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 شورای عالی انقالب فرهنگی 
به سند 2030 بپردازد

در صفحه سیاست )2( بخوانید

امام خمينی)ره( و اقتصاد
خمینــی)ره(  امــام  حضــرت  کــه  مســائلی  از 
پافشــاری  و  تاکیــد  آن  بــر  بارهــا  و   بارهــا 

یــادآوری  را  آن  مختلــف  مناســبت های  بــه  و   کردنــد 
ــد، موضــوع مهــم خودکفایــی در تمامــی ابعــاد و  فرمودن

زمینه هاســت.
 ایشــان رســیدن بــه اهــداف و آرمان هــای اصلــی انقــاب 
اســامی را منــوط بــه رســیدن بــه خودکفایــی و اســتقال 
کامــل و جامــع در تمامــی ابعــاد می دانســتند؛ بــه همیــن 
دلیــل ایــن مهــم بارهــا در ســخنان امــام عزیز تکرار شــده 
و ایشــان از همــگان بــرای تحقــق آن دعــوت و همــگان 

کرده انــد. را بــه ایــن امــر تشــویق 
 از منظــر امــام)ره(، انقــاب اســامی بــدون اســتقال 
انقــاب  ایــن  حفــظ  و  نمی شــود  کامــل  همه جانبــه 
مســتلزم رســیدن بــه خودکفایــی و اســتقال همه جانبــه 

و قطــع هرگونــه وابســتگی بــه دشــمنان اســت...
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ــتیم.  ــان هس ــارک رمض ــاه مب ــومین روز از م در س
ایــن مــاه، مــاه رحمــت و مغفــرت و عبــادت و 
ــی  ــت؛ ماه ــان های روزه دار اس ــال انس ــد و کم رش
ارزشــمند اســت کــه توفیــق بهره بــرداری از برکاتــش 

می رســاند.  انســانیت  اوج  بــه  را  انســان 
محرومــان از ایــن فریضــه، درهــای رحمــت الهــی را 
بــه روی خــود می بندنــد و خــود را از ســاخته شــدن 
ــا  ــد؛ ام ــت، دور می کنن ــان اس ــه حقش ــدی ک و رش
ــد  ــی نباش ــب عال ــد روزه اش در مرات روزه دار هرچن
رشــد خواهــد کــرد و از پرتگاه هــای نفســانی نجــات 

می یابــد.
ــا شــرایط روزه و روزه دار  ــام رضــا)ع( در رابطــه ب ام
واقعــی فرمایش هــای ارزشــمندی دارنــد. از آن 
جملــه در »فقه الرضــا« روایــت شــده کــه امــام 
ان  هللا  یرحمــک  اعلــم  »و  فرمودنــد:  رضــا)ع( 
ــه هللا عزوجــل علــی االلســن  الصــوم حجــاب ضرب
ــی  ــوارح ... حت ــائر الج ــار و س ــماع و االبص و االس
ــی کل  ــل هللا عل ــد جع ــار، و ق ــن الن ــه م ــتر ب یس
جارحــة حقــا للصیــام فمــن ادی حقهــا کان صائمــا 
و مــن تــرک شــیئا منهــا نقــص مــن فضــل صومــه 

ــا«  ــرک منه ــا ت بحســب م
»بــدان )ای روزه دار( خــدای رحمتــت کنــد کــه بــه 
ــد  ــه خداون ــت ک ــی اس ــتر و حجاب ــتی روزه س راس
ــایر  ــم ها و س ــا و چش ــا و گوش ه ــر زبان ه آن را ب
جــوارح زده اســت ... تــا آنکــه بــه ســبب روزه 
)آن هــا( را از آتــش بپوشــاند )و حفــظ کنــد(. و 
ــرای هــر یــک از جــوارح، حقــی  ــد ب مســلما خداون
ــق آن  ــس ح ــر ک ــس ه ــرار داده؛ پ ــرای روزه ق ب
ــان،  ــق زب ــرام، ح ــدن ح ــم، ندی ــق چش ــو )ح عض
بســته بــودن از حــرام و ...( را ادا کنــد، روزه دار 
)واقعــی( اســت و هــر کــس چیــزی از ایــن حقــوق 
را تــرک کنــد، بــه میزانــی کــه تــرک کــرده از فضــل 
)و اثــر( روزه خــود کاســته اســت.« )فقه الرضــا 

 )200 المعصــوم، ص  بــاب  علیه الســام، 
در  را  جــوارح  همــه  امــام)ع(  ســخن  ایــن  در 
از  می کننــد؛  معرفــی  موثــر  واقعــی  روزه داری 
ــا و  ــا دســت و پ ــه ت ــان گرفت ــوش و زب چشــم و گ
ــا  ــود ب ــب ب ــد مراق ــه بای ــوارح ک ــا و ج ــه اعض هم
هــر حرکــت خــاف دســتور خــدا مرتبــه روزه تنــزل 

می شــود. آن کاســته  ثمــره  از  و  می یابــد 

کوتاه اخبار 
سالح تک تیرانداز »شاهر« به تولید 

انبوه رسید 
ــروی  ــی نی ــاد خودکفای ــات و جه ــازمان تحقیق ــس س رئی
زمینــی ارتــش از تولیــد انبــوه ســاح تک تیرانــداز »شــاهر« 

ــر داد. توســط صنعــت دفاعــی کشــور خب
ــن ســازمان  ــه اینکــه ای ــا اشــاره ب ــر مســعود زواره ای ب  امی
ــا نــوع ماموریت هــا و نیازهــای عملیاتــی اقــدام  متناســب ب
بــه طراحــی و ســاخت ســاح می  کنــد، اظهــار داشــت: 
ســاح های  تاکنــون  تک تیرانــداز  ســاح های  حــوزه  در 
مختلفــی در کالیبرهــای متفــاوت طراحــی و ســاخته شــده 

اســت. 
ــس از  ــاح ها پ ــه س ــول این گون ــور معم ــه ط ــزود: ب وی اف
ــط  ــی توس ــت های میدان ــی و تس ــل آزمایش ــدن مراح گذران
وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح بــه تولیــد انبــوه 
می  رســند. از ایــن میــان اســلحه تک  تیرانــداز انفــرادی 
ــر  ــول آن براب ــرم وزن دارد و ط ــدود 22 کیلوگ ــاهر« ح »ش
بــا ۱۸۵ ســانتیمتر اســت. ایــن ســاح بــا کالیبــر ۱۴.۵ 
ــا شــعاع 3 کیلومتــری  میلیمتــری قــادر اســت اهــداف را ت

ــد. پایــگاه اطالع رســانی ارتــش ــرار ده ــت ق ــورد اصاب م

عضو فراکسیون نمایندگان والیی:
 تخلفات انتخابات 
 ریاست جمهوری 

بدون اغماض بررسی شود
محمدجــواد ابطحــی، نماینــده مــردم خمینی شــهر، در 
تذکــری از شــورای نگهبــان خواســت بــه گزارش هــای 
ــات ریاســت  ــن دوره انتخاب ــات دوازدهمی ــات انتخاب تخلف

ــد.  ــیدگی کن ــاض رس ــدون اغم ــوری ب جمه
عضــو فراکســیون نماینــدگان والیــی ادامــه داد: اگــر 
ــتفاده  ــود سوءاس ــگاه خ ــداری از جای ــا فرمان ــتاندار ی اس
ــه  ــج آن ب ــوند و نتای ــه ش ــد محاکم ــریع بای ــد، س کردن
ملــت اعــام شــود. ابطحــی همچنیــن تاکیــد کــرد: 
ــر و از  ــد نظ ــود تجدی ــات خ ــد در ادبی ــور بای رئیس جمه
بیــان ســخنان هنجارشــکنانه خــودداری کنــد. وی تصریــح 
ــده  ــام را نادی ــز نظ ــوط قرم ــور خط ــر رئیس جمه ــرد: اگ ک
ــرد؛  ــد ک ــر خواهن ــد نظ ــود تجدی ــردم در رای خ ــرد، م بگی
امیدواریــم کار بــه آنجاهــا نرســد. عضــو فراکســیون 
نماینــدگان والیــی همچنیــن از روحانــی خواســت بــه 
وعده هــای خــود در ایجــاد ۹۵0 هــزار شــغل در ســال عمــل 
کنــد و گفــت: مشــکل مملکــت مــا پخــش رّبنــا نیســت؛ 
ــود  ــدن س ــز نش ــا و واری ــپین ها، ثامن ه ــا کاس ــکل م مش

پتروشــیمی ها بــه خزانــه اســت. تســنیم

نماینده مردم در مجلس:
 پرونده فیش های نجومی 

نباید به فراموشی سپرده شود 
نماینــده مــردم ارومیــه بــا اشــاره بــه پرونــده حقوق هــای 
ــم  ــام معظ ــش مق ــق فرمای ــرد: طب ــح ک ــی تصری نجوم
ــی را  ــای نجوم ــده حقوق ه ــراد خاطــی در پرون ــری اف رهب
بایــد مجــازات کــرد؛ تنهــا عــزل و برکنــاری مســئوالن کافــی 
نیســت و نبایــد برداشــت های نامتعــارف و پول هــای نجومــی 
ــر ایــن اســاس مســئوالن  ــه فراموشــی ســپرده شــود؛ ب ب
بایــد بــرای پرداخت هــای غیرمتعــارف، پیگیری هــای الزم 

را اعمــال کننــد. 
ــودن  ــرام ب ــر ح ــد ب ــع تقلی ــتر مراج ــه داد: بیش وی ادام
پرداخت هــای غیرمتعــارف تأکیــد داشــتند. بنــده نیــز 
طــی نامــه ای بــه مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه اعــام کــردم 
دریافتی هــا را بــه تفکیــک ســال ۹3 و ۹۴ اعــم از حقــوق 
اضافــه کار، پــاداش، کارانــه، تولیــد، حــق حســاب و...

گــزارش دهنــد؛ امــا متأســفانه تــا بــه امــروز هنوز پاســخی 
ــت. باشــگاه خبرنــگاران ــده اس ــت نش دریاف

کوتاه خبر 
نماینده مردم در مجلس:

رئیس جمهور به عهدش درباره 
ایجاد اشتغال وفادار بماند 

زهــرا ســعیدی، نماینــده مــردم مبارکــه در مجلــس، گفــت: 
ــژه  ــات، به وی ــا مــردم در انتخاب ــه عهــدش ب ــور ب رئیس جمه
بــرای جوان ســازی کابینــه و ایجــاد اشــتغال وفــادار بمانــد. 
وی ادامــه داد: برخــی از دولتمــردان پشــت نماینــدگان بــرای 
انجــام کارهــا پنهــان شــده اند و نماینــدگان نیــروی انســانی 
ــده  ــد. نماین ــی ندارن ــدازه کاف ــه ان ــات ب ــارات و امکان و اعتب
مبارکــه اضافــه کــرد: بودجــه ای کــه نماینــدگان بــه تصویــب 
می رســانند در نهایــت در اختیــار دولــت قــرار می گیــرد و در 
ایــن شــرایط بیشــتر وقــت نماینــدگان بــرای رفــع و رجــوع 
ــم در  ــه آن ه ــه هم ــود ک ــه می ش ــردم گرفت ــکات م مش
اختیــار دولــت اســت؛ بــر ایــن اســاس بایــد بازتعریفــی در 

موضــوع تفکیــک قــوا صــورت گیــرد. تســنیم

سرمقاله
به قلم مدیر مسئول

امام خمینی)ره(واقتصاد
و در غیــر ایــن صــورت شکســت یــا انحــراف انقــاب 
ــود.  از مســیر و آرمان هــای خــود حتمــی خواهــد ب
ــه اســتقال سیاســی  ــگاه امــام)ره( رســیدن ب در ن
بــدون دســتیابی بــه اســتقال اقتصــادی معنــا ندارد 
و الزمــه هــر دوی این هــا اســتقال فکری فرهنگــی 
ــش  ــه دنبال ــی و ب ــه خودکفای ــیدن ب ــت و رس اس
اســتقال از الزامــات اقتصــاد مقاومتــی اســت. 
ــدام و  ــی اق ــت خودکفای ــت در جه ــت و مل ــا دول ت
ــد  ــل نداشــته باشــند، اســتقال حاصــل نخواه عم
شــد وایــن اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه می توانــد 
ــه  ــی و اســتقال برســاند و ب ــه خودکفای کشــور را ب
ــدل  ــاس مب ــه ی ــتکبار را ب ــد اس ــام، امی ــول ام ق

ســازد.
جامعــه  آحــاد  تمــام  می خواهــد  امــت  امــام 
ــدگاه برســند  ــن دی ــه ای ــژه مســئوالن کشــور ب به وی
کــه اول بداننــد هرچــه را کــه مــورد نیازشــان اســت 
خودشــان بایــد بــه دســت بیاورنــد و بــه کمک هــای 
ــدوار نباشــند و دوم  ــا امی دیگــر کشــورها و قدرت ه
ــر  ــد، دی ــه را بخواهن ــه هرچ ــند ک ــته باش ــاور داش ب
ــد و هیــچ قلــه  ــه دســت بیاورن یــا زود می تواننــد ب

ــدارد.  ــود ن ــان وج ــدنی برایش فتح ناش
ــد  ــر بخواه ــت اگ ــک مملک ــد: »ی ــان فرمودن ایش
خــودش روی پــاى خــودش بایســتد، مســتقل 
بشــود در همــه ابعــاد، چــاره نــدارد جــز اینکــه ایــن 
تفکــر را کــه »مــا بایــد از خــارج چیــز وارد کنیــم« از 
کلــه  اش بیــرون کنــد. مغــزش توجــه بــه ایــن بکنــد 
کــه مــا از خــارج نبایــد وارد بکنیم.« و »شــما متوقع 
ــاره درســت  ــد طّی نباشــید کــه همیــن امــروز بتوانی
ــه اآلن نمى  شــود؛  ــد، البت کنیــد، میــگ درســت کنی
ــم درســت  ــه مى  توانی ــوس نباشــید از اینک ــا مأی ام
کنیــم. بایــد بیــدار بشــوید، برویــد دنبــال اینکــه آن 
صنایــع پیشــرفته را خودتــان درســت بکنیــد. وقتــى 
ایــن فکــر در یــک ملتــى پیــدا شــد و ایــن اراده در 
یــک ملتــى پیــدا شــد، کوشــش مى  کنــد و دنبــال 

ــود.« ــل مى  ش ــب حاص ــن مطل ــش ای کوش
ــر  ــه از عم ــه ک ــه ۴ ده ــک ب ــس از نزدی ــروز پ  ام
انقــاب اســامی می گــذرد، می بینیــم کــه فرمایــش 
ــرفت های  ــده و پیش ــق ش ــان محق ــام بزرگوارم ام
از  نشــان  اکتشــافات  و  اختراعــات  و  مختلــف 
ایــن توانایــی اســت. حاصــل خودبــاوری ملــت 
ــی  ــه جایگاه ــته ای ب ــرژی هس ــه در ان ــت اینک اس
دســت یافتیــم کــه دشــمنان بــه کرنــش درآمدنــد؛ 
همچنیــن در تولیــد ســاح های جنگــی از قبیــل 
ــی  ــای جراح ــکی، عمل ه ــم پزش ــک و در عل  موش
ــاور  ــده، محصــول ب ــه دســت آم و پیشــرفت های ب
ــا نفــس مســیحایی  »مــا می توانیــم« اســت کــه ب

امــام بــه ملــت دمیــده شــد و ثمــر بخشــید.
اگــر  حتــی  امــام)ره(  نظــر  از  دیــد  ایــن  بــا 
ــد نیازهــای مــا را  دولت هــای خارجــی هــم بخواهن
برطــرف کننــد و کاال و خدمــات عرضــه کننــد، نبایــد 
پذیرفــت و بایــد بــا اتــکا بــر خــود در حــل ریشــه ای 
مشــکات کوشــید؛ چــرا کــه تــا حرکــت نکنیــم، بــه 

ــید. ــم رس ــد نخواهی مقص
امــام)ره( فرمودنــد: »مــادام کــه در احتیاجــات 
ــران  ــش دیگ ــع پیشــرفته، دســت خــود را پی صنای
دراز کنیــد و بــه دریوزگــى عمــر را بگذرانیــد، قــدرت 
ــکوفا  ــما ش ــات در ش ــرفت در اختراع ــکار و پیش ابت
ــر  ــک ام ــان ی ــر خودم ــا اگ ــد.« و »م ــد ش نخواه
ناقــص هــم داشــته باشــیم، بهتــر از ایــن اســت کــه 
ــک امــر  ــم و ی ]پیــش [ دشــمنمان دســت دراز کنی

ــم.«  ــا بگیری ــل از آن ه کام
بــر اســاس همیــن دیــدگاه اســت کــه تحریم هــای 
اقتصــادی، نه تنهــا بازدارنــده نبــوده و نیســت، بلکــه 
ــد  ــی بلن ــب و عزم ــای مناس ــاب راهکاره ــا انتخ ب
یکــی از بهتریــن فرصت هــا را در پیــش پــای ملــت 
ــادی و  ــتقال اقتص ــه اس ــیدن ب ــرای رس ــران ب ای
صنعتــی قــرار داده اســت کــه بایــد مغتنــم شــمرده 
ــد:  »ایــن جنــگ  ــه همیــن جهــت فرمودن شــود. ب
و تحریــم اقتصــادى و اخــراج کارشناســان خارجــى، 
ــم.«  ــا از آن غافــل بودی ــود کــه م ــه  اى الهــى ب تحف
ــى از آن  ــه خیل ــادى را ک ــره اقتص ــن محاص و »ای
مى  ترســند، مــن یــک هدیــه  اى مى دانــم بــراى 
کشــور خودمــان؛ بــراى اینکــه محاصــره اقتصــادى 
معنایــش ایــن اســت کــه »مــا َیْحتــاج« مــا را بــه ما 
نمى  دهنــد. وقتــى کــه مایحتــاج را بــه مــا ندادنــد، 
ــک  ــن اســت ی ــش. ممک ــم دنبال ــان مى  روی خودم
ــارى  ــالى گرفت ــیم، ده س ــت بکش ــالى زحم ده س
داشــته باشــیم، امــا نتیجــه آخــرش ایــن اســت کــه 

بعــد از ده ســال خودمــان هســتیم.«
امــروز بــه لطــف الهــی شــاهد آنچــه امــام خمینــی 
ــد  ــارتش را داده بودن ــده و بش ــره( وع ــدس س )ق
هســتیم و دنیــای اســتکبار بــه جهــت همیــن 
قــدرت از مــا می ترســد و موانــع بــرای رشــد ملــت 
مــا می تراشــد کــه البتــه هیچ کــدام بــه جایــی 
نخواهــد رســید و اســام پیــروز اســت کــه »ِإْن 

ــْم« ــَه َیْنُصْرکُ ــُروا اللَّ َتْنُص

ســردار غامحســین غیب پــرور، رئیــس ســازمان 
بســیج مســتضعفین، در مراســم تودیــع و معارفــه 
مســئول بنیــاد تعــاون بســیج بــا اشــاره بــه 
انتخابــات اخیــر گفــت: انتخابــات، رخدادی اســت 

ــوزی. ــه و پندآم ــرت تجرب ــر از عب پ
ــدوق رأی  ــای صن ــه پ ــی ک ــر کس ــزود: ه وی اف
ــه  ــود رأی داده، ب ــر خ ــزد مدنظ ــه نام ــده و ب آم
یقیــن ابتــدا رأی تمــام افــراد بــه نظــام جمهــوری 

ــت. ــوده اس ــامی ب اس
ــدادی از  ــتگیری تع ــه دس ــاره ب ــا اش ــرور ب غیب پ
ــد در  ــای معان ــان و گروه ه ــلطنت طلبان، منافق س
روزهــای انتخابــات تصریــح کــرد: هــم مشــارکت 
امنیــت  هــم  و  بــود  پیــروزی  یــک  مــردم، 

فوق العــاده ایــن انتخابــات در یــک کشــور ۸0 
میلیونــی.

جملــه  از  را  واحــد  و گفتمــان  همگرایــی  وی 
ــرد:  ــار ک ــت و اظه ــات دانس ــتاوردهای انتخاب دس
ــا  ــا رخ داد؛ ت ــن روزه ــز در ای ــدی نی ــات ب اتفاق
ــر  ــه مظه ــپاه ک ــه س ــی ب ــی برخ ــه حت ــی ک جای

ــد. ــت، تاختن ــی اس ــدار مل اقت
جانشــین فرمانــده کل ســپاه در امــور بســیج، 
ــد و  ــدار کشــور و انقــاب خوان ــه اقت ســپاه را آیین
تاکیــد کــرد: ســپاه، خــار چشــم اســرائیل اســت 
ــه  ــا ب ــد، آی ــه می کنن ــپاه حمل ــه س ــه ب ــان ک و آن

ــد؟  ــیده ان ــز اندیش ــش نی عواقب
خویــش  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی 

دربــاره فعالیت هــای ســازمان بســیج گفــت: بایــد 
برنامه هــای بســیج در بطــن جامعــه و اثربخــش 

باشــد.
بــا  مســتضعفین  بســیج  ســازمان  رئیــس 
تاکیــد بــر پرهیــز از شــتابزدگی در برنامه هــا 
تصریــح کــرد: خدمــات اجتماعــی، محــور اصلــی 
فعالیت هــای بســیج اســت و بســیجیان بایــد در 

ــیه. ــه در حاش ــند، ن ــه باش ــن جامع مت
وی ادامــه داد: بایــد چهــره بســیج، چهــره ای 
خدمتگــزار در منظــر افــکار عمومــی باشــد؛ بنابراین 
تــا می توانیــم بخش هــای خدماتــی بســیج را 

ــم داد. ــش خواهی ــم و افزای ــت می کنی تقوی
غیب پــرور در پایــان بســیج را مظهــر اســامی 
بــودن نظــام دانســت و بــا اشــاره بــه نقش آفرینــی 
بنیــاد تعــاون بســیج گفــت: بنیــاد تعــاون از 
ــی  ــاد مردم ــن نه ــر ای ــم و مؤث ــای مه مجموعه ه
و  بایــد مجموعــه ای خدمت رســان  بــوده کــه 

ــد. ایســنا ــی باش انقاب

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

سپاه، آیینه اقتدار کشور است

ادامه از صفحه اول

آیــت هللا موحــدی کرمانــی، دبیــر کل جامعــه روحانیــت مبــارز 
درخصــوص موضــوع ۱6 میلیــون رأی حــال آقــای رئیســی 
در دوازدهمیــن انتخابــات ریاســت جمهــوری بیانیــه ای صــادر 

کــرد.
در ایــن بیانیــه آمــده اســت: ملــت شــریف ایــران! این جانــب 
در جلســه ای جملــه ای گفتــم کــه در فضــای مجــازی بازتــاب 
یافــت و هــر کــس تفســیری داشــت کــه گاه نــاروا بــود؛ الزم 

می دانــم مقصــودم را بیــان کنــم:
ــود  ــاره یکــی از کاندیداهــا و آراء او ب  در جلســه ای بحــث درب
و نظــر بنــده را می خواســتند. بنــده گفتــم ایــن ۱6 میلیونــی 
کــه اعــام  شــده، بر اســاس اطاعــات رســیده و اینکــه احدی 
ــت  ــی اوس ــرده، آراء واقع ــکیک نک ــن آراء تش ــت ای  در صح
و بنــده ایــن رأی زیــاد مردمــی و حــال را بــه ایشــان تبریــک 

می گویــم. در اینجــا الزم می دانــم کلمــه حــال را معنــا کنــم:
اگــر در ســبد رأی یــک کاندیــدا، آرای واقعــی او ریختــه 
ــری  ــر آرای دیگ ــت و اگ ــال اس ــاک و ح ــن آرا پ ــود، ای ش
 بــه  اشــتباه یــا عمــد در ســبدش ریختــه شــود، ایــن آرا پلیــد 
و حــرام اســت؛ تخلــف در انتخابــات، یــک امــر طبیعی اســت 
و مرجــع تشــخیص، طبــق قانــون، شــورای محتــرم نگهبــان 

اســت.
ــم؛  ــان را بدانی ــرم نگهب ــورای محت ــر ش ــم نظ ــه منتظری هم
چــه  بســا پــس از تحقیقــات کامــل، بعضــی آرا کــم و بعضــی 
زیــاد شــود؛ البتــه هــر چــه باشــد، در نتیجــه انتخابــات مؤثــر 
نخواهــد بــود و جنــاب آقــای روحانــی پــس از تأییــد شــورای 
محتــرم نگهبــان و تنفیــذ رهبــری بــرای ۴ ســال دیگــر 

رئیس جمهــور هســتند. فــارس

محمدجــواد جمالــی نوبندگانــی، عضــو هیئت رئیســه کمیســیون 
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس، بــا تبریــک حلــول 
مــاه مبــارک رمضــان اظهــار داشــت: از حضــور مــردم همیشــه در 
صحنــه ایــران در انتخابــات مهــم ریاســت جمهــوری و شــوراهای 
ــش از ۷0  ــم. شــرکت بی ــر می کن اســامی شــهر و روســتا تقدی
ــه رو  ــا آن روب ــا همــه مشــکات معیشــتی کــه ب درصــد مــردم ب
هســتند، نشــان از پشــتوانه عظیــم مردمــی از نظــام جمهــوری 
اســامی دارد کــه الزم اســت مســئوالن و به ویــژه منتخبــان 
قــدردان آن باشــند و فــارغ از مســائل جناحــی و گروهــی تمــام 
ــد.وی در  هــّم و غــم خــود را صــرف حــل مشــکات مــردم کنن
ــه  ــترین مراجع ــت: بیش ــور گف ــه رئیس جمه ــاب ب ــه خط ادام
ــا  ــه ب ــامی در رابط ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــه نماین ــردم ب م
ــه طــوری کــه اقشــاری از مــردم  مشــکات معیشــتی اســت؛ ب
بــا کمتریــن امکانــات زندگــی درمانده انــد؛ آقــای دکتــر روحانــی! 

