر  وراثت  حصر  اینصورت گواهی  غیر 

شد 
دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
آقای علیرضا باقریان سهلوانی بشناسنامه شماره  
28  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت 
 96/316 بشماره  درخواستی   ، ورثه  شناسنامه 
داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  تقدیم 
سهلوانی  باقریان  رجبعلی  شادروان  که  است 
بشناسنامه 499 در تاریخ 1395/10/12 درگذشته 

و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند از:
1-علیرضا باقریان سهلوانی فرزند رجبعلی شماره 

شناسنامه 28 نسبت با متوفی : فرزند
رجبعلی  فرزند  سهلوانی  باقریان  2-محمدرضا 
شماره شناسنامه 788 نسبت با متوفی : فرزند

3-مجید باقریان سهلوانی فرزند رجبعلی شماره 
شناسنامه 6 نسبت با متوفی : فرزند

4-غالم باقریان سهلوانی فرزند رجبعلی شماره 
شناسنامه 5076 نسبت با متوفی : فرزند

رجبعلی شماره  فرزند  باقریان سهلوانی  5-زهرا 
شناسنامه 11 نسبت با متوفی : فرزند

باقریان سهلوانی فرزند رجبعلی شماره  6-زهره 
شناسنامه 5077 نسبت با متوفی : فرزند

عباسعلی  فرزند  ریاخونی  نجفی  7-اقدس 
شماره شناسنامه 9 نسبت با متوفی : همسر

را  مزبور  درخواست  قانونی  تشریفات  از  پس 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در 
خواهد  صادر  وراثت  حصر  اینصورت گواهی  غیر 

شد 
 دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان فالورجان

مهرنجانی  عشوری  مهدی  /شاکی  خواهان 
طرفیت  به  دادخواستی  هاشمی  سیدعلی  و 
مهدی  و  هاشمی  سیدعلی  /متهم  خوانده 
مطالبه  تأمین  خواسته  به  مهرنجانی  عشوری 
تقدیم  و مطالبه خسارت  و مطالبه وجه چک 
دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان 
فالورجان  واقع در فالورجان – خیابان مالصدرا 
اتاق   – اول  طبقه   – دادگستری  ساختمان   –
225 ارجاع و به کالسه 9309983653401137 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی و استماع گواهی 
 09:30 ساعت  و   1396/06/22 آن  گواهان 
المکان  مجهول  علت  به   . است  شده  تعیین 
/ خواهان  درخواست  و  خوانده/متهم  بودن 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
استماع  و  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در 

حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی 
 – فالورجان  شهرستان  دادگستری  )حقوقی( 

خسرو آقایی
ساختمان   – مالصدرا  خیابان   – فالورجان 

دادگستری – طبقه اول 
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توپ و تور
با عقد قرادادی سه ساله

حسن جعفری به سپاهان پیوست
بازیکــن پرورش یافتــه در مکتــب باشــگاه ســپاهان بــار 
دیگــر بــه خانــه خــود بازگشــت. حســن جعفــری کــه ســابقه 
حضــور در تیم هــای فوتبــال ملــوان بنــدر انزلــی، فــوالد 
ــد  ــا عق ــه دارد، ب ــان را در کارنام ــده خراس ــتان و پدی خوزس
ــع زردپوشــان  ــه جم ــه ب ــر ب ــار دیگ ــراردادی ســه ســاله ب ق
ســپاهان پیوســت. وی روز شــنبه بــا حضــور در دفتــر مدیــر 
عامــل باشــگاه و انجــام توافقات الزم، رســما ســپاهانی شــد. 
ــان  ــه ســپاهان اصفه ــس از بازگشــت ب ــری پ حســن جعف
اظهــار کــرد: خوشــحالم کــه بــه خانــه خــودم برگشــتم. مــن 
در مکتــب ســپاهان بــزرگ شــده ام و در رده هــای نوجوانــان 
ــی دارم.  ــپاهان قهرمان ــا س ــاالن ب ــد و بزرگس ــان، امی جوان
برخــاف میــل باطنــی ام، ســه، چهــار ســال از ســپاهان دور 
ــا  ــه داشــت؛ ام ــرا از تیمــم دور نگ ــر م ــودم و دســت تقدی ب
اآلن بازگشــته ام و می خواهــم بــه تیــم محبوبــم کمــک 
ــه وی گفــت: باعــث  ــراز تمایــل کرانچــار ب ــاره اب کنــم. او درب
افتخــارم اســت کــه مربــی بزرگــی مثــل کرانچــار بــه بــازی 
ــا  ــم ت ــم را می کن ــام تاش ــم تم ــن ه ــه دارد. م ــن عاق م
ــواداران  ــم. ه ــته باش ــپاهان داش ــرد را در س ــن عملک بهتری
هــم مطمئــن باشــند نســبت بــه گذشــته، هــم بــا تجربه تــر 
شــده ام و هــم پختگــی الزم را پیــدا کــرده ام؛ ضمــن اینکــه 
بــا جدایــی ســه ســاله از ســپاهان، قــدرش را بیشــتر از قبــل 

ورزش 3 می دانــم. 

یک هندبالیست دیگر در اروپا
نــدری، ســتاره تیــم مــس کرمــان، هــم بــه لیــگ ترکیــه 
ــه دو  ــگ ب ــن لی ــی ای ــان ایران ــداد بازیکن ــا تع ــت ت پیوس
ــران و فصــل  ــی ای ــم مل ــدری، ســتار تی برســد. ســجاد ن
پیــش باشــگاه صنعــت مــس کرمــان، بــا عقــد قــراردادی 
رســما بــه تیــم بیــکاز بیلدیســی پیوســت. بیــکاز از 
ــد  ــاب می آی ــه حس ــه ب ــوپرلیگ ترکی ــوب س ــای خ تیم ه
کــه فصــل قبــل نیــز در ســوپرلیگ ترکیــه بــه مقــام دوم 
ــی  ــم مل ــری، ســنگربان تی ــود. محســن باباصف رســیده ب
ــوپ  ــر ت ــه ازمی ــم گزتپ ــران، هــم ســال گذشــته را در تی ای
ــن لیــگ تعــداد  ــه ای ــدری ب ــه شــدن ن ــا اضاف مــی زد و ب

کاپ ــید.  ــه دو رس ــگ ب ــن لی ــی در ای ــای ایران لژیونره

 سیامک نعمتی 
خرید بعدی پرسپولیس

ــه  ــکان ک ــم پی ــه تی ــک خوش آتی ــی،  هافب ــیامک نعمت س
ــرده  ــی ک ــود را معرف ــانزدهم خ ــگ ش ــن در لی ــش از ای  پی
ــود  ــه انجــام رســانده ب ــکان ب ــرای پی ــری ب و بازی هــای موث
ــود. برخــاف حــرف و  خریــد بعــدی سرخ پوشــان خواهــد ب
حدیث هایــی کــه مبنــی بــر حضــور ایــن بازیکــن در باشــگاه 
ــاد؛  ــز نیفت ــاق هرگ ــن اتف ــد، ای ــنیده می ش ــپولیس ش پرس
ــود را  ــرات خ ــش مذاک ــه پی ــد هفت ــی ها چن ــا پرسپولیس ام
ــد و توانســتند  ــاز کردن ــن بازیکــن آغ ــای ای ــا مدیربرنامه ه ب
ــره  ــه مذاک ــی ک ــد. در صورت ــت یابن ــه دس ــات اولی ــه توافق ب
سرخ پوشــان بــا نعمتــی و مدیربرنامه هــای وی بــا موفقیــت 
بــه اتمــام برســد، پــس از بــازی پرســپولیس و لخویــا، قــرارداد 

رســمی ایــن بازیکــن بســته خواهــد شــد. نــود

 ستاره ایرانی در جمع 
بهترین خریدهای اروپا

ــابقات  ــود در مس ــش خ ــا درخش ــران ب ــال ای ــر هندب لژیون
ــر تیم هــای اروپایــی قــرار  ــد برت مختلــف در جمــع 20 خری
گرفــت. پایــان مــاه مــی 2017، مقطــع مناســبی اســت کــه 
بررســی شــود کــدام بازیکــن بــر اســاس قابلیــت و پولــی 
ــال  ــگ هندب ــته در لی ــده، توانس ــت ش ــش پرداخ ــه بابت ک
اروپــا بدرخشــد. در فهرســتی کــه اعــام شــده ســجاد 
اســتکی، لژیونــر هندبــال ایــران، هم حضــور دارد. او در ســال 
جــاری درخشــش خیره کننــده ای در تیــم دینامــو بخارســت 
رومانــی داشــت. ملی پــوش ایرانــی دینامــو بخارســت 
ــی نمایــش فوق العــاده ای را در اولیــن ســال حضــور  رومان
ــوان  ــا داشــت و توانســت عن ــان اروپ خــود در لیــگ قهرمان
ــا رأی  ــم ب ــا را ه ــان اروپ ــگ قهرمان ــال 2016 لی ــده س پدی
ــی  ــاورد. ســجاد اســتکی، اولیــن ایران ــه دســت بی مــردم ب
اســت کــه چنیــن افتخــاری را در هندبــال اروپــا بــه دســت 
مــی آورد. بــر ایــن اســاس فهرســتی کــه اعــام شــده ندیــم 
ــد  ــن خری ــوی بهتری ــت فرانس ــل راس ــن بغ ــی، بازیک رمیل
محســوب می شــود. ایــن بازیکــن چپ دســت و 22 ســاله 
ــان داد  ــاری نش ــال ج ــود در س ــادی را از خ ــدی زی توانمن
ــن  ــر در پســت خــودش در اولی ــن نف ــوان بهتری ــه عن ــا ب ت
ــی  ــود. رمیل ــاب ش ــن زرمن انتخ ــم پاریس ــورش در تی حض
توانســت در اولیــن حضــورش 75 گل بزنــد کــه ایــن عملکرد 
 بهتریــن عملکــردی بــود کــه از او تاکنــون ثبــت شــده 

است. ورزش 3

صاحب جمعی دستیار کمالوند شد
تیــم  قبــل  فصــل  ســرمربی  صاحب جمعــی،  پیمــان 
ــم  ــد در تی ــراز کمالون ــوان دســتیار ف ــه عن ــد اســتقال، ب امی
ــه  ــد ب ــراز کمالون ــد. ف ــاب ش ــادان انتخ ــت آب ــت نف صنع
ــده  ــخص ش ــادان مش ــت آب ــت نف ــرمربی صنع ــوان س عن
ــه  ــد ادام ــم قدرتمن ــک تی ــتن ی ــرای بس ــای او ب و تاش ه
دارد. او کــه تاکنــون مرتضــی اســدی، کــرار جاســم و فریــد 
بهــزاد کریمــی را بــرای تیمــش انتخــاب کــرده، پیمــان 
صاحب جمعــی را بــه عنــوان دســتیار خــود برگزیــد. صاحب جمعی 
فصــل قبــل ســرمربی تیــم امیــد اســتقال تهــران بــود و ســابقه 

همــکاری بــا فــراز کمالونــد را در کارنامــه دارد. ایســنا

 ستاره های مهدوی کیا 
 جدال با بارسلونا

ــا آمــاده  برگــزاری ســومین  تیــم آکادمــی مهــدی مهدوی کی
جــدال خــود در جــام یوهانســون اســت. مهــدی مهدوی کیــا 
ــا  ــم آکادمــی کی ــا تشــکیل تی ــه ب ــران ک ــال ای اســطوره فوتب
ــون  ــد، اکن ــت کن ــی را تربی ــتاره های جوان ــده س ــق ش موف
شــاگردان خــود را راهــی تورنمنــت یوهانســون کــرده اســت. 
ــده  ــر ش ــوئد حاض ــال در س ــر 14 س ــا در رده زی ــی کی  آکادم
و در جدالــی جالــب توجــه برابــر بارســلونا قــرار خواهــد گرفت. 
ــوور  ــلونا ونک ــای بارس ــا تیم ه ــروه اول ب ــا در گ ــی کی آکادم
کانــادا، آی ک ســولنا ســوئد و کپنهاگــن دانمــارک هم گــروه 
اســت کــه امــروز در ســومین جــدال خــود در ایــن رقابت هــا 
بــه مصــاف بارســلونا خواهــد رفــت. آن هــا در اولیــن جــدال 
خــود مقابــل نماینــده دانمــارک بــا نتیجــه 2 بــر 1 شکســت 
ــر 0 موفــق  ــا نتیجــه قاطــع و 3 ب خوردنــد و در جــدال دوم ب

بــه شکســت نماینــده ســوئد شــدند. نــود

کوتاه اخبار 
سعید مالیی، نایب قهرمان آسیا شد

ــب  ــل رقی ــت مقاب ــا شکس ــودو ب ــی ج ــم مل ــرگروه تی س
ــی آســیا  ــره مســابقات قهرمان ــه نشــان نق ــی خــود ب ژاپن
دســت یافــت تــا پرونــده جــودو ایــران بــا دو مــدال بســته 
شــود. بیست وششــمین دوره رقابت هــای جــودو قهرمانــی 
آســیا در حالــی بــا قهرمانــی کــره جنوبــی بســته شــد کــه 
ــه کســب دو مــدال نقــره شــد.  تیــم ملــی ایــران موفــق ب
تیــم ملــی کشــورمان در ایــن رقابت هــا بــدون نماینــده وزن 
100- کیلوگــرم، تقریبــا بــا ترکیبــی کامــل در ایــن رقابت هــا 
ــک نشــان  ــه ی ــی ب ــه توســط ســعید مای ــرد ک شــرکت ک
نقــره دســت یافــت و محمــد رشــنونژاد نیــز نقــره گرفــت. 
مایــی در وزن ۸1- کیلوگــرم بعــد از یــک دور اســتراحت، 
ــی و  ــی مــون جیــن« از کــره جنوب »اوســاما« از قطــر، »ل
ــه  ــت داد و ب ــتان را شکس ــف« از قرقیزس ــر زولی »والدمی
ــی  ــر »فوج ــه براب ــن مرحل ــت. در ای ــی راه یاف ــدار نهای دی
وارا ســوتارو« از ژاپــن شکســت خــورد و نقــره گرفــت. 
ایــن دوره از رقابت هــا بــا حضــور 242 جــودوکار از 2۸ 
ــان  ــه پای ــنبه ب ــان دارد و یکش ــگ جری ــور در هنگ کن  کش

می رسد. فارس

علی مرادی:
  وزنه برداری وارد بحران عمیقی 

شده است
ــرداری  ــی وزنه ب ــیون جهان ــس فدراس ــان، رئی ــاش آی تام
روز دوشــنبه بــرای انتخابــات ایــن فدراســیون بــا 6 نامــزد 
دیگــر رقابــت خواهــد داشــت. آیــان 7۸ ســاله کــه بیــش 
از 40 ســال اســت در فدراســیون وزنه بــرداری فعالیــت 
ــده  ــزد ش ــز نام ــات نی ــن دوره از انتخاب ــرای ای ــد، ب می کن
ــا  ــود برنامه ه ــزدی خ ــن دوره از نام ــرای ای ــت. وی ب اس
ــف  ــای مختل ــه در مصاحبه ه ــادی دارد ک ــای زی و طرح ه
ــای گرفته شــده  ــق نمونه ه ــگ از طری ــا دوپین ــارزه ب ــه مب ب
ــه صــورت  ــرداری ب در خــارج از مســابقات و توســعه وزنه ب
ــت.  ــرده اس ــاره ک ــس اش ــابقات گرندپریک ــزاری مس برگ
ــت.  ــدف اوس ــعار و ه ــن ش ــر«، مهم تری ــه تغیی ــاز ب »نی
ــیون  ــات فدراس ــای انتخاب ــی از نامزده ــرادی، یک ــی م عل
وزنه بــرداری در این بــاره می گویــد: فدراســیون جهانــی 
 100 بحران هــای  عمیق تریــن  از  یکــی  وارد  وزنه بــرداری 
ســال اخیــر تاریــخ ایــن رشــته شــده اســت.گفتنی اســت 
آیــان از ســال 1976 بــه عنــوان دبیــر کل فدراســیون جهانــی 
ــه  ــز ب ــال 2000 نی ــرد و از س ــاز ک ــرداری کارش را آغ وزنه ب
عنــوان رئیــس انتخــاب شــد. او بــه دنبــال پنجمیــن دوره 
ریاســتش در ایــن فدراســیون اســت. وی در ســال 2013 بــا 
شکســت آنتونیــو اورســو از ایتالیــا کــه بزرگ تریــن رقیبــش 
ــه عنــوان رئیــس انتخــاب شــد. در  ــه شــمار می رفــت، ب ب
ایــن چنــد ســال اخیــر وزنه بــرداری بــا چالش هــای 
زیــادی روبــه رو شــد کــه می تــوان بــه مثبــت شــدن تســت 
ــن و  ــک پک ــرداران المپی ــادی از وزنه ب ــداد زی ــگ تع دوپین
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ــده رود  ــی زاین ــنواره ورزش ــن جش ــم دومی در مراس
ــج،  ــاداب، ورزش مهی ــت ش ــعار »طبیع ــا ش ــه ب ک
شــهروند پرنشــاط« در ســالن اجتماعــات اتــاق 
ــه ورزش  ــه ب ــرد توج ــا رویک ــان ب ــی اصفه بازرگان
خانواده هــا، اســتعدادیابی و همگانــی شــدن رشــته های 
جدیــد و پرنشــاط و مهیــج برگــزار شــد، از قهرمانــان 

ــد. ــل آم ــه عم ــل ب ــان تجلی و ملی پوش
ــر  ــور دکت ــا حض ــه ب ــکوه ک ــم باش ــن مراس  در ای
ــاهعلی  ــان ش ــر کل و احس ــینی مدی ــلطان حس س
اداره کل  پشــتیبانی  و  منابــع  توســعه  معاونــت 
ــی قاســمی رئیــس ســازمان  ــان، عل ورزش و جوان
ورزش شــهرداری اصفهــان و اعضــای شــورای شــهر 
برگــزار شــد، پــس از پخــش کلیــپ زیبایــی از 
فعالیت هــای انجمن هــای ورزشــی، ورزش هــای 
آبــی، بازی هــای یارانــه ای و طناب کشــی، ناصــر 
ــی  ــن خوش آمدگوی ــت ضم ــر هیئ ــهریاری، دبی ش
بــه مدعویــن هــدف از برگــزاری جشــنواره ورزشــی 
ــه  ــی ب ــال پیاپ ــن س ــرای دومی ــه ب ــده رودرا ک زاین
بــه  توجــه  و  اجــرا درآمــده، خاطرنشــان کــرد 
ورزش خانواده هــا را خواســتار شــد و افــزود: در 

ــا 17 انجمــن ورزشــی  ــت ب ــن هیئ حــال حاضــر ای
زیرمجموعــه ای فعالیــت گســترده ای را آغــاز کــرده 
و در رشــته طناب کشــی نایب قهرمــان کشــور شــده 

ــت. اس
 حمیدرضــا غزنــوی، رئیــس هیئــت، نیــز بــا اشــاره 
بــه ایــن جشــنواره کــه بــه مــدت دو روز در مجموعــه 
ورزشــی آبشــار و بــر فــراز آســمان شــهر اصفهــان و 
زاینــده رود با شــعار »طبیعــت شــاداب، ورزش مهیج 
و شــهروند بــا نشــاط« بــه اجــرا درمی آیــد، از پــرواز 
ــو کنتــرل خانگــی و  ــا رادی نمایشــی هواپیماهــای ب
مســابقه بالگردهــای خانگی یــاد کرد و افــزود: پرواز 
ــور و هواپیماهــای دونفــره،  ــا کایــت موت تفریحــی ب
ــح  ــور، ســقوط آزاد )بانجی جامپینــگ(، تفری پاراموت
بــا ماشــین های کنترلــی، ورزش هــای هوایــی، پــارا 
بالون ســواری،  چتربــازی،  کایت ســواری،  گادر، 
بازی هــای رایانــه ای، ورزش هــای آبــی )جت اســکی، 
اســکی روی( از جملــه ورزش هایــی اســت کــه نشــاط 
دارد کــه  خانواده هــا  بــرای  و شــادابی خاصــی 
ــد.  ــدا کن ــترش پی ــف گس ــطوح مختل ــد در س بای
رئیــس هیئــت انجمن هــای ورزشــی از فوتبــال 
ــی، دارت،  ــو وال ــافت بال، فت ــپوکس، س ــز، اس رومی
بیس بــال،  جهت یابــی،  فلوربــال،  طناب کشــی، 

راگبــی، ســپک تاکرا، قایــق اژدهــا )دراگون بــت( 
ــی  ــته های ورزش ــر رش ــوان دیگ ــه عن ــت ب و کریک
ایــن هیئــت یــاد کــرد و گفــت: امســال نیــز در نظــر 
داریــم بــا برپایــی نمایشــگاهی بــرای اســتعدادیابی 
و  اســتانی  از شــهروندان عاقه منــد، مســابقات 

ــم. ــزار کنی ــی برگ ــای نمایش بازی ه

 سازمان ورزش شهرداری
علــی قاســمی، رئیــس ســازمان ورزش شــهرداری، 
از ســازمان ورزش شــهرداری بــه عنــوان یــک نهــاد 
مردمــی یــاد کــرد و اظهــار داشــت: تفکــرات ارزنــده 

همه جانبــه  حمایــت  و  شــهر  شــورای  اعضــای 
ورزش  کل  اداره  و  اصفهــان  محتــرم   شــهردار 
ــی  ــنواره مل ــزاری جش ــئوالن برگ ــان از مس و جوان
ــری  ــد و مؤث ــای مفی ــد کمک ه ــده رود می توان زاین
را در زیرســاخت و احیــای هیئــت انجمن هــای 

ــد.  ــته باش ــر داش ــتان درب ــی اس ورزش
قاســمی عملکــرد هیئــت انجمن هــای ورزشــی بــه 
ــوی و همــکاران   مدیریــت ارزشــمند حمیدرضــا غزن
در  و  ســتود  را  انجمن هــا  پرتــاش  رؤســای  و 
ــی  ــل از قهرمانان ــود تجلی ــخنان خ ــش دوم س بخ
ــوم  ــا س ــن اول ت ــب عناوی ــه کس ــر ب ــه مفتخ را ک
ــاره  ــا اش ــد و ب ــمند خوان ــد، کاری ارزش ــده بودن ش
 بــه فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب از عــزم راســخ 
و ایمــان واالی قهرمانــان بــه عنــوان نماینــدگان 
ــار  ــاد و اظه ــران ی ــت ای ــای مل ــاد توان ــت و نم هوی
و  ورزش  شــدن  علمــی  بــا  کــرد  امیــدواری 
ــت  ــه معنوی ــه ب ــکاری و توج ــه ورزش ــظ روحی  حف
ــان را در  ــتر فرزندانش ــاد بیش ــا اعتم ــا ب خانواده ه
اختیــار هیئت هــای ورزشــی قــرار دهنــد و مطمئــن 
ورزش  مربیــان  و  مدیــران  مســئوالن،  باشــند 

ــتند. ــی هس ــداران خوب امانت

 حمایت از ورزش بانوان
ــار  ــافت بال، اظه ــن س ــئول انجم ــه، مس ــم زنگن خان
داشــت: ورزش بانــوان را مــورد حمایــت و پشــتیبانی 
قــرار دهیــد تــا دارای بانوانــی ســالم و نســلی ســالم 
باشــیم. زیــدی، مســئول کمیتــه فوتبــال روی میــز از 
نوپایــی ایــن هیئــت یاد کــرد و از مســئوالن خواســت 
بــه ایــن هیئــت و انجمن هــای زیرمجموعــه آن 
توجــه خاصــی داشــته باشــند و از آن حمایــت کننــد. 
مســئوالن  نماینــده  دیگــر  غزنــوی،  محمدرضــا 
ــور  ــاف تص ــت: برخ ــز گف ــی نی ــای ورزش انجمن ه
ورزش هــای هوایــی بــا وجــود هزینه هــای ســنگینی 

کــه هواپیماهــا دارنــد، گــران نیســت. 
در حاشــیه ایــن مراســم باشــکوه عــاوه بــر تجلیــل 
مختلــف  رشــته های  ملی پوشــان  و  قهرمانــان  از 
هیئــت انجمن هــای ورزشــی از عبدالــه  هاشــمی 
عــکاس ورزشــی، اصغــر قلنــدری خبرنــگار ورزشــی 
ــگر  ــروان گزارش ــاس به ــیما، عب ــگر صداوس و گزارش
و مجــری صداوســیما، قاســم رهنمــا و محمــد 
نخاعــی  قطــع  درصــد   70 جانبــاز  دو   فاضلیــان 
و مــدال آور در رشــته »دارت« بــا اهــدای لــوح تقدیــر 

و هدایــا تجلیــل بــه عمــل آمــد.

در دومین جشنواره ورزشی زاینده رود اتفاق افتاد

 تجلیل از قهرمانان 
هیئت انجمن های ورزشی

ــر 1  ــروزی 2 ب ــا پی ــال ب ــران و پرتغ ــی ای ــای مل ــدار تیم ه دی
پرتغــال تمــام شــد تــا پرتغــال بــه مرحلــه یک هشــتم نهایــی 
جــام جهانــی جوانــان صعــود کنــد و ایــران از گردونــه رقابت هــا 

حــذف شــود. 
ــال  ــی فوتب ــام جهان ــی ج ــه گروه ــدار از مرحل ــن دی در آخری
ــران  ــان ای ــال جوان ــی فوتب ــم مل ــروه C، تی ــان و در گ جوان
ــه  ــون ب ــهر اینجئ ــگاه ش ــنبه در ورزش ــاعت 12:30 روز ش از س
مصــاف تیــم ملــی پرتغــال رفــت. بــازی زیبــا و پربرخــورد بــا 
ــران در رده چهــارم ایــن  ــا ای ــر 1 خاتمــه یافــت ت پیــروزی 2 ب
گــروه قــرار بگیــرد و از مســابقات حــذف شــود. پرتغــال هــم 
بــا 4 امتیــاز و بــه دلیــل گل زده بیشــتر نســبت بــه کاســتاریکا 
ــرد. در  ــود ک ــی صع ــتم نهای ــه یک هش ــه مرحل ــد و ب دوم ش
ایــن دیــدار پنالتــی اعام شــده بــه ســود ایــران بــا ویدئوچــک 

ــا و کاســتاریکا  ــدار زامبی ــن در دی ــام شــد. همچنی ــردود اع م
هــم گل تســاوی زامبیــا بــه وســیله ویدئوچــک مــردود اعــام 
شــد تــا ایــران نتوانــد بــه وســیله اشــتباهات انســانی و 

ــد.  ــازی را کســب کن ــد امتی غیرعم
ــی کــرد  ــل پرتغــال گلزن ــران مقاب ــرای ای  رضــا شــکاری )4( ب
و بــرای پرتغــال هــم دیگــو گونچالــوس )53( و نیمــا مختاری 
گل بــه خــودی )۸6( موفــق بــه گلزنــی شــدند. قضــاوت ایــن 
ــش  ــراه دو هموطن ــه هم ــوداور ب ــو از اک ــدار را رودی زامبران دی
بــه عهــده داشــتند. در دیگــر بــازی ایــن گــروه نیــز کاســتاریکا 
تیــم قعرنشــین گــروه توانســت زامبیــا صدرنشــین ایــن گــروه 
را بــا یــک گل شکســت دهــد و در رده ســوم گــروه قــرار بگیــرد. 
کاســتاریکا بــه دلیــل گل زده کمتــر نســبت بــه پرتغــال در ایــن 

رده قــرار گرفــت. ایســنا

بــه نظــر می رســد کــه امیــر قلعه نویــی پــس از چنــد ســال دور 
ــان  ــر زم ــش از ه ــران بی ــال ای ــف فوتب ــای مختل زدن در تیم ه
ــر  ــت. اگ ــده اس ــک ش ــن نزدی ــت ذوب آه ــه نیمک ــری ب دیگ
هیئت مدیــره باشــگاه ذوب آهــن و در کنــار آن هــا ســعید آذری، 
ــت را نســوزانند  ــن وق ــن باشــگاه، بیشــتر از ای ــل ای ــر عام مدی
قــرار اســت کــه نــام ســرمربی ذوب آهــن در لیــگ هفدهــم روز 
ــایعات  ــاف ش ــه برخ ــود. البت ــام ش ــه اع ــن هفت ــنبه ای سه ش
ــی  ــز مجتب ــه ج ــه ب ــد ک ــد کرده ان ــا تاکی ــود ذوب آهنی ه موج
حســینی از هیــچ مربــی دیگــری برنامــه نگرفته انــد و بــه 
ــال  ــن ح ــا ای ــی ب ــد؛ ول ــر نکرده ان ــدی فک ــم ج ــس ه هیچ ک
ــی الزم  ــا دوراندیش ــه ذوب آهنی ه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد ب بعی
ــم  ــت تی ــرای هدای ــی را ب ــای مختلف ــرده و گزینه ه ــه کار نب را ب
ــی  ــرده باشــند. قلعه نوی ــد بررســی نک فوتبالشــان در فصــل بع

پــس از دو ســال موفقــی کــه در لیگ هــای نهــم و دهــم 
ــا  ــی ب ــوان قهرمان ــت و دو عن ــر گذاش ــت س ــان پش در اصفه
ــا هــر ســال نامــش  ــه امــروز تقریب ــا ب ســپاهان کســب کــرد ت
ــار بیــش از  ــان مطــرح شــده و این ب ــه اصفه ــرای بازگشــت ب ب
ــک اســت. او  ــن نزدی ــت ذوب آه ــه نیمک ــری ب ــان دیگ ــر زم ه
ــدون  ــه ب ــی ک ــن تیم های ــده و در بی ــدا ش ــازی ج از تراکتورس
ــد  ــه جــز ذوب آهــن نمی توان ســرمربی هســتند، هیــچ تیمــی ب
ــد. ضمــن اینکــه  ــرای جاه طلبی هــای او فراهــم کن فرصــت را ب
خــود قلعه نویــی هــم بــرای اینکــه بی تیــم نمانــد، بــدش 
نمی آیــد کــه یــک تخفیــف خــوب بــه ذوب آهــن بدهــد و ایــن 
ــت  ــه بن بس ــت کار را ب ــن اس ــه ممک ــکلی ک ــا مش ــط تنه وس
بکشــاند، ســلیقه نقــل و انتقاالتــی امیــر قلعه نویــی اســت کــه 

ــود. ایمنــا ــا بودجــه ذوب آهــن جــور نخواهــد ب ب

،،
زیــدی، مســئول کمیته فوتبــال روی 
میــز از نوپایــی ایــن هیئــت یــاد کــرد 
ایــن  بــه  خواســت  مســئوالن  از  و 
هیئــت و انجمن هــای زیرمجموعــه 
آن توجــه خاصــی داشــته باشــند و 

از آن حمایــت کننــد

جام جهانی فوتبال جوانان – ۲۰۱۷ کره  جنوبی

ایران با »ویدئوچک« حذف شد
سه شنبه روز تعیین سرنوشت

قلعه نویی یک قدم تا ذوب آهن

ورزش

ــه  ــا رو ب ــن روزه ــه ای ــران ک ــی ای ــتاره دوومیدان ــل س نس
بازنشســتگی می رونــد، همــوراه در طــی ســالیان اخیــر ایــن 
ــران  ــی ای ــا دوومیدان ــه آی ــد ک ــر کرده ان ــه را پررنگ ت دغدغ
ــود  ــی خ ــتاره های قدیم ــی س ــرای جایگزین ــتوانه ای ب پش

دارد؟
 آیــا پــس از حدادی هــا، ســپهرزادها، مرادی هــا، طوســی ها، 
توکلی هــا و ... ورزشــکارانی هســتند کــه رکــورد بزننــد، 
ــران  ــرای ای ــان ب ــی جه ــیا و حت ــهمی از آس ــند و س بدرخش

ــد؟  کســب کنن
ــاید  ــه ش ــی ک ــیون دوومیدان ــه فدراس ــی ب ــدن کیهان ــا آم ب
ــگاری تخصصــی  ــر و خبرن ــره ای نام آشــنا در عرصــه خب چه
ــا او  ــه آی ــت ک ــود داش ــی وج ــن نگران ــود، ای ــته ب ــن رش ای
ــاده،  ــس افت ــرای ورزش از نف ــی ب ــت قدم ــد توانس خواه

ــر؟  ــا خی ــردارد ی ــی ب ــزه دوومیدان ــته و بی انگی خس
ــازه  ــعاری ت ــه ش ــات ک ــرای انتخاب ــی وی ب ــای مال وعده ه
ــد وی در  ــث ش ــود، باع ــول ب ــه بی پ ــی همیش در دوومیدان
ــاورد  ــی رأی بی ــی و جال ــون کریم ــی همچ ــان چهره های می
و بــرای چهارســال تصــدی ایــن رشــته را بــر عهــده بگیــرد. 
ــود شــرایط اقتصــادی و جــذب  ــر بهب ــاوه ب ــی ع ــا کیهان ام
اسپانســر، شــعاری دیگــر هــم داشــت و آن پشتوانه ســازی 

ــود.  ــی ب ــای مل ــرای تیم ه ب
کار اســتعدادیابی آغــاز شــد. ورزشــکاران رده هــای ســنی پایه 
ــور  ــی کش ــابقات قهرمان ــگ و مس ــدند و لی ــاماندهی ش س
ــرای  ــز ب ــه چی ــه اســتارت خــورد. هم ــرای ورزشــکاران پای ب
نقطــه عطفــی در ایــن رشــته و در بخــش نوجوانــان فراهــم 
بــود تــا ســرانجام در فرجامــی خــوش تیــم دوومیدانــی ایران 
بــا ترکیــب بی ســابقه 21 ورزشــکار بــه عنــوان پرتعدادتریــن 
قهرمانــی  رقابت هــای  عــازم  ایــران  دوومیدانــی  کاروان 
ــان آســیا شــود؛ تیمــی متشــکل از ملی پوشــانی کــه  نوجوان
بســیاری از آن هــا شــانس ایــن را داشــتند کــه مربــی خــود را 

نیــز در کنارشــان داشــته باشــند. 
ــران  ــوان ای ــدگان نوج ــش نماین ــرای درخش ــز ب ــه چی هم
فراهــم بــود؛ همــه چیــز جــز یــک مــورد. ملی پوشــان 
نوجــوان ایــران کــه عمدتــا در هوایــی متعــادل تمریــن کــرده 
ــد را  ــوب تایلن ــرم و مرط ــوای بســیار گ ــد، حضــور در ه بودن
ــب  ــا کس ــی از آن ه ــرای برخ ــه ب ــد. اگرچ ــه می کردن تجرب
نتیجــه در ایــن هــوا ســاده تر هــم بــود، امــا تطبیــق شــرایط 
آب و هوایــی کمــی زمان بــر بــود. دومیــن روز از رقابت هــای 
قهرمانــی دوومیدانــی نوجوانــان آســیا بــدون شــک بهتریــن 
ــه  ــود. ریحان ــابقات ب ــن دوره از مس ــران در ای روز کاروان ای

ــا در  ــک خط ــا ی ــه ب ــی ک ــش در حال ــاب چک ــی در پرت آران
ــن  ــود، در آخری ــابقات ب ــن مس ــا ای ــی ب ــتانه خداحافظ آس
پرتــاب خــود بــا رکــورد 55.41 متــر، رکــورد ملــی نوجوانــان را 
جابه جــا و مــدال برنــز گرفــت. ســید امیــر زمان پــور در 3000 
متــر بــا رکــورد ۸:49:34 دقیقــه بــه مقــام ســومی و مــدال 
برنــز رســید. کفایتــی بــا 9 مــاده از 10 مــاده )خطــا در پــرش 
بــا نیــزه( ســوم شــد و مریــم محبــی هــم در دوی 400 متــر 
بــه مــدال برنــز رســید. بــه ایــن ترتیــب تیــم نوجوانــان ایــران 
بــا کســب 1 مــدال نقــره و 4 مــدال برنــز در پایــان ایــن دوره 
از رقابت هــا بــه کار خــود خاتمــه داد. علــی ســامتیان، علــی 
ســلیمانی، تکتــم دســتاربندان، بهــاره جهان تیــغ، محمدرضــا 
ــن  ــور، آرمی ــر زمان پ ــید امی ــی، س ــد حاصل ــی، محم دهقان
درویشــی  امیرحســین  مریــم خوش نیــت،  شــاه ملکی، 
ریحانــه مبینــی، امیرحســین رحمانــی، رضــا کفایتــی، ریحانه 
ــال  ــا پورخلخ ــی، کیمی ــم محب ــی، مری ــن بیگم ــی، نگی آران
ــوری  ــا ن ــا، علیرض ــا کی ــدی، حمیدرض ــس عبدالمحم  پردی
ــن دوره از  ــه در ای ــد ک ــال صفــی، 21 ملی پوشــی بودن و دانی
ــران  ــان ای ــت نوجوان ــد نیس ــتند. بعی ــور داش ــا حض رقابت ه
ــر از آنچــه فکــرش را کنیــم، جــای بزرگســاالن  خیلــی زودت

ــد. مهــر را بگیرن

درخشش نسل جدید دوومیدانی ایران

در تحقیقــی بــه بررســی میانگیــن عمــر مربیگــری در لیــگ برتــر ایران 
ــر  ــگ برت ــم در لی ــن رق ــه ای ــان مشــخص شــده ک ــه و در پای پرداخت
ایــران چیــزی حــدود نیم فصــل اســت. لیــگ شــانزدهم در شــرایطی 
بــه پایــان رســید کــه پنــج تیــم ســیاه جامگان، ذوب آهــن، ســپاهان، 
ــه  ــت ب ــای راه دس ــادان در میانه ه ــت آب ــت نف ــازی و صنع ماشین س
تغییــر در کادر فنــی خــود زدنــد و ممکــن بــود ایــن اتفــاق بــرای تیــم 
اســتقال تهــران در ابتــدای فصــل، ســایپا، صبــای قــم و پدیده مشــهد 
در ادامــه مســابقات نیــز رخ دهــد. در دوره هــای قبلــی نیــز کــم شــاهد 
تغییــر مربیــان لیــگ برتــری نبوده ایــم و از همیــن رو می تــوان نبــود 