جوانــان دارای مــدرک تحصیلــی را کــه ســاالنه نزدیــک بــه یــک 
ــای  ــود و جوی ــزوده می ش ــر اف ــن قش ــت ای ــه جمعی ــون ب میلی

شــغل هســتند، دریابیــد.
عضــو هیئت رئیســه کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
ــته های  ــوع رش ــداد و ن ــا تع ــه ب ــد در رابط ــزود: بای ــس اف مجل
ــای  ــه نیازمندی ه ــه ب ــا توج ــا ب ــرد ت ــر ک ــگاهی تجدیدنظ دانش
ــدام  ــگاهی اق ــته های دانش ــزاری رش ــه برگ ــبت ب ــه نس  جامع
ــت:  ــور گف ــه رئیس جمه ــاب ب ــن خط ــی همچنی ــود. جمال ش
موضــوع مســکن مهــر چــه از نظــر زمــان اتمــام ســاخت و چــه 
ــی را در  ــتی و امنیت ــی و بهداش ــاخت های آموزش ــر زیرس از نظ
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــرار دهی ــم ق ــت دوازده ــای دول ــت برنامه ه اولوی
بخــش جالــب توجهــی از اقشــار ضعیــف کم درآمــد، درگیــر ایــن 
ــده ای  ــواب قانع کنن ــون ج ــفانه تاکن ــتند و متاس ــوع هس موض

دریافــت نکرده انــد. مهــر

 2۹ انتخابــات  قاضــی زاده  هاشــمی گفــت:  احســان  ســید 
ــود  ــان ب ــارک انقابم ــر ت ــری ب ــن دیگ ــرگ زری  اردیبهشــت  ماه، ب
و موجــب صیانــت کشــورمان در برابــر تهدیــدات روزافــزون آمریکا 
و رژیــم صهیونیســتی و ایــادی منطقــه ای آنــان شــد؛ انتخاباتــی 
کــه نشــان از شــور و شــعور مــردم و مشــارکت ۴۱ میلیــون نفــری 
ــی  ــی و اصل ــروز واقع ــد پی ــت: بی تردی ــار داش ــت. وی اظه داش
ایــن انتخابــات، مــردم بوده انــد و بی شــک هدایتگــر مســیر 
پیــروزی و حضــور ده هــا میلیونــی مــردم، رهبــر معظــم انقــاب 
ــه فرصــت حضــور  ــد ک ــه ای بودن حضــرت  آیت هللا العظمــی خامن
ــد  ــم آوردن ــایق را فراه ــرات و س ــه ها، تفک ــه اندیش ــرای هم  ب
و مــردم را دعــوت بــه مشــارکت حداکثــری در انتخابــات کردنــد.
قاضــی زاده خاطرنشــان کــرد: انتخابــات اخیــر، بیانگــر مطالبــات 
متراکــم در جامعــه بــود؛ آنجــا کــه دو جریــان قدرتمنــد 23 

میلیونــی و ۱6 میلیونــی مــردم وارد کارزار انتخاباتــی شــد تــا 
ــتی و  ــه همزیس ــاز ب ــود. نی ــه ش ــه مطالب ــی جامع ــای عین نیازه
درک متقابــل اجتماعــی و فرهنگــی، حــل مشــکات اقتصــادی،  
ــائل  ــه مس ــان در عرص ــوان و زن ــارکت بان ــان، مش ــتغال جوان اش
ــژه  ــه وی ــود اقتصــادی، توج ــی و سیاســی، خــروج از رک اجتماع
بــه ظرفیت هــا و پتانســیل نســل جــوان، رســیدگی بــه معضــات 
ــر، از  ــئله دیگ ــا مس ــان و ده ه ــهرها و محروم ــینان ش حاشیه نش
جملــه مطالبــات جــدی مــردم بــود کــه در ایــن انتخابــات مطــرح 
ــن درک  ــب ضم ــور منتخ ــس  جمه ــا رئی ــزود: قطع ــد. وی اف ش
پیام هــای پیــدا و پنهــان جامعــه کــه در عرصــه کارزارهــای 
 انتخاباتــی مطــرح شــد، بایــد بــا کار و تــاش و همــت دوچنــدان 
و بهره گیــری از تجربــه ۴ ســال گذشــته، فصــل جدیــدی را از کار و 

پاســخگویی بــه مطالبــات عینــی مــردم آغاز کنــد. ایرنا

ــات شــورای شــهر  ــر انتخاب  رئیــس هیئــت مرکــزی نظــارت ب
و روســتا گفــت: نتایــج شــمارش آرا در همــه اســتان ها 
ــت  ــا صح ــتانی فع ــچ اس ــا در هی ــت؛ ام ــده اس ــام ش اع
ــتان  ــارت شهرس ــی و نظ ــای اجرای ــط هیئت ه ــات توس انتخاب
بــه مــا اعــام نشــده و همــه هیئت هــا در حــال رســیدگی بــه 
ــدوق رای  ــال صن ــکان ابط ــاره ام شــکایت ها هســتند. وی درب
اهــواز نیــز افــزود: پــس از بررســی نظــر داده می شــود کــه آیــا 
ــا خیــر. هیئت هــای  صنــدوق رای در اهــواز ابطــال می شــود ی
نظــارت و اجرایــی عــدد تجمیعشــان در ایــن حــوزه رای گیــری 
ــود،  ــده ب ــه نش ــه اینک ــه ب ــا توج ــد؛ ب ــاوی می ش ــد مس بای
ــج آرا را  ــمارش و نتای ــه ش ــد ک ــمارش می کردن ــد آرا را ش بای
اعــام کرده انــد. رئیــس هیئــت مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات 
شــورای شــهر و روســتا اذعــان کــرد: در حــوزه رای گیــری اهواز، 
مســئوالن مربوطــه ۴۸ ســاعت وقــت گذاشــتند بــرای کســانی 

کــه می خواهنــد، شــکایت کننــد و پــس از ۱۵ روز بــه شــکایات  
رســیدگی شــده و نتایــج اعــام می شــوند. محمــودی تصریــح 
ــی ۱۵ روز  ــت نهای ــر وق ــا حداکث ــتان ها ت ــا در اس ــرد: فع ک
ــورد  ــج آرا هســتیم و م ــه نتای مشــغول بررســی شــکایت ها ب

خاصــی تاکنــون بــه مــا گــزارش نشــده اســت. 
ــات شــورای شــهر  ــر انتخاب رئیــس هیئــت مرکــزی نظــارت ب
ــاره شــکایت آقــای چمــران بــرای بازشــماری ۱0  و روســتا درب
درصــد آرا نیــز گفــت: بررســی ایــن موضــوع بــه هیئــت نظــارت 
تهــران ســپرده شــده بــود و از ایــن موضــوع اطاعــی نداریــم. 
وی تاکیــد کــرد: نتایــج شــمارش آرا در همــه اســتان ها 
ــت  ــا صح ــتانی فع ــچ اس ــا در هی ــت؛ ام ــده اس ــام ش اع
ــتان  ــارت شهرس ــی و نظ ــای اجرای ــط هیئت ه ــات توس انتخاب
بــه مــا اعــام نشــده و همــه هیئت هــا در حــال رســیدگی بــه 

ــتند. میــزان ــکایات  هس ش

توضیح آیت هللا موحدی کرمانی درباره آرای حالل و حرام:

مرجع تشخیص تخلف در انتخابات، شورای نگهبان است

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

مسکن مهر در اولویت برنامه های دولت دوازدهم قرار گیرد
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا:

تائید انتخابات شورای شهر و روستا در حال بررسی است 

عضو کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری:

رئیس جمهور فصل جدیدی را از پاسخگویی به مطالبات آغاز کند

مؤسسه تاب گزارش داد: 
افزایش شدید فقر در اسرائیل 

در  تــاب  اجتماعــی  مطالعــات سیاســت  مرکــز 
در  اســرائیل  اعــام کــرد  گزارشــی  در  اســرائیل 

کاهــش فقــر ناموفــق بــوده اســت. 
ــات  ــاس تحقیق ــر اس ــت: ب ــت نوش ــم پس جروزال
در  تــاب  اجتماعــی  مطالعــات سیاســت  مرکــز 
 Taub Center for Social Policy( اســرائیل 
Studies in Israel(، رشــد اقتصــادی بلندمــدت 
اســرائیل پایــدار نیســت و اســرائیل بیشــترین میزان 
فقــر را در میــان کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری 

و توســعه اقتصــادی دارد.
ــاره اوضــاع  ــاه درب  ایــن مطالعــه، یــک بررســی کوت
اقتصادی اجتماعــی اســرائیل اســت کــه عــاوی 
ویــس، مدیــر اجرایــی ایــن مرکــز، انجــام داده 
ــته  ــال گذش ــزارش، س ــن گ ــاس ای ــر اس ــت. ب اس
میــزان اشــتغال و تولیــد ناخالــص ملــی در اســرائیل 
ــد  ــن رون ــی رود ای ــار نم ــا انتظ ــت؛ ام ــش یاف افزای

ــد.  ــه یاب ــت ادام مثب
در ســال 20۱6، رشــد ناخالــص ملــی ۴ درصــد 
بــه  را  آن  کارشناســان  کــه  یافــت  افزایــش 
ســرمایه گذاری شــرکت اینتــل و افزایــش واردات 

دادنــد.  خــودرو نســبت 

در  کــه  جمعیتــی  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
اســرائیل در ســن کار هســتند، در حــال کاهــش 
ــور  ــه ط ــانی ب ــرمایه انس ــد س ــان رش ــوده و همزم ب
ــران  ــرا کارگ ــت؛ زی ــه اس ــش یافت ــمگیری کاه چش
ــه  ــال ورود ب ــر در ح ــات کمت ــا تحصی ــتری ب بیش
ــن مســئله را  ــزارش حاضــر، ای ــازار کار هســتند. گ ب
بــه ناکامــی سیاســت های اســرائیل در کاهــش فقــر 
از طریــق مالیــات و سیســتم رفاهــی و همچنیــن بار 
مالیاتــی کــم اســرائیل و جمعیــت زیــاد آن به ویژه در 
بخش هــای اعــراب و ارتدکس هــای افراطــی نســبت 
داده اســت. در زمینــه ســامت، در ایــن گــزارش 
مشــخص شــد کــه اســرائیلی ها در مقایســه بــا 

طوالنی تــری  زندگــی  خــود،  اروپایــی  همتایــان 
اســرائیل  می کننــد.  زندگــی  ســالم تر  و  دارنــد 
ــال  ــدود ۸2 س ــه ح ــر ک ــول عم ــط ط ــر متوس از نظ
ــر  ــول عم ــر ط ــان و از نظ ــم جه ــه نه ــت، در رتب اس
ســالم کــه حــدود ۷/۷۱ ســال اســت، در رتبــه دهــم 
ــرای  قــرار دارد.در ایــن گــزارش آمــده اســرائیلی ها ب
مراقبت هــای پزشــکی و بهداشــتی خــود هزینــه 
ــرائیلی هایی  ــداد اس ــد و تع ــادی می کنن ــیار زی بس
کــه بــرای بیمــه تکمیلــی هزینــه می کننــد در فاصلــه 
ســال های ۱۹۹۹ تــا 20۱3 از ۵0 درصــد بــه ۸0 درصــد 
افزایــش یافتــه و حــدود ۴0 درصــد نیــز بیمــه 

ــد. دانشــجو ــی دارن خصوص

بین الملل
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محمدعلــی انصــاری، دبیــر ســتاد بزرگداشــت حضــرت امــام 
خمینــی)ره(، در نشســتی خبــری اظهــار کــرد: حضور پرشــور 
ــاالی  ــات، نشــأت گرفته از آگاهــی و رشــد ب مــردم در انتخاب
ــدس  ــت مق ــتاورد نهض ــن دس ــان و بزرگ تری ــی آن سیاس

ــن ســند مردم ســاالری اســت. ــام و باالتری ام
وی افــزود: بــدون شــک ایــن انتخابــات در نــوع خــود 
انتخابــی کم نظیــر و بی بدیــل در تاریــخ انتخابــات ملــت 
ایــران پــس از پیــروزی انقــاب اســت و بــدون تردیــد خلــق 
چنیــن حماســه ای کــه مــردم از مجریــان و کارگــزاران پیشــی 
گرفتنــد، ســند افتخــار ملــت در پیــروی از آرمان هــای امــام 
و دفــاع از کیــان جمهــوری اســامی و اطاعــت از مقــام 
معظــم رهبــری و بزرگ تریــن پشــتوانه بــرای دولــت تدبیــر 
بــرای ارائــه هــر چــه بیشــتر خدمــات بــه مــردم اســت. مــا 
می دانیــم کــه دولــت و رئیس جمهــوری نســبت بــه ۷0 

ــد. ــر عهــده دارن میلیــون انســان، مســئولیت ســنگینی ب
وی بــا اشــاره بــه مــاه مبــارک رمضــان گفــت: مــاه رمضــان 

برداشــت ها  ابتــدا  مــردم  اســت کــه  طایــی   فرصــت 
ــرآن  ــزول ق ــاه و ن ــن م ــه ای ــبت ب ــام را نس ــارت ام  و نظ
و لقــاءهللا درک کننــد. برداشــت امــام از رمضــان بســیار 
متفــاوت از برداشــت های محققــان و عرفاســت. ضیافــت هللا 
ــانی  ــهوات نفس ــرک ش ــان در ت ــی انس ــام، یعن ــر ام از نظ
حتــی در عالــم خیــال موفــق باشــد کــه ایــن مرحلــه نــازل 

ــت. هواهاس
انصــاری در ادامــه ایــن نشســت خبــری بــا اشــاره به مراســم 
بزرگداشــت امــام بــا بیــان اینکــه امســال بــا توجــه بــه مــاه 
رمضــان، شــرایط ویــژه ای بــر مــا دیکتــه شــده، گفــت: ایــن 
مســئله، شــرایط متفاوتــی را نســبت بــه ســال های گذشــته 
بــرای مــا ایجــاد کــرده اســت؛ یکــی از ایــن تفاوت هــا، زمــان 
اجــرای مراســم اســت. هــر ســال مراســم از ۹ صبــح تــا ۱۱ 
ــرایط روزه داری  ــل ش ــه دلی ــال ب ــا امس ــد؛ ام ــزار می ش برگ
مــردم، مراســم از ســاعت ۱۸ عصــر تــا 20 در حــرم امــام و در 

سراســر کشــور برگــزار می شــود. مهــر

دبیر ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی)ره( :

تغییر در ساعت برگزاری مراسم بزرگداشت امام)ره( 

حســینعلی حاجی دلیگانــی، نماینــده مــردم شاهین شــهر 
ــل  ــه اص ــتناد ب ــا اس ــامی، ب ــورای اس ــس ش در مجل
۱3۸ قانــون اساســی اظهــار داشــت: مصوبــه 2030 در 
ــوالم  ــد. س ــب ش ــت تصوی ــت دول ــهریورماه در هیئ ش
ایــن اســت کــه آیــا ایــن مصوبــه بــه مجلــس فرســتاده 
شــد یــا خیــر یــا اینکــه دولــت مصوبــه را بــه مجلــس 
ــه  ــن رابط ــود در ای ــق خ ــرا از ح ــرده و چ ــال نک ارس
اســتفاده نکردیــد؟ مراجــع عظــام تقلیــد نیــز بــه ایــن 

مســئله پرداخته انــد.
ــامی  ــورای اس ــس ش ــس مجل ــی، رئی ــی الریجان عل
ــن اخطــار گفــت: طــرح 2030 از دو  ــه ای در واکنــش ب
منظــر محتوایــی و شــکلی قابــل بررســی اســت. از نظر 
ــه ای داشــته  شــکلی این طــور اســت کــه دولــت مصوب
ــم.  ــال کنی ــاختار را دنب ــن س ــم ای ــا می خواهی ــه م ک
ــت  ــه هیئ ــوع را ب ــن موض ــده ای ــرد: بن ــه ک وی اضاف
ــاخت ها  ــن زیرس ــتادم؛ بنابرای ــات فرس ــق مصوب تطبی

ــری  ــث دیگ ــوا بح ــا محت ــدارد؛ ام ــی ن ــکال قانون اش
اســت کــه نیــاز اســت شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
و کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات آن را بررســی کننــد. 
در هیئــت تطبیــق مصوبــات از نظــر محتوایــی نمی شــد 
بحــث کــرد؛ بلکــه فقــط از نظــر شــکلی می توانســتند 

ــد. آن را بررســی کنن
رئیــس مجلــس همچنیــن تصریــح کــرد: هیئــت 
تطبیــق مصوبــات از نظــر شــکلی، اشــکال قانونــی 
ــه  ــود ک ــوال ش ــه س ــت. اینک ــه 2030 نگرف ــه مصوب ب
محتــوای ایــن مصوبــه در شــورای عالــی انقــاب 
ــه  ــم ک ــد بگوی ــر، بای ــا خی ــده ی ــب ش ــی تصوی فرهنگ
چنیــن بحثــی نبــوده؛ یعنــی جایــی مــورد بررســی قــرار 
نگرفتــه و شــورای انقــاب فرهنگــی نیــز بــه ایــن بحــث 
ــت. در  ــد می پرداخ ــه بای ــد ک ــه، هرچن ــوز نپرداخت هن
جلســه قبــل هــم گفتــم کمیســیون نیــز بایــد بــه بحــث 

ــردازد. تســنیم ــه 2030 بپ ــی مصوب محتوای

رئیس مجلس شورای اسالمی: 

شورای عالی انقالب فرهنگی به سند 2030 بپردازد



اخبار استان
مدیر پروژه گلستان شهدای اصفهان 

عنوان کرد:
تکمیل سالن اجتماعات 6 هزارنفره 

گلستان شهدا در مردادماه
ســالن اجتماعــات گلســتان شــهدا  کیمیای وطن
بــا ظرفیــت 6 هــزار نفــر در مردادمــاه ســال جــاری 

تکمیل می شود. 
بــه نقــل از اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری 
اصفهــان، مدیــر پــروژه گلســتان شــهدا گفــت: 
ســالن قبلــی گلســتان شــهدا، سال هاســت کــه 
ــا، مناســب و ایمــن  ــزاری برنامه ه ــرای برگ ــر ب دیگ
نبــود؛ از همیــن رو احــداث ســالن اجتماعــات 
گلســتان شــهدا بــه مســاحت ۵ هــزار متــر مربــع بــا 
ظرفیــت 6 هــزار نفــر در دســتورکار مدیریــت شــهری 

ــت.  ــرار گرف ق
میثــم امینــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال گذشــته 
ــوان  ــد، عن ــاز ش ــروژه آغ ــن پ ــی ای ــات اجرای عملی
ــون ۳۵  ــروژه تاکن ــن پ ــی ای ــات اجرای ــرد: عملی ک
درصــد پیشــرفت داشــته و تــا مردادمــاه ســال 

ــد.  ــان می رس ــه پای ــاری ب ج
ــهدا  ــتان ش ــات گلس ــالن اجتماع ــروژه س ــر پ مدی
ــالن  ــگ س ــه پارکین ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب در ادام
اجتماعــات گلســتان شــهدا بــه وســعت ۳۵۰۰ متــر 
ــارک ۱۵۰ خــودرو را دارد،  ــع اســت و ظرفیــت پ مرب
 اضافــه کــرد: بــرای عملیــات اجرایــی پارکینــگ 
و فونداســیون ســالن نیــز ۳۴ میلیــارد ریــال اعتبــار 

در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
امینــی بــه طراحــی ایــن ســاختمان اشــاره و 
ســالن  ســاخت  و  طراحــی  خاطرنشــان کــرد: 
اجتماعــات گلســتان شــهدا، ترکیبــی از فضــای 

مــدرن و ســنتی اســت.