امنیــت شــغلی را یکــی از دغدغه هــای اصلــی مربیــان دانســت.
 یکــی از بزرگ تریــن معضــات فوتبــال ایــران بــه زعــم برخــی 
ــال  ــای فوتب ــری در تیم ه ــاه مربیگ ــر کوت ــال، عم ــان فوتب کارشناس

ــر  ــگ برت ــاله لی ــخ 16 س ــی تاری ــن ط ــور میانگی ــه ط ــه ب ــت ک  اس
17 هفتــه بــرآورد شــده اســت. روش محاســبه ایــن عــدد بــه صــورت 

زیــر اســت:
تعداد کل هفته ها ضرب در تعداد کل تیم ها

تعــداد کل مربیــان هــر فصــل برابــر متوســط عمــر مربیگــری )تعــداد 
کل مربیــان + تعــداد تغییــرات ایجادشــده(

مثــال: در لیــگ 16 تیمــی ســیزدهم کــه 12 تغییــر مربــی در آن 
داشــته ایم، ایــن فرمــول بــه ایــن صــورت اســت کــه:

30 ضرب در 16 تقسیم )12+16( برابر است با 17.1
ــه نوســان تعــداد تیم هــا در لیــگ متوجــه می شــویم کــه  ــا توجــه ب ب
ــا 1۸ تیــم برگــزار می شــده، متوســط عمــر  در دوره هایــی کــه لیــگ ب
ــوده و هم اکنــون کــه  ــران حــدود نیم فصــل ب ــال ای مربیگــری در فوتب

ــن عــدد کمــی بیشــتر اســت.  ــزار می شــود، ای ــم برگ ــا 16 تی ــگ ب لی
بــر اســاس فرمــول فــوق، متوســط عمــر مربیگــری در فوتبــال ایــران 
ــن عــدد در لیگ هــای  ــه اســت. ای ــی عــدد 17.5 هفت ــه صــورت کل ب
ــای 16 تیمــی کمــی بیشــتر  1۸ تیمــی حــدود نیم فصــل و در لیگ ه
ــت. فدراســیون فوتبــال ــزی اس ــار تأمل برانگی ــوده و آم ــل ب از نیم فص

ســعید آقایــی کــه در پایــان قــرارداد خــود بــا تراکتورســازی بــه 
دنبــال انتخــاب تیمــی دیگــر بــرای ادامــه فعالیــت اســت، ایــن 
روزهــا بــا ماجــرای عجیــب چــک یــک و نیــم میلیــاردی خــود 

درگیــر اســت. 
ســعید آقایــی، مدافــع تیــم ملــی کشــورمان کــه مــورد توجــه 
ــرار  ــل ســپاهان، پرســپولیس و تراکتورســازی ق ــی مث تیم های
دارد، بــه دلیــل نداشــتن برگــه تسویه حســاب از باشــگاه 
گســترش فــوالد، موفــق بــه انتخــاب تیــم جدیــد خــود نشــده 

اســت.
ــه  ــت ب ــت بازگش ــت ضمان ــاردی باب ــک 1.5 میلی ــی چ  آقای
ــن  ــرار داده و ای ــگاه ق ــن باش ــار ای ــوالد در اختی ــترش ف گس
ــود.  ــد ب ــد خواه ــم جدی ــا تی ــراردادش ب ــع از ق ــوع مان موض
ــود  ــربازی خ ــت س ــش از دوران خدم ــه پی ــن ک ــن بازیک ای

مــاه   6 بــوده،  فــوالد  عضــو گســترش  تراکتورســازی،  در 
از قــراردادش بــا ایــن باشــگاه باقــی مانــده بــود کــه بــا 
موافقــت گسترشــی ها در نیم فصــل دوم لیــگ شــانزدهم 
در تراکتورســازی باقــی مانــد، ولــی بابــت آن یــک چــک 
ــه  ــه او را نســبت ب ــه باشــگاه داد ک ــاردی ب ــت 1.5 میلی ضمان
ادامــه حضــور در ایــن تیــم یــا پرداخــت مبلــغ حــق آمــوزش 
ــر  ــال حاض ــی در ح ــد. آقای ــرده باش ــد ک ــگاه متعه ــه باش ب
قــراردادی بــا گســترش فوالد نــدارد و بــرای قــرارداد بســتن بــا 
ــت؛  ــد داش ــه نخواه ــه رضایت نام ــازی ب ــود نی ــد خ ــم جدی تی
ولــی بنــا بــر ادعــای مدیــران گســترش فــوالد در صــورت عــدم 
ــه کمیتــه انضباطــی  ــا ایــن باشــگاه مــورد شــکایت ب توافــق ب
قــرار خواهــد گرفــت کــه می توانــد مانــع از صــدور کارت بــازی 

ــود. ایلنــا ــدش ش ــم جدی ــرای تی او ب

میانگین عمر مربیگری در لیگ برتر چقدر است؟

ماجرای چک یک و نیم میلیاردی آقایی به گسترش

شــعبه 2دادگاه عمومی حقوقی 
دادگســتری شهرستان فالورجان

ــد  ــری  فرزن ــعید امی ــاکی س ــان /ش خواه
امیدعلــی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده 
ــه  ــه خواســته مطالب ــر مــرادی ب /متهــم اکب
مبلــغ هشــتصد میلیــون ریــال واقــع در 
فاورجــان – خیابــان ماصــدرا – ســاختمان 
 225 اتــاق   – اول  طبقــه   – دادگســتری 
ارجــاع و بــه کاســه 95099۸3653400063 
آن  رســیدگی  وقــت  ثبــت گردیــده کــه 
تعییــن   11:30 ســاعت  و   1396/04/31
ــکان  ــول الم ــت مجه ــه عل ــت . ب ــده اس ش
ــان / ــت خواه ــدگان و درخواس ــودن خوان ب
قانــون  بــه تجویــز مــاده 73  و  شــاکی 
و  عمومــی  دادگاه هــای  دادرســی  آییــن 
انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه 
از جرایــد  یکــی  در  نوبــت  یــک  مراتــب 
تــا  شــود  مــی  آگهــی  کثیراالنتشــار 
خوانــدگان / متهــم پــس از نشــر آگهــی 
ــه و  ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب ــاع از مف و اط
ــود نســخه  ــل خ ــام نشــانی کام ــن اع ضم
دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در 
 وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر

 گردند.
ــعبه دوم دادگاه  ــی ش ــی دادگاه حقوق منش
عمومــی )حقوقــی( دادگســتری شهرســتان 

فاورجــان – خســرو آقایــی
فاورجــان – خیابــان ماصــدرا – ســاختمان 

دادگســتری – طبقــه اول 
م/الف : 176

آگهــی مزایــده اموال غیرمنقول
اجــرای احــکام حقوقــی فاورجــان در نظــر 
دارد در پرونــده شــماره اجرائــی 950205  
لــه  و  مهدیــان  منصــور  علیــه  موضــوع 
ــخ 96/03/30  ــان  در تاری ــه مهدی نعمــت ال
از 72  فــروش 15/۸6 حبــه  بــه منظــور 
حبــه از یــک قطعــه ملــک کشــاورزی واقــع 
در اراضــی رحمــت آبــاد )ســلطان آبــاد( 
ملــک کشــاورزی بــه جــاده خاکــی موســوم 
باغــوش دارای ســند  بــه جــاده صحــرا 
ــاه  ــهم آب از چ ــت 33.54 دارای س مالکی
ــع در  ــان واق ــه مهدی ــب ال ــای حبی ملکیآق
ــاد  ــه ســمت نجــف آب جــاده فوالدشــهر – ب
اراضــی ســلطان آبــاد کــه دارای ســابقه 
ثبتــی بــه شــماره 33.54 مــی باشــد و 
ملــک مذکــور مشــاع مــی باشــد از ســاعت 
ــر  ــده در دفت ــه مزای ــح جلس ــی 11 صب 10 ال
ــاق  ــان اط ــی فاورج ــکام حقوق ــرای اح اج
224 برگــزار نمایــد . ملــک موضــوع مزایــده 
ــه  توســط کارشــناس رســمی دادگســتری ب
ــی شــده  ــال ارزیاب ــغ 379/793/000 ری مبل
اســت . متقاضیــان خریــد مــی تواننــد پنــج 
روز قبــل از مزایــده بــا حضــور در محــل 
ــع  ــوال مطل ــت ام ــرا از موقعی ــن اج ای

ارزیابــی  قیمــت  از  مزایــده   . شــوند 
ــه  ــت ک ــی اس ــده کس ــروع و برن ــده ش ش

ــًا  ــد ضمن ــت را پیشــنهاد نمای ــن قیم باالتری
ــده  ــده برن ــده برعه ــای مزای ــه هزینه ه کلی
در  تواننــد  مــی  و کســانی  بــود  خواهــد 
جلســه مزایــده شــرکت نماینــد کــه حداقــل 
ده درصــد قیمــت ارزیابــی شــده را بــه 
ــتری بــه شــماره  ــاب ســپرده دادگس حس
را  آن  فیــش  و  ایــداع   21712902۸۸005
ارائــه و درصــورت انصــراف برنــده ده درصــد 
 ایداعــی بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد 

شد . 
دادورز اجرای احکام حقوقی فاورجان 

م/الف : 167

اداره ثبت  اســناد و امالک حوزه 
ثبــت ملک فالورجان

هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
و ســاختمانهای  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت 

فاقــد ســند رســمی
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 
تکلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه  آییــن   13
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت وضعی
شــماره  رأی  برابــر  رســمی  ســند  فاقــد 
دوم  هیــأت   139660302007000۸33
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
فاقــد  ســاختمان های  و  اراضــی  ثبتــی 
ثبتــی  واحــد  در  مســتقر  رســمی  ســند 
حــوزه ثبــت ملــک فاورجــان تصرفــات 
ــادی  ــی آقای ه ــارض متقاض ــه بامع مالکان
ــه بشــماره  ــن ال ــد امی ــی فرزن نصــر اصفهان
اصفهــان  از  صــادره   12174 شناســنامه 
ــه  ــه ب ــازه متصل ــه و مغ ــاب خان ــک ب در ی
مســاحت 757.60 متــر مربــع پــاک 4۸۸ 
فرعــی از یــک اصلــی واقــع در کارالدان 
بخــش 9 ثبــت اصفهــان کــه متقاضــی خــود 
مالــک رســمی اســت محــرز گردیــده اســت 
ــب در  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب . ل
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
ــه  شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ــت متقاضــی اعتراضــی  صــدور ســند مالکی
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
ــس از  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب خ
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس اخ
دادخواســت   ، اعتــراض  تســلیم  تاریــخ 
تقدیــم قضایــی  مراجــع  بــه  را   خــود 

 نمایند . 
ــدت  ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس بدیه
اعتــراض طبــق  عــدم وصــول  و  مذکــور 
 مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

شد . 
اکبر پورمقدم

رئیس ثبت اســناد و اماک فاورجان
م/الف:174



ا�ن �ن ا�ب ک�ت

 جانوران شگفت انگیز 
و زیستگاه آن ها

نویسنده جی. کی. رولینگ
مترجم ویدا اسالمیه

قیمت 1 1 هزار تومان
نشر کتابسرای تندیس

               

تصویر زیبا
نویسنده یاسمینا رضا

مترجم شقایق کبودانی
قیمت 8 هزار تومان

نشر پوینده

خودِ خیالی
نویسنده بروس هود

مترجم مصطفی علیزاده
قیمت 20 هزار تومان

نشر پوینده

حرف و نقل

ــام«  ــت ش ــه وق ــینمایی »ب ــم س ــرداری فیل  فیلمب
ــا مــاه  ــا همزمــان ب ــر ابراهیــم حاتمی کی ــن اث جدیدتری

ــارک رمضــان آغــاز شــد. مب
 محمــد محمودســلطانی، نویســنده ســریال »دیــوار 
شیشــه ای«، گفــت: دیــدگاه حاکــم بــر قصه هــای ایــن 
ــا آنکــه خــود داســتان ها  ــه اســت، ب مجموعــه امیدواران
ــر  ــی را درب ــای تلخ ــی فض ــتر اجتماع ــل بس ــه دلی ب

می گیــرد.
 فیلــم »پشــت ابرهــا« بــه کارگردانــی مجیــد 
ــن  ــط حس ــن توس ــی تدوی ــل پایان ــه مراح ــدی ب مجی
ــم و داســتان  ــام فضــای فیل حسن دوســت رســید. تم
در بمبئــی می گــذرد و از بازیگــران هنــدی در فیلــم بهــره 

ــه شــده اســت. گرفت
 کرامــت پورشهســواری، کارگــردان »ســاحل امــن« 
عنــوان کــرد کــه بــه دلیــل موضــوع ملتهــب ایــن فیلــم 
ــش  ــات آن را نمای ــس از انتخاب ــه پ ــد ک ــم گرفتن تصمی

دهنــد.
 تیتــراژ پایانــی »هــزار داســتان«، ویژه برنامــه رمضانی 

شــبکه نســیم، بــه گــروه »پالت« رســید.
 »جــورج آر.آر.مارتیــن«، رمان نویــس مجموعــه 
ــه ای  ــرا در مصاحب ــاج و تخــت«، اخی ــازی ت مشــهور »ب
باراتیــون«  »جفــری  شــبیه  را  ترامــپ«  »دونالــد 
توصیــف کــرده اســت. شــاه »جفــری«، دیگرآزارتریــن 
ــزی  ــن فانت ــخصیت ای ــن ش ــت( و منفورتری )سادیس

ــت. ــی اس حماس
 فیلــم ســینمایی »خالــه قورباغــه« بــا پشــت ســر 
گذاشــتن 80 درصــد از مرحلــه فیلمبــرداری و 30 درصــد 
از مرحلــه تدویــن، وارد مرحلــه جلوه هــای بصــری شــد.

 گــروه موســیقی »دارکــوب« تولــد ده ســالگی خــود 
را بــا حضــور همایــون شــجریان، احســان خواجه امیــری 
کاوه آفــاق، ســیامک انصــاری، نویــد محمدزاده، اشــکان 
ــار  ــا عص ــی علیرض ــی و خوانندگ ــه بمان ــی، روزب خطیب
حامــد بهــداد، امیــد حاجیلــی و رضــا کولغانــی جشــن 

گرفــت.
 احمــد آرام، نویســنده پیشکســوت، بــا اعتقــاد 
ــده  ــدا ش ــی پی ــر البی های ــات معاص ــه در ادبی ــه اینک ب
ــن  ــرای جش ــاب ب ــاب کت ــران در انتخ ــد: ناش می گوی
ــد؛  ــرج دهن ــه خ ــتری ب ــت بیش ــی دق ــا و رونمای امض
ــا  ــن امض ــده جش ــویم، در آین ــرف ش ــر منح ــرا اگ زی
ــد. ــه نمی کن ــه آن توج ــی ب ــود و کس ــر می ش کم رنگ ت

 فیلــم کوتــاه »حیــوان« ســاخته بهــرام و بهمــن آرک 
موفــق بــه کســب جایــزه دوم بخش ســینه فونداســیون 

هفتادمیــن جشــنواره بین المللــی فیلــم کــن شــد.
ــو«  ــی ژائ ــی »کلوئ ــه کارگردان ــوارکار« ب ــم »س  فیل
محصــول ســینمای آمریــکا، جایــزه اصلــی بخــش 
»مســتقل دو هفتــه کارگردانــان« کــن را از آن خــود کــرد.

آغــاز  از  ســینما،  تهیه کننــده  ســعدی،  ســعید   
آرش  کارگردانــی  بــه  »دم ســرخ ها«  فیلمبــرداری 

داد. خبــر  خردادمــاه  اواخــر  در  معیریــان 
ــه  ــرادران محمــودی ب ــن« ب ــم ســینمایی »رفت  فیل

ــن دعــوت شــد. جشــنواره »شــانگهای« چی
- ســریال »ســوگند« بــه کارگردانــی همایــون اســعدیان 

تــا چنــد روز دیگــر جلــوی دوربیــن مــی رود.

کوتاه اخبار 

 »النتوری«ها 
مسافر آرژانتین شدند

ــیان  ــا درمیش ــاخته رض ــوری« س ــینمایی »النت ــم س فیل
ــی خــود در بخــش مســابقه  ــن حضــور جهان در پنجاهمی
هفدهمیــن جشــنواره فیلــم حقوق بشــر »بوینــس آیرس« 
ــا  ــم ت ــن جشــنواره از ده ــد. ای ــد آم ــش درخواه ــه نمای ب
 هفدهــم خــرداد در کشــور آرژانتیــن برگــزار می شــود 
و »النتــوری« بــا فیلم هایــی از کشــورهای ایتالیــا، آلمــان 
اســپانیا، بلژیــک، اردن، لوگزامبــورگ، بولیــوی و ارمنســتان 
بــه رقابــت خواهــد پرداخــت. »النتــوری« منتخــب شــش 
فســتیوال رده الــف جهانــی برلیــن، کارلــووی واری، ورشــو 
شــانگهای، مــاردل پالتــا و گواســت و تاکنــون شــش جایزه 
ــقانه ای  ــم عاش ــن فیل ــت. ای ــرده اس ــب ک ــی را کس جهان
ــون  ــه جن ــه ب ــقی ک ــت. عش ــه اس ــاب در دل جامع پرالته
پالیزبــان  مریــم  محمــدزاده،  نویــد  می شــود.   ختــم 
و بــاران کوثــری همــراه بــا مهــدی کوشــکی، بهرنــگ 
 علــوی و بهــرام افشــاری و...، از بازیگــران ایــن فیلــم

هستند. 
ــی  ــده صف ــرداری(، های ــر فیلمب ــکانی )مدی ــکان اش اش
ــا  ــیقی(، محمدرض ــر )موس ــان کله ــن(، کیه ــاری )تدوی ی
دلپــاک )طراحــی و ترکیــب صــدا(، محمدرضــا منصــوری 
ــردازی  ــر تولیــد(، عبــدهللا اســکندری )طــراح چهره پ )مدی
ــردازی( ــراح چهره پ ــی )ط ــرداد میرکیان ــدی(، مه ــه بع  س
محســن نصراللهــی )طــراح صحنــه(، گلنــاز گلشــن )طراح 
لبــاس( و ســعید بجنــوردی )صدابــردار(، از عوامــل اصلــی 
»النتــوری« هســتند کــه بــه تهیه کنندگــی درمیشــیان 
ــم  ــی فیل ــد شــده اســت. عرضــه و پخــش بین الملل تولی

بــه عهــده محمــد اطبایــی اســت. ســینماپرس

رقابت تیتراژها در رمضان سیما
عمــده تیتراژهــای مانــدگار محصــوالت نمایشــی تلویزیــون 
بــه روزهــای مناســبتی تعلــق دارد. مــاه رمضــان در صــدر 
پراهمیت تریــن روزهــای مناســبتی همــواره محــل عرضــه 
آثــار مانــدگار خواننــدگان مطــرح کشــور در تلویزیــون 
ــاه  ــریال های م ــا و س ــز برنامه ه ــال نی ــت. امس ــوده اس ب
ــن  ــی مزی ــدگان برجســته ایران ــه صــدای خوانن رمضــان ب
ــدای  ــا ص ــال ب ــل« امس ــه »ماه عس ــت. برنام ــده اس ش
محمــد علیــزاده میهمــان خانه هــای مــردم می شــود. 
ــده بهتریــن  ــرادر«، خوانن ــا قطعــه »ب وی ســال گذشــته ب
ــد.  ــان ش ــگاه مخاطب ــال 95 از ن ــی در س ــراژ تلویزیون تیت
ــی  ــرای برنامــه تلویزیون ــز ب ــزاده در شــب های قــدر نی علی
ــی)ع(  ــرت عل ــف حض ــه ای را در وص ــل«، قطع »ماه عس
خوانــد کــه مــورد توجــه بیننــدگان قــرار گرفــت. همچنیــن 
ســینا شــعبان خانی، خوانــده تیتــراژ پایانــی ایــن برنامــه، 

ــود.  خواهــد ب
محمــد اصفهانــی نیــز خواننــده تیتــراژ »نفــس« ســریال 
مــاه رمضانــی شــبکه 3 ســیما بــه نویســندگی و کارگردانــی 
ــا خوانندگــی  جلیــل ســامان شــد. حامــد همایــون هــم ب
ــه مجری گــری نیمــا کرمــی و  ــراژ برنامــه »دعــوت« ب تیت
ــت  ــون ثب ــه خــود را در تلویزی ــب زارع نخســتین تجرب زین
ــر  ــا ســریال »زی ــم ب ــی ه ــد وکیل ــی زن ــرد. عل ــد ک خواه
ــیما در  ــک س ــبکه ی ــان ش ــان مخاطب ــادر« میهم ــای م پ

ــود. خبــر فارســی روزهــای مــاه رمضــان خواهــد ب

تئاتر

سینا ساعی، بازیگر تئاتر شد
ــش  ــران نمای ــه بازیگ ــاک، ب ــیقی تیک ت ــروه موس ــده گ ــاعی، خوانن ــینا س س
ــد  ــر رســیده، ســینا ســاعی هنرمن ــق خب ــرادی پیوســت. طب ــازه کیومــرث م ت
عرصــه موســیقی کشــور کــه سال هاســت بــا همراهانــش گــروه »تیک تــاک« 
 را شــکل داده انــد و در ایــران فعالیــت می کننــد، بــه جمــع بازیگــران »هملــت

تهــران ۲0۱۷« پیوســت. او کــه مدتــی اســت در کارگاه هــای بازیگــری مــرادی 
ــش  ــد. نمای ــرا می کن ــش را اج ــت نمای ــی از ۶ همل ــون یک ــور دارد، اکن حض
ــه  ــرادی ک ــرث م ــی کیوم ــندگی و کارگردان ــه نویس ــران ۲0۱۷« ب ــت، ته »همل
قــرار بــود از ۲۱ اردیبهشــت بــه روی صحنــه رود و پیش فــروش آن نیــز آغــاز 
شــده بــود، بــه دلیــل پــاره ای از مشــکالت متوقــف شــد. بــا رفــع موانــع، ایــن 
ــد  ــه خواه ــه روی صحن ــهرزاد ب ــر ش ــس تئات ــرداد در پردی ــش از ۱0 خ نمای
ــه  ــگان موسس ــی از دانش آموخت ــن گروه ــل تمری ــش حاص ــن نمای ــت. ای رف
فرهنگی هنــری »کارنامــه« بــه همــراه تعــدادی از بازیگــران حرفــه ای و جــوان 
تئاتــر اســت کــه نگاهــی متفــاوت و مــدرن بــه متــن »هملــت« اثــر شکســپیر 

ــد.  ــال می کن ــت را دنب ــا و همل ــقانه افلی ــتان عاش دارد و داس
ــا  ــدرزاده، دری ــا ص ــده، محی ــا فروزن ــش، آرمیت ــرا بهروزمن ــاعی، زه ــینا س س
ــری  ــالد معی ــان، می ــاد رادم ــور، فره ــا قادرپ ــان، دلنی ــه آ قدیری ــی، پآنت خلیل
محمــد مســگری، ســلمان صالحــی و رضــا داوودونــدی در ایــن نمایــش ایفــای 
نقــش می کننــد. »هملــت، تهــران ۲0۱۷« اولیــن نمایشــی اســت کــه در ســالن 

شــماره یــک پردیــس تئاتــر شــهرزاد اجــرا خواهــد داشــت. ایســنا

رادیو

آیین های کهن رمضان را از رادیو نمایش بشنوید
عالقه منــدان بــه آیین هــای کهــن مــاه مبــارک رمضــان می تواننــد هــر روز 
ــه  ــند. برنام ــش باش ــو نمای ــوام« از رادی ــه اق ــی »آیین ــه رادیوی ــنونده برنام ش
ــت  ــان را روای ــارک رمض ــاه مب ــن م ــای که ــوام«، آیین ه ــه اق ــی »آیین رادیوی
می کنــد. منابــع اصلــی ایــن برنامــه از آرشــیو فرهنــگ مــردم رادیــو اســتخراج 
ــه ای  ــع آوری شــده و در حــال حاضــر گنجین ــا از ســال ۶۲ جم ــه تقریب شــده ک
بــزرگ بــه شــمار مــی رود. همچنیــن در نحــوه نــگارش زبــان ایــن برنامــه ســعی 
ــا شــنوندگان  ــل ب ــن ســادگی از پختگــی و هماهنگــی کام ــات در عی شــده کلم
ــران  ــن ای ــار ســرزمین که ــه دی ــن برنامــه، ســفری اســت ب برخــوردار باشــد. ای
کــه راوی در پــی آییــن و مراســم مــاه رمضــان اســت. آیین هایــی کــه در باورهــا 
ــم در مراســم پیشــواز  ــوز ه ــران ریشــه دارد و هن ــردم ای ــگ و رســوم م  و فرهن
و بدرقــه ایــن مــاه برگــزار می شــود. راوی برنامــه در پــی یافتــن آیین ها و مراســم 
ــه شــهرهای مختلــف مــی رود و آن هــا را ثبــت و ضبــط  ــارک رمضــان ب مــاه مب
ــا  ــن آیین ه ــته ای ــه در گذش ــا آنچ ــت ت ــن اس ــر ای ــد ب ــع قص ــد و در واق می کن
ــه رمــز  ــادآوری شــود و ب ــه ای ی ــه گون ــرای نســل جدیــد ب ــد، ب  انجــام می گرفتن
و راز آن آگاه شــوند و در انتخــاب بازیگــران ســعی شــده بــا توجــه بــه آشــنایی بــا 
زبان هــا و گویش هــای مــردم، شــهرهای مختلــف انتخــاب شــوند تــا ایــن ســیر 
و ســفر بــرای شــنوندگان باورپذیرتــر شــود. ایــن برنامــه بــه تهیه کنندگــی ناهیــد 
گــودرزی، تحقیــق ناصــر مالییــان و نویســندگی ســهیال خــدادادی هر روز ســاعت 

۷:۱5 از رادیــو نمایــش پخــش می شــود. صداوســیما

موسیقی

»در روز بی نهایت« منتشر شد
ــزی«  ــک عزی ــمی »ارش ــر رس ــن اث ــت«، اولی ــمفونی »در روز بی نهای ــوم س آلب
منتشــر و راهــی بــازار موســیقی کشــور شــد. طبــق گــزارش رســیده، ایــن اثــر یــک 
ــر  ــی در آن، ب ــودی و هارمون ــد پیشــروی مل ــه رون ــه ای اســت ک ســمفونی برنام
اســاس یــک روایــت از پیــش تعییــن شــده انجــام می پذیــرد. بــه همیــن منظــور 
ارشــک عزیــزی از منظومــه »منطق الطیــر« اثــر عرفانــی عطــار نیشــابوری بــرای 
روایــت ســمفونی خــود بهــره بــرده اســت. منطق الطیــر داســتان ســیر و ســلوک 

ســی مــرغ بــرای یافتــن ســیمرغ، پرنــده افســانه ای بــه زبــان شــعر اســت. 
ــه  ــوم »در روز بی نهایــت« حــدود ۴500 بیــت شــعر عطــار ب ــد در آلب ــه نمان ناگفت
۱۲۲۲ میــزان موســیقی بــرای ارکســتر ســمفونیک تبدیــل شــده اســت. »ارشــک 
ــم  ــد: گاهــی آنچــه فکــر می کنی ــه فلســفی کار می گوی ــاره درونمای ــزی« درب عزی
درســت اســت، اشــتباه اســت؛ امــا زندگــی روزمــره نمی گــذارد حقیقــت ماجــرا 
را ببینیــم؛ ماننــد مــرگ کــه بــه نظــر مــا همیشــه پایــان و شکســت اســت؛ امــا 
ــرگ  ــز م ــمفونی نی ــن س ــت. در ای ــاره اس ــدی دوب ــرگ تول ــوس، م ــاره ققن درب

ــه اوج رســیدنش.  ــه ب ــروزی او می شــود، ن ــث پی ــان باع قهرم
آهنگســازی کل اثــر ســه ســال بــه طــول انجامیــده و پروســه تولیــد آلبــوم نیــز 
یــک ســال زمــان بــرده و ناشــر آن شــرکت نشــر و پخــش جــوان بــه مدیریــت 
نیمــا جــوان اســت. عزیــزی در خلــق ایــن ســمفونی از مشــاوره ژان سرکیســیان 
آهنگســاز مقیــم کانــادا و اولــوف لنبــرگ، آهنگســاز و مــدرس موســیقی ســاکن 

ســوئد، بهــره بــرده اســت. موســیقی مــا

در ســومین شــب »رپرتــوار تئاتــر تجربــه« ســه 
نمایــش »دکــه بیــن  راهــی«، »پشــیمانی« و »بر 

پهنــه دریــا« اکــران شــد.
ســومین شــب اجــرای نمایش هــای رپرتــوار 
تئاتــر تجربــه بــا نمایــش 3 اثــر دیگــر در تــاالر 

ــد.  ــری ش ــر پیگی هن
رپرتــوار تئاتــر تجربــه نتیجــه چنــد مــاه تــالش 
30 جــوان مســتعد اصفهانــی و حمایــت دفتــر 
تخصصــی تئاتــر ســازمان فرهنگی تفریحــی 
اول  اســت کــه هفتــه  اصفهــان  شــهرداری 
خردادمــاه شــاهد بــه ثمــر رســیدن آن بودیــم.
ــر نمایشــی  ــه، 9 اث ــر تجرب ــوار تئات حاصــل رپرت
در زمینــه تئاتــر بــود کــه هــر شــب ســه اثــر آن 
ــه  ــار ب ــک دو ب ــر ی ــه ه ــد ک ــش درآم ــه نمای ب

ــد. ــه رفتن روی صحن
 دکه بین  راهی

کارگردانــی  اقارب پرســت،  محمدحســین 
اولیــن تئاتــر شــب ســوم را بــا نــام »دکــه بیــن  
راهــی« بــر عهــده داشــت. نویســنده ایــن اثــر 
ــد  ــده حمی ــر عه ــه آن ب ــارد و ترجم ــم پش س

ــت.  ــوده اس ــد ب امج
نقــش  ایفــای  نمایــش  ایــن  بازیگــر در   8

کردنــد تــا ایــن نمایشــنامه پیچیــده را بــه اجــرا 
ــد. درآورن

»دکــه بین  راهــی«، مجموعه ای از ۶ نمایشــنامه 
دارای  را  آن  نمی تــوان  کــه  اســت  کوتــاه 
ــه  ــا مکالم ــط ب ــب داســتانی دانســت و فق قال
ــای  ــه دور از صحبت ه ــت. ب ــده اس ــاخته ش س
هیــچ  شــخصیت ها،  بیــن  ردوبدل شــده 
ــود.  ــراد داده نمی ش ــن اف ــاره ای ــی درب توضیح
ــتان ها  ــن داس ــه ای ــا هم ــه آی ــوع ک ــن موض ای
مربــوط بــه یــک نفــر بــوده یــا اینکــه ارتباطــی 
دیگــر بیــن آن هــا برقــرار اســت ذهــن مخاطــب 

ــد. ــر می کن را درگی
ــه  ــی ک ــه سرگذشــت او از حرف های ــری ک دخت
ــت  ــده برداش ــدل ش ــادرش ردوب ــن او و م بی
ــا  ــر ب ــری دیگ ــن دخت ــه بی ــود. مکالم می ش
راننــده ای در دشــت کــه نمی تــوان مطمئــن 
ــه  ــا ن ــت ی ــرد اول اس ــان ف ــا هم ــه آی ــود ک ب
و  هویــت  ســر  بــر  نشــیب هایی  و  فــراز  و 
ــن  ــت آویز ذه ــخصیت ها، دس ــن ش ــت ای اصال

ــت. ــوده اس ــن ب ــن مت ــنده ای نویس
 پشیمانی

ــن  ــمی در ای ــوان جس ــدان کم ت ــور هنرمن حض

رپرتــوار از نقــاط قــوت ایــن برنامــه بــود. دفتــر 
تخصصــی تئاتــر ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان بــا قبــول ایــن حضــور 
نشــان داد کــه هنــر اصفهــان متعلــق بــه همــه 
ــه  ــتی فاطم ــه سرپرس ــه ب ــی ک ــت. گروه اس
ــوان  ــا عن ــودک را ب ــر ک ــش در ژان ــدی نمای اس
ــیار  ــتند، بس ــش گذاش ــه نمای ــیمانی« ب »پش

ــیدند. ــوش درخش خ
ــزار  ــی برگ ــالن اصل ــروه در س ــن گ ــرای ای اج
ــی داشــت.  شــد و بیشــترین اســتقبال را در پ
تــالش ایــن هنرمنــدان نشــان داد کــه هنــر از 
ــی  ــه از جســم فان ــزد و ن روح انســان برمی خی

بشــری.
ــا مــرغ  ــه در برخــورد ب ــی ک داســتان ماهی های
و  می شــوند  مواجــه  خطــر  بــا  ماهی خــوار 
ماهــی دانایــی کــه قصــه ای از گذشــته ها و 
ــف  ــا تعری ــرای آن ه ــر ب ــوار پی ــرغ ماهی خ م
می کنــد، موضــوع نمایــش پشــیمانی بــود.

باتجربــه  عروسک ســاز  شــفیعی،  روح الــه 
و بااخــالق تئاتــر، بــا ایــن گــروه همــکاری 

داشــت. 
ــن  ــالش ای ــت: ت ــکاری گف ــن هم ــاره ای او درب
زندگــی  درس  مــا  بــه  هنرمنــدان کم تــوان 
هنرمنــدان  ایــن  نیکــو  اخــالق   آموخــت. 
ــنی  ــا روش ــرای م ــا ب ــالش آن ه ــتکار و ت و پش

ــا ایــن گــروه  راه بــوده و افتخــار می کنــم کــه ب
همــکاری کــردم.
 بر پهنه دریا

ــا  ــتانی ب ــوم داس ــب س ــش ش ــن نمای آخری
ــالومیر  ــته اس ــا« نوش ــه دری ــر پهن ــوان »ب عن
ــروه  ــیدیان و گ ــان جمش ــروژک، کاری از ایم م
ــیار  ــز آن بس ــای طن ــه فض ــود ک ــش ب همراه

مــورد اســتقبال حاضــران قــرار گرفــت.

ســه دختــر کــه در کشــتی گیــر افتاده انــد 
تصمیــم  ندارنــد،  بــرای خــوردن  غذایــی  و 
ــد.  ــود بخورن ــن خ ــی را از بی ــا یک ــد ت می گیرن
ــه  ــود، ب ــورده ش ــد خ ــه بای ــردی ک ــاب ف انتخ
رأی گیــری گذاشــته می شــود و انتخابــات و 

می شــود. شــروع  انتخاباتــی  مبــارزات 
ــه  ــزرگ« ک ــازش »ب ــا س ــات ب ــروع انتخاب ش
ــراد  ــر اف ــد ب ــت و می توان ــد اس ــی بلندق کنتس
ــا »متوســط« کــه  دیگــر نفــوذ داشــته باشــد ب

ــود.  ــراه می ش ــوده، هم ــوس ب ــردی چاپل ف
از ابتــدا تصمیــم بــر خــوردن »کوچــک« اســت 
و ایــن امــر حتــی در ســخنرانی انتخاباتــی ایــن 

ــده می شــود. ــر دی دو نف
رأی   ۴ رأی گیــری  کاله  درون  هنگامی کــه 
ــود و  ــل می ش ــات باط ــود، انتخاب ــت می ش یاف
ــش از  ــد. پی ــزرگ می افت ــده ب ــر عه انتخــاب ب
ــه او  کشــته شــدن »کوچــک«، پســتچی محل
ــه  ــه صحن ــه، ب ــا انداخت ــوج او را در دری ــه م ک
ــا گواهــی بــر صداقــت کوچــک  وارد می شــود ت
ــه  ــزرگ«، او از صحن ــه »ب ــا توطئ ــا ب باشــد؛ ام

خــارج می شــود.
ــار دیگــر در لحظــات پایــان قتــل »کوچــک«  ب
مــالزم »بــزرگ« شــناکنان خــود را بــه کشــتی 
حقه بــازی  از  دیگــر  دلیلــی  تــا  می رســاند 
ــه  ــز از صحن ــا او نی ــزرگ« آشــکار شــود؛ ام »ب
»کوچــک«  درنهایــت  و  می شــود  خــارج 

می شــود.  خــورده 
ــاده  ــی و آم ــره غذای ــان ذخی ــر پای ــه آخ صحن
ــط«  ــوردن »متوس ــرای خ ــزرگ« ب ــدن »ب ش

ــت. اس

کتــاب »صــد ســال دگــر« دفتــری از اشــعار منتشرنشــده نیمــا 
ــدم  ــدی علیائی مق ــی و مه ــح ســعید رضوان ــا تصحی یوشــیج ب
ــان و ادب فارســی منتشــر  از ســوی انتشــارات فرهنگســتان زب

شــد. 
ــه ای  ــه ۱3۷0 مجموع ــان و ادب فارســی در ده فرهنگســتان زب
ــراگیم  ــد وی، ش ــیج را از فرزن ــا یوش ــه نیم ــق ب ــناد متعل از اس
ــی  ــان در بایگان ــن اســناد از آن زم ــرد. ای ــداری ک یوشــیج، خری
ــه از  ــا اینک ــد ت ــداری می ش ــتان نگه ــن فرهنگس ــه ای کتابخان
ــته ها در  ــن دست نوش ــار ای ــی و انتش ــرح بررس ــال ۱393 ط س
ــان و ادب  ــتان زب ــر فرهنگس ــات معاص ــروه ادبی ــتورکار گ دس

ــت.  ــرار گرف فارســی ق
ــا تهیــه تصاویــر دیجیتــال  بــر اســاس ایــن گــزارش، ایــن کار ب
از اســناد و دســته بندی موضوعــی آن هــا آغــاز شــد؛ امــا 
درهم ریختگــی و آشــفتگی اســناد از ســویی و کیفیــت نامطلــوب 

تحریــر آن هــا از ســوی دیگــر، موجــب شــد کــه تدویــن و تنظیــم 
آن هــا زمــان ببــرد. 