ثبات نرخ پولک و نبات اصفهان 
در ماه رمضان

رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان پولــک و نبــات 
ــواد  ــرخ م ــش ن ــود افزای ــا وج ــت: ب ــان گف اصفه
اولیــه تولیــد پولــک و نبــات، قیمــت ایــن محصــول 
ــده  ــران نش ــته گ ــال گذش ــان س ــه رمض ــبت ب نس
و قیمت هــا هماننــد نــوروز ۹6 در بــازار اصفهــان 

می شــود.  عرضــه 
ــازار  ــت ب ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــیروانی ب ــا ش علیرض
ــد  ــت: از عی ــار داش ــان اظه ــات اصفه ــک و نب پول
نــوروز امســال کــه قیمت هــا نســبت بــه ســال 
هیچ گونــه  تاکنــون،  نکــرده  تغییــری  گذشــته 
ــته ایم.  ــات نداش ــک و نب ــی در پول ــش قیمت افزای
اعضــای  و  فروشــگاه ها  تمــام  بــا  افــزود:  وی 
ــه افزایــش  ــا هیچ گون ــم ت ــه صحبــت کرده ای اتحادی
قیمتــی در محصــوالت پولــک و نبــات در ایــن مــاه 
ــوروز  ــد ن ــا همانن ــند و نرخ ه ــته باش ــان نداش رمض
ــر اقشــار آســیب پذیر  ــا فشــاری ب امســال باشــد ت

ــود.  ــل نش تحمی
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان پولــک و نبــات 
تولیــد  درصــد   ۱۰۰ اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان 
ــح  ــه شــکر اســت، تصری محصــوالت مــا وابســته ب
کــرد: در ســال ۹۵، قیمــت شــکر نســبت بــه ســال 
ــط  ــد و فق ــر ش ــان گران ت ــا ۳۰۰ توم ــته ۲۰۰ ت گذش
ــه  ــواد اولی ــای م ــر به ــرخ ب ــد ن ــزان رش ــن می ای
ــک و  ــش در پول ــه افزای ــوده و هیچ گون ــذار ب تاثیرگ

فارســی خبــر  نداشــته ایم.  نبــات 

کوتاه از اقتصاد
 تمدید بخشش دیرکرد 
تسهیالت صندوق امید

ــد  ــد از تمدی ــی امی ــدوق کارآفرین ــل صن ــر عام مدی
دیرکــرد  درصــدی   6 جریمــه  بخشــش  طــرح 
بازپرداخــت تســهیالت ایــن صنــدوق در صــورت 
پرداخــت اصــل تســهیالت تــا اول تیرمــاه خبــر داد. 
اصغــر نــورهللا زاده گفــت: افــرادی کــه بــه هــر دلیلــی 
پــس از دریافــت تســهیالت ایــن صنــدوق بــه نوعــی 
ــا مشــکل مواجــه شــدند و  در کســب و کار خــود ب
ناخواســته توانایــی بازپرداخــت تســهیالت خــود 
ــهیالت  ــل تس ــت اص ــورت پرداخ ــتند، در ص را نداش
خــود، مشــمول بخشــش جریمــه 6 درصــدی 
دیردکــرد اقســاط تســهیالت شــدند. وی گفــت: 
بــا توجــه بــه نامگــذاری ســال بــا عنــوان »اقتصــاد 
مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال« از ســوی رهبــر معظــم 
ــدوق  ــی)ع( صن ــرت عل ــالب، از روز والدت حض انق
دیرکــرد  جریمــه  بخشــش  امیــد،  کارآفرینــی 
ــتور  ــدگان را در دس ــهیالت وام گیرن ــت تس بازپرداخ

ــرار داد.  کار ق
ــد  ــد از تمدی ــی امی ــدوق کارآفرین ــل صن ــر عام مدی
ــاه  ــا اول تیرم ــهیالت ت ــل تس ــت اص ــت پرداخ مهل
خبــر داد و گفــت: آخریــن مهلــت افــراد پایــان 
ــاه  ــا اول تیرم ــرح ت ــن ط ــه ای ــود ک ــت ب اردیبهش

ــد.  ــد ش تمدی
ــرای پرداخــت  ــر ب ــا اول تی ــه ت ــرادی ک ــن اف بنابرای
اقــدام کننــد مشــمول  خــود  تســهیالت  اصــل 
بخشــودگی جریمــه 6 درصــدی خواهنــد شــد. 
ــرای  ــود: ب ــه ب ــورهللا زاده گفت ــز ن ــن نی ــش از ای پی
مقــرر  مهلــت  در  کــه  گیرندگانــی  تســهیالت 
ــرای پرداخــت اصــل تســهیالت خــود  ــد ب نمی توانن
 6 جریمــه  بخشــش  از  بهره منــدی  منظــور  بــه 
ــم  ــم کردی ــد، شــرایطی را فراه ــدام کنن درصــدی اق
ــا  ــن ۲۴ ت ــا بی ــه آن ه ــا اصــل تســهیالت و جریم ت

۳6 مــاه تقســیط شــود. مهــر

 رقابت منفی 
بین تولیدکنندگان سیمان

رئیــس انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان ســیمان 
ــن خطــری  ــت: در حــال حاضــر مهم تری کشــور گف
ــت  ــا آن روبه روســت، »رقاب ــت ســیمان ب ــه صنع ک

ــت.  ــدگان« اس ــن تولیدکنن ــی بی منف
ســید محمــد اتابــک اظهــار کــرد: انــدازه بــازار 
ســیمان در کشــور مــا ثابــت اســت. ســهمیه ای 
کــه انجمــن بــرای تولیدکننــدگان تعییــن کــرده 
ــد  ــن تولی ــت؛ بنابرای ــازار اس ــش ب ــدازه کش ــه ان ب
ــم  ــد و ه ــدر می ده ــی را ه ــروت مل ــم ث ــازاد ه م
ــوند  ــور ش ــدگان مجب ــه تولیدکنن ــود ک ــث می ش باع
 حتــی زیــر قیمــت تمام شــده فــروش داشــته 

باشند. 
ــازار  ــه ب ــی ک ــا وقت ــای دنی ــه ج ــه وی هم ــه گفت ب
بــا رکــود در ســاخت و ســاز و مصــرف روبــه رو 
ــدر  ــرای ه ــد ب ــزان تولی ــردن می ــرل ک ــت، کنت اس
ــن  ــت و ای ــی اس ــی الزام ــرمایه های مل ــن س نرفت
ــرف  ــور از ط ــی کش ــرایط کنون ــن ش ــم در ای کار ه
ــزان  ــت و می ــام اس ــال انج ــی در ح ــن صنف انجم
موقعیــت کارخانه هــا  بــه  توجــه  بــا   ســهمیه ها 
و مصــرف منطقــه ای داده می شــود و تولیدکننــدگان 
بایــد ایــن شــرایط را الجــرم رعایــت کننــد؛ اگــر ایــن 
اتفــاق نیفتــد، مجموعــه صنعــت ضــرر خواهــد کــرد 
ــد  ــاد خواه ــه ب ــی ب ــرمایه های مل ــی از س و بخش

رفــت. 
اتابــک درخصــوص قیمــت ســیمان در ســال جــاری 
و افزایــش احتمالــی آن افــزود: فعــال کــه قیمت هــا 

افزایــش خاصــی پیــدا نکــرده اســت. ایســنا

تولید ملی

صباباتری
شــرکت توســعه منابــع انــرژی تــوان، بــا هــدف پشــتیبانی منســجم از نیروهای 
ــرژی  ــا ان ــط ب ــی مرتب ــای مل ــرژی و مشــارکت در طرح ه ــوزه ان مســلح در ح
در ســال ۱۳۹۰ تأســیس شــد. زیرســاخت ایــن شــرکت، همــان شــرکت 
ــان، آن را  ــران و جه ــال در ای ــا س ــه ده ه ــت ک ــازی نیروس ــهامی باتری س س
ــا برخــورداری از  ــوان ب ــام صباباتــری می شناســند. شــرکت ت ــا برنــد خوش ن ب
ظرفیت هــای صنعتــی مبتنــی بــر فنــاوری روز بــه عنــوان مرجــع اصلــی تأمیــن 
نیــاز نیروهــای مســلح، شــرکتی اســت کــه در عرصــه نیازهــای کشــور بــه انرژی 
نیــز بــه عنــوان شــرکت و نهــاد معتبــر و تاثیرگــذار حضــور دارد و در طرح هــای 
ــکاری  ــور هم ــی کش ــای قانون ــازمان ها و نهاده ــایر س ــا س ــی ب ــت دار مل اولوی
می کنــد. حــوزه فعالیــت شــرکت توســعه منابــع انــرژی تــوان بــه طــور خالصــه 
عبــارت اســت از تحقیــق، طراحــی و توســعه ســامانه ها و آرایه هــای پیشــرفته 
هیبریــدی متشــکل از سیســتم های تولیــد انــرژی، سیســتم های ذخیره ســاز 
و خدمــات مدیریــت مصــرف انــرژی. ســاختار شــرکت از یــک ســتاد مرکــزی و 
۴ گــروه صنعتــی تشــکیل شــده اســت: گــروه صنعتی شــهید درخشــان )باتری 
نــور(، گــروه صنعتــی شــهید گوهــری )باتــری صــدر(، گــروه صنعتــی شــهید 
ــی )ذوب  ــی شــهید عارف ــروه صنعت ــرژی(، گ ــع ان ــن مناب ــی )تأمی حــاج امین

فلــزات فجــر(

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهگروه اقتصاد

ــت  ــا کیفی ــران ب ــی در ای ــای چین ــام کااله ن
ــا  ــره خــورده اســت؛ ام ــد و قیمــت ارزان گ ب
واقعیــت ایــن اســت کــه چینی هــا کاالهــای 
باکیفیتــی هــم تولیــد می کننــد. بهتریــن 
نمونــه بــرای کاالهــای باکیفیــت چیــن، 
گوشــی های هوشــمند اســت. تقریبــا بعــد از 
اپــل و سامســونگ تمامــی رده هــای بعــدی 
ــان در  ــازار جه ــمند ب ــی هوش ــروش گوش ف

اختیــار چینی هاســت. 
ــه  ــیعی در رابط ــرمایه گذاری وس ــا س چینی ه
 بــا گوشــی های هوشــمند انجــام داده انــد 
و بــه همیــن دلیــل هــم در ســال های اخیــر 
 بــا معرفــی برندهایــی همچــون هــووای 
ــرای خــود  و شــیائومی، توانســته اند نامــی ب
در ایــن بــازار بــزرگ بین المللــی دســت و پــا 
کننــد. بــه همیــن بهانــه مــا در ایــن گــزارش 
ــدادی  ــم و تع ــی زدی ــازار گوش ــه ب ــری ب س

را  چینــی  گوشــی های  پرفروش تریــن  از 
انتخــاب کردیــم تــا بــه شــما معرفــی کنیــم. 

 هواووی آنر 8
 حدود قیمت: 1.300.000 تومان

آنــر 8، یــک گوشــی بســیار شــیک بــا بدنه ای 
ساخته شــده از ترکیــب شیشــه و فلــز اســت. 
هرچنــد ایــن یــک گوشــی مقــرون بــه صرفــه 
اســت، امــا از دوربیــن دوگانــه بســیار جذابــی 
برخــوردار اســت کــه می توانــد همیــن قضیــه 
ــد.  ــل باش ــگفت انگیز آن دخی ــروش ش در ف
فــول اچ دی  اینچــی   ۵.۲ نمایشــگر  یــک 
ــت 6۴  ــی و چیپس ــا رم ۴ گیگابایت ــراه ب هم
ــر  ــز دیگ ــن ۹۵۰ نی ــی 8 هســته ای کایری بیت
مشــخصات مربــوط بــه ایــن گوشــی اســت.

 شیائومی می میکس
 قیمت: 2.400.000 تومان

از  دیگــر  یکــی  می میکــس،  شــیائومی 
ــرد حاضــر در لیســت  گوشــی های منحصربه ف

بهتریــن گوشــی های چینــی بــازار در مــاه 
مــه اســت. ایــن فبلــت غول پیکــر کــه اواخــر 
ســال گذشــته میــالدی معرفــی شــد، فاقــد 
ــپ و  ــمت چ ــادی در دو س ــیه های زی حاش
ــود  ــگر خ ــی نمایش ــمت باالی ــت و قس راس
اســت و تنهــا کمــی حاشــیه در زیــر آن رویــت 

می شــود. 
از جنــس ســرامیک   Mi MIX شــیائومی 
ســاخته شــده و یــک نمایشــگر 6.۴ اینچــی 
ــتفاده  ــل اس ــی آن قاب ــاب جلوی ــر روی ق ب
اســت. ایــن گوشــی از چیپســت اســنپدراگون 
8۲۱ کــواالم قــدرت می گیــرد و در دو نســخه 
ــه ۱۲8  ــی / حافظ ــه رم ۴ گیگابایت ــز ب مجه
گیگابایتــی و رم 6 گیگابایتــی / حافظــه ۲۵6 

ــد. ــروش می رس ــه ف ــی ب گیگابایت
 زد تی  ای  اکسون

 حدود قیمت: 1.800.000 تومان
اس   7 اکســون  بــا  همــراه   7 اکســون   

ساخته شــده  گوشــی های  قدرتمندتریــن 
توســط برنــد زد تــی ای در طــول تاریــخ 

هســتند.
ــی  ــت 6۴ گیگابایت ــک چیپس  Axon 7 از ی
اســنپدراگون 8۲۰ قــدرت می گیــرد و همــراه آن 
یــک رم ۴ گیگابایتــی همــراه بــا حافظــه 6۴ 
ــه  ــتیبانی از کارت حافظ ــا پش ــی )ب گیگابایت
ــود.  ــد ب ــران خواه ــار کارب ــی( در اختی خارج
دوربیــن اصلــی ایــن گوشــی ۱6 مگاپیکســلی 
اینچــی   ۵.۵ نمایشــگر  یــک  و  بــوده 
فــول اچ دی آمولــد نیــز بــر روی قــاب جلویــی 

ــش بســته اســت. آن نق
 میزو پرو 6 پالس

حدود قیمت: 2.300.000 تومان
میــزو پــرو 6 پــالس، پرچمــدار حــال حاضــر 

کمپانــی میــزو اســت. 
ــگر  ــک نمایش ــزی از ی ــی تمام فل ــن گوش ای
۵.7 اینچــی فــول اچ دی آمولــد برخــوردار 
ــی  ــک رم ۴ گیگابایت ــه ی ــی ک اســت؛ در حال
انتخابــی ۳۲ یــا ۱۲8  و حافظــه داخلــی 
گیگابایتــی )فاقــد پشــتیبانی از کارت حافظه 
خارجــی( در دســترس کاربــران قــرار خواهــد 

ــت.  گرف
چیپســت 6۴ بیتــی و 8 هســته ای اگزینوس 
ــی را  ــن گوش ــدرت ای ــونگ، ق 88۹۰ سامس
تأمیــن می کنــد و یــک باتــری بــزرگ ۳۴۰۰ 
میلی آمپــر ســاعتی نیــز در زیــر قــاب زیبــای 

آن جــای گرفتــه اســت.

 شیائومی می نوت 2
 حدود قیمت: 1.750.000 تومان

فبلت هــای  پرچمــدار   ،۲ نــوت  ردمــی   
شــیائومی اســت کــه ســال گذشــته رونمایــی 

ــد  ــان هــم قدرتمن ــن گوشــی همچن شــد. ای
اســت و از یــک نمایشــگر خمیــده آمولــد، رم 
۴ / 6 گیگابایتــی و تراشــه اســنپدراگون 8۲۱ 

ــرد.  ــره می ب ــکام به کوال
اندرویــد 6 مارشــمالو بــه صــورت پیش فــرض 
بــر روی ایــن گوشــی نصــب شــده؛ امــا 
ــز در  ــا نی ــد 7 نوق ــت اندروی ــون آپدی هم اکن

ــه اســت. ــرار گرفت ــان آن ق ــار صاحب اختی
 هواوی پی 10 و پی 10 پالس

حدود قیمت: 1.900.000 – 2.400.000 تومان
اعضای خانــواده هــواوی P10 از قدرتمندترین 
محصوالتــی هســتند کــه کمپانــی هــواوی تــا 

بــه حــال تولیــد کــرده اســت. 
تمام فلــزی  بدنــه ای  از  گوشــی  دو  ایــن 
اصلــی  فنــی  مشــخصات  در  و  برخــوردار 
یکســان هســتند. هرچنــد مــدل پــالس پــی 

اســت.  بزرگ تــری  ۱۰ گوشــی 
ایــن دو گوشــی هوشــمند از یــک چیپســت 
ــدرت  ــن ۹6۰ ق ــی 8 هســته ای کایری 6۴ بیت
ــه متشــکل  ــد و یــک دوربیــن دوگان می گیرن
از دو لنــز ۲۰ و ۱۲ مگاپیکســلی بــا برنــد الیــکا 
ــته  ــش بس ــا نق ــتی آن ه ــاب پش ــر روی ق ب

اســت.
 شیائومی می 6

حدود قیمت: 1.800.000
 شــیائومی مــی 6 ساخته شــده از ترکیــب 
شیشــه و فلــز اســت و از یــک چیپســت 
 ،8۳۵ اســنپدراگون  قدرتمنــد  فوق العــاده 
اینچــی  رم 6 گیگابایتــی، نمایشــگر ۵.۱۵ 
 فــول اچ دی و اندرویــد 7 نوقــا برخــوردار 

است.
ــر روی  ــز ۱۲ مگاپیکســلی ب ــن دو لن  همچنی
ــه  ــرار گرفت ــی 6 ق ــای م ــتی زیب ــاب پش ق

ــت. اس
ایــن گوشــی ها اگرچــه در مقایســه بــا رقبــای 
کیفیــت ســاخت  از  و کــره ای  آمریکایــی 
پایین تــری برخوردارنــد، امــا بایــد توجــه 
مشــخصات  بــا  ایــن گوشــی ها  داشــت 
ــا برندهــای مطــرح از قیمتــی بــه  یکســان ب

مراتــب پایین تــر برخــوردار هســتند. 
ایــن گوشــی ها  اختــالف قیمــت  گاهــی 
ــک  ــش از ی ــه بی ــروف ب ــای مع ــا برنده ب
ــی  ــم کم ــه رق ــد ک ــان می رس ــون توم  میلی

نیست.

گزارش کیمیای وطن از بازار گوشی همراه

چینی، اما باکیفیت

ــاورزی  ــاد کش ــادی وزارت جه ــور اقتص ــر ام ــر کل دفت مدی
از  یکــی  دارویــی،  گیاهــان  کشــت  توســعه  گفــت: 

اســت.  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  اولویت هــای 
ــعه  ــاورزی توس ــاد کش ــت: وزارت جه ــدی گف ــد خال محم
کشــت گیاهــان دارویــی را بــه عنــوان یکــی از اولویت هــای 
مهــم بــرای توســعه اشــتغال کشــور در نظــر گرفتــه اســت. 
خالــدی افــزود: بــر همیــن اســاس ۱۰ محــور در اولویت هــا 
مشــخص شــده کــه یکــی از آن هــا توســعه گیاهــان دارویــی 
اســت. وی بــه پتانســیل  کشــور در زمینــه گیاهــان دارویــی 
اشــاره و اعــالم کــرد: توســعه کشــت گیاهــان دارویــی هم در 
ایجــاد شــغل و هــم در افزایــش درآمــد مؤثــر خواهــد بــود. 
ــاورزی  ــاد کش ــادی وزارت جه ــور اقتص ــر ام ــر کل دفت مدی
ادامــه داد: البتــه فعالیــت در راســتای ایــن اولویــت، زمانــی 

ــرای ســرمایه گذاری، تولیــد،  ــود کــه فضــا ب مؤثــر خواهــد ب
فــرآوری و صــادرات مهیــا باشــد. خالــدی ضمــن تمجیــد از 
ــم و  ــارک عل ــی پ ــان داروی ــکده گیاه ــای پژوهش فعالیت ه
ــد  ــن مجموعــه می توان ــرز خاطرنشــان کــرد: ای ــاوری الب فن
ــل  ــر عم ــت و تجاری ســازی مؤث ــا صنع ــاط ب ــه ارتب در زمین

کنــد. 
ــاد کشــاورزی در راســتای توســعه  ــه جه ــان اینک ــا بی وی ب
 گیاهــان دارویــی - چــه در زمینــه پرداخــت تســهیالت 
ــی - هــر  ــدوق توســعه مل ــع صن و چــه در اســتفاده از مناب
ــت  ــه مزی ــت: ب ــرد، گف ــد ک ــه خواه ــد ارائ ــی الزم باش کمک
کشــور در گیاهــان دارویــی اخیــرا جدی تــر پرداختــه شــده 
ــزون  ــاط بیشــتر شــاهد توســعه روزاف ــا ارتب ــم ب و امیدواری

ــن بخــش باشــیم. اقتصادآنالیــن ای

کیمیای وطن
ــین ریخته گری  رئیس ماش
ــه  ــوالد مبارک ــماره ۵ ف ش
بــا  همزمــان  گفــت: 
ــکنی های  ــداوم رکوردش ت
ــام و در  ــوالد خ ــد ف تولی
توســـعه 7.۲  راســـتای 
تختــال  تــن  میلیــون 
ــازی  ــه فوالدســ در ناحیـ
و ریختـه گــــری مــداوم، 
ــان ماشــین شــماره  کارکن
بــا  ریختــه گــــری   ۵
خــــدای  از  اســـتعانت 
ــراوان  ــالش ف متعــال و ت

ــت ۹6  ــلب در اردیبهش ــن اس ــزار ت ــد ۱۲۵ ه ــه تولی ــق ب موف
شــدند و نقــش مهمــی را در دســتیابی بــه رکــورد ۵7۰ هــزار 
تــن تختــال در ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم ایفــا 

کردنــد.
محمــد فخــری بــا اعــالم اینکــه میــزان تولیــد ایــن ماشــین 
در اردیبهشــت ۹6 نســبت بــه مــاه قبــل بیــش از ۱7 هــزار تــن 
افزایــش را نشــان می دهــد، گفــت: ایــن عملکــرد نســبت بــه 
ــته  ــش داش ــن افزای ــزار ت ــش از ۴۱ ه ــفند ۹۵ بی ــد اس تولی

اســت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه ماشــین شــماره ۵ واحــد 
ریخته گــری مــداوم فــوالد مبارکــه در تاریــخ ۹۵/۵/۳۱ مــورد 

ــت  ــرار گرف ــرداری ق بهره ب
و در حــال حاضــر در چهار 
حــال  در  شــیفت کاری 
تصریــح  اســت،  تولیــد 
از  ماشــین  ایــن  کــرد: 
عمـودی قـوســـی  نـــوع 
اســت و قابلیــت تولیــد 
 ۹۰۰ عــرض  از  اســلب 
بــا  تــا ۲۰۰۰ میلیمتــر و 
ضخامت هــای ۲۰۰ و ۲۲۰ 
دارد  را  میلیمتــر   ۲۵۰ و 
کــه ایــن قابلیــت نســبت 
بــه ماشــین های دیگــر 
ــک  ــه، ی ــود در ناحی موج

مزیــت بــه شــمار می آیــد.
ــار  ــه اظه ــوالد مبارک ــری شــماره ۵ ف ــس ماشــین ریخته گ رئی
امیــدواری کــرد در آینــده نزدیــک کارکنــان تالشــگر واحــد، بــه 
ــون  ــه ۲ میلی ــری ک ــین ریخته گ ــن ماش ــمی ای ــت اس ظرفی

تــن فــوالد در ســال اســت، دســت یابنــد.
محمــد فخــری کســب ایــن موفقیــت را مرهــون تــالش 
ــداوم  ــری م ــازی و ریخته گ ــه فوالدس ــان ناحی ــی کارکن تمام
ــه  ــت ناحی ــی و پشــتیبانی، مدیری ــت واحدهــای جنب و حمای
و گــروه فنــی ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم 
 و مدیریــت عالــی شــرکت دانســت و از آن هــا قدردانــی 

کرد.