ــر  ــون منتش ــا تاکن ــب آن ه ــوای اغل ــه محت ــته ها ک دست نوش
نشــده، عالوه بر شــعر مشــتمل اســت بر داســتان و نمایشــنامه؛ 
ــا و  ــات خاطره نگاری ه ــر و ادبی ــاب هن ــی در ب ــن تأمالت همچنی

ــه زندگــی روزمــره نیمــا.  ــوط ب یادداشــت های مرب
پــس از تفکیــک موضوعــی اســناد نوبــت بــه استنســاخ مطالــب 
رســید و طبعــا استنســاخ اشــعار منتشرنشــده در اولویــت 
قــرار گرفــت. کتــاب »صــد ســال دگــر: دفتــری از اشــعار 
منتشرنشــده نیمــا یوشــیج« بــه تصحیــح دکتــر ســعید رضوانــی 
ــارات  ــه انتش ــده ک ــردآوری ش ــدم گ ــدی علیائی مق ــر مه و دکت
ــا  ــه و ب ــی آن را در ۲۶۴ صفح ــان و ادب فارس ــتان زب فرهنگس
شــمارگان ۱000 نســخه بــه بهــای 30 هــزار تومــان منتشــر کــرده 

اســت. ایبنــا

تصویربــرداری ســریال »ســرزمین کهــن« بــه کارگردانــی کمــال 
تبریــزی اواســط هفتــه گذشــته پایــان یافــت. ایــن مجموعــه 
ــران  ــد و بازیگ ــگارش درآم ــه ن ــب زاده ب ــا طال ــط علیرض توس
ــن  ــه آخری ــد ک ــش پرداخته ان ــای نق ــه ایف ــددی در آن ب متع
ــه  ــی ب ــینمایی غزال ــهرک س ــوم آن در ش ــاز س ــا از ف صحنه ه
پایــان رســید. از جملــه بازیگــران ایــن مجموعــه پرشــخصیت 
می تــوان بــه نیکــی کریمــی، محمدرضــا فروتــن، حســن 
ــر  ــان، امی ــر دهق ــی، جعف ــدر عرفای ــته ص ــیرازی، فرش پورش
ــمی،  ــا قاس ــدی، ثری ــام حمی ــی، اله ــبنم قلی خان ــی، ش آقای
ــرا  ــی، میت ــه قاضیان ــی، هنگام ــان بازغ ــادمان، پژم ــی ش عل
ــا فرهــی،  ــز پورحســینی، حســین محجــوب، بیت حجــار، پروی
ــی،  ــا محراب ــال زارع، آش ــی، لی ــرداد ضیای ــیدی، مه ــن س هوم
محســن تنابنــده، جــواد عزتــی، رســول نقــوی، شــیوا بلوچــی، 
متیــن حیدرنیــا، امیــن رحیمــی، درشــن ســینک، بهــرام 

ــرد.  ــاره ک ــرم رودی و... اش ــرز گ ــی، فریب کمیجان
فــاز اول ایــن ســریال در دهــه 30 اســت، فــاز دوم در دهــه ۴0 
و فــاز ســوم در دهــه 50 می گــذرد و ایــن تغییــر زمــان کــه از 
فــاز یــک تــا فــاز ســه حــدود ۲0 ســال بــود، باعــث شــد بعضی 
از شــخصیت های ســریال در فــاز ســوم تغییــر کننــد؛ از جملــه 
ــه  ــه آرش مجیــدی، پریــوش نظری ــوان ب ــن بازیگــران می ت ای

ســعید راد و... اشــاره کــرد.
»ســرزمین کهــن« بــه تهیه کنندگــی محمــد مســعود، کاری از 
ــب  ــم و ســریال شــبکه ســه سیماســت کــه در قال گــروه فیل
ــر  ــت س ــاز پش ــه ف ــود را در س ــد خ ــل تولی ــژه مراح ــف وی ال

ــی رود.  ــن م ــم روی آنت ــبکه ه ــن ش ــذارد و از همی می گ
ــا  ــت؛ ام ــخص نیس ــریال مش ــن س ــش ای ــان پخ ــوز زم هن
احتمــال دارد کــه فصــل پاییــز در کنداکتــور پخــش قــرار داده 

شــود. مهــر

تصویربرداری »سرزمین کهن« به پایان رسیددفتری از اشعار منتشرنشده نیما یوشیج چاپ شد

،،
پایــان قتــل  بــار دیگــر در لحظــات 
»کوچک« مالزم »بزرگ« شناکنان 
تــا  می رســاند  کشــتی  بــه  را  خــود 
ــزرگ«  ــازی »ب دلیلــی دیگــر از حقه ب

آشــکار شــود
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پیشهناد فیلم

ماحی

کارگردان: داود خیام
نویسنده: داود خیام

ــون ارشــادی  ــدی، همای ــران احم ــی، مه ــا نعمت ــران: آن بازیگ
ــم  ــوری زاده، مری ــدی ن ــی، ه ــپیده اعالی ــی، س ــان امان احس

داوودی
خالصــه داســتان: داســتان ایــن فیلــم کــه بــر اســاس 
اتفاقــات واقعــی اســت، بیــن ســال های 9۱ تــا 9۲ می گــذرد 
ــت.  ــی« اس ــام »ماح ــه ن ــم ب ــرایط زن فیل ــر ش ــه روایتگ ک
شــرایطی کــه بازگوکننــده معنــای کلمــه ماحــی اســت کــه از 

ــود. ــاد می ش ــده ی ــا نابودکنن ــده ی ــای محوکنن ــه معن آن ب
داوود خیــام در اولیــن فیلــم ســینمایی خود »ماحی« مســئله 
ــن  ــتند از ای ــه توانس ــرادی را ک ــته ای و اف ــای هس تحریم ه
 موقعیــت سوءاســتفاده کننــد و پــول زیــادی بــه جیــب بزننــد 
بســتر کار قــرار داده اســت. داوود خیــام توانســته اســتاندارد 
ــد و در  ــظ کن ــم حف ــول فیل ــی را در ط ــل قبول ــی قاب اجرای
چنــد ســکانس ایده هــای بصــری کاربــردی و فکرشــده ای را 
پیــاده کــرده اســت. در یکــی از پرتنش تریــن لحظــات فیلــم 
مهــران احمــدی و ماحــی در حــال فــرار از دســت چنــد ســارق 
ــن دو  ــد. ماشــین ای ــدا می کنن ــری لفظــی شــدیدی پی درگی
وارد تونــل می شــود و ماحــی از ماشــین پیــاده می شــود 
ــد.  ــرار می کن ــل ف ــاده رو تون ــای پی ــی از خروجی ه ــه یک و ب
ــه  ــد و ب ــا می کن ــل ره ــک تون ــین را در ترافی ــدی ماش احم
ــک می شــود. ســروصدای  ــال ماحــی وارد خروجــی باری دنب
ــگ  ــا فضــای تن ــوق ماشــین ها در همنشــینی ب راننده هــا و ب
ــه  ــده در صحن ــری ایجادش ــل درگی ــِی تون ــک خروج و تاری
را در ســطح کامــال تأثیرگــذار و سینمایی شــده ای نمایــش 
ــم  ــده ای در فیل ــی فکرش ــای اجرای ــن طرح ه ــد. چنی می ده
کــم نیســتند و توانایــی خیــام بــه  عنــوان کارگــرداِن فیلــم اول 
ــه باعــث شــده در  ــا کمبودهــای فیلمنام ــه اســت؛ ام پذیرفت
ــا  ــل درک و همراهــی ب بســیاری از لحظــات اتفاقــات غیرقاب

ــود. ــن ش ــخصیت ها ناممک ش

معرفی سبک هنری

گروتسک
گروِتســک )بــه انگلیســی: Grotesque(، نوعــی از 
طنــز در ادبیــات و هنــر بســیار شــبیه بــه طنــز ســیاه 
ــا  ــن ی ــی دارد؛ مت ــا آن تفاوت های ــی ب ــت، ول اس
تصاویــر عجیــب و غریــب و طنزآمیــز. جلــوه دادن 

بســیار ســیاه یــک ضعــف. 
در لغــت هــر چیــز تحریف شــده، زشــت، غیرعــادی، 
ــَور  ــا ُص ــک« ی ــی را »گروتس ــا باورنکردن ــی ی خیال
َعجایــب یــا عجیــب و غریــب می گوینــد؛ بــه 
ــز،  ــوع طن ــوا و ن ــاس محت ــر اس ــال، ب ــوان مث عن
ــن  ــکی، بی ــوای گروتس ــا محت ــور ب ــک کاریکات ی
و  و خنــده دار  طنــز محــض  بــا  کایکاتورهایــی 

کاریکاتورهایــی بــا طنــز ســیاه قــرار می گیــرد. 
ــرای  ــا ب ــض )Gag( صرف ــز مح ــک طن ــوای ی محت
ولــی  می شــود،  ســاخته  مخاطــب  خندانــدن 
محتــوای یــک طنــز ســیاه معمــوال موجــب خنــده، 
ــده  ــش خن ــول و فرخ بخ ــه معم ــت کم در وج دس
ــدوه  ــب وحشــت، و تلخ کامــی و ان نمی شــود و اعل
را برمی انگیزانــد. گروتســک امــا مخاطــب را در 
ــذارد.  ــق می گ ــت معل ــوع حال ــن دو ن ــان ای می
کــردن.  وحشــت  یــا  خندیــدن  بیــن  تردیــد 
ــودن  ــیاه ب ــودن و س ــک ب ــان مضح ــف می بالتکلی
در  ویژگی هــا  ایــن  مشــخص ترین  محتــوا. 
داســتان کوتــاه »دوســت مــا آقــای کولبــی« 

می شــود.  دیــده  بارتلمــی«  »دونالــد  نوشــته 
)ترجمــه آن در ایــران بــا نــام »بعضــی از مــا 
ــر  ــم« منتش ــد می کردی ــی را تهدی ــتمان کلب دوس
ــده ای  ــرای ع ــتان ماج ــن داس ــت(. ای ــده اس ش
دوســت اســت کــه دور هــم جمــع شــده اند و 
ــتانه و  ــیار دوس ــی بس ــد در فضای ــم گرفته ان تصمی
رفتــاری دلســوزانه دوستشــان )کلبــی( را دار بزننــد! 
برنامه ریزی هــای  و  گفت وگــو  شــرِح  داســتان 
اجــرای  چگونگــی  دربــاره   اســت  عــده  ایــن 
ــا  ــمی ب ــای تجس ــری هنره ــدام. از س ــم اع مراس
ــه  ــوان ب ــیاه می ت ــز س ــک و طن ــه گروتس درون مای
کاریکاتورهــای روالن توپــور اشــاره کــرد کــه کتابــی 

از او بــا نــام مســتأجر در ایــران منتشــر شــده  اســت. 
گروتســک یــا عجایب پــردازی، در اصــل بــه شــیوه 
آرایــش دیــوار و ســقف ســردابه )گُرتو( هــای پیــدا 
ــد.  ــه می ش ــتان گفت ــای رم باس ــده در ویرانه ه ش
ــان،  ــی آدمی ــکل های خیال ــات، ش ــن تزئین در ای
ــارن  ــی متق ــان در طرح ــا و گیاه ــوران، گل ه جان
ــده  ــالح در س ــن اصط ــده اند. ای ــه ش ــم بافت ــه  ه ب
شــانزدهم میــالدی رواج پیــدا کــرد و دربــاره 
شــکل های کژنمــا و اغراق آمیــز، ترســناک یــا 
ــرده   ــه  کار ب ــازی- ب ــژه در مجسمه س مضحک-به وی
شــد. محمــد ســیاه قلم از معــدود نگارگــران ایــران 
ــن شــیوه دارد. ــی در ای ــم اســت کــه طرح های قدی

پایان دور اول 9 نمایش رپرتوار تجربه

 درخشش هنرمندان 
کم توان جسمی

ــی  ــی ایتالیایــی کارگاهــی بین الملل یــک کمپان
را بــا حضــور بازیگــران ایرانــی و خارجــی برگــزار 

می کنــد. 
ــوج،  ــر م ــروه تئات ــت گ ــی، سرپرس آرش عباس
در این بــاره گفــت: قــرار اســت مــا در همــکاری 
ــش  ــه پی ــا ک ــا«ی ایتالی ــر »کُری ــروه تئات ــا گ ب
از ایــن در اجــرای دو نمایــش بــا یکدیگــر 
ــی  ــر کارگاه ــاه اکتب ــتیم، در م ــارکت داش مش

ــر  ــی را از سراس ــه هنرجویان ــم ک ــزار کنی را برگ
جهــان دعــوت می کنــد. 

وی بــا بیــان اینکــه ایــن کمپانــی در مدت زمانــی 
کــه هنرجویــان در ایتالیــا اقامت دارنــد، پذیرای 
آنــان خواهــد بــود، افــزود: پــس از پایــان ایــن 
کارگاه، یــک نمایــش بــه شــکل گروهــی اجــرا 

ــه از  ــت ک ــن اس ــه آن ای ــد و الزم ــد ش خواه
همــه کشــورها افــرادی حضــور داشــته باشــند. 
در ایــن راســتا برنامه ریــزی بــرای بخــش 
ــرار  ــوج« اســت و ق ــر »م ــروه تئات ــا گ ــران ب ای
ــاب  ــران انتخ ــی را از ای ــران جوان ــده بازیگ  ش

و آماده کنیم.

ــان  ــا بی ــر ب ــردان تئات ــنده و کارگ ــن نویس  ای
ــد  ــه خواه ــداد کمــی هنرجــو پذیرفت ــه تع اینک
شــد، گفــت: تمــام کســانی کــه در حــوزه 
ایــن  در  حضــور  بــه  عالقه منــد  بازیگــری 
ورک شــاپ باشــند، امــکان ارســال رزومــه 
ــان  ــه عباســی مدت زم ــه گفت ــد. ب خــود را دارن

ــه  ارســال رزومــه از شــنبه ششــم خردادمــاه ب
ــت  ــا در نهای ــود ت ــه خواهــد ب مــدت یــک هفت
کارگاه در مــاه اکتبــر در شــهر لچــه ایتالیــا 
 بــه سرپرســتی ســالواتوره تراماچــره برگــزار 

شود. 
ــه  ــود را ب ــات خ ــد اطالع ــدان می توانن عالقه من
 mojtheatre.workshop@gmail.com آدرس 

ارســال کننــد. ایــران تئاتــر

یک فراخوان تئاتری برای بازیگران
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باز است؟
ــا،  ــان هتل ه ــی، متصدی ــروی انتظام ــاون نی ــه مع ــه گفت ب
پایانه هــا،  راهــی،  بیــن  رســتوران های  مهمانپذیرهــا، 
فرودگاه هــا و ایســتگاه های راه آهــن بــا اخــذ مجــوز از 
ــش  ــامی و پوش ــئون اس ــت ش ــا رعای ــی و ب ــع قانون مراج

فضــای خودشــان، می تواننــد خدمــات ارائــه کننــد. 
ســردار ســعید منتظرالمهــدی بــا تبریــک حلــول مــاه 
مبــارک رمضــان گفــت: انتظــار مــی رود بــرای تقویــت مراتــب 
خویشــتنداری و گســترش ارزش هــای اخاقــی و هنجارهــای 
ــی  ــای عموم ــاف در محیط ه ــاب و عف ــژه حج ــی، به وی دین
همــگان دقــت بیشــتری کــرده و مســافران، بیمــاران و همــه 
ــامیدن و  ــوردن، آش ــد از خ ــرعی دارن ــذر ش ــه ع ــرادی ک اف

ــد.  ــودداری کنن ــام خ ــات در مألع ــرف دخانی مص
ــتوران ها  ــایر رس ــت س ــزود: فعالی ــدی اف ــردار منتظرالمه س
از افطــار تــا ســحر بــدون مانــع اســت و ســینماها نیــز 

می تواننــد تــا پیــش از ســحر فعالیــت کننــد. 
ــهیل  ــرای تس ــز ب ــی نی ــی و رانندگ ــس راهنمای ــت: پلی وی گف
رفت وآمــد وســایل نقلیــه، به ویــژه در زمــان افطــار و شــب های 

ــد. جــام جــم آنالیــن ــات الزم را انجــام می ده ــدر، اقدام ق

 ضرورت پژوهش در حوزه 
مبارزه با مواد مخدر

از  پیشــگیری  حــوزه  کارشــناس  ســالورانی،  صــادق 
آســیب های اجتماعــی، گفــت: دولــت بایــد بودجه بیشــتری 
ــی  ــی و چگونگ ــاره چرای ــش درب ــق و پژوه ــرای تحقی را ب
گرایــش بــه مصــرف مــواد مخــدر صنعتــی و شــیمیایی در 
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــا مب ــط ب ــازمان های مرتب ــار س اختی
قــرار دهــد. صــادق ســالورانی افــزود: در حــال حاضــر 
 اعتیــاد بــه مصــرف مــواد مخــدر صنعتــی از جملــه شیشــه 
و روانگردان هــا میــان اقشــار جــوان کشــور رو بــه افزایــش 
ــا  ــدام ب ــی ان ــرای زیبای ــوان ب ــران ج ــژه دخت ــت و به وی اس
تبلیغــات کاذب و دروغیــن معتــاد می شــوند؛ ایــن بحرانــی 
ملــی اســت. وی تحقیــق و پژوهــش دربــاره چرایــی و 
چگونگــی گرایــش بــه ســمت مصــرف مــواد مخــدر را مهــم 
و ضــروری دانســت و تاکیــد کــرد: مراکــز علمــی بایــد بــه 
بررســی و شیوع شناســی اعتیــاد بــه مــواد مخــدر صنعتــی 
و روانگردان هــا بپردازنــد؛ البتــه ســرمایه گذاری در ایــن 
بخــش نیــز بســیار مهــم اســت. ایــن کارشــناس پیشــگیری 
از آســیب های اجتماعــی بــا اشــاره بــه اینکــه مــواد مخــدر 
ریشــه ســرمایه های اجتماعــی کشــور را می ســوزاند، اظهــار 
کــرد: جامعــه توســعه یافته، جامعــه ای اســت کــه مــردم در 
ــا  متــن کار باشــند و احســاس کننــد در کنتــرل و مقابلــه ب
ــتند.  ــن هس ــذار و نقش آفری ــی تاثیرگ ــیب های اجتماع آس
 بــرای تحقــق ایــن امــر بایــد مســئوالن مهم تریــن دغدغــه 
و اولویــت کاری خــود را تحقیــق و پژوهــش بــرای اجتماعی 