ــروس  ــیوع وی ــاره ش ــو درب فائ
ماهــی  تهدیدکننــده  مرگبــار 
ــورهای  ــی کش ــا در بعض تیالپی
جهــان هشــدار داد. بــه گــزارش 
و  خواروبــار  ســازمان  دفتــر 
کشــاورزی ملــل متحــد )فائــو( 
در جمهــوری اســالمی ایــران 
داد  هشــدار  ســازمان  ایــن 
ــری  ــیار مس ــروس بس ــه وی ک
اگرچــه  تیالپیــا«  »دریاچــه 
ســالمت  بــرای  خطــری 
در  امــا  نــدارد،  انســان ها 
حــال شــیوع در میــان ماهیــان 
پرورشــی و طبیعی تیالپیــا بوده 

و یکــی از مهم تریــن منابــع تغذیــه انســانی را تهدیــد می کنــد. بــر اســاس 
ــگام  ــدار زودهن ــتم هش ــی و سیس ــات جهان ــش اطالع ــزارش، بخ ــن گ ای
ــن بیمــاری  ــد کــرده کــه شــیوع ای ــژه تأکی ــا انتشــار هشــداری وی ــو، ب فائ
ــد  ــا بای ــده تیالپی ــورهای واردکنن ــرد و کش ــداد ک ــده قلم ــد نگران کنن را بای
ــای تشــخصیص  ــش آزمون ه ــر – افزای ــت خط ــدات مناســب مدیری تمهی
ــه ای و  ــدات قرنطین ــال تمهی ــای ســالمت، اعم ــه گواهینامه ه ــاری، ارائ بیم

تدویــن برنامه هــای اضطــراری – را بــه کار گیرنــد. 
هم اکنــون مشــاهده ویــروس »دریاچــه تیالپیــا« )تیالپیــا لیــک( در 
کلمبیــا، اکــوادور، مصــر، تایلنــد و ... تأییــد شــده اســت. این گــزارش تاکید 
ــان ها  ــالمتی انس ــرای س ــری ب ــه خط ــروس هیچ گون ــن وی ــه ای ــرده ک ک
نــدارد؛ امــا می توانــد جمعیــت آبزیــان آلــوده را بــه شــدت کاهــش دهــد؛ 

در ســال ۲۰۱۵، مجمــوع تولیــد 
تیالپیای پرورشــی و صیدشــده 
در جهــان بالــغ بــر 6.۴ میلیــون 
تــن بــه ارزش تقریبــی ۹.8 
ارزش  بــود.  دالر  میلیــارد 
تجــارت جهانــی ایــن محصــول 
ــرآورد شــده  ــارد دالر ب ۱.8 میلی

اســت. 
ــده  ــالم ش ــو اع ــدار فائ در هش
نیســت  مشــخص  هنــوز 
از  می توانــد  بیمــاری  ایــن 
منجمــد  محصــوالت  طریــق 
ــا  ــد ی ــرایت کن ــز س ــا نی تیالپی
ســطح  »احتمــاال  امــا  نــه؛ 
توزیــع ویــروس دریاچــه تیالپیــا از آنچــه امــروز گمــان مــی رود گســترده تر 
بــوده و تهدیــد بزرگــی علیــه پــرورش ایــن نــوع ماهــی در ســطح جهانــی 
ــر داشــته و شــیوع آن  ــی از مــرگ و می ــرخ باالی ــن بیمــاری ن اســت.« ای
در تایلنــد منجــر بــه مــرگ تقریبــا ۹۰ درصــد ذخایــر ماهــی تیالپیــا شــد. 
ــد غــذا، شــغل و درآمــد  ــم از نظــر حجــم تولی ــزی مه ــن آب ــا، دومی تیالپی
ــدگان خــرد  ــرای میلیون هــا نفــر شــامل پرورش دهن ــی ب داخلــی و صادرات
اســت. قیمــت مقــرون بــه صرفــه، رژیــم غذایــی متنــوع، تحمــل در برابــر 
روش هــای پــرورش متراکــم و مقاومــت زیــاد در برابــر بیماری هــا ایــن نــوع 
ــرای کشــورهای  ــه یــک منبــع مهــم پروتئیــن به ویــژه ب ماهــی را تبدیــل ب
در حــال توســعه و مصرف کننــدگان فقیــر کــرده اســت. چیــن، اندونــزی و 

ــتند. مهــر ــا هس ــده تیالپی ــده عم ــه تولیدکنن ــر، س مص

رئیــس اتحادیــه آهنگــران و صنعتگــران خــودرو از افزایــش ۲۰ 
تــا ۲۵ درصــدی تولیــد قطعــات خــودرو خبــر داد. 

ــف  ــت صن ــاره وضعی ــی درب ــان توضیحات ــه بی ــی ب ــالل امان ب
ــد ســایر بخش هــای  ــه مانن ــوع خــود پرداخــت و گفــت: ب متب
ــی  ــا نوع ــم ب ــا ه ــف م ــر، صن ــال های اخی ــی س ــی ط صنعت
ــوان در  ــی آن را بت ــه شــاید ریشــه اصل ــود مواجــه شــده ک رک
ــان اینکــه طــی  ــا بی ــود نقدینگــی جســت وجو کــرد. وی ب کمب
ــری از  ــرای جلوگی ــی ب ــق نقدینگ ــت از تزری ــال ها دول ــن س ای
افزایــش تــورم جلوگیــری کــرده، اظهــار کــرد: بــه نظــر می رســد 
ــی  ــق نقدینگ ــر تزری ــدت منتظ ــه ش ــا ب ــب و کاره ــون کس اکن
هســتند کــه حتــی شــاید بــه بهــای تــورم چنــد درصــدی ایــن 
موضــوع، نوعــی رونــق در کســب و کار ایجــاد کنــد. وی دربــاره 
ــه کیفیــت قطعــات  ــوارد متعــدد نســبت ب ــه در م ــی ک انتقادات

ــت آن  ــرد: واقعی ــار ک ــود، اظه ــرح می ش ــی مط ــودرو داخل خ
اســت کــه بایــد توجــه داشــت بیــن قیمــت و کیفیــت رابطــه ای 
مســتقیم وجــود دارد. ممکــن اســت یــک خــودروی ایرانــی کــه 
ــی  ــا خودروی ــون تومــان دارد، ب ــا 8۰ میلی قیمتــی حــدود 7۰ ت
ــه کشــوری ماننــد کــره اســت و چنیــن قیمتــی  کــه متعلــق ب
ــد  ــرای خری ــع ب ــردم در بیشــتر مواق ــا م ــد؛ ام ــری کن دارد براب
خــودروی داخلــی چنیــن هزینــه ای را نمی پردازنــد و بــر همیــن 
اســاس خودروســازان مجبورنــد بعضــی قطعــات را بــه شــکل 
درجــه دو اســتفاده کننــد کــه همیــن موضــوع موجــب می شــود 
کیفیــت خودروهــا بــه درجــه متوســط برســد. از ســوی دیگــر 
ــک خــودروی ۵۰  ــم از ی ــا نمی توانی ــه م ــد توجــه داشــت ک بای
میلیــون تومانــی، انتظــار کیفیتــی در حــد خــودروی ۱۲۰ میلیون 

تومانــی داشــته باشــیم. ایســنا

مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد:

گیاهان دارویی، اولویت وزارت جهاد کشاورزی
رئیس اتحادیه صنعتگران خودرو خبر داد:

افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید قطعات خودرو

رئیس ماشین ریخته گری شماره ۵ فوالد مبارکه عنوان کرد:

افزایش چشمگیر تولید ماشین ریخته گری شماره ۵
فائو عنوان کرد:

تهدید بزرگ علیه پرورش تیالپیا

،،
بــا  ایــران  در  چینــی  کاالهــای  نــام 
کیفیت بد و قیمت ارزان گره خورده 
اســت؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه 
هــم  باکیفیتــی  کاالهــای  چینی هــا 

تولیــد می کننــد

 میلیارد دالر حجم ۸۰
صادرات غیرنفتی

 درصد سهم بام دبلیو 
از بازار خودروهای وارداتی

 درصد سهم بانک ها 
در تأمین مالی اقتصاد کشور

صــادرات غیرنفتــی کشــور در ســال گذشــته 44 میلیــارد دالر 
اعــام شــده اســت.

ســهم ارزشــی بــازار خودروهــای وارداتــی، نشــان از رتبــه اول 
بــی ام دبلیــو بــا ســهم 1/ 28 درصــد دارد.

بانک محــور  اقتصــاد  تأمیــن مالــی در  بــر 8۰ درصــد  بالــغ 
اســت. بانکــی  نظــام  بــر دوش  کشــورمان، 
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10,730

  لیر ترکیه

5,760

  یوان چین

48,280

  پوند

42,260

  یورو

37,400

  دالر

28,540

  دالر کانادا

28,800

  دالر استرالیا

38,820

 اتحادیه طال   فرانک سوئیس
جواهر و سکه 

تهران
)قیمت ها به ریال است(

۲۸ ۴۴



هشتبهشت
 نداشتن سینمای مجهز 

از مشکالت اردستان است 
ــت: در حــوزه زیرســاخت های  ــدار اردســتان گف فرمان
فرهنگــی، محدودیت هــای زیــادی داریــم و نداشــتن 
ســینمای مجهــز در ســطح شهرســتان یکــی از 

ــت. ــکالت اس مش
علیرضــا غیــور بــا بیــان اینکــه شهرســتان اردســتان 
کیلومتــری  260 و  هــزار  یــک  مســاحت   بــا 

ــوم  ــه دوس ــت ک ــتان اس ــتان اس ــومین شهرس س
ــزار  ــی ه ــار تاریخ ــر و دارای آث ــاحت کوی ــن مس ای
ســاله اســت، افــزود: در حــوزه زیرســاخت های 
فرهنگــی متأســفانه محدودیت هــای زیــادی داریــم 
ــتان  ــطح شهرس ــز در س ــینمای مجه ــتن س و نداش
ــینمایی در  ــاختن س ــت؛ س ــکالت اس ــی از مش یک
ــت. ــده اس ــف ش ــال متوق ــدود 15 س ــتان ح اردس

تغییر ساعات فعالیت مراکز 
 تفریحی گردشگری ناژوان 

در ماه رمضان 
تفریحی گردشــگری  مراکــز  فعالیــت  ســاعات 
ــان  ــارک  رمض ــاه مب ــاژوان در م ــی ن ــارک جنگل پ
ــگران و  ــزارش گردش ــن گ ــر ای ــا ب ــت. بن ــر یاف تغیی
شــهروندان از ســاعت 8:30 تــا 18:30 می تواننــد 
از بــاغ پرنــدگان و از ســاعت 8:30 تــا 19:30 از بــاغ 

ــد. ــد کنن ــدگان بازدی خزن
ســاعت فعالیــت آکواریــوم در مــاه مبــارک رمضــان 
ــاغ  ــن ب ــت. همچنی ــا 20 اس ــح ت ــاعت 10 صب از س
ــا 19:30  پروانه هــا در ایــن روزهــا از ســاعت 8:30 ت

فعــال اســت. 
ــا 19:30   ــاعت 8:30 ت ــز از س ــدف نی ــگاه ص نمایش
ــروب  ــا غ ــه از 16:30 ت ــای هفت ــیژ در روزه و تله س
ــا 14  ــح ت ــت از 10 صب ــا در دو نوب ــاب و جمعه ه  آفت
ــگران  ــار گردش ــاب در اختی ــروب آفت ــا غ و 16:30 ت

قــرار می گیــرد. 
همچنیــن شــهروندان از ســاعت 17 تــا 24 می تواننــد 

از شــهربازی نــاژوان اســتفاده کنند.

پرداخت بیش از 10 میلیارد ریال 
تسهیالت اشتغال زایی بسیج فریدن 

ــال  ــت: در س ــدن گف ــازندگی فری ــیج س ــئول بس  مس
95، مبلغــی بالــغ بــر 10 میلیــارد و 250 میلیــون ریــال 

ــه متقاضیــان پرداخــت شــد. تســهیالت ب

ــرای  ــالش ب ــه ت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب ــد جعف محم
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی، یــک تکلیــف شــرعی اســت 
ــا  ــن بیان ه ــتای ای ــز در راس ــپاه نی ــیج و س ــه بس  ک
ــژه  ــان، به وی ــرای اشــتغال جوان ــت ب ــا دول و همســو ب
بســیجیان اقــدام می کنــد، افــزود: در راســتای اجــرای 
ایــن سیاســت، بــه شناســایی عرصه هــای اشــتغال در 

ســطح شهرســتان اقــدام کردیــم. 
ــتغال  ــق اش ــازده را در رون ــای زودب ــاد بنگاه ه وی ایج
مؤثــر دانســت و عنــوان داشــت: در ســال 95 مبلغــی 
ــان تســهیالت  ــون توم ــارد و 250 میلی ــر 1 میلی ــغ ب بال
بــه متقاضیــان پرداخــت شــد و توانســتیم بــرای 
ــه طــور مســتقیم شــغل ایجــاد  ــر ب  حــدود یکصــد نف

کنیم.
مســئول بســیج ســازندگی فریــدن تعمیــر منــازل 
در  را  جهــادی  اردوهــای  برگــزاری  و  محرومــان 
ــتای  ــده در راس ــات انجام ش ــه اقدام ــتاها از جمل روس

برشــمرد. محرومیت زدایــی 
ــتان از  ــردم شهرس ــتقبال م ــوص اس ــری درخص جعف
طرح هــای اقتصــاد مقاومتــی تاکیــد کــرد: خوشــبختانه 
مــردم  از اجــرای طرح هــای اقتصــاد مقاومتــی بســیج 

ــد. ایمنــا ســازندگی  اســتقبال می کنن

کاهش قیمت خرما در اصفهان 
به زودی

اتحادیــه عمده فروشــان میــوه و تره بــار   رئیــس 
اصفهــان گفــت: قیمــت خرمــا بــه زودی کاهــش 
ــا مواجــه  ــود خرم ــا کمب ــد و در حــال حاضــر ب می یاب

ــتیم.  نیس
ناصــر اطــرج افــزود: بــا توجــه بــه ذخیره ســازی 
ــواع رطــب در ســردخانه ها، در  ــن ان ــزار ت حــدود 4 ه
ــم  ــا نداری ــرخ خرم ــش ن ــان افزای ــارک رمض ــاه مب م
ــول  ــن محص ــت ای ــده، قیم ــای آین ــی در روزه و حت

کاهــش می یابــد. 
وی بیــان داشــت: همان طــور کــه قبــال اعــالم شــد بــه 
ــادی رطــب در ســردخانه های  دلیــل وجــود مقــدار زی
ــده  ــه افزایــش قیمــت در آین ــوب کشــور، هیچ گون جن

نخواهیــم داشــت.
وی درخصــوص قیمــت خرمــا در مــاه رمضــان بیــان 
ــن از  ــزار ت ــدود 4 ه ــت ح ــه خش ــت: در منطق داش
انــواع رطــب در ســردخانه ها موجــود اســت و بــا 
توجــه بــه زمــان برداشــت و تنــاژ بــاال، در مــاه مبــارک 
ــال  ــی احتم ــم و حت ــت نداری ــش قیم ــان افزای رمض

ــاد اســت. ــده زی ــم در آین ــت ه ــت قیم اف
وی اعــالم کــرد:  در حــال حاضــر قیمــت عمده فروشــی 
ــزی  ــدان مرک ــو در می ــر کیل ــاز ه ــطلی ممت ــب س رط
میــوه و تره بــار 6 هــزار و 700 تومــان و رطــب مضافتــی 

ممتــاز هــر کیلــو 9 هــزار تومــان اســت.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

در  الکترونیکــی  انــرژی  شــدت مصــرف 
جهانــی  میانگیــن  برابــر   5 تــا   2 کشــور 
مقایســه  در  اســت کــه  انــرژی  مصــرف 
برابــر   10 رقــم  ایــن  ژاپــن  کشــور   بــا 
ــفانه در  ــار، متاس ــاس آم ــر اس ــود. ب می ش
ــط  ــر متوس ــی 3 براب ــش خانگ ــران در بخ ای
ــی  ــرژی مصــرف می شــود؛ در حال ــی ان جهان
کــه آمــار متوســط جهانــی 900 کیلــووات 
ســاعت در ســال اســت، ایــن رقــم در کشــور 
ــووات ســاعت در ســال  ــا 2 هــزار و 700 کیل م

می شــود.
 نگاه بنگاه داری به شرکت های 

توزیع برق
ــرق اصفهــان  ــع ب ــر عامــل شــرکت توزی مدی

ــه آمــار و ارقــام درخصــوص مصــرف  ــا ارائ ب
ــرانه  ــا س ــه آن ب ــران و مقایس ــرژی در ای ان
مصــرف دنیــا، در گفت وگــوی اختصاصــی 
ــد  ــت: بای ــن گف ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ب
نــگاه  بــا  توانیــر  و شــرکت  نیــرو  وزارت 
بنــگاه داری بــه شــرکت های توزیــع بــرق 

ــند. ــته باش ــژه داش ــه وی توج
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــر ش ــه اگ ــوری ک ــه ط  ب
ــگاوات  ــزان 100 م ــه می ــت ب ــان توانس اصفه
کاهــش پیــک مصــرف داشــته باشــد، ) کــه 
ایــن میــزان، نزدیــک بــه 100 میلیــارد تومــان 
صرفه جویــی در بــردارد( دســت کم بــا در 
نظــر گرفتــن درصــدی از ایــن ریــال، شــرایط 
ــر  ــد مطلوب ت ــه رون ــرای ادام ــویقی را ب تش
بــه شــرکت های توزیــع بــرق اختصــاص 

ــد.   دهن

ــرد : شــرکت  ــد ک ــران تاکی حمیدرضــا پیرپی
و  قابلیــت  ایــن  اصفهــان  بــرق  توزیــع 
ــه  ــا ارائ ــد ب ــه بتوان ــت ک ــیل را داراس پتانس
و  انــرژی  مصــرف  بهینــه  برنامه هــای 
بــرای  را  مؤثرتــری  گام هــای  کاربــردی، 
اعمــال مدیریــت انــرژی بــردارد و بــرای 
رســیدن بــه هــدف و چشــم اندازهای پیــش 

رو تــالش دوچنــدان کنــد.
ادامــه صحبت هــای خــود حــوزه  در  وی 
کاری ایــن ارگان را در اصفهــان حــدود 17 
ــان  ــرد و بی ــوان ک ــع عن ــر مرب ــزار کیلومت ه
داشــت: ایــن حــوزه شــامل 14 شــهر و 
روســتاهای  تمــام  و  روستاســت   304
ــوردار  ــرق برخ ــت ب ــوار از نعم ــاالی 10 خان  ب

هستند.
 برنامه ریزی برای کاهش خاموشی 

برق 
از  زیــادی  تعــداد  نصــب  از  پیرپیــران 
شــبکه های  هوشمندســازی  تجهیــزات 
ــئله  ــن مس ــه ای ــر داد و ب ــرق خب ــع ب توزی
ــمند  ــاط هوش ــداد نق ــه تع ــت ک ــاره داش اش

اســت. نقطــه   50 حــدود  هم اکنــون 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا بــرای 70 روز از 
ســال بایــد 35 درصــد ظرفیــت بــرق داشــته 
ــک مصــرف  ــرل پی باشــیم و در صــورت کنت
بــرای  بــه ســرمایه گذاری  نیــازی  دیگــر 
رشــد مصــرف نخواهیــم داشــت، افــزود: در 
ــی  ــبکه هوای ــر ش ــزار کیلومت ــان 20 ه اصفه
ــل  ــکان تبدی ــه ام ــم ک ــرق داری ــی ب و زمین

آن بــه شــبکه زمینــی وجــود نــدارد؛ امــا بایــد 
بهینه ســازی  خاموشــی ها،   بــرای کاهــش 

کنیم.
 درآپارتمان ها برق اضطراری 

نداریم
پیرپیــران درخصــوص حوادثــی کــه شــبکه های 
بــرق را تهدیــد می کنــد، گفــت: در تمــام 
ــژه  ــرق، به وی ــبکه های ب ــا ش ــورهای دنی کش
شــبکه های توزیــع و انتقــال کــه هوایــی 
هســتند، دســتخوش حــوادث می شــوند؛ 
ــا  ــه م ــت ک ــران اینجاس ــراد کار در ای ــا ای ام
در مجموعه هــای آپارتمانــی و ســاختمانی 
 خــود بــرق اضطــراری در نظــر نگرفتیــم 
و در ایــن خصــوص ســازمان نظام مهندســی 

باید وارد کار شــود.

وی همچنیــن دربــاره بهینه ســازی شــبکه 
ایــن  اصفهــان گفــت:  شهرســتان  بــرق 

اقــدام در شــبکه های 20 کیلوولــت یــا فشــار 
ــه  قــوی انجــام شــده و ســیم های مســی ب
کابل هــای روکــش دار تبدیــل می شــوند.
 بهینه سازی فرسودگی شبکه برق 

اصفهان
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان 
اصفهــان، درخصــوص فرســودگی شــبکه 
بــرق شهرســتان اصفهــان گفــت: شــبکه 
ــان  ــتان اصفه ــاط شهرس ــی از نق ــرق بعض ب
دارنــد؛  ســال   50 و   40 بــاالی  قدمتــی 
ــرا  ــت؛ چ ــران نیس ــان از بح ــن نش ــا ای ام
کــه تــا دو ســال آینــده بعضــی از نقــاط 
 قدیمــی شــبکه بــرق اصــالح و بهینه ســازی 

می شود.
وی همچنیــن در رابطــه بــا ســرقت شــبکه های 
بــرق بــه ایــن مســئله اشــاره داشــت کــه در 
ســال 95 نســبت بــه ســال 94، آمار ســرقت 
ــت؛  ــش یاف ــد کاه ــبکه 70 درص ــل از ش کاب
ــال 94، 2.5  ــه  س ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــبکه  ــه ش ــق ب ــن طری ــان از ای ــارد توم میلی

ــع شهرســتان خســارت وارد شــد. توزی
 مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان 
اصفهــان گفــت: در حــوزه حــوادث و خاموشــی، 
مــردم می تواننــد بــا شــماره تلفــن 121 تمــاس 
ــترکان می تواننــد از  بگیرنــد. همچنیــن مش
ــات  ــت خدم ــن 38121 درخواس ــق تلف طری
وارد  را  از فــروش  حــوزه خریــد و پــس 
سیســتم کــرده و کــد رهگیــری دریافــت 

ــد. کنن

مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

   وزارت نیرو و شرکت توانیر باید به شرکت های توزیع برق 
توجه ویژه داشته باشند
در مجموعه های آپارتمانی و ساختمانی، برق اضطراری نداریم

ــه حاشیه نشــین  ــان اینکــه منطق ــا بی ــدگل ب ــدار آران و بی فرمان
ــدارد، گفــت: حــل  ــات آموزشــی و بهداشــتی ن ــاد امکان یحیی آب
 ایــن مشــکل نیازمنــد همــکاری همــه دســتگاه های اداری 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــل معینی ن ــت. ابوالفض ــی اس و دولت
ــکنه  ــزار س ــدود 3 ه ــا ح ــاد ب ــین یحیی آب ــه حاشیه نش منطق
ــات آموزشــی و بهداشــتی اســت،  ــه امکان ــد هــر گون ــوز فاق هن
افــزود: مــردم محــروم ایــن منطقــه نبایــد قربانی سیســتم های 
ــرای حــل مشــکالت خــود شــوند؛ پــس الزم  ــده اداری ب پیچی
اســت دســتگاه های دولتــی بــرای حــل مشــکالت ایــن منطقــه 
ــدی مســئوالنه داشــته باشــند.  و ســایر مناطــق شهرســتان دی
فرمانــدار آران و بیــدگل تاکیــد کــرد: بــا حــل مشــکالت مربــوط 
ــی  ــکان آموزش ــک م ــاخت ی ــرای س ــن ب ــاص زمی ــه اختص ب
مناســب، مشــکل اولیــه بســیاری از دانش آمــوزان ایــن منطقــه 

ــا وجــود  ــر حــل می شــود. وی گفــت: ب محــروم هــر چــه زودت
در حاشــیه بــودن منطقــه یــک خّیــر بــرای ســاخت یــک مــکان 
آموزشــی مجهــز اعــالم آمادگــی کــرده کــه در صــورت اختصــاص 
زمیــن، قــرار اســت ایــن مــکان ســاخته شــود. مدیــر آمــوزش 
و پــرورش آران و بیــدگل نیــز افــزود: بســیاری از دانش آمــوزان 
ــی در  ــات آموزش ــود امکان ــل نب ــه دلی ــروم ب ــه مح ــن منطق ای
منطقــه مجبورنــد فاصلــه زیــاد و پرمخاطــره منــزل تــا مدرســه 
را هــر روز طــی کننــد کــه ایــن خــود عــالوه بــر مشــکالت خــاص 
ــد  ــی دارد. محم ــز در پ ــی را نی ــیب های اجتماع ــی، آس آموزش
معدنــدار تصریــح کــرد: بــا وجــود هماهنگــی قبلــی در اختصاص 
زمیــن بــرای ســاخت یــک مــکان آموزشــی، ناهماهنگــی 
دســتگاه های مربوطــه موجــب توقــف کار گودبــرداری در منطقــه 

ــت. مهــر ــده اس ــاد ش یحیی آب

معــاون میــراث فرهنگــی اصفهــان گفــت: منــار چهــل 
ــان از نظــر تخصصــی هیــچ مشــکلی  ــران اصفه دخت
ــود؛  ــش می ش ــب پای ــده و مرت ــت ش ــدارد و مرم ن
ــد،  ــی آن را ببینن ــردم وقت ــر م ــت از نظ ــن اس ممک
ــا از  ــوده اســت،  ام ــورد آســیب ب ــد م احســاس کنن

ــدارد.  ــچ مشــکلی ن ــا هی نظــر م
ــل  ــی چه ــار تاریخ ــه من ــاره ب ــا اش ــری ب ــر طاه ناص
دختــران اصفهــان و تصویــری کــه در شــبکه های 
ــار  ــن من ــای ای ــب پایه ه ــر تخری ــی ب ــی مبن اجتماع
منتشــر شــده بــود، اظهــار داشــت: منــار چهــل 
ــان از نظــر تخصصــی هیــچ مشــکلی  ــران اصفه دخت
ــود. ــش می ش ــب پای ــده و مرت ــت ش ــدارد و مرم ن

ــی آن  ــردم وقت ــر م ــت از نظ ــن اس ــزود: ممک وی اف
را ببیننــد احســاس کننــد مــورد آســیب بــوده، امــا از 
نظــر مــا هیــچ مشــکلی نــدارد. ایــن منارهــا هــزاران 

ــد.  ــر می کنن ــال عم س
مصالــح بــه کار بــرده شــده در ایــن منارهــا بــه دلیــل 

ــدگاری و طوالنی مــدت کــردن آن هــا دارای ارزش  مان
اســت.