شــدن مبــارزه بــا مــواد مخــدر قــرار دهند. 
بــه گفتــه ســالورانی نــوع نــگاه و عملکــرد مســئوالن 
ــه تاثیرگــذاری  ــا بخشــیدن ب دســتگاه های مختلــف در معن
ــد شــکل گیری و مدیریــت امــور اجتماعــی  مــردم در فرآین
ــم  ــا مه ــدر و روانگردان ه ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــت مب در جه

ــرد. خبــر فارســی ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای ــت ک اس

جامعه
عالقه وافر ایرانیان به داروی تزریقی

معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 
گفــت: متاســفانه فرهنگــی بیــن مــردم و حتــی گاهــی بیــن 
ــر  ــی بهت ــی داروی تزریق ــه اثربخش ــود دارد ک ــکان وج پزش

ــت.  ــج اس ــردم رای ــن م ــگ بی ــن فرهن ــوده و ای ب
ــرای  ــگ ب ــن فرهن ــزود: ای ــودی اف ــان حاجی محم ــر من دکت
ــاح  ــد اص ــی بای ــای داروی ــاد مقاومت ه ــگیری از ایج پیش
ــوع  ــر ن ــه ه ــد ک ــر می کنن ــردم فک ــه داد: م ــود. وی ادام ش
بیمــاری ویروســی بــا هــر عامتــی حتــی نشــانه های بالینــی 
ــک دارد. وی خاطرنشــان  ــه آنتی بیوتی ــاز ب ســرماخوردگی نی
ــا و  ــه درصــد آنتی بیوتیک ه ــد ک ــا نشــان می ده ــرد: آماره ک
داروهای تزریقی تجویزشــده در نســخ پزشــکان در کل کشــور 
طــی چهــار ســال گذشــته، کاهــش پیــدا کــرده اســت. معــاون 
ــردم  ــه م ــران ب ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــذا و داروی دانش غ
ــای  ــروز مقاومت ه ــگیری از ب ــرای پیش ــه ب ــرد ک ــه ک توصی
ــد.  ــه دارو نخواهن ــدون نســخه پزشــک از داروخان دارویــی، ب
حاجی محمــودی افــزود: بازرســان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــئله  ــا، مس ــود از داروخانه ه ــای خ ــب در بازدیده ــران اغل ته
عرضــه دارو بــدون نســخه را مدنظــر قــرار داده و دائــم کنتــرل 
ــد  ــه خری ــت ک ــن اس ــت ای ــفانه واقعی ــا متاس ــد؛ ام می کنن
دارو بــدون نســخه اتفــاق می افتــد. وی تصریــح کــرد: بیــن 
ــه ســوپرمارکت و درخواســت مشــروبات  ــن ب ــا رفت مــردم م
الکلــی، غیرطبیعــی اســت؛ امــا داروهــا را - بــه رغــم عــوارض 
ــک،  ــخه پزش ــدون نس ــا ب ــی از داروخانه ه ــه راحت ــاد - ب زی
می خواهنــد؛ بایــد فرهنــگ بــه نحــوی باشــد کــه درخواســت 
داروی بــدون نســخه از داروخانــه بــه انــدازه درخواســت مــاده 

مخــدر یــا مشــروبات الکلــی، قبیــح باشــد. ایرنــا

 نمونه برداری از
۱۰ هزار مجرم سابقه دار

رئیــس ســازمان پزشــکی قانونــی گفــت: نمونه بــرداری از 
۱۰ هــزار مجــرم ســابقه دار در ســال ۹۵ بــا کمــک ســازمان 

زندان هــا در بانــک ژنتیــک ایرانیــان انجــام شــد. 
ســید احمــد شــجاعی افــزود: امســال هــم نمونه بــرداری 
از بقیــه مجرمــان باســابقه ادامــه می یابــد تــا هویــت همــه 
آنــان در بانــک ژنتیــک ایرانیــان باقــی بمانــد. معــاون قــوه 
ــرض  ــای در مع ــاغل و گروه ه ــرد: مش ــار ک ــه اظه قضائی
ــان  ــد از مجرم ــغلی بع ــیت ش ــل حساس ــه دلی ــر ب خط
ــرار  ــک ق ــک ژنتی ــرداری بان ــت نمونه ب ــابقه دار در اولوی س
ــانی و  ــه آتش نش ــه از مجموع ــوان نمون ــه عن ــه ب ــد ک دارن
خدمــات ایمنــی تهــران درخواســت شــده تــا بــرای مراجعه 
ــدک  ــزود: ان ــد. وی اف ــدام کنن ــات خــود اق ــت اطاع و ثب
زمانــی پــس از وقــوع بحــران، مجموعه هــای مختلفــی در 
محــل حادثــه، حاضــر می شــوند؛ امــا در نهایــت پزشــکی 
قانونــی مســئولیت ســنگین شناســایی هویــت اجســاد و 
اطاع رســانی بــه مــردم را بــه عهــده دارد و تکمیــل بانــک 
اطاعــات ژنتیــک خدمت رســانی در ایــن زمینــه را تســهیل 

خواهــد کــرد. شبســتان

کوتاه حوادث 

سلفی باز هم قربانی گرفت
ــی  ــی قربان ــر بی احتیاط ــر اث ــی ب ــاله بوکان ــوان 3۵ س ج
عکــس ســلفی در آبشــار شــلماش سردشــت شــد. 
ــرد: در  ــار ک مســئول فوریت هــای پزشــکی سردشــت اظه
ــر غــرق  ــی ب ــی یکــی از شــهروندان مبن ــی تمــاس تلفن پ
ــس  ــوران اورژان ــه مام ــاله، بافاصل ــردی 3۵ س ــدن م ش
۱۱۵ بــه محــل اعــزام شــدند. ریبیــن ســوری اظهــار کــرد: 
ــراه  ــه هم ــه ب ــوده ک ــوکان ب ــل ب ــاله اه ــرد 3۵ س ــن م ای
خانــواده بــه جــوار آبشــار شــلماش سردشــت آمــده بــود. 
وی بــر اثــر بی احتیاطــی بــرای گرفتــن عکــس ســلفی بــه 
داخــل آبشــار ســقوط کــرد و جــان خــود را از دســت داد. 
ــر  ــوع« و »خط ــردن ممن ــن »شــنا ک ــا عناوی ــی ب تابلوهای
مــرگ« در قســمت های مختلــف ایــن مــکان نصــب 

شــده اســت. ایرنــا

 بازداشت تبعه ایران 
تحت تعقیب اینترپل در ایروان

یــک شــهروند جمهــوری اســامی تحــت تعقیــب اینترپــل 
ــب  ــایی و تعقی ــس از شناس ــران پ ــت ای ــه درخواس ــا ب بن
در ایــروان پایتخــت ارمنســتان، ردزنــی و بازداشــت شــد. 
ســایت خبــری ۱68 ژام ارمنســتان اعــام کــرد کــه امیــن. 
ب توســط گــروه مامــوران پلیــس مرکــزی ایروان مســئول 
ایــن پرونــده دســتگیر و بــه بازداشــتگاه منتقــل شــده  تــا 

ــرد.  پیگیری هــای بعــدی انجــام گی
ــه 3۹  ــی ک ــم ایران ــری، مته ــگاه خب ــن پای ــته ای ــه نوش ب
ســاله اســت و بــه اتهــام ارتــکاب کاهبــرداری و اختــاس 
تحــت پیگــرد اینترپــل ایــران در ســطح بین المللــی قــرار 
داشــت، در خیابــان تیگــران ِمتــس ایــروان دســتگیر شــد. 
رســانه ارمنســتانی اطاعــات بیشــتری در بــاره متهــم 

ــت. رکنــا ــداده اس ــل ن ــل تحوی ــده و مراح بازداشت ش

نجات معجزه آسا از تصادف شدید
در ســاعت ۴۰ دقیقــه بامــداد روز شــنبه وقــوع یــک مــورد 
ــه  ــد ک ــاع داده ش ــامانه ۱۲۵ اط ــه س ــی ب ــه رانندگ حادث
ــتگاه  ــانان دو ایس ــی آتش نش ــتاد فرمانده ــی آن، س در پ
۱۰۴ و ۹8 را بــه محــل حادثــه واقــع در مســیر غــرب 
ــه  ــه شــرق بزرگــراه جــاده مخصــوص کــرج، نرســیده ب ب
بزرگــراه شــهید ســتاری اعــزام کــرد. حمیدرضــا یــادگاری 
ــات  ــانی و خدم ــازمان آتش نش ــی س ــط عموم ــر رواب مدی
ــا تأییــد ایــن خبــر گفــت: پــس از  ایمنــی شــهر تهــران ب
ــک  ــه ی ــد ک ــاهده ش ــل مش ــانان در مح ــور آتش نش حض
دســتگاه خــودرو ســواری پــژو ۲۰6 و یــک دســتگاه 
ــد  ــیر بوده ان ــت در مس ــال حرک ــزدا در ح ــودرو وانت م خ
ــد.  ــورد کردن ــر برخ ــا یکدیگ ــخصی ب ــت نامش ــه عل ــه ب ک
براثــر ایــن حادثــه خــودرو وانــت واژگــون شــده و هــر دو 
ــا بیــان اینکــه  خــودرو دچــار آتش ســوزی شــده اند. وی ب
علی رغــم شــدت حادثــه، خوشــبختانه سرنشــینان هــر دو 
خــودرو بــه شــکل معجزه آســایی و بــدون آســیب دیدگی از 
اتاقــک وســایل نقلیــه خــارج شــده بودنــد، گفــت: عوامــل 
ــل و  ــازی مح ــه ایمن س ــدام ب ــه اق ــانی بافاصل آتش نش

ــد. ایســنا ــش  کردن ــعله های آت ــی ش خاموش

   #هموطن_سالم

   0913....411
با سام

از شما که رسانه هستید خواهش می کنم پیگیر 
وعده های منتخبین مردم باشید و حل مشکات 

شهر را از آن ها مطالبه کنید. با تشکر

   0913....337
سام، خواهش می کنم کسی به وضع ترافیک 

شهر، توقف های ممنوع، الیی کشیدن ها و 
سرعت های باال رسیدگی کند.

   0913....736
سام، حلول ماه رمضان را خدمت شما و همه 

مردم تبریک عرض می کنم و از مردم عزیز 
التماس دعا دارم.

محسن از اصفهان   
انگار معضل رسیدگی به ارباب رجوع و مشکات 
اون ها هیچوقت قرار نیست در ادارات حل بشه. 
خیلی عجیبه که بعضی کارمندا یا کار نمی کنند یا 

اگر هم کاری و کمکی بکنند با هزار منت انجام 
می دهند. انگار نه انگار که وظیفه شان هست و برای 

آن حقوق می گیرند.

   0913....656
سام، اگر ممکن است مطالب سرگرمی برای 

نوجوان ها و جوان ها را در روزنامه زیاد کنید. مثا 
بخش معرفی بازی های جدید رایانه ای یا جدول 
یا معما و ... می تواند برای جذب مخاطب موثر 

باشد.

   0913....455
با سام، لطفا در مورد مسایل روز سیاسی و 

اجتماعی که خیلی مطرح است بیشتر روشنگری 
کنید تا مخاطبان بیشتر و دقیق تر متوجه حقایق 

بشوند. با آرزوی موفقیت

   0913....234
خسته نباشید، لطفا برای بخش تصویر در 

صفحه آخر از تصاویر بزرگتر استفاده کنید که 
جلوه بیشتری داشته باشد.

   0913....117
از آقایانی که رای آوردند و سرمست پیروزی 

هستند می خواهیم که وعده ها را فراموش نکنند و 
به فکر مشکات عدیده مردم باشند.

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia

گروگان گیری برای طلب ۸۰۰ میلیون تومانی

زن و شــوهر جــوان بــه دلیــل اختــاف مالــی 8۰۰ 
ــی گــروگان گرفتــه شــدند. حــدود یــک  میلیــون تومان
مــاه قبــل مــردی بــا حضــور در پلیــس آگاهــی همــدان 
اعــام کــرد کــه دختــر و دامــادش مفقــود شــده اند و از 

ــدارد.  آن هــا خبــری ن
ــه مامــوران پلیــس آگاهــی  ایــن مــرد در اظهاراتــش ب
همــدان گفــت: مــن، دختــرم غزاله و شــوهرش ســاکن 
ــوهرش  ــه و ش ــل غزال ــد روز قب ــتیم. چن ــدان هس هم
ــا  ــه تهــران رفتنــد، امــا هرچــه ب بــرای یــک مهمانــی ب
گوشــی همــراه آن هــا تمــاس گرفتــم پاســخگو نبودنــد 
و اثــری از آن هــا نیســت؛ اکنــون از شــما بــرای یافتــن 

ــم.  ــک می خواه ــا کم آن ه
ــا  ــن شــکایت تیمــی از مأمــوران آگاهــی ب ــت ای ــا ثب ب
ــوهر  ــن زن و ش ــرای یافت ــده ب ــرس پرون ــتور بازپ دس

ــه کار شــدند.  جــوان دســت ب
مأمــوران در ابتــدای تحقیقــات ســراغ خانــواده شــوهر 
ــرا  ــد از ماج ــام کردن ــز اع ــا نی ــه آن ه ــد ک ــه رفتن  غزال
خبــری  شــوهرش  و  غزالــه  مفقــودی  از  حتــی   و 

ندارند.
 در ادامــه رســیدگی بــه پرونــده، پدرشــوهر غزالــه 
ــوهرش  ــه و ش ــت: غزال ــد و گف ــر ش ــرا حاض در دادس
توســط فــرد یــا افــرادی ربــوده شــدند و گروگان گیرهــا 
در ازای آزاد کــردن آن هــا تقاضــای 8۰۰ میلیــون تومــان 

پــول کرده انــد.
بــرای  پلیــس  تــاش  اظهــارات  ایــن  از  پــس   
غزالــه  آزاد کــردن  و  آدمربایــان  مخفیــگاه   یافتــن 
ــد  ــخص ش ــه مش ــا اینک ــد ت ــتر ش ــوهرش بیش و ش
شــوهر غزالــه بــا چنــد نفــر از بســتگانش دچــار 
اختافــات مالــی شــده و بــه احتمــال زیــاد آدمربایــی 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــزه ص ــن انگی ــا همی ب
ــه دســت آمــدن ایــن اطاعــات مــکان نگهــداری  ــا ب ب
ــایی  ــرج شناس ــا در ک ــک وی ــوهرش در ی ــه و ش غزال
 شــد و پلیــس در یــک عملیــات توانســت غزالــه 
و شــوهرش را پــس از ۲۱ روز از دســت آدمربایــان آزاد 
کنــد؛ همچنیــن چنــد متهــم در رابطــه بــا ایــن پرونــده 

بازداشــت شــدند. 
ــت  ــه از دس ــرد ک ــام ک ــدا اع ــس از آزادی ابت ــه پ غزال
آدمرباهــا شــکایتی نــدارد؛ امــا بعــدا مشــخص شــد کــه 

وی بــه دلیــل تــرس ســخنی بــه زبــان نیــاورده.

پلیــس گفــت کــه  بــه  بعــدی  اظهــارات  در  وی   
ــای او  ــن متهمــان و شــوهرش، پ ــی بی ــات مال اختاف

ــت. ــرده اس ــاز ک ــرا ب ــن ماج ــه ای ــز ب را نی
در ایــن بیــن، یکــی از متهمــان پرونــده کــه آرش نــام 
دارد، چنــد روز قبــل بــه دادســرای امــور جنایــی تهــران 
منتقــل شــد و در اظهاراتــش بــه بازپــرس امــور جنایــی 
تهــران گفــت: بیــن شــوهر غزالــه و گروگان گیرهــا یــک 
ــرار  ــی برق ــون تومان ــی 8۰۰ میلی ــاف حســاب مال اخت
ــه نــام ســمیه )یکــی از متهمــان( از مــن  بــود. زنــی ب
خودرویــی بــا قیمــت ۱7۰ میلیــون تومــان خریــده، امــا 
7۰ میلیــون تومــان از پــول را بــه مــن نــداده و قــرار بــود 
بــا چکــی بــه مبلــغ 7۰ میلیــون تومــان طلبــم تســویه 
ــم  ــا وی تســویه کن ــار می خواســتم ب ــن ب  شــود. چندی
و پولــم را بگیــرم، امــا نشــد تــا اینکــه یــک روز ســمیه 
بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت بــه شهرســتان بــروم. 
وی ادامــه داد: زمانــی کــه بــه شهرســتان رفتــم، متوجه 
ــی دارد  ــات مال ــه اختاف ــا شــوهر غزال شــدم ســمیه ب
و دوبــاره بــه تهــران بازگشــتم تــا اینکــه چنــد روز بعــد 
ــرای  ــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت ب ــاره ب ســمیه دوب
گرفتــن بقیــه پولــم بــه ویایــی در کــرج بــروم، چــک 
را تحویــل دهــم تــا پولــم را بــه مــن بدهــد. مــن نیــز 
ــه  ــه محــض ورود ب ــا ب ــم؛ ام ــی در کــرج رفت ــه ویای ب
ویــا متوجــه قضیــه گروگان گیــری شــدم. در ایــن 
پرونــده مــن بی گنــاه بــودم و تنهــا قربانــی اختافــات 

خانوادگــی شــدم. 
آرش کــه یــک نمایشــگاه ماشــین دارد، اظهاراتــش 
ــه داد: ســمیه از شــوهر  ــه ادام ــرس را این گون ــه بازپ ب
غزالــه 8۰۰ میلیــون تومــان طلــب داشــت. قــرار بــود او 
ــی اش  ــه بده ــرد و بقی ــه بگی ــوهر غزال ــش را از ش طلب
بــه مــرا بدهــد و هــر بــار کــه بــرای گرفتــن بدهــی بــا 
ــه محــض گرفتــن  وی تمــاس می گرفتــم، می گفــت ب
 طلبــش از شــوهر غزالــه چــک مــرا نقــد می کنــد 
ــرا  ــای م ــد و پ ــه نش ــا این گون ــد؛ ام ــم را می ده و طلب

ــرد.  ــاز ک ــری ب ــده گروگان گی ــه پرون ب
مرشــدلو  محمدمهــدی  اظهــارات،  ایــن  از   پــس 
بازپــرس پرونــده متهــم را در اختیــار مأمــوران اداره 
ــدم  ــرار ع ــا ق ــده ب ــرار داد و پرون ــدان ق ــی هم آگاه
ــه در  ــه دادســرای مربوط ــرای رســیدگی ب ــت ب صاحی

ــد. تســنیم ــال ش ــدان ارس هم

ــک زن  ــه ی ــی اش ب ــق و دلدادگ ــد عش ــاورش نمی ش ــا ب  علیرض
وی را گرفتــار جنایتــی تلــخ کنــد و بــه جــای بــودن کنــار خانــواده 
ــل را  ــدان درآورد. ماجــرای قت ــش ســر از زن ــد دو قلوی و دو فرزن