معــاون میــراث فرهنگــی اصفهــان بیــان کــرد: منارهــا 
یــک عنصــر عملکــردی اســت. بــا توجــه بــه کارایــی 
ــاری  ــه معم ــر ب ــته اند، منحص ــته داش ــه در گذش ک
ــه  ــار ب ــچ کشــوری من ایرانی اســالمی اســت و  در هی

ایــن معنــا کــه مــا داریــم، وجــود نــدارد.
وی تصریــح کــرد: بــرای ثبــت جهانــی، منارهــا بایــد 
ــتان  ــا در اس ــند؛ م ــته باش ــی داش ــای خاص  معیاره
و حتــی کشــور خــود دارای آثــار زیــادی هســتیم کــه 

ــوان روی آن هــا کار کــرد.   ــی می ت ــرای ثبــت جهان ب
ــا  ــا، قلعه ه ــراها، امامزاده ه ــت: کاروانس ــری گف طاه
در نــوع خــود ویژگــی منحصربه فــرد  دارنــد  کــه 
ــی  ــت جهان ــرای ثب ــا ب ــی رســیده اند؛ ام ــت مل ــه ثب ب
را  جهانــی  ثبــت  شــاخصه های  و  معیارهــا  بایــد 
داشــته باشــند و کارشــناس مربوطــه آن را تائیــد                   

ــد. تســنیم کن

ــوزی در  ــی مهارت آم ــای مل ــت: طرح ه ــان گف ــتاندار اصفه اس
ــگاهی  ــگان دانش ــی و کارورزی دانش آموخت ــط کار واقع محی
ــر  ــان مؤث ــد در برطــرف کــردن مشــکل اشــتغال اصفه می توان
باشــد. بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه  نقــل از اداره کل روابــط 
ــروه  ــور در کارگ ــول زرگرپ ــان، رس ــتانداری اصفه ــی اس  عموم
اشــتغال اســتان بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح مهارت آمــوزی در 
محیــط کار واقعــی توســط اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
ــرح  ــام ط ــه ن ــز ب ــته نی ــرح در گذش ــن ط ــت:  ای ــار داش اظه
ــی در  ــا اصالحات ــه ب ــد ک ــرا درمی آم ــه اج ــاگردی ب استادش
ــط کار  ــوزی در محی ــرح مهارت آم ــام ط ــه ن ــد ب ــرح جدی ط
ــن طــرح  ــه اینکــه ای ــا اشــاره ب واقعــی اجــرا می شــود. وی ب
ــود،  ــرا می ش ــاال اج ــه ب ــال ب ــنی 15 س ــدوده  س ــرای مح ب
افــزود: بــرای افــرادی کــه بــه نحــوی از تحصیــل بازمانده انــد 
ــاگردی  ــتم استادش ــا سیس ــه ب ــود ک ــم می ش ــه ای فراه زمین
آمــاده بــرای ورود بــه بــازار کار شــوند و آموزش دهنــدگان نیــز 
ــان در  ــا نیســتند. اســتاندار اصفه ــری آن ه ــه به کارگی ــزم ب مل
ادامــه بــه طــرح ملــی کارورزی دانش آموختــگان دانشــگاهی 

ــه  ــده و ب ــالغ نش ــوز اب ــرح هن ــن ط ــزود: ای ــرد و اف ــاره ک اش
همیــن دلیــل فرصــت بــرای ارائــه  نقطه نظــرات و پیشــنهاد ها 
ــه  ــا اشــاره ب ــه ای وجــود دارد. وی ب ــی و حرف ــه ســازمان فن ب
گــزارش ارائه شــده درخصــوص عملکــرد بانک هــای عامــل در 
ــون بودجــه ســال 95 کل  ــارات تبصــره 26 قان تخصیــص اعتب
کشــور ویــژه  مددجویــان نهادهــای حمایتــی )کمیتــه امــداد و 
ــه بودجــه ای در شــورای  ــی ک ــار داشــت: زمان بهزیســتی( اظه
اشــتغال بــه تصویــب می رســد و بــه بانک هــا ابــالغ می شــود 
بایــد بــدون تغییــر اجرایــی شــود. اســتاندار اصفهــان خطــاب 
بــه مدیــران عامــل بانک هــای اســتان یــادآور شــد: تســهیالت 
ــتی، زکات  ــداد و بهزیس ــه ام ــان کمیت ــه مددجوی ــی ب پرداخت
فعالیت هایــی اســت کــه انجــام می دهیــد و در ایــن خصــوص 
ــرد:  ــد ک ــرد. وی تأکی ــی صــورت گی ــن اهمال ــد کوچک تری نبای
ــا رفــع مشــکالت ضمانــت  ــد در رابطــه ب ــران مربوطــه بای مدی
تــا  اقــدام کننــد  تســهیالت  دریافــت  بــرای  مددجویــان 
ــد از تســهیالتی  ــداد بتوانن ــه ام ــان بهزیســتی و کمیت مددجوی
کــه بــرای اشــتغال در اختیارشــان قــرار می گیــرد، بهــره برنــد.

ــان  ــتان اصفه ــه اس ــه جمع ــتگذاری ائم ــورای سیاس ــس ش رئی
گفــت: بیشــتر مصلی هــای نمــاز جمعــه اســتان اصفهــان 
ــای  ــاخت مصلی ه ــه س ــفانه در زمین ــت و متاس ــتاندارد نیس اس
نمــاز جمعــه خــوب کار نشــده اســت. حجت االســالم محمدرضــا 
صالحیــان اظهــار داشــت: حضــور گردشــگر در ایــران نبایــد فقــط 
ــگ  ــج فرهن ــه تروی ــد؛ بلک ــادی باش ــود اقتص ــب س ــرای کس ب
اصیــل اســالم و ایــران بایــد در مرحلــه اول قــرار داشــته باشــد. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بیشــتر مصلی هــای نمــاز جمعــه 
اســتان اســتاندارد نیســت، افــزود: متاســفانه در زمینــه ســاخت 

مصلی هــای نمــاز جمعــه خــوب کار نشــده اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه جلســات ســتاد های نمــاز جمعــه 
ــام  ــزی انج ــا برنامه ری ــداوم و ب ــورت م ــه ص ــد ب ــهرها بای در ش
شــود، تاکیــد کــرد: بحــث حضــور پرشــور مــردم در نمــاز جمعــه، 

حضــور جوانــان و بانــوان و اقشــار مختلــف بایــد مــورد موشــکافی 
اعضــای شــورا قــرار گیــرد. وی بــا اشــاره بــه منافــات ســند 2030 
ــی تاکیــد کــرد: امــروز اندیشــه های  ــا فرهنــگ اســالمی و ایران ب
ــه های  ــا اندیش ــده و ب ــم ش ــت حاک ــوس دول ــی در رئ خطرناک

ــه  بســیار دارد.  ــری فاصل مقــام معظــم رهب
وی تحــول نقــش ســنتی نمــاز جمعــه را ضــروری خوانــد و گفــت: 
 شــرایط جهانــی بــه شــکلی اســت کــه بایــد بــا اندیشــه و آگاهــی 
هدایتگــری  بــرای  جدیــدی  فعالیت هــای  اوضــاع،  درک  و 
در  اضافــه کــرد:  صالحیــان  حجت االســالم  صــورت گیــرد. 
روشــنگری هایی کــه ائمــه جمعــه انجــام می دهنــد، گاهــی 
ــود  ــکرآب می ش ــه ش ــام جمع ــا ام ــئوالن ب ــی مس ــه برخ میان
کــه مــردم بــا شــناخت خــود حــق را بــه خوبــی بــه امــام جمعــه 

مهــر می دهنــد. 

فرماندار آران و بیدگل:

منطقه یحیی آباد امکانات آموزشی و بهداشتی ندارد
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان:

بیشتر مصلی های نماز جمعه اصفهان استاندارد نیست

معاون میراث فرهنگی اصفهان تکذیب کرد: 

تخریب منار »چهل دختران« اصفهان
استاندار اصفهان:

طرح  ملی مهارت آموزی برطرف کننده مشکالت اشتغال اصفهان

،،
پیرپیــران از نصــب تعــداد زیــادی از 
تجهیزات هوشمندسازی شبکه های 
توزیــع بــرق خبــر داد و به این مســئله 
نقــاط  تعــداد  کــه  داشــت  اشــاره 
هوشــمند هم اکنون حــدود 50 نقطه 

اســت

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:
 ساماندهی ناژوان 

 در انتظار اعالم نظر 
شورای عالی شهرسازی است

معــاون خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان گفــت: ســاماندهی نــاژوان و درآمدزایــی 
ــه  ــالح از جمل ــع ذی ص ــار مراج ــه، در انتظ ــن منطق ــود در ای ــای خ ــکان از باغ ه مال

کمیســیون مــاده 5 و شــورای عالــی شهرســازی اســت.
ــه  ــاکن در منطق ــهروندان س ــیاری از ش ــه بس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــا مص احمدرض
ــد  ــت: بای ــار داش ــتند، اظه ــی هس ــد، ناراض ــه دارن ــی ک ــوص بالتکلیف ــاژوان درخص ن

توجــه داشــته باشــیم کــه نــاژوان در سیســتم شهرســازی دارای طــرح جامــع خــاص 
اســت کــه بایــد همــه مناطــق اطــراف ایــن منطقــه نیــز از ایــن طــرح تبعیــت کننــد.
ــول و  ــد معم ــاز در ح ــنهاد ساخت وس ــان پیش ــهرداری اصفه ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
ــاژوان ارائــه کــرده، افــزود: ایــن در حالــی اســت  ــه ســاکنان باغ هــای ن محــدود را ب
کــه کمیســیون مــاده 5 و شــورای عالــی شهرســازی هنــوز بــا ایــن پیشــنهاد موافقــت 

نکرده انــد.
ــاژوان  ــوص ن ــی درخص ــه تنهای ــد ب ــهرداری نمی توان ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
تصمیم گیــری کنــد، ابــراز داشــت: ایــن در حالــی اســت کــه بــا توجــه بــه خشکســالی 
 و کمبــود آب بــرای آبیــاری باغ هــا، ایجــاد هتــل و مهمانســراهای کوچــک در 
ایــن منطقــه می توانــد کمــک بزرگــی بــه مالــکان ایــن منطقــه بــرای حفــظ نــاژوان             

کنــد.

کارخانــه  کار  اســالمی  شــورای  دبیــر 
پلی اکریــل اصفهــان بــا اشــاره بــه اقدامــات 
دولــت بــرای راه انــدازی دوبــاره ایــن کارخانــه 
گفــت: طبــق وعده هــا قــرار اســت طــی 
چنــد روز آینــده، 20 میلیــارد تومــان بــه 

ــود. ــز ش ــرکت واری ــاب ش حس
آخریــن  بــه  اشــاره  بــا  خرمــی  علــی 
اصفهــان  پلی اکریــل  کارخانــه  وضعیــت 
ــان  ــار داشــت: حــدود 1100 نفــر از کارکن اظه
بیمــه  بــرای دریافــت  DMT پلی اکریــل 
ــدود  ــن ح ــد. همچنی ــدام کردن ــکاری اق بی

510 نفــر هــم در داخــل مجموعــه، کارهــای 
تعمیراتــی و بازگشــت بــه کار پرســنل را 

می کننــد. فراهــم 
ــرای  ــت ب ــات دول ــه اقدام ــاره ب ــا اش وی ب
پلی اکریــل  کارخانــه  دوبــاره  راه انــدازی 
ــر  ــی و مدی ــت اجرای ــزود: هیئ ــان اف اصفه
اصفهــان  پلی اکریــل  کارخانــه  اجرایــی 
ــن  ــرای تامی ــی ب ــا کارگزاران ــی ب صحبت های

مــواد اکریلیک  هــا انجــام دادنــد.
صحبت هایــی  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
DMT شــده  و  پلی اســتر  بخــش   بــرای 

ــرف  ــان از ط ــارد توم ــوع 20 میلی و در مجم
طبــق  و  می گیــرد  تعلــق  وام  دولــت 
وعده هــای داده شــده در چنــد روز آینــده 
ایــن پــول بــه حســاب شــرکت واریــز 
می شــود تــا حــدودی از مشــکالت ایــن 

کارخانــه کاســته شــود.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر کارخانــه 
ــدارد  ــدی ن ــچ تولی ــان هی ــل اصفه پلی اکری
گفــت: پرســنلی کــه در حــال حاضــر بــرای 
ــد، اول  دریافــت بیمــه بیــکاری اقــدام کردن
ــد؛  ــه کار دارن ــت ب ــرارداد بازگش ــاه ق مهرم

یعنــی تــا 31 شــهریور از بیمــه بیــکاری 
مهرمــاه  یکــم  از  و  می کننــد  اســتفاده 
ــد  ــه کار دارن ــه و بازگشــت ب ــرارداد 6 ماه ق
و تــا ایــن تاریــخ، بایــد تکلیــف تولیــد ایــن 
کارخانــه مشــخص شــود و ایــن کارگــران بــه 

ــد. ــود بازگردن کار خ
از  یکــی  ایــران،  پلی اکریــل  شــرکت 
اســتان  در  ایــران  مجتمع هــای صنعتــی 
اصفهــان اســت. تولیــدات ایــن کارخانــه 
پلی اســتر،  الیــاف  و  نــخ  انــواع  شــامل 
الیــاف  اکریلیــک شــامل  الیــاف  انــواع 

تاپــس  و  پتویــی  فرشــی،  اکریلیــک 
پلی اســتر اســت کــه متاســفانه بــر اثــر 
ایــن  ســرانجام  دولــت،  بی تدبیری هــای 
ــی  ــه تعطیل ــه ب ــم در خاورمیان ــه مه کارخان

تســنیم اســت.  رســیده 

کوتاه خبر
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درحاشیه

 آتش نشانان کاشانی 
ناجی 81 نفر در حوادث مختلف 

ــی  ــات ایمن ــانی و خدم ــازمان آتش نش ــل س ــر عام مدی
آتش ســوزی ها  اینکــه  بیــان  بــا   شــهرداری کاشــان 
و حــوادث اردیبهشــت امســال کاشــان 68 مجــروح 
و 3 نفــر فوتــی بــر جــای گذاشــته، گفــت: مامــوران 
ــان در  ــر از هموطن ــات 81 نف ــه نج ــق ب ــانی موف آتش نش

شــدند. مختلــف  حــوادث  و  آتش ســوزی ها 
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــای وطــن ب ــزارش کیمی ــه گ ب
ســازمان آتش نشــانی و خدماتــی ایمنــی شــهرداری 
کــرد:  اظهــار  مجداالشــرافی  مهــدی  ســید  کاشــان، 
پوشــش  بــه  موفــق  مــدت  ایــن  در   آتش نشــانان 
و امدادرســانی 67 آتش ســوزی و 165مــورد حادثــه دیگــر 

ــده اند. ش
ــوزی ها  ــمار آتش س ــترین ش ــرد: بیش ــان ک وی خاطرنش
ــکونی  ــای مس ــه و منزل ه ــیله های نقلی ــه وس ــوط ب مرب

بــوده اســت. 
ــی  ــات ایمن ــانی و خدم ــازمان آتش نش ــل س ــر عام مدی
ــت بیشــتر آتش ســوزی ها  ــزود: عل شــهرداری کاشــان اف
در ایــن شــهر اتصالــی بــرق، پرتــاب جرقــه و مــواد آتــش زا 
نشــت گاز، روشــن بــودن وســایل حرارتــی، مایعــات قابــل 
اشــتعال، بــاال بــودن حــرارت محیــط و انتقــال آن و نقــص 

فنــی ســیلندر گاز و پیک نیــک اســت. 
بــه گفتــه وی، آتش نشــانان افــزون بــر مهــار آتش ســوزی ها 
در حادثه هایــی ماننــد تصــادف، آب افتادگــی و برطــرف 
ــدن  ــای ب ــازی اعض ــن، رهاس ــت زمی ــر نشس ــردن خط ک
آسانســور و باالبــر، اشــیای حلقــوی، بــاز کــردن درب 
ــات  ــار و حیوان ــن م ــی(، گرفت ــودرو )محبوس ــزل و خ من
ــان  ــه شــهروندان و هموطن ــی ب ــوذی، وحشــی و خانگ م
امدادرســانی و آنــان را از خطرهــای ناشــی از ایــن حــوادث 

ــد. نجــات داده ان

 دستگیری سارق مجازی 
در خمینی شهر 

 فرمانــده انتظامــی شهرســتان خمینی شــهر از شناســایی و 
دســتگیری فــردی کــه مبلــغ 15 میلیــون ریــال بــه صــورت 
اینترنتــی از حســاب بانکــی یکــی از شــهروندان برداشــت 

کــرده بــود، خبــر داد. 
ســرهنگ علــی جعفری نــژاد گفــت: در پــی شــکایت یکــی 
از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه مبلــغ 15 میلیــون ریــال بــه 
صــورت غیرمجــاز و متوالــی از حســاب بانکــی وی ســرقت 
ــس  ــوران پلی ــتور کار مام ــوع در دس ــی موض ــده، بررس ش

ــاد قــرار گرفــت.  فتــای شهرســتان نجف آب
پلیســی  انجام شــده  بررســی های  بــا  افــزود:  وی   
ــز دوم و  ــت آوردن رم ــه دس ــا ب ــم ب ــد مته ــخص ش مش
شــماره کارت عابربانــک شــاکی اقــدام بــه خریــد اینترنتــی 

ــت.  ــرده اس ک
 ایــن مقــام انتظامــی اضافــه کــرد: پــس از هماهنگــی بــا 

مقــام قضائــی، متهــم شناســایی و دســتگیر شــد. 
 ســرهنگ جعفری نــژاد ادامــه داد: متهــم در مواجهــه 
ــزه  ــه ب ــت ب ــه صراح ــس، ب ــتندات پلی ــدارک و مس ــا م ب
انتســابی اقــرار و انگیــزه خــود را ســودجویی عنــوان 

ــت. داش
ایــن مقــام انتظامــی در پایــان توصیــه کــرد: از در اختیــار 
قــرار دادن کارت اعتبــاری خــود بــه غیــر، جــدا بپرهیزیــد 
 و رمز هایــی را انتخــاب کنیــد کــه غیرقابــل حــدس باشــد 
 و همچنیــن بــه هیــچ عنوان بــر روی کارت رمز را یادداشــت 

نکنید. 

 2 سال حبس 
برای 2 شکارچی متخلف  

 رئیــس اداره پــارک ملــی و پناهــگاه حیــات وحــش 
قمیشــلو گفــت: حکــم قضایــی دو ســال حبــس بــرای دو 

ــه صــادر شــد. ــن منطق ــف در ای شــکارچی متخل
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
محیــط زیســت اصفهــان مرتضــی جوهــری گفــت: بــرای 
ایــن دو متخلــف کــه ســال گذشــته در پناهــگاه قمیشــلو 
ــد،  ــه شــکار یــک راس قــوچ وحشــی کــرده بودن اقــدام ب

ایــن حکــم صــادر شــد.
ــال  ــل دو س ــه تحم ــف را ب ــر متخل ــزود: دادگاه، ه وی اف

ــرد. ــوم ک ــس محک حب

کشف 167 کیلو و 600 گرم تریاک 
از کامیون یخچال دار

رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان از کشــف 
167 کیلــو و 600 گــرم تریــاک در بازرســی از یــک کامیــون 

یخچــال دار خبــر داد. 
ــول  ــی وص ــت: در پ ــینی  گف ــی حس ــید تق ــرهنگ س س
ــی  ــواد افیون ــک قاچاقچــی م ــه ی ــر اینک ــی ب ــری مبن خب
ــد  ــان قص ــتان اصفه ــتان های اس ــی از شهرس ــاکن یک س
دارد محمولــه ای را از شــرق کشــور بــه اصفهــان منتقــل کند 
بررســی موضــوع در دســتورکار مامــوران پلیــس مبــارزه بــا 

مــواد مخــدر قــرار گرفــت. 
ــون  ــرد قاچاقچــی کــه یــک کامی ــزود: خــودروی ف وی اف
ــود، شناســایی  ــی ماهــی ب ــار قانون یخچــال دار و حامــل ب

و متوقــف شــد. 
ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: در بازرســی بــه عمــل 
ــار ماهــی  ــر ب ــاک کــه زی ــو و 600 گــرم تری آمــده 167 کیل

جاســازی شــده بــود، کشــف شــد. 

وعده وام ۲۰ میلیاردی دولت برای بهبود وضعیت کارخانه پلی اکریل

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمد شهاب اکبری میبدی فرزند محمد علی به 

شماره شناسنامه 518 صادره از اصفهان در مقطع کارشناسی ارشد رشته شناسایی و 

انتخاب مواد صادره از واحد دانشگاه نجف آباد با شماره 2238 مورخ 94/2/6 مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد نجف آباد ارسال نماید.