از زبــان او بخوانیــد.
 با مقتول آشنایی داشتی؟

نــه، او را نمی شــناختم. او شــوهر یکــی از اقــوام زن مــورد عاقــه ام 
بــود. حتــی تــا شــبی کــه جنایــت رخ داد، او را ندیــده بــودم و آن 

شــب اولیــن دیــدارم بــا او بــود کــه ایــن حادثــه تلــخ رخ داد.
 پس چرا او را به قتل رساندی؟

مــن قصــد قتــل نداشــتم و فقــط می خواســتم مــرد میانســال را 
بترســانم تــا دســت از مزاحمــت بــرای زن مــورد عاقــه ام بــردارد  

و دیگــر هــوس مزاحمــت بــه ســرش نزنــد.
 چرا مقتول مزاحم زن مورد عالقه ات بود؟

او در گذشــته دوســت داشــته بــا ایــن زن ازدواج کنــد کــه موفــق 
نشــده بــود. در ایــن ســال ها نیــز مــدام بــرای او ایجــاد مزاحمــت 
می کــرد تــا هــر طــور شــده باعــث شــود فریبــا از شــوهرش جــدا 
ــرای  ــن موضــوع همیشــه ب ــد. ســر همی ــا او ازدواج کن شــود و ب
ــم وی را  ــار ه ــی یک ب ــرد. حت ــت می ک ــاد مزاحم ــن زن ایج ای

آن قــدر کتــک زده بــود کــه انگشــت فریبــا شکســت.
 زن مــورد عالقــه ات چــرا از مــرد آشــنا شــکایت نکــرده 

بــود؟
ــا التمــاس  ــار ب ــد ب ــد. چن ــا هــم خویشــاوند بودن چــون آن هــا ب
ــدر  ــود این ق ــد خواســته ب ــا تهدی ــم ب ــار ه ــد ب و خواهــش و چن
ــت  ــم خواس ــار ه ــد ب ــود. چن ــده ب ــه بی فای ــود ک ــش نش مزاحم
شــکایت کنــد کــه خانــواده فریبــا اجــازه ندادنــد. او حتــی یک بــار 
از طریــق بــرادرش از مــرد مزاحــم خواســته بــود دســت از رفتارش 

ــا او و زندگــی اش کاری نداشــته باشــد. بــردارد و ب
از شــوهرش کمــک  تنبیــه مزاحــم  بــرای   فریبــا چــرا 

بــود؟ نگرفتــه 
ــد در  ــتن دو فرزن ــا داش ــت و ب ــاف داش ــوهرش اخت ــا ش او ب

ــد. ــی بودن ــتانه جدای آس
 تو با این زن چطور آشنا شدی؟

ــران کار می کــردم؛  مــن در یکــی از بخش هــای روزنامــه ای در ته
امــا دو ســال پیــش بــا توجــه بــه اینکــه از همســرم جــدا شــده 
بــودم، دو فرزنــدم را بــه خانــواده ام ســپردم و بــرای ادامــه 
تحصیــل در رشــته علــوم ارتباطــات بــه ایتالیــا ســفر کــردم. آبــان 
ــور شــدم  ــران آمــدم و مجب ــه ای ــادرم و بچه هــا ب ــدار م ــرای دی ب
مدتــی بمانــم. در همــان موقــع بــود کــه در یــک گــروه تلگرامــی 
کــه فریبــا در آنجــا عضــو بــود، مــن نیــز عضــو شــدم. ایــن شــد 

ــنایی مان. ــاز آش آغ
 بعد چه شد؟

مــا دو مــاه در تلگــرام بــا هــم دوســت بودیــم. او از وضــع 
ــختی هایی  ــی و س ــم از زندگ ــن ه ــت. م ــم گف ــی اش برای زندگ
ــد  ــم عاقه من ــه ه ــم ب ــم. کم ک ــش گفت ــودم برای ــیده ب ــه کش ک
ــا  ــد ب ــدا ش ــوهرش ج ــه از ش ــس از آنک ــود او پ ــرار ب ــدیم. ق ش
ــه  ــرای ادامــه زندگــی ب ــد و همــراه بچه هایمــان ب مــن ازدواج کن
ایتالیــا برویــم. فریبــا در کــرج مدیــر یــک باشــگاه ورزشــی بــود 
کــه مقتــول مــدام بــه آنجــا می آمــد و برایــش ایجــاد مزاحمــت 
ــان  ــی هردویم ــر زندگ ــخ ب ــک ورق تل ــی ی ــا زندگ ــرد؛ ام  می ک

زد.

 چطور شد مقتول به محل قتل آمد؟
قــرار شــد او بــا ترفنــدی بــه خانــه ای کــه در نزدیکــی خانــه فریبــا 
در فردیــس کــرج اجــاره کــرده بودیــم، بیایــد تــا تنبیهــش کنیــم 
ــتم  ــر بیس ــد. عص ــرش نزن ــه س ــت ب ــوس مزاحم ــر ه ــه دیگ ک
ــا مقتــول تمــاس گرفــت  بهمــن ســال گذشــته بــود کــه فریبــا ب
و بــه بهانــه ای کــه می خواهــد بــا او حــرف بزنــد، وی را بــه خانــه 

اجــاره ای کشــاند.
 مقتول متوجه حضور تو در آن خانه شد؟

ــه، او اصــا نمی دانســت مــن در آنجــا هســتم. گمــان می کــرد  ن
فریبــا در ایــن خانــه تنهاســت. هــر چــه خریــده بــود را در 
آشــپزخانه گذاشــت و بعــد ســمت اتــاق  نشــیمن آمــد و شــروع 
بــه حــرف زدن بــا فریبــا کــرد. آن هــا در حــال حــرف  زدن بودنــد 
کــه دعوایشــان شــد. فریبــا از او می خواســت کــه دســت از 
ــه  ــا حادث ــد ت ــان ده ــش پای ــه مزاحمت های ــردارد و ب ــرش ب س
ــود. همــان موقــع  ــا آن مــرد دســت بردار نب تلخــی رخ ندهــد؛ ام
بــا شــنیدن ســروصدای آن هــا سراســیمه از حمــام خــارج شــدم. 
فریبــا را بــه کنــاری کشــاندم و مــرد مزاحــم را هــول دادم. در ایــن 
میــان ناگهــان او پایــش لیــز خــورد، تعادلــش را از دســت داد و 

بــه دیــواره اتــاق برخــورد کــرد.
 بعد چه شد؟

ــا دســتپاچه شــدیم.  خــون از ســرش جــاری شــد. مــن و فریب
ــم. مقــداری قــرص از لباســش  ــد چــه کار کنی نمی دانســتیم بای
بیــرون ریخــت؛ همــراه یــک اســپری اشــک آور. می خواســتیم او 
را نجــات دهیــم کــه نشــد. ضربــه ای کــه بــه ســرش خــورده بــود 
آنقــدر محکــم بــود کــه باعــث شــد وی همــان موقــع فــوت کنــد. 
وحشــت کــرده بودیــم و نمی دانســتیم بایــد بــا جســد چــه کنیــم.

 چطور جسد را از آپارتمان خارج کردید؟
ــرق ســاختمان قطــع شــد  ــود. ب ــح ب ــار صب  نزدیــک ســاعت چه

و نگهبان به  درستی ما را نمی دید. 
خــودروی آزرای مقتــول هــم در قســمتی از پارکینــگ پــارک 
ــه  ــان متوج ــه نگهب ــد بی آنک ــی می ش ــه راحت ــه ب ــود ک ــده ب ش
شــود، خــودرو را از در دیگــر خــارج کــرد. جســد را داخــل پتویــی 
پیچیدیــم و دو نفــری از طبقــه ســوم پاییــن آوردیــم و در صندلــی 
ــرک  ــع را ت ــرعت مجتم ــه س ــد ب ــتیم. بع ــودرو گذاش ــب خ عق

ــم. کردی
 جسد را کجا رها کردید؟

ــا جســد داخــل  ــد ب ــم و نمی دانســتیم بای ــی ترســیده بودی خیل
خــودرو چــه کنیــم. پــس از طــی مســافتی بــه ســمت جــاده تلــو 
ــر  ــود دارد. تغیی ــی وج ــی پادگان ــد در آن حوال ــادم آم ــم. ی رفتی
مســیر دادیــم و بــه ایــن جــاده رفتیــم. در آنجــا جســد را از داخــل 
خــودرو بیــرون کشــیدیم و نزدیــک ســیم های خــاردار انداختیــم.

 چطور بازداشت شدی؟
ــه  ــا بازداشــت شــده، خــودم را ب ــی کــه متوجــه شــدم فریب زمان

ــردم. ــی ک ــس معرف اداره پلی
 حرف پایانی؟

ــواده مقتــول طلــب بخشــش می کنــم.  خیلــی پشــیمانم. از خان
ای کاش می رفتیــم و از آن مــرد مزاحــم شــکایت می کردیــم 
کــه ایــن ماجــرای تلــخ رخ نمــی داد. شــاید او اکنــون زنــده بــود و 
سرنوشــت مــن و زن مــورد عاقــه ام این طــور تلــخ و کارمــان بــه 

ــدان کشــیده نمی شــد. رکنــا زن

سناریویی برای قتل مرد مزاحم
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قطــع درختــان، اســتفاده از ســوخت های فســیلی، 
شــکار بی رویــه حیوانــات و گســترش شــهرها 
ــه شــکل بی ســابقه ای  ــن را ب ــره زمی ــات در ک حی
ــد جــدی  ــا تهدی ــن تنه ــه ای ــد. البت ــد می کن تهدی
ــوان  ــاید بت ــروزه ش ــت. ام ــت نیس ــط زیس محی
بعــد از آلودگــی هــوا، بزرگ تریــن مشــکل محیــط 
ــر در  زیســت را رهــا کــردن زباله هــای تجزیه ناپذی

طبیعــت دانســت. 
ــه دو شــکل  زباله هــای انســانی امــروزه بیشــتر ب
اول  شــکل  می شــود؛  طبیعــت  چرخــه  وارد 
خیلــی  اســت کــه  شــهروندان  بی ماحظگــی 
ــاک ایــن  ــه عواقــب خطرن ــدون توجــه ب راحــت ب
رهــا  طبیعــت  دل  در  را  خــود  زباله هــای  کار، 

 . می کننــد
از  زباله هــا  ســازمان یافته  دفــن  دوم  شــکل 
بســیاری  متاســفانه  شهرداری هاســت.  طــرف 

ــد  ــه ندارن ــت زبال ــکان بازیاف ــه ام ــهرهایی ک از ش
اقــدام بــه دفــن زبالــه می کننــد. 

ایــن کار نه تنهــا زمین هــای بســیاری را از بیــن 
ــه  ــا ب ــن زباله ه ــیرابه ای ــوذ ش ــه نف ــرد، بلک می ب
ــع  ــدن مناب ــوده ش ــث آل ــی باع ــای زیرزمین آب ه
آبــی هــم می شــود؛ ایــن آلودگــی نه تنهــا گیاهــان 
را از بیــن می بــرد بلکــه ســامت انســان ها را نیــز 

ــدازد. ــه خطــر می ان ــه شــدت ب ب
 محیط زیست ما

ــا وجــود گســتره وســیع طبیعــی، از  ــا ب کشــور م
لحــاظ منابــع آبــی و همچنیــن جنــگل بــه شــدت 
ــه همیــن دلیــل هــم  ــا کمبــود مواجــه اســت؛ ب ب
ــت  ــود از اهمی ــع موج ــدک مناب ــن ان ــظ همی حف
بســیاری برخــوردار اســت؛ امــا متاســفانه حــال و 

ــران اصــا خــوب نیســت.  روز طبیعــت در ای
منابــع آبــی کــه بــا مصــرف بی رویــه بــه وضعیــت 
بحرانــی رســیده و جنگل هــا هــم هــر روز بیــش از 
پیــش بــرای ســودجویی عــده ای از بیــن می رونــد. 

بــه ایــن مشــکات بایــد حجــم انبــوه زبالــه را نیــز 
اضافــه کــرد. 

ــه شــهرهای  ــر ســفری ب ــد ســال اخی ــر در چن اگ
مهم تریــن  از  یکــی  کــه  کشــور  شــمالی 
ــا  ــته اید، حتم ــت داش ــای ایرانی هاس تفریحگاه ه
بــا حجــم انبــوه زباله هــای رهاشــده برخــورد 
کرده ایــد؛ زباله هایــی کــه بیشــتر آن را پاســتیک 

می دهــد.  تشــکیل 
ــمال  ــه ش ــص ب ــا مخت ــوع تنه ــن موض ــه ای البت
ــران  ــا در تمــام طبیعــت ای کشــور نیســت و تقریب

ــت. ــن روال اس ــر همی ــاع ب اوض

در حقیقــت چــه در شــکل اول رهاســازی زبالــه و 
چــه در شــکل دوم، ایــن مــردم هســتند کــه نقش 

ــد.  ــده ای دارن تعیین کنن

یــا  زبالــه در طبیعــت  فرهنــگ رهــا نکــردن 
تفکیــک زباله هــا بایــد ابتــدا از خــود مــردم 
شــروع شــود و هــر کــدام از مــا بایــد ایــن موضوع 

را بــه نســل های آینــده نیــز انتقــال دهیــم.
 فرنگ نادرست

)یــا  غالــب  نادرســت  فرهنگ هــای  از  یکــی 
بهتــر اســت بگوییــم بی فرهنگی هــای غالــب( 
در کشــور ایــن اســت کــه افــرادی کــه زبالــه 
می ریزنــد اعتقــاد دارنــد کــه مــا زبالــه می ریزیــم 
ــع  ــه جم ــت ک ــئوالن اس ــت و مس ــه دول و وظیف
کننــد؛ در حالــی کــه خــوب می دانیــم کــه اگــر هــر 
کــدام از مــا در روز تنهــا یــک زبالــه در خیابــان رهــا 
ــت  ــن دول ــا امکانات تری ــن و ب ــم قدرتمندتری کنی
ــا را  ــن زباله ه ــی ای ــد تمام ــز نمی توان ــان نی جه

ــد.  جمــع کن
ــا  ــه ب ــه ای ک ــر زبال ــن موضــوع ه ــا دانســتن ای ب
دســت مــا در طبیعــت رهــا می شــود، نوعــی 

خیانــت بــه کشــورمان محســوب می شــود. 
ــب  ــت، عجی ــاور خیان ــن ب ــرای برخــی ای شــاید ب
بــه نظــر برســد؛ امــا خیانــت تنهــا دادن اطاعــات 
ــد پذیرفــت هــر  ــه دشــمن نیســت؛ بای نظامــی ب
ــی  ــدازد، نوع ــر بین ــه خط ــور را ب ــه کش ــی ک عمل
ــه را  خیانــت محســوب می شــود. فــردی کــه زبال
ــردم  ــامت م ــد و س ــا می کن ــت ره در دل طبیع
و محیــط زیســت نســل آینــده را بــه خطــر 
می انــدازد، در حــال خیانــت بــه کشــورش اســت. 

ــال کشــورمان  ــا در قب ــه همــه م ــد پذیرفــت ک بای
ــتیم. ــئول هس مس

 مسئولیت
ــود  ــط خ ــه محی ــتیم ک ــئول هس ــا مس ــه م هم
ــدان  ــل فرزن ــا در مقاب ــم. م ــگاه داری ــزه ن  را پاکی
ــرای »حــق داشــتن  ــن ســرزمین، ب ــودکان ای و ک
مســئول هســتیم.  پاکیــزه«  زیســت  محیــط 
بــا توجــه  را  ایــن مســئولیت  بایــد   بنابرایــن 
و دلســوزی هرچــه تمام تــر بــه یکدیگــر یــادآوری 
بــه  نهایــت  در  بایــد  مســئولیتی کــه  کنیــم؛ 
ــل  ــم و منتق ــوزش دهی ــردا آم ــل ف ــدان نس  فرزن

کنیم.
 بــدون حــس مســئولیت و دلســوزی بــرای خــود 
و نیــز آگاهــی کامــل از عواقــب عمــل خــود هیــچ 

تدبیــری فایــده و اثــر مثبــت نخواهــد داشــت. 
شــهرداری  کــه  تدابیــری  شــما  نظــر   بــه 
و ســازمان های مختلــف انجــام می دهنــد، ماننــد 
دو برابــر کــردن کارکنــان شــهرداری، افزایــش 
شــیفت کارگــران خدماتــی بــرای جمــع آوری 
زباله هــا و جــارو کــردن ســطح خیابان هــا در 
ــه ــطل های زبال ــردن س ــر ک ــد براب ــبانه روز، چن  ش

ــی و  ــدون آگاه ــات و... ب ــردن، تبلیغ ــزه ک مکانی
ــت؟  ــد داش ــری خواه ــگان تاثی ــه هم توج

ایــن تأثیــر زمانــی لمس شــدنی خواهــد بــود کــه 
ــان  ــت خودم ــط زیس ــه محی ــبت ب ــا نس ــه م هم

احســاس مســئولیت داشــته باشــیم.