نوبت اول
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رخداد
 دو نابغه ریاضی ایران 

از بیماری نادر نجات یافتند
دو کــودک زابلــی کــه از بیمــاری نــادر »هانتــر« رنــج 

شــدند.  درمــان  می بردنــد، 

ــات  ــغ ریاضی ــن نواب ــو انجم ــه عض ــا ک ــم و امیررض ابراهی
ــه  ــد ک ــندرم هانتر بودن ــاری س ــار بیم ــتند، دچ ــران هس ای
عــوارض آن شــامل بــزرگ شــدن ســر و صــورت، کوتاهــی 

ــد، ناشــنوایِی و ... اســت.  ــزرگ شــدن کب ــد، ب ق
ایــن دو کــودک بــا همــت و هزینــه  بنیــاد نیکــوکاری 
دســت های مهربــان و بــه همــراه تیــم پزشــکی ایــن بنیــاد 
ــه اوکرایــن اعــزام و در بیمارســتان »امبریوتیــک« شــهر  ب

کــی اِف عمــل و معالجــه شــدند. 
ــِی  ــم اعزام ــه بهرامــی  سرپرســت تی ــن رابطــه مهدی در ای
ــه اوکرایــن گفــت: مراحــل درمانــی  ــان ب دســت های مهرب
در  اردیبهشــت   29 جمعــه  روز  امیررضــا  و  ابراهیــم 
بیمارســتان امبریوتیــک آغــاز شــد کــه دکتــر »شــاندرین«، 
سرپرســتی ایــن عمــل را بــر عهــده داشــت. دکتــر 
روی  را  موفقیت آمیــزی  عمــل  وی  تیــم  و  شــاندرین 
ــمانی  ــت جس ــون وضعی ــد و هم اکن ــام دادن ــا انج بچه ه

ــت. ــاعد اس ــوب و مس ــا مطل ــم و امیررض ابراهی
ــن  ــی ای ــای درمان ــی هزینه ه ــه تمام ــان اینک ــا بی وی ب
کــودکان توســط  مدیــر عامــل بنیــاد نیکــوکاری دســت های 
ــات ســندرم هانتر  ــزود: از تبع ــان پرداخــت شــده، اف مهرب
می تــوان بــه بــزرگ شــدن ســر و صــورت، کوتاهــی 
ــی،  ــد و طحــال، عقب ماندگــی ذهن ــزرگ شــدن کب ــد، ب ق
تغییــرات اســکلتی، کوتــاه مانــدن گــردن و ناشــنوایِی 

پیش رونــده اشــاره کــرد.
ــرادرش در انجمــن  ــم و ب ــه حضــور ابراهی ــا اشــاره ب وی ب
نوابــغ ریاضیــات ایــران تشــریح کــرد: بــا توجــه بــه 
ایــن  زندگــی  واقعیــت  دیــدن  و  بنیــاد  رســالت های 
بررســی های  و  الزم  مذاکــرات  از  پــس  خانــواده، 
صورت گرفتــه نســبت بــه پرداخــت هزینــه و مراحــل 
درمــان، پذیرفتیــم کــه ایــن کار انجــام شــود؛ چــون 
ــد،  ــودک دارن ــن دو ک ــه ای ــتعدادهایی ک ــا اس ــا ب مطمئن
ــد  ــران خواهن ــام ای ــغ بن ــدان دور از نواب ــده ای نه چن  در آین

شد.جام جم آنالین

 عامل ایجاد رعب و وحشت 
در شهر شفت دستگیر شد

ــل  ــتگیری عام ــفت از دس ــی ش ــروی انتظام ــده نی فرمان
ــط  ــهر توس ــن ش ــطح ای ــت در س ــب و وحش ــاد رع ایج
مأمــوران انتظامــی و پلیــس امنیــت عمومــی شهرســتان 

ــر داد. خب
ــت  ــی دریاف ــرد: در پ ــار ک ــت اظه ــی صداق ــرهنگ عل س
گــزارش مردمــی مبنــی بــر ایجــاد رعــب و وحشــت توســط 
ــوران  ــتورکار مأم ــوع در دس ــهر، موض ــطح ش ــردی در س ف
انتظامــی و پلیــس امنیــت عمومــی ایــن شهرســتان قــرار 

گرفــت.
وی افــزود: مأمــوران بــا حضــور در محــل مشــاهده کردنــد 
ــی، رعــب  ــا حــرکات خشــن باعــث ایجــاد ناامن ــردی ب  ف
و وحشــت بــرای شــهروندان شــده کــه ســریع دســتگیر و 

بــه یــگان انتظامــی منتقــل شــد.
ــا اشــاره بــه اینکــه متهــم دارای ســابقه کیفــری در   وی ب
ایجــاد رعــب و وحشــت بــرای مــردم و همشــهریان اســت، 
ــکیل  ــا تش ــه ب ــوده ک ــاله ب ــردی ۳۴ س ــم ف ــت: مته گف
ــی  ــام قضای ــه مق ــی ب ــل قانون ــی مراح ــرای ط ــده ب پرون

ــد.پایگاه اطــالع رســانی پلیــس ــی ش معرف

 15 مصدوم بر اثر انفجار 
گاز پیک نیک در هریس

در  پیک نیــک  گاز  انفجــار  اثــر  بــر  کیمیای وطن
روســتای احمدآبــاد علیــا در شهرســتان هریس، تعــداد 15 

نفر مصدوم و روانه بیمارستان شدند.
ــتایی روی داد  ــای روس ــی از خانه ه ــه در یک ــن حادث  ای
ــدادی از  ــور، تع ــزل مزب ــراد من ــر اف ــاوه ب ــه طــی آن ع ک
همســایه ها نیــز دچــار ســوختگی شــده و توســط عوامــل 

ــی منتقــل شــدند.  ــه مراکــز درمان امــدادی ب
ــه  ــک ب ــار پیک نی ــه ســاختمان محــل انفج ــن حادث در ای
طــور جــدی آســیب دیــد و بخشــی از منــازل اطــراف نیــز 

دچــار آســیب شــدند.
مصدومــان ایــن انفجــار توســط تیم هــای امــدادی هــال 
ــتان های  ــه بیمارس ــتا ب ــی روس ــس و اهال ــر، اورژان احم

ــز منتقــل شــدند. هریــس و ســینای تبری

  خودکشی نافرجام یک جوان 
در رودخانه کارون

مدیــر روابــط عمومــی ســازمان آتش نشــانی اهــواز گفــت: 
ــه  ــه رودخان ــود را ب ــی خ ــور خودکش ــه منظ ــه ب ــردی ک ف
ــدا  ــات پی ــوران نج ــاش مام ــا ت ــود، ب ــه ب کارون انداخت
کــرد و از آب بیــرون آورده شــد.  مقصــود حق شــناس 
ــوری  ــهروندان عب ــداد ش ــار بام ــاعت چه ــرد: س ــار ک اظه
جــاده ســاحلی غربــی بــا تمــاس بــا ســامانه 125 مرکــز 
ــر اعــام ســقوط یــک  فرماندهــی آتش نشــانی اهــواز خب
مــرد بــه درون رودخانــه کارون را اطاع رســانی کردنــد.وی 
ــانی  ــی و اطاع رس ــز فرمانده ــی مرک ــا هماهنگ ــت: ب گف
بــه پایــگاه ســاحلی، تیــم غواصــان و امدادگــران آبــی بــه 
ــداد  ــم ام ــک تی ــر ی ــزام و از طــرف دیگ ــه اع محــل حادث
نجــات خودرویــی از نزدیک تریــن ایســتگاه مربوطــه راهــی 
ــم  ــا ورود تی ــزود: ب ــی شــدند. وی اف جــاده ســاحلی غرب
ــی 22 ســاله  غواصــان آتش نشــانی، مشــاهده شــد جوان
ــج  ــاره ای مشــکات روحــی رن ــوم کــه از پ ــا هویــت معل ب
می بــرده، اقــدام بــه خودکشــی کــرده کــه بــا تــاش تیــم 
ــارج و  ــده از آب خ ــرد، زن ــن ف ــانی ای ــان آتش نش غواص

نجــات داده شــد. ایســنا

ــی  ــی و صنعت ــرکت معدن ــل ش ــر عام مدی
چادرملــو از کمک 21 میلیــارد و 5۰۰ میلیون 

ریالــی چادرملــو و گل گهــر بــه خانواده هــای 
یــورت  زمســتان  معــدن   جان باختــگان 

خبر داد. 
ــق  ــام تاســف عمی ــا اع ــان ب ــود نوری محم
ــرکت های  ــت: ش ــه گف ــن حادث ــود از ای خ
ــه  ــو و گل گهــر ب معدنــی و صنعتــی چادرمل
پــاس تجلیــل از جان باختــگان ایــن حادثــه 
و حمایــت از خانواده هــای ایــن عزیــزان 
بــه هــر خانــواده مبلــغ 5۰۰ میلیــون ریــال 
 کمــک باعــوض، جمعــا مبلــغ 21 میلیــارد 
ســتاد  طریــق  از  ریــال  میلیــون   5۰۰ و 
خانواده هــای  امــور  بــه  رســیدگی 

کردنــد. اهــدا  جان باختــگان 
وی افــزود: مــن 2۰ ســال از عمــر کاری 
خــود را در همیــن معــدن ســپری کــرده ام 
حادثــه  ایــن  بازمانــدگان  می دانــم  و 
می شــوند؛  متحمــل  را  مشــقاتی  چــه 
ــم  ــد ار تال ــا نمی توان ــن کمک ه ــه ای اگرچ
ــی  ــا قدم ــد، ام ــدار بکاه ــای داغ خانواده ه
ــت. ــار آن هاس ــودن در کن ــرای ب ــک ب کوچ

حادثــه  چادرملــو گفــت:  عامــل  مدیــر 
یــورت،  زمســتان  معــدن  دلخــراش 
ــئوالن،  ــه مس ــرای هم ــدی ب ــداری ج هش
ــه  ــود ک ــور ب ــکاران کش ــان و معدن معدنچی

فعالیت هــای خــود  را ســرلوحه  ایمنــی 
قــرار دهنــد تــا کمتــر شــاهد بــروز این گونــه 

اتفاقــات تلــخ و اســف بار باشــیم.

معــادن  تصریــح کــرد: گســتردگی  وی 
ایــران بــا تنــوع بســیار مــواد معدنــی، 
ســرمایه ای بــزرگ بــه ویــژه بــرای مناطــق 
محــروم و کم برخــوردار اســت کــه بایــد 
اصولــی  و  منســجم  برنامه ریــزی   بــا 
ایــن  از  و حمایت هــای مســتمر دولــت 
ظرفیــت بــه نحــو احســن بهره بــرداری 

کــرد. نوریــان بــا تاکیــد بــر ضــرورت 
داخــل  انســانی  بــر ســرمایه های  اتــکا 
کشــور افــزود: چادرملــو بــا به کارگیــری 
اعتمــاد  و  خــود  ظرفیت هــای  تمامــی 
بــه متخصصــان داخلــی و نیــز جوانــان 
از  حمایــت  و  دانشــگاهی  تحصیلکــرده 
ارزش آفریــن  برنامه هــای  و  طرح هــا 
بــر  عــاوه  دانش بنیــان،  شــرکت های 
خــود،  تکمیلــی  طرح هــای  توســعه 
ســال  اواخــر  در  توانســت  خوشــبختانه 
 1 کارخانــه  از  بهره بــرداری  بــا  گذشــته 
ــه  ــو و کارخان ــوالد چادرمل ــی ف ــون تن میلی
نــورد ســرمد ابرکــوه، زنجیــره تولیــد را 
از مرحلــه ســنگ آهــن تــا محصــوالت 

فــوالدی تکمیــل کنــد.
نوریــان  افــزود: ایــن شــرکت توانســته 
در  صنعتــی  قطــع  هــزار   1۰ از  بیــش 
وابســته  صنایــع  و  معدنــی  واحد هــای 
خودمــان بــا اتــکا بــر شــرکت های داخلــی، 
افتخــاری  را  ایــن  و  بومی ســازی کنــد 
بــرای خــود و کشــور می دانــد. بــزرگ 

وی گفــت: بســیاری از جوانــان تحصیلکرده 
ــا  ــط ب ــته های مرتب ــگان رش و دانش آموخت
معــدن و صنایــع معدنــی در حــال حاضــر 
هم اکنــون  و  دارنــد  همــکاری  مــا  بــا 
سیســتم کنتــرل هوشــمند )دیســپچینگ( 
کــه بــا طراحــی و اجــرای دانشــجویان 
کشــورمان در معــدن چادرملــو پیاده ســازی 
شــده توســط همیــن جوان هــای تــازه 
دانش آموختــه راه  انــدازی شــده و بــاز هــم 
توســط خودشــان در حــال بهره بــرداری 

اســت. مهــر

مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو خبر داد:

 کمک ۲۱میلیارد ریالی به خانواده 
جان باختگان معدن یورت

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
کرمــان گفــت: از ابتــدای امســال تاکنــون یک هــزار و 28 
قطعــه شــیء دارای ارزش تاریخــی بــا همــکاری یــگان 
حفاظــت میــراث فرهنگــی و نیــروی انتظامــی اســتان کشــف 

ــت.  ــده اس ش
محمــود وفایــی گفــت: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون 5 حفار 
غیرمجــاز دســتگیر و بــه مقامــات قضایــی تحویل داده شــدند.
ــراث  ــگان حفاظــت می ــای ی ــی نیروه ــرد: به تازگ ــار ک وی اظه
فرهنگــی اســتان کرمــان حیــن گشــت زنی در شهرســتان رابــر 
ــی آن  ــس از بازرس ــکوک و پ ــودرو مش ــتگاه خ ــک دس ــه ی ب

موفــق بــه کشــف 8۰۰ قطعــه شــیء عتیقــه شــدند.
وفایــی ادامــه داد: در همیــن رابطــه 2 نفــر قاچاقچــی عتیقــه 
دســتگیر و بــرای طــی مراحــل قضایــی بــه نیــروی انتظامــی 

تحویــل داده شــدند.

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
اســتان کرمــان افــزود: اشــیای عتیقــه کشف شــده بــرای 
ــی  ــراث فرهنگ ــان اداره کل می ــه کارشناس ــتر ب ــی بیش بررس

ــد. ــل داده ش ــتان تحوی ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای
ــه  ــاوز ب ــی، تج ــار تاریخ ــاق آث ــرقت و قاچ ــرد: س ــان ک وی بی
بــه عنــوان  آثــار و حفاری هــای غیرمجــاز،  ایــن  حریــم 
مهم تریــن جرایــم حــوزه میــراث فرهنگــی محســوب می شــود 
کــه یــگان حفاظــت اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان کرمــان 
ــت. ــام داده اس ــری را انج ــای موث ــه فعالیت ه ــن زمین در ای

وفایــی بــا اشــاره بــه وجــود ۴۰ پایــگاه یــگان حفاظــت میــراث 
ــا  ــوزه ب ــن ح ــت: ای ــان گف ــتان کرم ــر اس ــی در سراس فرهنگ
بهره منــدی از حــدود 2۰۰ نیــروی آموزش دیــده و مجــرب 
حفاظــت از آثــار تاریخــی و محوطه هــای باســتانی ثبتــی          

ــده دارد. جــام جــم آنالیــن  ــر عه ــتان را ب ــی اس و غیرثبت

ــت:  ــاری گف ــال و بختی ــکی چهارمح ــر کل دامپزش مدی
ــه  ــب کریم ــاری ت ــوردی از بیم ــون م ــبختانه تاکن خوش
کنگــو در چهارمحــال و بختیــاری مشــاهده نشــده 
اســت. عبدالمحمــد نجاتــی تصریــح کــرد: نیــش 
ــده،  ــای له ش ــحات کنه ه ــا ترش ــاس ب ــوده، تم ــه آل کن
تمــاس بــا خــون و مــواد آلــوده فــرد مبتــا و تمــاس بــا 
خــون و مــواد آلوده کننــده دام مبتــا از راه هــای انتقــال 

ــن بیمــاری اســت. ای
ــود  ــون دام وج ــروس در خ ــه وی ــی ک ــزود: زمان وی اف
دارد، تــب زودگــذر و خفیفــی ایجــاد کــرده و در انســان 
ــردرد  ــب، س ــه ت ــزا از جمل ــا آنفلوآن ــابه ب ــی مش عائم
ــی، درد  ــردن، درد شــکم، درد عضان شــدید، ســختی گ
ــاد  ــور ایج ــه ن ــیت ب ــم و حساس ــوزش چش ــر، س کم

ــس  ــاری پ ــن بیم ــه داد: در ای ــی ادام ــد. نجات می کن
ــراه  ــی هم ــدن عائم ــر ش ــا ظاه ــج روز ب ــا پن ــه ت از س
بــا خونریــزی کــه بــه صــورت تکه هــای قرمــز یــا 
بنفــش روی پوســت، داخــل دهــان و گلــو اســت، بــروز 

می کنــد و بــه تدریــج شــدیدتر می شــود. 
وی بــا توجــه بــه شــروع فصــل گرمــا و فعالیــت کنه هــا 
از دامــداران خواســت دام هــا و اماکــن دامــی را بــا ســم 
ــاس کار، دســتکش  ــه سم پاشــی کــرده و از لب ضــد کن
و چکمــه اســتفاده کننــد. نجاتــی بــه دامــداران توصیــه 
کــرد: از نقــل و انتقــال و کشــتار دام هــای مشــکوک بــه 
ایــن بیمــاری خــودداری کننــد؛ وســایل و لــوازم کار را بــا 
ــردن  ــه ک ــن از ل ــد و همچنی ــی کنن شــوینده ها ضدعفون

کنــه بــا ســنگ و انگشــت بپرهیزنــد. ایســنا

مدیــر عامــل ســتاد دیــه اســتان یــزد گفــت: بــرای آزادی 16۳ 
زندانــی جرائــم غیرعمــد در اســتان بــه افــزون بــر 29۰ میلیــارد 

ریــال اعتبــار و کمک هــای خیــران نیــاز مبــرم اســت. 
اســام افشــون افــزود: علــت اصلــی زندانــی شــدن ایــن افــراد 

بــه ترتیــب مســائل مالــی، مهریــه، نفقــه و دیــه اســت.
ــم  ــان جرائ ــر از زندانی وی ادامــه داد: در ســال گذشــته 12۰ نف
غیرعمــد در اســتان بــا حمایــت خیــران و تامیــن 12۰ میلیــارد 
ــود  ــواده خ ــان خان ــه دام ــدند و ب ــا آزاد ش ــال، از زندان ه ری

بازگشــتند.
ایــن مســئول اظهــار داشــت: پارســال در ســطح اســتان 
ــا  ــان ب ــارک رمض ــاه مب ــزان در م ــف گلری ــن های مختل جش
همــکاری خیــران، دســتگاه های مختلــف اجرایــی و مــردم بــه 

ــزار شــد. نحــو شایســته برگ
ــزان  افشــون خاطرنشــان کــرد: امســال نیــز جشــن های گلری

ــه  ــود ک ــزار می ش ــتان برگ ــه اس ــتان تابع ــزد و 9 شهرس در ی
امیدواریــم بــا حضــور و حمایــت آحــاد مــردم و خیــران زمینــه 

ــم غیرعمــد اســتان فراهــم شــود. آزادی زندانیــان جرائ
وی گفــت: رســانه های گروهــی نقــش مهمــی در فرهنگ ســازی 
ــال در  ــور فع ــرای حض ــران ب ــردم و خی ــارکت م ــب مش و جل
جشــن های گلریــزان و کمــک بــرای زندانیــان جرائــم غیرعمــد 
بــر عهــده دارنــد. مدیــر عامــل ســتاد دیــه اســتان یــزد گفــت: 
جشــن گلریــزان در مرکــز اســتان در شهرســتان یزد در شــامگاه 
چهارشــنبه 1۰ خردادمــاه پــس از نمــاز مغــرب و عشــا در ســالن 

ــرق منطقــه ای برگــزار می شــود. ــور شــرکت ب شــهید عباس پ
افشــون ابــراز امیــدواری کــرد تــا همــگان بــر حســب تکلیــف 
جشــن های گلریــزان  بــه  بــرای کمــک  ملــی  و   الهــی 
ــر و بیشــتر از  ــد اســتان، بهت ــم غیرعم ــان جرائ و آزادی زندانی

ــا ــد. ایرن ــدام کنن ــته اق ــال های گذش س

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتاندار 
دهیاری هــا  و  شــوراها  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال 
پتانســیل هایی هســتند کــه می تواننــد ســرمایه گذار جــذب 
ســلیمانی  ســیامک  ایجــاد کننــد.  روســتاها شــغل  در  و 
دشــتکی افــزود: توســعه کشــاورزی کــه بحــث اولیــه معیشــت 
روســتاییان اســت، بــه تنهایــی نمی توانــد رشــد اقتصــادی را در 
ــد. ــه کن کن ــر را ریش ــد و فق ــته باش ــال داش ــه دنب ــتاها ب روس

وی بــا اشــاره بــه اینکــه الزم اســت بــه جنبه هــا و ظرفیت هــای 
دیگــر در روســتاها توجــه داشــته باشــیم و تاشــمان این باشــد 
کــه روســتا همــان بافــت خــود را حفــظ کنــد، ولــی بــا امکانــات 
شــهری، افــزود: اگــر بــه ایــن ســمت برویــم و پتانســیل های 
روســتایی را پیــدا کنیــم، روســتاهایی قوی تــر از شــهر خواهیــم 
ــی در  ــات خوب ــا و اقدام ــه برنامه ه ــان اینک ــا بی داشــت. وی ب

روســتاها انجــام شــده، امــا هنــوز شــاهد پدیــده مهاجــرت در 
ــث  ــرت باع ــده مهاج ــن پدی ــه داد: ای ــتیم، ادام ــتاها هس روس
ــش  ــا و افزای ــش تقاض ــتایی، کاه ــت روس ــدن جمعی ــم ش ک
رکــود اقتصــادی در روســتا می شــود. ســلیمانی دشــتکی 
 افــزود: وظیفــه شــوراها و دهیاری هــا نبایــد تنهــا جدول کشــی 
ــروژه  ــرح و پ ــد ط ــا بای ــه دهیاره ــد؛ بلک ــر باش ــاح معاب و اص
ــد.  ــه دهن ــای شــغلی در روســتاها ارائ ــت ایجــاد فرصت ه جه
پتانســیل هایی  دهیاری هــا  و  شــوراها  کــرد:  اضافــه  وی 
هســتند کــه می تواننــد جــذب ســرمایه گذار و در روســتاها 
ــال 97  ــان س ــا پای ــده ت ــی ش ــد. پیش بین ــاد کنن ــغل ایج ش
تعــداد 15 روســتا بــه روســتاهای بــدون بیــکار تبدیــل شــوند؛ 
ایــن 15 روســتا می توانــد بــه همــه روســتاهای اســتان تعمیــم 

ــود. مهــر داده ش

،،
و  معدنــی  شــرکت  عامــل  مدیــر 
 ۲۱ کمــک  از  چادرملــو  صنعتــی 
ریالــی  میلیــون   ۵۰۰ و  میلیــارد 
چادرملــو و گل گهــر بــه خانواده هــای 
جان باختــگان معــدن زمســتان یورت 

داد خبــر 

استانها

  ۱63 زندانی جرائم غیرعمد در یزد  کشف ۱0۲8 شیء تاریخی در کرمان 

 بیماری تب کریمه کنگو 
به چهارمحال و بختیاری نرسیده است

معاون اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری:

دهیاری ها به دنبال ایجاد اشتغال در روستاها باشند

 قلعه های تاریخی ابرکوه 
رمز اقتدار و ماندگاری معماری ایران زمین 

ــت  ــیاری اس ــی بس ــای تاریخ ــوه دارای ویژگی ه ــتان ابرک  شهرس
ــای آن  ــن ویژگی هــا، قلعه هــای تاریخــی و زیب ــن ای کــه از مهم تری

ــد. ــری می کن ــگری جلوه گ ــر گردش ــرای ه ــه ب ــت ک اس
ــار  ــا و آث ــن قلعه ه ــه دارد و ای ــش از 5۰ قلع ــوه بی ــتان ابرک شهرس
قدیمــی بــا ارزش مربــوط بــه دوران قاجاریــه هســتند کــه در حــال 

ــان دارد. ــان جری ــی همچن ــا زندگ حاضــر در بعضــی از قلعه ه
ــددی اســت  ــای متع ــد و برج ه ــای بلن ــا دارای دیواره ــن قلعه ه ای
ــی و پاســداری از ســاکنان آن  ــه منظــور نگهبان کــه در اطــراف آن ب

بنــا شــده اســت.
ــد  ــدور ، بیضــی و چن ــه صــورت مربع مســتطیل ، م ــا ب ــان قلعه ه پ
ــق  ــا از طری ــل آن ه ــه داخ ــی ب ــود و دسترس ــده می ش ــی دی ضلع
تاریخــی  بناهــای  ایــن  اســت.  امکان پذیــر  ورودی  تنهــا درب 
ــه  ــتقرار یافت ــوه اس ــراف ابرک ــتاهای اط ــهر و روس ــا ارزش در ش  ب
و تعــدادی از آن هــا هم اکنــون بــرای ســکونت مــورد اســتفاده قــرار 
ــی از ســکنه شــده اســت. ــا هــم خال ــرد و بســیاری از آن ه می گی

ــده،  ــاخته ش ــام و گل س ــت خ ــا خش ــه ب ــا ک ــن قلعه ه ــت ای قدم
مربــوط بــه دوره هــای مختلــف ساســانی، زندیــه، افشــاریه و 
قاجاریــه اســت. قدیمی تریــن قلعه هــای تاریخــی شهرســتان 
ابرکــوه، قلعــه  هارونــی و قلعــه بــداف اســت کــه قدمــت آن هــا بــه 
دوران قبــل از اســام بازمی گــردد. از دیگــر قلعه هــای تاریخــی ایــن 
ــزک ،  ــاط ، تی ــه قلعه هــای ارگ شهرســب، رب ــوان ب شهرســتان می ت
ــاد  ــک ، حســن خــان ، ســردار  و رئیس آب ــاد ، باب ــاد ، احمدآب فیروزآب
اشــاره کــرد. تاکنــون بیــش از 15 قلعــه تاریخــی شهرســتان ابرکــوه 
ــژه ای در  ــیار وی ــگاه بس ــاری از جای ــاظ معم ــه لح ــک ب ــر ی ــه ه ک
بیــن آثــار تاریخــی اســتان یــزد برخــوردار هســتند، در فهرســت آثــار 
ملــی بــه ثبــت رســیده اســت. قلعــه شهرســب کــه بــه ارگ ابرکــوه 
هــم معــروف اســت از دیگــر قلعه هــای تاریخــی و شــاخص ایــن 
شهرســتان اســت کــه بیــش از 17هــزار متــر مربــع زیربنــا دارد. در 
ــا دو حصــار متحدالمرکــز 16 بــرج و نیــم از  حقیقــت ایــن قلعــه ب
ــبتا  ــاری آن نس ــه معم ــت ک ــزد اس ــتان ی ــای اس ــدود قلعه ه مع
ســالم مانــده اســت. ویژگــی بــارز ایــن مجتمــع مســکونی بســیار 
ــوش  ــری و نق ــات گچب ــا تزئین ــر ب ــی برت ــای قدیم ــا ، خانه ه زیب

ــت. ــس کاری آن اس ــه و مقرن ــلیمی گل و بوت اس

#جاذبه_ها

روزنه
احداث ساختمان پایگاه فوریت های 

پزشکی زواره با کمک یک خیّر
کیمیای وطن مســئول امــور پایگاه هــای فوریت هــای 
احــداث  کلنگ زنــی  از  اردســتان  پزشــکی شهرســتان 
ــا  ــتانی زواره ب ــس پیش  بیمارس ــگاه اورژان ــاختمان پای س
ــامی  زاده   ــه س ــر داد. ولی  ال ــر خب ــرد خّی ــک ف ــک ی کم
ــون  ــس پیش  بیمارســتانی زواره تاکن ــگاه اورژان ــت: پای گف
ــکی  ــای پزش ــز فوریت ه ــع در مرک ــوئیت واق ــک س در ی
ــا  ــت ب ــرار اس ــزود: ق ــت. وی اف ــوده اس ــتقر ب زواره مس
ــد احســانی  ــام حــاج محم ــه ن ــران ب ــی از خّی کمــک یک
ســاختمانی جدیــد بــرای ایــن پایــگاه احــداث شــود. بــه 
ــوی  ــه از س ــان هزین ــون توم ــاص 2۰۰ میلی ــال اختص دنب
ایــن فــرد نیکــوکار و خّیــر، تفاهم نامــه احــداث ایــن 
ــر نوشــته شــد و کلنــگ  ــا فــرد خی ــگاه امدادرســانی ب پای

احداث این ســاختمان بر زمین خورد. 

 شهادت ۲ مأمور مرزبانی 
در درگیری با تروریست های پژاک 

ــای  ــری نیروه ــه درگی ــاره ب ــا اش ــیما ب ــزاری صداوس خبرگ
ــا تروریســت های گروهــک  ــان هنــگ مــرزی ارومیــه ب مرزب
پــژاک، از شــهادت 2 نفــر از پرســنل نیــروی انتظامــی در ایــن 
ــر داد. علیرضــا رادفــر، معــاون سیاســی امنیتی  درگیــری خب
اســتاندار آذربایجــان غربــی، نیــز ضمــن تاییــد ایــن درگیــری، 
اعــام جزئیــات دقیــق ایــن حادثــه را بــه بررســی و کســب 
انتظامــی  فرماندهــی  کــرد.  موکــول  بیشــتر  اطاعــات 
آذربایجــان غربــی بــا تاییــد خبــر شــهادت دو تــن از نیروهای 
ــا گروهــک تروریســتی  ــری ب ــه و درگی ــرزی ارومی ــگ م هن
پــژاک گفــت: در ســاعت 17:۴۰ روز شــنبه )ششــم خــرداد( 
ــرزی  ــگ م ــی هن ــان ضیای ــان مرزب ــپ گروه ــل اکی عوام
ــض  ــت تعوی ــه جه ــرزی ب ــوار م ــردد در ن ــال ت ــه در ح ارومی
نیروهــا بودنــد کــه در مســیر بــا گروهــک تروریســتی 
ــان  ــده گروه ــری فرمان ــن درگی ــدند. در ای ــر ش ــژاک درگی پ
ــروزی و اســتوار دوم  ــی ســرگرد محمدرضــا فی مــرزی ضیای
ــل شــدند.  ــع شــهادت نائ ــه درجــه رفی محمدرضــا فرحــی ب
همچنیــن در ایــن درگیــری 7 نفــر ۳ کادر پایــور و ۴ ســرباز 

ــز مجــروح شــدند. مهــر   نی

 خیّران بازوان توانمند 
جشنواره رضوی هستند

عمومــی  کتابخانه هــای  کل  مدیــر  کیمیای وطن 
چهارمحــال و بختیــاری بــا تاکیــد بــر لــزوم جــذب خیــران 
رضــوی گفــت:  جشــنواره  بهتــر  هرچــه  برگــزاری  در 
نیکــوکاران حــوزه کتــاب  و کتابخوانــی بــازوان توانمند ما در 
برگــزاری جشــنواره هســتند. فرهــاد خلیــل مقــدم افــزود: 
بهتــر جشــنواره کتابخوانــی رضــوی  برگــزاری هرچــه 
ــت و در  ــه دستگاه هاس ــل هم ــکاری و تعام ــتلزم هم مس
ایــن میــان بــا ورود خیــران بــه ایــن حــوزه و برخــورداری از 
کمک هــای مالــی آن هــا، می تــوان جشــنواره ای شایســته 

و در خور امام رضا)ع( برگزار کرد. 
وی همچنیــن بــا تاکیــد بــر نهادینــه کــردن فرهنــگ 
کتابخوانــی در بیــن کــودکان تصریــح کــرد: جشــنواره 
ــی رضــوی در بخــش کــودکان فرصــت مناســبی  کتابخوان
ــودکان  ــن ک ــی را در بی ــگ کتابخوان ــوان فرهن ــا بت اســت ت
گســترش داد و از ســویی آن هــا را با ســیره ائمــه اطهار)ع( 
ــم  ــش مه ــه نق ــاره ب ــا اش ــدم ب ــل مق ــرد. خلی ــنا ک آش
آمــوزش و پــرورش در برگــزاری هــر چــه بهتــر جشــنواره 
ــه را  رضــوی گفــت: امیــد اســت آمــوزش و پــرورش زمین

ــد. ــم کن ــان فراه ــترده فرهنگی ــارکت گس ــرای مش ب

 1۰۰ هزار سرباز 
آموزش فنی وحرفه ای می بینند

ــای  ــتاد کل نیروه ــرباز س ــانی س ــرمایه انس ــس اداره س رئی
مســلح از ارائــه آموزش هــای فنی وحرفــه ای بــه بیــش از 1۰۰ 
ــه منظــور آماده ســازی ســربازان بــرای  هــزار ســرباز جــوان ب

ــر داد. ــد خب ــازار کار و اشــتغال زایی و تولی ــه ب ورود ب
ســردار موســی کمالــی بــا اشــاره بــه برنامه ریزی هــای 
ــارکت  ــا مش ــربازان ب ــه س ــوزی ب ــرای حرفه آم ــده ب انجام ش
ســازمان فنی وحرفــه ای اظهــار داشــت: مقــرر شــده بــا 
ــش از 1۰۰  ــه ای بی ــازمان فنی وحرف ــکاری س ــارکت و هم مش
هــزار ســرباز جــوان کشــور در طــول مــدت خدمــت ســربازی 
خــود آموزش هــای فنی وحرفــه ای و مهارت هــای شــغلی 

ــد.  ببینن
ــان  ــه جوان ــه ای ب ــای فنی وحرف ــرد: آموزش ه ــه ک وی اضاف
ــان  ــن جوان ــه ای ــود ک ــام می ش ــدف انج ــن ه ــا ای ــرباز ب س
بتواننــد پــس از پایــان دوره مقــدس خدمــت ســربازی، وارد 
ــزود:  ــند. وی اف ــته باش ــتغال زایی داش ــوند و اش ــازار کار ش ب
ــی  ــربازان توانای ــه س ــت ک ــوی اس ــه نح ــا ب ــن آموزش ه ای
ــر،  ــراد دیگ ــارکت اف ــا مش ــا ب ــی ی ــه تنهای ــا ب ــد ت ــدا کنن پی

ــا ــد. ایرن ــاورزی راه بیندازن ــدی و کش ــای تولی بنگاه ه

 احداث ۷مجموعه فرهنگی 
در اصفهان 

شــهر  نیمه برخــوردار  و  محــروم  مناطــق  گذشــته  در 
ــا  ــد، ام ــروم بودن ــی مح ــای فرهنگ ــان از برنامه ه اصفه
خوشــبختانه بــا احــداث مراکــز فرهنگــی در ایــن مناطــق، 

ــت. ــان گرف ــز ج ــی نی ــای فرهنگ ــرای برنامه ه اج
مدیــر منطقــه 1۰ شــهرداری اصفهــان گفــت: در ســال 
جــاری، 7 مرکــز فرهنگــی در منطقــه 1۰ شــهرداری اصفهان 
احــداث می شــود. عبدالرســول امامــی افــزود: بــه دنبــال 
ــاری، 7  ــال ج ــه 1۰ در س ــی منطق ــرانه فرهنگ ــای س ارتق

ــود. ــداث می ش ــه اح ــن منطق ــی در ای ــه فرهنگ مجموع
وی بــا اشــاره بــه مشــخصات فنــی مراکــز فرهنگــی منطقه 
ــان  ــی در خیاب ــتاد همای ــودک اس ــه ک ــرد: خان ــوان ک عن
معــراج – کــوی امامــزاده  و مجموعــه فرهنگــی همجــوار 

ــود.  ــداث می ش ــاری اح ــال ج ــز در س ــجدالنبی نی مس
مدیــر منطقــه 1۰ شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــب  ــاران جن ــه اطش ــرای محل ــی فرهنگس ــات اجرای عملی
ــود،  ــی می ش ــاری اجرای ــال ج ــاران در س ــگاه اطش ورزش
گفــت: خانــه فرهنــگ دشتســتان و کتابخانــه راغــب 
ــش  ــارکت بخ ــا مش ــتان ب ــان دشتس ــی در خیاب اصفهان

خصوصــی احــداث می شــود. 
ــرای  ــی فرهنگس ــات اجرای ــه عملی ــان اینک ــا بی ــی ب امام
ــی، ابتــدای بزرگــراه  ــان حصــه  جنوب حصــه ابتــدای خیاب
شــهید اردســتانی در ســال جــاری احــداث می شــود، 
گفــت: همچنیــن گــذر فرهنگــی در بوســتان اللــه بــا اعتبــار 

ــود. ــی می ش ــال اجرای ــان امس ــون توم 1۰۰ میلی

فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی کهگیلویــه و بویــر احمــد 
گفــت: بــرای مهــار و خامــوش کــردن آتش ســوزی در جنگل هــای 

کوه هــای »حاتــم« و »تــل رش« نیــاز بــه بالگــرد داریــم.
ســرهنگ محمدرحیــم برزمنــد افــزود: ایــن آتش ســوزی از دیــروز 
شــنبه ششــم خــرداد در جنگل هــا و مراتــع شهرســتان های 
ــاعت 19  ــا س ــاش نیروه ــا ت ــه ب ــده ک ــاز ش ــده آغ ــی و لن بهمئ
شنبه شــب مهــار و خامــوش شــد؛ امــا بــه علــت شــعله ور شــدن 

ــد. ــعله ور ش ــاره ش ــده دوب ــای باقی مان کنده ه
وی بــا بیــان اینکــه 1۰۰ نیــرو از ادارات مختلــف و نیروهــای 
مردمــی در حــال تــاش بــرای مهــار آتش ســوزی هســتند، بیــان 
ــت    ــوج، دهدش ــهرهای یاس ــی و اداری ش ــای مردم ــرد: نیروه ک

ــزام شــدند. ــه اع ــه منطق ــده و ســوق ب ــکک، لن لی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بخشــی از منطقــه آتش ســوزی حاتــم و 

تــل رش مربــوط بــه محیــط زیســت اســت، افــزود: آتش ســوزی 
بیشــتر در محــدوده منطقــه شــکار ممنــوع محیــط زیســت اســت 
ــه  ــن زمین ــت در ای ــط زیس ــتر محی ــکاری بیش ــد هم ــه نیازمن ک

اســت.
ــه ای ســخت  ــه اینکــه آتش ســوزی در منطق ــا اشــاره ب ــد ب برزمن
گــذر رخ داده، تصریــح کــرد: از طــرف شهرســتان لنــده و همچنیــن 
ــه محــل آتش ســوزی  ــا رســیدن ب ــی ت از طــرف شهرســتان بهمئ
حــدود 6 ســاعت پیــاده روی دارد کــه ایــن مســئله تــوان نیروهــا 

ــد. ــدر می ده را ه
ــا شــرایط  ــک« وجــود دارد؛ ام ــات »فاش ب ــه داد: امکان وی ادام
ــتفاده از  ــکان اس ــه ام ــت ک ــه ای اس ــه گون ــه ب ــت منطق و وضعی
ــوش  ــال خام ــه در ح ــزاری ک ــا اب ــدارد و تنه ــود ن ــن کش وج ش

ــا ان هســتیم، شــاخه درخــت اســت. ــش ب ــردن آت ک

فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی کهگیلویــه و بویــر احمــد 
درخصــوص علــت آتش ســوزی عنــوان کــرد: علــت آتش ســوزی 
فعالیــت کوره هــای زغــال در منطقــه »تشــان« از توابــع شهرســتان 

بهبهــان در اســتان خوزســتان اســت.  
وی بیــان کــرد: بــه نیــروی انســانی و بالگــرد ملخــی بــرای کمــک 
و خامــوش کــردن آتــش در ایــن دو منطقــه نیازمندیــم تــا ســرعت 

آتش ســوزی کنتــرل و خســارات واردشــده را کاهــش دهیــم.
فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی کهگیلویــه و بویــر احمــد 
ــرد:  ــه ک ــوزی اضاف ــارت وارده آتش س ــزان خس ــوص می درخص
میــزان خســارات واردشــده هنــوز بــه صــورت دقیــق تــا پــس از 
نقشــه برداری مشــخص نیســت؛ امــا طبــق بــرآورد اولیــه تاکنــون 
بیــش از ۴۰ هکتــار جنــگل و مرتــع در مناطــق محیــط زیســت و 

منابــع طبیعــی در آتــش ســوخته اســت. ایســنا

جنگل های کهگیلویه و بویراحمد همچنان می سوزد   
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روابــط عمومــی ســازمان غــذا و دارو اعــام کــرد: 
ــای  ــد مجوزه ــی فاق ــوالت غذای ــدگان محص تولیدکنن
وزارت بهداشــت، اجــازه تولیــد و عرضــه هیچ گونــه 
ــوالت  ــرکت ها و محص ــذا ش ــد؛ ل ــرآورده ای را ندارن ف
ــام  ــا ن ــام تجــاری برگر، چای ب ــا ن ــرگر ب ــی همب غذای
نمک  کامراه،  زنجبیلی  کلوچه  هیزان، کیک  تجــاری 
بــا نام هــای تجــاری هیمالیا، تابنده و رجال، سماق  
ــاری تارال و پنیر پیتزا شرکت فرآورده های  ــام تج ــا ن ب
ــل  ــه دلی لبنی آیشین گسترش دام به سفارش بدیل ب
ــاز اداره  ــورد نی ــای م ــه ســاخت و مجوزه ــل پروان جع
ــی ســازمان غــذا و  ــر فرآورده هــای غذای کل نظــارت ب

ــتند. ــی هس ــاز و تقلب دارو غیرمج
روابــط عمومــی ســازمان غــذا و دارو بــا تاکید بــر اینکه 

ــام تجــاری میزبان و گاب و عرقیات  ــا ن پنیر لیقوان ب
تجــاری  نــام  بــا  حسینیان  برادران  شرکت  گیاهی 
ــئوالن از  ــد مس ــدارک و تائی ــه م ــس از ارائ شهناب پ
ــده اند، آورده  ــذف ش ــاز ح ــوالت غیرمج ــت محص لیس
اســت: کنسرو رب گوجه فرنگی  تولیدشده به سفارش 
شرکت جهان صید سپاهان  بهاشناب، محافظ غذا از 
جنس  pvc بــا نــام تجــاری ایری- گلرنگ، فیلتر قابل 
گندم  جوانه  )استیک الکاالین(،  آنتی اکسیدان  حمل 
جوانه شبدر، جوانه ماش و جوانه میکس شرکت کشت 
و صنعت قارچ مهر توتیا، از دیگــر محصوالتــی هســتند 
ــق  ــتی، ح ــای بهداش ــتن مجوز ه ــل نداش ــه دلی ــه ب ک
ــازار از آن هــا ســلب  ــه ب ــد و عرضــه محصــوالت ب تولی

شــده اســت.

بــر  نظــارت  اداره کل  معــاون  دادگرنــژاد،  منوچهــر  دکتــر 
فرآورده هــای غذایــی ســازمان غــذا و دارو، گفــت: ایمنــی 
مــواد غذایــی از نظــر ســرعت فســادپذیری نکتــه مهمــی اســت 

ــند.  ــته باش ــادی داش ــه زی ــه آن توج ــد ب ــه روزه داران بای ک
وی افــزود: بــا توجــه بــه تغییــر برنامــه غذایــی از نظــر زمــان 
ــن  ــان، ممک ــاه رمض ــدار آن در م ــم و مق ــوع، حج ــرف، ن مص
اســت عــده ای بخواهنــد بیشــتر از مصــرف یــک وعــده خــود 
ــت  ــهیل در پخ ــرای تس ــرده و ب ــه ک ــی تهی ــای غذای فرآورده ه
ــحری  ــل س ــر مث ــای دیگ ــازاد در وعده ه ــر م ــز از مقادی و پ

ــد. اســتفاده کنن
دادگرنــژاد بــا توصیــه بــه مصــرف غــذای تــازه در هــر 
وعــده ضمــن طبقه بنــدی مــواد غذایــی تحــت نام هــای 
فســادپذیری زیــاد، متوســط و کــم فرآورده هایــی چــون 

ــرغ و ســایر  ــرغ، تخم م شــیر پاســتوریزه، گوشــت، ماهــی، م
مــواد غذایــی حیوانــی کــه بایــد آن هــا را بــرای مــدت کوتــاه در 
ــوع اول برشــمرد و از ســبزیجات   یخچــال نگهــداری کــرد، از ن
و میوه هــا تحــت عنــوان مــواد غذایــی بــا فســادپذیری 
ــای  ــل فرآورده ه ــن قبی ــه داد: ای ــرد. وی ادام ــام ب متوســط ن
غذایــی را می تــوان بــرای کوتاه مــدت در هــوای خنــک، خــارج 
ــا را در  ــد آن ه ــرم بای ــرد و در هــوای گ ــداری ک از یخچــال نگه

ــرار داد. یخچــال ق
وی مــواد غذایــی بــا فســادپذیری کــم را  اقامــی مثــل 
ــال  ــج  و امث ــدم، برن ــات و دانه هــای غــات خشــک گن حبوب
آن دانســت و گفــت: می تــوان ایــن مــواد را در شــرایط مناســب 
ــداری  ــک نگه ــک و خن ــوای خش ــی در ه ــدت طوالن ــرای م ب

ــرد. ایســنا ک

از سوی روابط عمومی سازمان غذا و دارو

اسامی فرآورده های غذایی غیرمجاز اعالم شد
معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو:

روزه داران، سرعت فسادپذیری مواد غذایی را در نظر بگیرند

 حفظ سالمتی یعنی 
داشتن هضم و دفع صحیح 
 »پرخوری« موجب تجمع 

سموم در بدن می شود 
محمــد انصاری پــور دربــاره حفــظ ســامتی اظهــار کــرد: 
در یــک جملــه، حفــظ ســامتی عبارت اســت از داشــتن 
ــل؛  ــت و کام ــع درس ــک دف ــت و ی ــم درس ــک هض ی
هضــم درســت بــرای اینکــه فضــوالت در بــدن کــم تولید 
ــدن  ــوالت در ب ــه فض ــرای اینک ــل ب ــع کام ــود و دف ش
ــات  ــد در »تلخیص ــن رش ــزود: اب ــد. وی اف ــع نیاب تجم
جالینــوس« می گویــد ســامتی بــه هضــم و دفــع 
کامــل وابســته اســت. کســی کــه هضــم و دفــع کاملــی 
ــود؛  ــا می ش ــاری مبت ــه بیم ــر ب ــد، دیرت ــته باش داش
ــز  ــع نی ــت؛ دف ــه اس ــای چهارگان ــور هضم ه ــه منظ البت
ــت و  ــم اس ــار هض ــر چه ــوالت از ه ــع فض ــور دف منظ
ــه  ــدی ک ــم مع ــد از: هض ــه عبارتن ــای چهارگان هضم ه
ــع می شــود، هضــم  ــوع دف ــق مدف فضــوالت آن از طری

ــی  ــم عروق ــت، هض ــوالت آن ادرار اس ــه فض ــدی ک کب
ــه فضــوالت دو هضــم  ــا ســلولی ک و هضــم عضــوی ی
ــدن ــرک ب ــی و چ ــوش و بین ــحات گ ــرق، ترش ــر ع  آخ

 است.
ــر  ــران متذک ــنتی ای ــب س ــی ط ــتیار تخصص ــن دس ای
شــد: پرخــوری باعــث تجمــع ســموم در بــدن می شــود 
ــب  ــد، قل ــرای کب ــه ب ــار و عارض ــاد فش ــب ایج  و موج
ــد  ــوردن چن ــی خ ــوری یعن ــود؛ درهم خ ــز می ش و مغ
ــه ــدق و تخم ــادام، فن ــته، ب ــم از پس ــکبار اع ــوع خش  ن

میوه و شیرینی و شام. 
وی خاطرنشــان کــرد: یادمــان باشــد کــه ایــن عــادات 
نادرســت توســط بزرگ ترهــا بــرای فرزنــدان و کــودکان 
می کنــد  ایجــاد  نادرســت  تغذیــه ای  الگــوی  یــک 
می دهــد؛  ســوق  بیمــاری  ســمت  بــه  را  آن هــا  و 
ــردا دچــار  ــا ف ــی بعضــی از کــودکان در دل شــب ی حت
ــا  ــا اســهال ناشــی از برهم خــوری ی دل درد، اســتفراغ ی
ــه  ــد شــد ک ــه اصطــاح رودل خواهن ــا ب درهم خــوری ی

افــراد را راهــی بیمارســتان می کنــد. تســنیم

مطالعــه  می خواهنــد  افــرادی کــه  همــه 
کننــد، از جملــه دانش آمــوزان، بایــد روی 
ــز  ــک می ــوی ی ــب و جل ــی مناس ــک صندل ی
یــا  زمیــن  روی  کشــیدن  دراز  بنشــینند. 
ســریع  خوانــدن  درس  بــرای  تختخــواب 
احســاس کســالت و خواب آلودگــی ایجــاد 

 . می کنــد
اگــر شــما هــم جــزو آن گــروه از دانش آمــوزان 
ــگام درس  ــه هن ــتید ک ــجویانی هس ــا دانش ی
ــن ۸  ــت ای ــرد، رعای ــان می گی ــدن خوابت خوان

ــه شــما پیشــنهاد می کنیــم: ــه را ب توصی
۱. موقع درس خواندن، دراز نکشید

افــرادی کــه می خواهنــد مطالعــه   همــه 
کننــد، از جملــه دانش آمــوزان، بایــد روی 

ــز  ــک می ــوی ی ــب و جل ــی مناس ــک صندل ی
یــا  زمیــن  روی  کشــیدن  دراز  بنشــینند. 
ســریع  خوانــدن،  درس  بــرای  تختخــواب 
احســاس کســالت و خواب آلودگــی ایجــاد 
ــوزان  ــی از دانش آم ــفانه بعض ــد. متاس می کن
از  و  کرده انــد  عــادت  حالــت  ایــن  بــه 

هســتند. بی خبــر  آن  منفــی  پیامدهــای 
۲. نور اتاق را به حد مطلوب برسانید

چــراغ  فقــط  دانش آمــوزان  از  بســیاری 
روشــن  خوانــدن  درس  بــرای  را  مطالعــه 
می کننــد؛ در حالــی کــه نــور تمــام اتــاق بایــد 

ــود.  ــه ش ــر گرفت ــن کار در نظ ــرای ای ب
ــن  ــه را روش ــراغ مطالع ــط چ ــه فق ــی ک وقت
در  اتــاق  از  زیــادی  بخــش  می گذاریــد، 

تاریکــی قــرار می گیــرد و همیــن حالــت، 
شبیه ســازی  برایتــان  را  خــواب  فضــای 

. می کنــد
۳. غذای سنگین نخورید

ــدن،  ــل از درس خوان ــه قب ــی ک  دانش آموزان
غــذای ســنگین می خورنــد، بــه  طــور طبیعــی 
بــا احســاس کســالت و خواب آلودگــی در 
حیــن مطالعــه مواجــه می شــوند. در ایــن 
حالــت، تمرکــز و قــدرت حفــظ کــردن مطالــب 
ضعیــف می شــود و دانش آمــوزان بــه خــواب 
 تمایــل پیــدا می کننــد؛ بــه همیــن دلیــل

ــه  ــوزان توصی ــه دانش آم ــه هم متخصصــان ب
می کننــد کــه ناهــار و شــام را زودتــر بخورنــد. 
بــه  عــاوه، آنــان نبایــد وعــده شــام را حــذف 

کننــد یــا گرســنه بماننــد؛  چــون درس خوانــدن 
بــا معــده خالــی بســیار ســخت تر اســت.