کیمیای وطن بررسی کرد:

زباله، زخمی بر دل طبیعت

دبیــر شــورای ســامت دهــان وزارت بهداشــت از موفقیــت 
سیاســت ها و برنامه هــای دولــت تدبیــر و امیــد در کاهــش 
میــزان پوســیدگی دندانــی دانش آمــوزان ۱۲ ســاله ایرانــی خبــر 
ــه  ــوع ک ــن موض ــه ای ــاره ب ــا اش ــکری ب ــعید عس ــر س داد. دکت
ــا  ــان ب ــامت ده ــول س ــرح تح ــده در ط ــت های اتخاذش سیاس
اســتناد و مبتنــی بــر شــواهد علمــی بــه تصویب شــورای ســامت 
دهــان رســیده، اظهــار کــرد: مداخــات پیشــگیرانه بــا اســتفاده از 
وارنیــش فلورایــد بــرای دانش آمــوزان مقطــع ابتدایــی بــه عنــوان 
ــیدگی  ــروز پوس ــش ب ــرای کاه ــد ب ــر و کارآم ــکار مؤث ــک راه ی
ــه  ــای تفاهم نام ــس از امض ــاب و پ ــتانی انتخ ــودکان دبس در ک
مشــترک بــا وزارت آمــوزش و پــرورش، بــا همــت دفتــر ســامت 
دهــان معاونــت بهداشــتی و فعالیــت دلســوزانه و مدبرانــه همــه 
ــور از  ــر کش ــکی سراس ــوم پزش ــگاه های عل ــئوالن در دانش مس

ســال ۱3۹۴ تاکنــون بــه مــورد اجــرا گذاشــته شــده اســت. وی 
ــوزش و  ــئوالن وزارت آم ــازنده مس ــای س ــا همکاری ه ــزود: ب اف
پــرورش در طــی اجــرای برنامــه ارتقــای ســامت دهــان کــودکان 
ــش  ــت وارنی ــاالنه دو نوب ــور، س ــاط کش ــام نق ــتانی در تم دبس
ــر  ــد ب ــا تاکی ــان ب ــت ده ــای بهداش ــی و آموزش ه فلورایدتراپ
ــاد  ــامت، ایج ــواد س ــش س ــه، افزای ــردی روزان ــای ف مراقبت ه
عــادات و رفتارهــای مانــدگار بهداشــتی در نظــر گرفتــه و انجــام 
ــاخص  ــبختانه ش ــرد: خوش ــه ک ــکری اضاف ــت. عس ــده اس ش
DMFT کــودکان ۱۲ســاله دبســتانی کــه پیــش از اجــرای طــرح 
وارنیــش فلورایدتراپــی در کشــور ۲.۰۹ بــود، در آخریــن پیمایــش 
انجام شــده بــه عــدد ۱.8۴ صــدم تنــزل یافتــه و می تــوان ایــن 
ــزرگ در  ــرخ پوســیدگی را یــک موفقیــت بســیار ب کاهــش در ن

حــوزه ســامت دهــان دانســت. ایســنا

اولین بــار  بــرای  گفــت:  زندان هــا  ســازمان  رئیــس 
بیماری هــای  بــر  عــاوه  کشــور  زندان هــای  در 
غیرواگیــردار  بیماری هــای  بــه  رســیدگی  واگیــردار 
می گیریــم  نظــر  در  هــم  را  زندان هــا  در   مددجویــان 
ــت:  ــر گف ــر جهانگی ــر اصغ ــم. دکت ــیدگی می کنی ــه آن رس و ب
در ابتــدای مدیریــت و ســاماندهی کاهــش جمعیــت کیفــری 
دســتگاه های  و  زندان هــا  ســازمان  هدف گذاری هــای 
مربوطــه بــر کاهــش ۱۰ درصــدی جمعیــت کیفــری بــود 
ــا عنایــت الهــی و همــکاری همدیگــر توانســتیم رقمــی  کــه ب
ــان را کاهــش دهیــم.  ــا 8 درصــد جمعیــت زندانی حــدود ۵ ت
ــور  ــای کش ــار در زندان ه ــن ب ــرای اولی ــا ب ــه داد: م وی ادام
ــای  ــه بیماری ه ــردار رســیدگی ب ــای واگی ــر بیماری ه ــاوه ب ع
غیرواگیــردار مددجویــان در زندان هــا را هــم در نظــر گرفته ایــم 

و بــه ایــن مســئله رســیدگی و بــرای آن برنامه ریــزی می کنیــم. 
ــروی  ــت نی ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــا ب ــازمان زندان ه ــس س رئی
ــاوت  ــت اســتخدامی متف ــرادی را در وضعی انســانی گفــت: اف
ــرارداد کارگــری،  ــوان ق ــه عن ــه نحــوی کــه عــده ای ب ــم؛ ب داری
ــده اند و  ــتخدام ش ــمی اس ــی و رس ــی، پیمان ــرکتی، حجم ش
ــح  ــه هســتند. وی تصری ــه مجموع در حــال خدمات رســانی ب
ــوع  ــراد در بحــث ن ــن اف ــه ای ــه اینک ــب توج ــه جال ــرد: نکت ک
ــف  ــرح وظای ــغلی و ش ــت ش ــا در موقعی ــانی کام خدمات رس
ــوع  ــاس ن ــر اس ــان ب ــای آن ــی در آمده ــتند؛ ول ــی هس ثابت
دریافتــی تفــاوت دارد کــه بــرای ایــن همــکاران عزیــز تدابیــری 
اتخــاذ شــود تــا حقــوق کارمنــدان موقــت در رونــد زندگــی آنان 
مشکل ســاز نشــود؛ ضمــن اینکــه بــرای کارمنــدان رســمی نیــز 

ــه اســت. مهــر ــی صــورت گرفت راهکارهای

دبیر شورای سالمت دهان وزارت بهداشت خبر داد:

کاهش میزان پوسیدگی دندانی دانش آموزان 12 ساله
رئیس سازمان زندان ها خبر داد:

رسیدگی به بیماری های غیرواگیردار زندانیان

،،
کــه  هســتیم  مســئول  مــا  همــه 
محیــط خــود را پاکیــزه نــگاه داریــم. 
مــا در مقابــل فرزنــدان و کــودکان 
ایــن ســرزمین، بــرای »حــق داشــتن 
محیــط زیســت پاکیــزه« مســئول 

هســتیم



امامرضا)ع(میفرمایند:
مردمبهاجنامروزهامرشدهاندتادردگرسنگیو

تشنگیرابفهمندوبهواسطهآنفقروبیچارگیآخرت
رادریابند.

نشریات جهان 27 می 2017

گاردین صفحه اول روزنامه 

- می بمب گذاری را با حمله به کوربین در مرکز توجه انتخابات قرار داد

صفحه اول روزنامه لبنانی االخبار
- تروریسم قبطی ها را تعقیب می کند؛ پاسخ مصری در 

لیبی و سوریه

- یک دیپلمات روس: کوشنر به دنبال یک کانال ارتباطی محرمانه بودصفحه اول روزنامه واشنگتن پست

صفحه اول روزنامه لبنانی بلد
-ارتش سوریه سیطره بر راه استراتژیک را 
 

بازپس گرفت

زندگیامروز یکشنبه 07 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 440 روزنامه
دریچه

 پیکر حمید آخوندی تهیه کننده سینما و تلویزیون و از جانبازان دوران 
دفاع مقدس، روز شنبه با حضور جمعی از هنرمندان و وزیر دفاع تشییع 

شد. - عکس از ایرنا

 دریاچه بحرالمیت که بین سرزمین های اشغالی و اردن واقع شده
 کم عمق ترین و شورترین پهنه آبی جهان محسوب می شود و بر اساس

پیش بینی ها تا سال ۲۰۵۰ به طور کامل خشک خواهد شد.

 استهالل ماه مبارک رمضان در اصفهان 
 عکس از ایمنا  

   تشییع پیکر شهید مدافع حرم علیرضا رضایی در اصفهان 
عکس از ایمنا

 نیروهای ارتش فیلیپین با پشتیبانی هلیکوپترها برای پس گرفتن شهر 
ماراوی، در جنوب فیلیپین از پیکارجویان وابسته به داعش وارد این 

شهر شدند - عکس از رویترز  

 مسابقات بین المللی آفرود قزوین با همکاری وزارت ورزش 
 و فدراسیون اتومبیلرانی و به همت هیئت اتومبیلرانی

استان قزوین برگزار شد. - عکس از تسنیم  

جدول سودوکو - شماره 46

حدیث روز

کاریکاتور - ترامپ، مهمات تروریست ها را تحویل عربستان داد! 

وسائل الشیعه، ج 4، ص 4
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فارس

   ترفندهای خانه داری
شیوه درست سرخ کردن غذا

روغن هایــی بــرای چنــد بــار ســرخ کــردن مناســب 
اســت کــه نقطــه دود باالیــی داشــته باشــند.

ــرای پخــت غــذا، روش آب پــز  ســالم ترین روش ب
کــردن اســت. در صورتــی کــه ناچــار هســتید غــذای 
ــن  ــد از روغ ــد، بای ــرخ کنی ــن س ــا روغ ــود را ب خ

ــد. ــتفاده کنی ــرخ کردنی اس ــوص س مخص
ــرای  ــار ب ــک ب ــه ی ــی را ک ــد روغن ــر قصــد داری  اگ
ســرخ کــردن از آن اســتفاده کرده ایــد، دوبــاره 
مــورد اســتفاده قــرار دهیــد، بایــد هنــگام خریــد در 

ــد. ــت کنی ــن دق ــوع روغ انتخــاب ن
ــه  ــد ک ــی را انتخــاب کنی ــد روغن ــن منظــور بای  بدی
نقطــه دود باالیــی دارد؛ یعنــی روغنــی کــه پیــش از 
اینکــه ســطح آن تولیــد دود کنــد، بتــوان تــا درجــه 

زیــادی آن را حــرارت داد. 
ــه نقطــه دود می رســد، ترکیــب آن  وقتــی روغــن ب
شــروع بــه تغییــر می کنــد و کف هایــی روی آن 
ــن اســت و  ــه حــاوی آکرولئی تشــکیل می شــود ک

ــوزاند. ــم را می س چش
ــه دود  ــن، نقط ــتفاده از روغ ــار اس ــر ب ــس از ه  پ
ــی  ــن، روغن ــرای همی ــد و ب ــن می آی ــن پایی روغ
ــار ســرخ کــردن مناســب اســت کــه  ــد ب ــرای چن ب

ــد. بیتوتــه ــته باش ــی داش ــه دود باالی نقط

   سالم باشیم
توصیه هایی به نوجوانان

اگــر می خواهیــد فــردی قدبلنــد و بــا اعتمادبه نفــس باشــید 
بایــد دور بعضــی عــادات غلــط را خــط بکشــید. کارشناســان 
هشــدار می دهنــد کــه نوجوانــان از مصــرف قرص هــای 
ــات در  ــاس تحقیق ــر اس ــد. ب ــاب کنن ــی اجتن ــل رژیم مکم
مکمل هــای رژیمــی مــواد شــیمیایی ســمی وجــود دارد کــه 
ــدن و درنتیجــه  ــه هورمون هــای ب ــد باعــث آســیب ب می توان
ــود.  ــان ش ــامت روان نوجوان ــی س ــد و حت ــال در رش اخت
 به تازگــی در کشــورهای غربــی مــد الغــری رواج یافتــه 
و نوجوانــان بــه شــدت بــه دنبــال جدیدتریــن روش هــا بــرای 
الغــری هســتند. بســیاری از آن هــا بــا وجــود اینکــه در ســن 
رشــد بــه ســر می برنــد، امــا بــرای الغــر مانــدن، مــواد غذایــی 
ــد  ــم نمی خورن ــی مه ــه زمان ــن بره ــدن را در ای ــاز ب ــورد نی م
یــا از رژیم هــای غذایــی و قرص هــای الغــری اســتفاده 
ــن  ــژه بی ــری را به وی ــه الغ ــل ب ــان تمای ــد. کارشناس می کنن
ــدار  ــته اند و هش ــران دانس ــدید تر از پس ــیار ش ــران بس دخت
ــی  ــرای تمام ــری ب ــای الغ ــرف قرص ه ــه مص ــد ک می دهن
ســنین خطرنــاک اســت و اســتفاده از آن بایــد محدود شــود.  
قرص هــای مکمــل الغــری باعــث تغییــر در عملکــرد طبیعــی 
اعضــای بــدن می شــوند و مصــرف آن هــا می توانــد بــه 
بیمــاری اعصــاب، مشــکات قلبی تنفســی، سوخت وســاز 
ــی         ــی ســکته قلب ــوی ســر و حت ــزش م ــدن، ری ــادی ب غیرع

ــرگ منجــر شــود. بهداشــت نیوز ــت م ــزی و در نهای و مغ

علت بدزبانی برخی کودکان
ــان  ــی  فرزندانش ــران  بدزبان ــن  نگ ــیاری  از والدی ــروزه  بس ام
ــوع  ــن  ن ــه ای ــه  آن هــا چگون هســتند و از خــود می پرســند ک

ــد؟ ــاد گرفته ان ــرف زدن را ی ح
ساســان احمــدی، کارشــناس مســائل اجتماعــی، می گویــد: 
کــودک،  والدیــن  خــود را بــه  عنــوان  اولیــن  الگوهــای  زندگــی  
می پذیــرد و چــون  بــه  آن هــا عشــق  مــی ورزد و آنــان  را 
او  بــرای   والدیــن   رفتــار  می دانــد،  قــوی   ســمبل هایی  
ــا اشــاره بــه اینکــه از  شــاخص  و الگــو قــرار می گیــرد. وی ب
دیگــر علــل یادگیــری  کام  زشــت و فحــش، ارتبــاط  کــودکان  
بــا دوســتان  و بچه هــای  دیگــر اســت، خاطرنشــان می کنــد: 
بســیاری  اوقــات  کــودکان  عامــل  فحــش یــا بدزبانــی  
ــای   ــر ج ــه  و ه ــه، کوچ ــودک، مدرس ــد ک ــد و در مه یکدیگرن
دیگــری  کــه  بچه هــا فرصــت  بــازی و به ویــژه  درگیــری  پیــدا 

ــرد. ــن  بدآمــوزی  صــورت  بگی ــد، ممکــن  اســت  ای کنن
ایــن کارشــناس اجتماعــی ادامــه می دهــد: والدیــن بایــد بــه 
 طــور کلــی ناســزاگویی را تــرک کننــد؛ همچنیــن بــه کــودک 
توضیــح دهنــد کــه رفتــار قبلــی آن هــا درســت نبــوده اســت. 
ــار  ــه رفت ــر گون ــاهده ه ــه مش ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــدی ب احم
ــد  ــا دارد و بای ــار بزرگ تره ــه در رفت ــودکان ریش ــار ک ناهنج
علتــش را در کنش هــای زندگــی خانوادگــی جســت وجو 
ــاری  ــونت رفت ــی، خش ــی، بدزبان ــد: دروغ گوی ــرد، می افزای ک
و رفتارهــای ناپســند اجتماعــی، حاصــل نگــرش کــودک در 

ــت. ایســنا ــی اس ــی خانوادگ زندگ

   سبک زندگی   خانواده
 درس زندگی حضرت زهرا برای ما

ــوری  ــروز در دوران جمه ــز! ام ــان عزی ــن، جوان ــزان م عزی
ــه  ــت ک ــه هس ــاد جامع ــرای آح ــت ب ــن فرص ــامی ای اس
ــه  ــد، مؤمنان ــی کنن ــت زندگ ــد، درس ــت کنن ــت حرک درس
ــی  ــد. درس زندگ ــی کنن ــت زندگ ــا عف ــد، ب ــی کنن زندگ
صدیقــه  طاهــره، فاطمــه  زهــرا )ســام هللا علیها( ایــن 
اســت بــرای مــا: تــاش، اجتهــاد، کوشــش، پــاک زندگــی 
ــور  کــردن؛ همچنان کــه آن بزرگــوار یکپارچــه معنویــت و ن
ــِة  ــِة النَّقیَّ قیَّ ــَرِة التَّ ــَرِة الُمَطهَّ ــَرِة الّطاِه ه ــود: الطُّ ــا ب و صف
ــة[ الزَّکَیــة؛ پاکــی و آراســتگی و تقــوا و نورانیــت آن  ]الرَّضیَّ
بزرگــوار، همــان چیــزی اســت کــه در طــول تاریــخ تشــیع 

ــت.    ــوده اس ــایه افکن ب ــا س ــارف م ــر مع ب

 دفاع عالمانه از والیت
ایشــان در محیــط علــم هــم یــک دانشــمند واالســت. آن 
ــجد  ــا در مس ــام هللا علیه ــرا س ــه  زه ــه فاطم ــه ای ک خطب
ــه ای  ــرده، خطب ــراد ک ــر ای ــت پیغمب ــد از رحل ــه، بع مدین
ــا  ــزرگان فصح ــی »ب ــه  مجلس ــه  عام ــه گفت ــه ب ــت ک  اس
و بلغــا و دانشــمندان بایــد بنشــینند کلمــات و عبــارات آن 
ــد!« این قــدر پرمغــز اســت! از لحــاظ زیبایــی  ــا کنن را معن
ــن کلمــات نهج الباغــه  ــن و بلندتری ــل زیباتری ــری، مث هن
ــجد  ــی رود در مس ــام هللا علیها م ــرا س ــه  زه ــت. فاطم اس
مدینــه، در مقابــل مــردم می ایســتد و ارتجــااًل حــرف 
می زنــد! )بیانــات رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار بــا جمعــی از 
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ــف  ــای مختل ــا نان ه ــیم و ب ــه می شناس ــر هم ــه دیگ ــبزی را ک ــر و س ــان، پنی ن
خوردیــم. در ایــن مطلــب می خواهیــم بــه شــکلی مدرن تــر و متفــاوت  ایــن نــان 

و پنیرهــا را آمــاده کنیــم. بقچــه پنیــر و ســبزی! بــا مــا همــراه باشــید. 

 طرز تهیه
1. شــیر ولــرم را داخــل کاســه ای بریزیــد و شــکر را بــه آن اضافــه کنیــد 
ــه  ــود. مای ــل ش ــیر ح ــکر در ش ــا ش ــد ت ــم بزنی ــقی ه ــتفاده از قاش ــا اس و ب
 خمیــر را بــه آن اضافــه کنیــد و کنــار بگذاریــد تــا پــف کنــد و بــه عمــل 

بیاید.
پیمانــه  یــک دوم  بــا  بشــکنید؛ ســپس  داخــل کاســه ای  را  تخم مــرغ   .2
هــم  چنگالــی  از  اســتفاده  بــا  و  مخلــوط کنیــد  نمــک  و  مایــع   روغــن 
ــوط  ــقی مخل ــتفاده از قاش ــا اس ــه و ب ــه آن اضاف ــر را ب ــه خمی ــد مای ــد. بع بزنی

ــد. کنی
3. آرد را کم کــم بــه مــواد اضافــه کــرده و بــا کمــک دســت مخلــوط کنیــد تــا بــه 

شــکل خمیــری درآیــد کــه حالــت چســبندگی نداشــته باشــد. 
ــدت 3 ســاعت اســتراحت  ــه م ــا دســتمالی بپوشــانید و ب ســپس روی آن را ب

ــر شــود. ــد و حجــم آن دو براب ــا پــف کن ــد ت دهی
را روی ســطحی صــاف و  آماده شــده  از وردنــه ای خمیــر  بــا اســتفاده   .4

آردپاشی شــده، بــه ضخامــت 0.5 ســانتی متــر پهــن کنیــد.
5. بــا قالــب گــرد بــه قطــر 10 ســانتیمتر، از خمیــر دایره هایــی جــدا و بــا فاصلــه 
1 ســانتیمتر از مرکــز دایــره روی شــعاع ها برشــی ایجــاد کنیــد. )بــه ایــن ترتیــب 

روی هــر دایــره چهــار بــرش خواهیــد داشــت.(
6. در مرکــز دایــره مقــداری از مخلــوط پنیــر فتــا )یــا پنیــر خامــه ای( و ســبزی 
)شــامل ریحــان و پیازچــه( گذاشــته و برش هــای مثلثــی را روی پنیــر و ســبزی 
بگذاریــد و بــه یکدیگــر بچســبانید؛ بــه طــوری کــه بــه شــکل گل درآیــد. )ایــن کار 

را تکــرار کنیــد تــا مــواد تمــام شــود.(
ــا 1 قاشــق ســوپخوری و روغــن مایــع چــرب کنیــد و خمیــر  7. ســینی فــر را ب

ــد. ــه، درون آن بچینی ــا فاصل ــاده را ب آم
ــده( را روی  ــی زده ش ــا چنگال ــرغ )ب ــی زرده تخم م ــتفاده از قلم موی ــا اس 8. ب

ــد. ــن کنی ــیاه دانه تزئی ــد و س ــا کنج ــد و روی آن را ب ــر بمالی خمی
9. ســینی حــاوی خمیــر را در طبقــه وســط فــر کــه از قبــل بــا دمــای 180 درجــه 

ســانتیگراد گــرم شــده، حــدود 30 دقیقــه قــرار دهیــد تــا بپــزد. برترین هــا
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