 ۴. شب ها سراغ مطالب و موضوعات 
درسی سخت نروید

دانش آموزانــی کــه شــب ها ســراغ موضوعــات 
پیچیــده  فصل هــای  یــا  ســخت  درســی 
بــا  بیشــتر  می رونــد،  درســی  کتاب هــای 
ــه  ــی مواج ــالت و خواب آلودگ ــاس کس احس
می شــوند. بنابرایــن مــرور ایــن موضوعــات و 
فصل هــا بایــد بــه ســاعات روز موکــول شــود. 
بــه نظــر متخصصــان، دانش آمــوزان بایــد 
شــب ها بــه مــرور موضوعــات درســی ســاده، 
ــان  ــا زم ــد ت ــه بپردازن ــورد عاق ــذاب و م ج

ــد. ــیار بمانن ــتری را هوش بیش
۵. مقدار زیادی آب بنوشید

ــد  ــن ترفن ــوزان از همی ــیاری از دانش آم  بس

ــان  ــل از امتح ــب های قب ــا و ش ــرای روزه ب
ــدار  ــه مق ــیدن آب ب ــد. نوش ــک می گیرن کم
می شــود؛  خواب آلودگــی  از  مانــع  زیــاد، 
چــون درنهایــت شــما را وادار می کنــد بــه 
ــه  ــد. البت ــه دستشــویی بروی ــه بیشــتر ب اینک
ایــن کار نمی توانــد بهتریــن گزینــه باشــد، امــا 
ــد. ــه می ده ــا نتیج ــاص واقع ــع خ در مواق

۶. عصرها کمی چرت بزنید
ــد از احســاس  ــه می خواهن ــی ک  دانش آموزان
ــری  ــب جلوگی ــاعات ش ــی در س خواب آلودگ
کننــد، بهتــر اســت کــه عصرهــا چــرت بزننــد. 
ــری  ــش بی نظی ــد نق ــه می توان ــرت عصران چ
در از بیــن بــردن احســاس خواب آلودگــی 
ــد. همــه افــرادی کــه عصرهــا چــرت  ایفــا کن
ــر  ــی شــب راحت ت ــد، در ســاعات پایان می زنن

ــد. سالمتیســم ــه می پردازن ــه مطالع ب

#طب_سنتی
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راه های جلوگیری از خواب آلودگی هنگام درس خواندن 

کوتاه توصیههای
یک اقدام سالمت که شاید حالتان را 

بهتر کند
بینی تان را با دستمال پاک نکنید

ــاور اســت کــه خــوردن  ــن ب ــر ای ــی ب یــک محقــق کانادای
مخــاط بینــی، سیســتم ایمنــی بــدن را در برابــر میکروب ها 
ــی  ــتم ایمن ــر سیس ــرای درک بهت ــد. او ب ــت می کن تقوی
ــع  ــا مناف ــت ت ــود خواس ــجویان خ ــان از دانش ــدن انس ب
 احتمالــی خــوردن مخــاط بــرای ســامت را بررســی 

کنند.
ــی  ــه خــوردن مخــاط درون بین ــاور اســت ک ــن ب ــر ای  او ب
شــاید بتوانــد سیســتم ایمنــی بــدن را بــا معرفــی میــزان 

ــد.  ــت کن ــدن تقوی ــه ب ــا ب ــرر میکروب ه ــم و بی ض ک
در حالی کــه بعضــی از پژوهشــگران معتقدنــد بهبــود 
ــاالت  ــیت و اخت ــش حساس ــه افزای ــر ب ــت منج بهداش
خودایمنــی می شــود، ایــن محقــق ادعــا می کنــد کــه 
ــات  ــا را نج ــان بچه ه ــد ج ــودن می توان ــف ب ــی کثی کم

ــد.  ده
سیســتم  ایمنــی بدن بــا ایجــاد حافظــه و یادداشــت برداری 
می کنــد.  میکــروب کار  هــر  بــا  مبــارزه  چگونگــی  از 
ــدن  ــا ب ــار دوم ب ــرای ب ــروب ب ــک میک ــه ی ــی ک هنگام
مواجــه می شــود، سیســتم ایمنــی، حافظــه خــود را مــرور 

کــرده و میکروب هــا را تخریــب می کنــد.

الغرها عاقالنه تر تصمیم می گیرند
متخصصــان در یــک مطالعــه دربــاره چگونگــی تاثیــر 
ایده هایــی  اضافــه وزن،  بــر  شــخصیتی  رفتارهــای 
ــال افــرادی کــه شــخصیت  ــه طــور مث ــد؛ ب مطــرح کرده ان
تعارفــی و از خودگذشــته  دارنــد، در مهمانی هــا بیشــتر 
ــام  ــه انج ــتر ب ــدی بیش ــق و ج ــراد دقی ــد و اف می خورن
ــرادی  ــن اف ــد. همچنی ــل دارن ــی تمای ــای بدنـ فعالیت ه
ــا خطــر ابتــا  کــه تیــپ شــخصیتی A هســتند، بیشــتر ب
ــه  ــا ب ــش وزن و ابت ــد افزای ــمی مانن ــکات جس ــه مش ب

ــتند.  ــه  هس ــی مواج ــاری قلب بیم
در ایــن مطالعــه مشــخص شــد افــرادی کــه در طــول یــک 
ســـال بــه میــزان 10درصد اضافــه وزن پیــدا کرده اند بیشــتر 
ــل وسوســه تســلیم  ــال خــود هســتند و در مقاب ــع امی تاب
می شــوند. از ســوی دیگــر، ایــن پزشــکان همچنیــن 
ــدا  ــه وزن پی ــرم اضاف ــد کیلوگ ــه چن ــرادی ک ــد اف می گوین
دربــاره  بیشــتری  خودآگاهــی  احســاس  می کننــد 
ــود  ــه خ ــه ب ــن توج ــل ای ــد و دلی ــود دارن ــای خ رفتاره
ــاره اضافه وزنشــان اســت. ــان درب ــی اطرافی ــارات منف اظه

 خطر بروز شکستگی های لگن 
در مردان

پژوهشــگران دریافتنــد در صــورت کــم بــودن اســتروژن در 
خــون مــردان ، خطــر بــروز شکســتگی های لگــن در آنــان 

ــد. ــش می یاب افزای
نتایــج تحقیقــات جدیــد در دانشــگاه  مایوکلینیــک نشــان 
می دهــد در کســانی کــه میــزان اســتروژن خونشــان 
کــم اســت، خطــر بــروز شکســتگی بــه بیــش از 3 برابــر 
ــا کاهــش پروژســترون باشــد  ــراه ب ــه هم ــی ک و در صورت
ــر  ــم براب ــش و نی ــش از ش ــه بی ــتخوان ب ــر اس ــن خط ای

برترینهــا می رســد. 

تغذیه

میان وعده مناسب برای ماه رمضان
در مدت زمــان میــان افطــار تــا ســحر از چــه 
اســتفاده  می توانیــم  غذاهایــی  و  خوراکی هــا 

کنیــم؟ 
ــه  ــن زمین ــه را در ای توصیه هــای متخصصــان تغذی

مطالعــه کنیــد.
اســتاد تغذیــه دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران 
ــل  ــی مث ــد در بیماری های ــت: روزه داری می توان گف
چاقــی، دیابــت، افزایــش چربــی خــون و بســیاری 
ــار ســودمند داشــته باشــد. ــر آث ــای دیگ بیماری ه

دکتــر فــرزاد شــیدفر افــزود: مــاه مبــارک رمضــان 
ــس  ــب نف ــرای تهذی ــی ب ــه زمان ــر اینک ــاوه ب  ع
و تقــرب الهــی و اعتــای معنویــت اســت، از لحــاظ 

فوایــد ســامتی نیــز بســیار اهمیــت دارد. 
تعــداد بســیار زیــادی از مطالعــات و پژوهش هــای 
رونــد  بــر  را  روزه داری  مفیــد  آثــار  علمــی، 
متابولیســم و عملکــرد بهینــه اندام هــای بــدن 

کرده انــد. گــزارش 
وی گفــت: روزه داری می توانــد در بیماری هایــی 
 مثــل چاقــی، دیابــت، افزایــش چربــی خــون 
و بســیاری بیماری هــای دیگــر آثــار ســودمند 

ــد. ــته باش ــارزی داش ب
اصــول  بعضــی  روزه داری  در  افــزود:  شــیدفر 
ــه  ــت؛ در فاصل ــت اس ــز اهمی ــز حائ ــه ای نی تغذی
ــاد  ــوری و مصــرف زی ــار و ســحر از پرخ ــن افط بی
ــرد و  ــز ک ــد پرهی ــرب بای ــیرین و چ ــای ش غذاه
اینکــه تناســب و تعــادل غذایــی بایــد حفــظ شــود.

ایــن اســتاد تغذیــه ادامــه داد: بهتــر اســت افطــار را 
بــا چــای کمرنــگ ولــرم )مصــرف نکــردن چــای یــا 
ــا آب بســیار ســرد( و یــک عــدد  نوشــیدنی داغ ی

خرمــا شــروع کــرد. 
لبنیــات ماننــد پنیــر )همــراه بــا گــردو( می توانــد از 
مــواد غذایــی ادامه دهنــده افطــار باشــد و ســپس 
بــا فاصلــه زمانــی دیگــری از غذاهــای اصلــی دیگر 

)بــه عنــوان وعــده شــام( اســتفاده شــود. 
ــا  در واقــع حجــم غــذای افطــار بایــد کــم باشــد ت
بتــوان بعــد از مدتــی از وعــده شــام اســتفاده کــرد.

شــیدفر گفــت: توصیــه می شــود کــه میوه هــا 
ــن  ــه بی ــز در فاصل ــاالد نی ــد س ــبزیجات مانن و س

ــود.  ــتفاده ش ــحر اس ــا س ــار ت افط
از مصــرف زولبیــا، بامیــه و ســایر شــیرینی ها 
یــا غذاهــا و حلیم هــای حــاوی روغــن زیــاد 
ــا  ــه را حتم ــا و بامی ــرد و زولبی ــودداری ک ــد خ بای
وضعیــت  کــه  معتبــر  شیرینی فروشــی های  از 
بهداشــتی مطمئنــی دارنــد، خریــد و از فروشــندگان 

ــود. ــه نش ــا تهی ــایر مغازه ه ــا س ــرد ی دوره گ
ــر  ــتفاده از آش، بهت ــورت اس ــه داد: در ص وی ادام
زیــاد  آن  در  و حبوبــات  روغــن  اســت میــزان 
نباشــد. کله پاچــه، ســیرابی و شــیردان توصیــه 
ــب  ــت و موج ــرب اس ــیار چ ــون بس ــود؛ چ نمی ش
تشــنگی نیــز می شــود. هنــگام افطــار یــا ســحر از 
مصــرف غذاهــای بســیار داغ یــا شــور یــا شــیرین 

ــود. ســالمتنیــوز ــودداری ش خ

زیبایی
گیاهان، ویتامین ها و مواد معدنی 

مؤثر برای رشد ناخن ها 
ــد مولتی ویتامین هــای  بســیاری از ویتامین هــا مانن
ــن، اســید  ــا بیوتی ــوی ویتامیــن H ی ــال محت پرینات
فولیــک و ویتامیــن B12 در بهبــود رشــد و ســامت 

ناخــن مؤثــر اســت.
نشــان دهنده کمبــود  ناخــن گاهــی  آرام  رشــد 
بعضــی از ویتامین هــا و مــواد معدنــی در بــدن 
ــم  ــی مه ــواد معدن ــا و م  اســت. مصــرف ویتامین ه
و کلیــدی در رژیــم غذایــی عــاوه بــر تقویــت 
ــریع  ــت در تس ــن اس ــن ممک ــو و ناخ ــامت م س

ــد. ــر باش ــز مؤث ــا نی ــد آن ه رش
 ویتامین ها

ــای  ــد مولتی ویتامین ه ــا مانن ــیاری از ویتامین ه بس
ــن، اســید  ــا بیوتی ــوی ویتامیــن H ی ــال محت پرینات
فولیــک و ویتامیــن B12 در بهبــود رشــد و ســامت 

ناخــن مؤثــر اســت. 
ــگاه  ــکی دانش ــز پزش ــات مرک ــاس تحقیق ــر اس ب
ــف  ــانه های ضعی ــود نش ــه بهب ــن ب ــد، بیوتی مریلن
شــدن  تقســیم  جملــه  از  ناخن هــا  ســامت 
ــالم  ــد س ــت رش ــه تقوی ــن ب ــکنندگی و همچنی ش

می کنــد.  ناخــن کمــک 
ــی  ــرای ســامت عموم ــن ب ــک همچنی ــید فولی اس
مــو  و  ناخن هــا  زیــرا  اســت؛  حیاتــی  ســلولی 
بــرای رشــد نســبتا ســریع بــه میــزان فراوانــی 
ــات  ــاس خدم ــر اس ــد. ب ــاز دارن ــک نی ــید فولی اس
 B12 بهداشــتی درمانی کلمبیــا، مصــرف ویتامیــن
توصیــه  ناخن هــا  رشــد  بــرای  اســیدفولیک  و 

. د می شــو
 مواد معدنی

ــواد  ــی از م ــرف بعض ــا، مص ــر ویتامین ه ــاوه ب ع
ــد  ــامت و رش ــود س ــد در بهب ــز می توان ــی نی معدن

ــد. ــر باش ــا مؤث ناخن ه
بــرای  حیاتــی  معدنــی  مــاده  یــک  منیزیــم   
از  بســیاری  در  بــوده کــه  اندام هــا  از  بســیاری 
مغزهــای آجیــل، فرآورده هــای ســویا، غــات کامــل 
ــی و بعضــی از ســبزیجات  ــک دریای ــات، جلب  حبوب
ــت  ــک عام ــت. ی ــود اس ــا موج ــا و دانه ه میوه ه
ــن  ــامت ناخ ــف س ــدن ضع ــم در ب ــود منیزی کمب
یــا کاهــش رشــد ناخــن اســت. کلســیم نیــز دیگــر 
بــرای رشــد اســتخوان ها  مــاده معدنــی مهــم 

ناخن هاســت. و  غضــروف 
 گیاهان و رشد ناخن

ــت  ــرای تقوی اســتفاده از بعضــی گیاهــان خــاص ب
ــاه دم اســبی  ــرد گی ــر اســت. کارب رشــد ناخــن مؤث
ــی  ــی روم ــان داروی ــه گیاه ــا ب ــرای رشــد ناخن ه ب

ــردد.  ــتان برمی گ ــان باس و یون
ایــن گیــاه منبعــی از کلســیم بــوده کــه ممکن اســت 
تاثیــرات مفیــدی بــر روی ناخن هــا داشــته باشــد. 
ــیلیکا  ــادی س ــزان زی ــاوی می ــز ح ــه نی ــاه گزن گی
ــردن  ــه فروب ــوده ک ــد ب ــی مفی ــواد معدن ــایر م و س
ــد  ــه رش ــد ب ــاه می توان ــن گی ــای ای ــا در چ ناخن ه

ــد. نســخه ناخــن کمــک کن

خانواده
 راهکارهایی برای جلب 

همکاری بچه ها
والدیــن می داننــد بــرای تربیــت فرزندانــی مســئولیت پذیر 
ــا  ــت آن ه ــد، الزم اس ــس و توانمن ــتقل، بااعتمادبه نف مس
ــا  ــد؛ ام ــویق کنن ــه تش ــردن در خان ــه کار ک ــی ب را از کودک
ــخت  ــن س ــرای والدی ــا، ب ــکاری بچه ه ــب هم ــی جل  گاه
ــردن  ــه کمک ک ــا را ب ــور بچه ه ــود. چط ــر می ش و پردردس

در کارهــای خانــه ترغیــب کنیــم؟
 جلب همکاری بچه ها

1( زمانــی کــه شــما و فرزندتــان ســر حــال هســتید، بــا او 
ــد.  ــو کنی گفت وگ

بــه او بگوییــد کمکــش بــرای خانــواده تــا چــه حــد مهــم 
اســت. توضیــح دهیــد ایــن کار باعــث می شــود تــا 
ــد. ــه را اداره کن ــم، امــور خان ــه  صــورت یــک تی ــواده ب خان

2( روی یــک برگــه کاغــذ بــرای هــر یــک از اعضــای 
خانــواده ســتونی بکشــید و زیــر اســم هــر نفــر، کارهایــی 
ــازه  ــد. اج ــت کنی ــت، فهرس ــش اس ــئول انجام ــه مس را ک
ــریک  ــان ش ــاب مسئولیت هایش ــا در انتخ ــد بچه ه بدهی
باشــند. وقتــی فرزندتــان فهرســت طوالنــی کارهــای شــما 
را ببینــد، احتمــاال انجــام یکــی، دو کار روزانــه را منصفانــه 

خواهــد دانســت.
ــون  ــد چ ــر نکنی ــد. فک ــت بگذاری ــوزش وق ــرای آم 3( ب
ــت،  ــده  اس ــام کاری دی ــال انج ــما را در ح ــان ش فرزندت

خــودش می توانــد آن کار را انجــام بدهــد. 
بهتریــن شــیوه آمــوزش ایــن اســت کــه ابتــدا از کــودک 
بخواهیــد در انجــام کاری مشــخص بــه شــما کمــک کنــد؛ 
ــام  ــی انج ــه  تنهای ــودش آن کار را ب ــد خ ــازه دهی ــد اج بع

بدهــد و فقــط ناظــر باشــید. 
انجــام کاری  در  را  مهــارت کافــی  فرزندتــان  وقتــی 
ــام  ــئولیت انج ــد مس ــت آورد، می توانی ــه  دس ــخص ب مش

آن را بــر عهــده اش بگذاریــد.
 موانع همکاری بچه ها

گاهــی بچه هــا بی هیــچ دردســر و مقاومتــی و حتــی 
ــا  ــد؛ ام ــه می کنن ــکاری در خان ــه هم ــروع ب ــه ش ــا عاق ب
بی انگیزه شــان  والدیــن  اشــتباه  رفتارهــای  بعضــی 
می کنــد. در ادامــه فهرســتی از کارهایــی کــه نبایــد انجــام 

بدهیــد را می خوانیــد:
1( از کیفیــت کار فرزندتــان و زمانــی کــه بــرای انجامــش 
صــرف می کنــد، انتقــاد نکنیــد. ِصــرف همــکاری کــردن او 

ســتودنی اســت.
2( کاری را کــه کودکتــان انجــام داده، دوبــاره انجــام ندهیــد 

و اشــتباهش را اصــاح نکنید. 
ــم  ــل و ه ــه کار بی می ــه ادام ــم او را ب ــورت، ه ــن  ص در ای
ایــن پیــام را بــه او منتقــل می کنیــد کــه همیشــه یــک نفــر 
هســت تــا کارهــای ناتمامــش را تمــام و بی دقتی هایــش 

را جبــران کنــد.
3( یکــی، دو روز در هفتــه را »روز بــدون کار« اعــام کنیــد؛ 
حتــی اگــر کارهایــی را کــه بــه فرزندتــان ســپرده اید  

ــد. ســالمت ــدک باش ــان و ان آس

روزه گرفتــن در مــاه مبــارک رمضــان منافــع معنــوی 
ــراه  ــه هم ــادی ب ــی زی ــی و اجتماع ــی، روح فیزیک
ــکی  ــکات پزش ــت ن ــد رعای ــه بای ــن اینک  دارد؛ ضم
و نحــوه تغذیــه نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
ــگام  ــاد هن ــذای زی ــرف غ ــه مص ــازی ب ــن نی بنابرای
ــت  ــم اس ــه مه ــه آنچ ــت؛ بلک ــحر نیس ــار و س افط
ــع  ــت.در واق ــاه اس ــن م ــی در ای ــم غذای ــوه رژی نح
بــدن انســان مکانیســم های تنظیم کننــده ای دارد 
ــوخته  ــوند و س ــال می ش ــی روزه داری فع ــه در ط ک
شــدن مؤثــر چربــی بــدن در ایــن مــاه رخ می دهــد. 

ــرای حفــظ ســامت  یــک رژیــم غذایــی متعــادل ب
و فعالیــت فــرد در طــی مــاه رمضــان کافــی اســت. 
ــاه ناشــی از  ــن م ــده در ای ــود آم ــه وج ــاالت ب اخت
مصــرف زیــاده از حــد غــذا، مصــرف نامتعــادل 
ــی اســت کــه  غــذا و خــواب کــم اســت.این در حال
ــتر  ــان بیش ــارک رمض ــاه مب ــس از م ــاله پ ــر س ه
ــا ضعیــف  ــد ی ــدا می کنن ــا افزایــش وزن پی افــراد ی
شــده و دچــار بیماری هــای گوارشــی می شــوند. 
ــارک  ــاه مب ــه در م ــت اصــول تغذی درخصــوص رعای
رمضــان بــا دکتــر الهــه زکــی زاده، دکتــرای تغذیــه بــه 

گفت وگــو پرداختیــم.
 با توجه به این موضوع که در ماه رمضان 

تغذیه افراد شامل وعده سحری و افطاری 
است، چگونه افراد می توانند اصول تنوع و 
تعادل را در روزهای روزه داری رعایت کنند؟ 

 تغذیــه اصولــی در مــاه مبــارک رمضــان ماننــد ســایر 
ــوع  ــل تن ــت دو اص ــی رعای ــه معن ــال، ب ــات س  اوق
و تعــادل در برنامــه غذایــی اســت. تنــوع بــه معنــی 
اســتفاده از 6 گــروه غذایــی اصلــی )لبنیــات، میــوه 
ســبزی، چربــی، گوشــت، غــات( و تعــادل بــه ایــن 
ــدار  ــه مق ــی ب ــای غذای ــن گروه ه ــه از ای ــی ک معن
ــاه  ــی در م ــای غذای ــود. وعده ه ــرف ش ــی مص کاف
ــه ســه وعــده افطــاری، شــام و ســحری  رمضــان ب
ــان  ــاه رمض ــه در م ــرادی ک ــوند و اف ــیم می ش تقس
ــه توجــه داشــته  ــن نکت ــه ای ــد ب ــد بای روزه می گیرن
ــا رعایــت  باشــند کــه خــوردن افطــاری و ســحری ب
اعتــدال ضــروری اســت. در حقیقــت وعــده ســحری 
ــه و  ــای صبحان ــه ج ــار اول ب ــار افط ــای ناه ــه ج ب

ــده شــام اســت. ــه جــای وع افطــار دوم ب
 از آنجا که خوردن سحری برای روزه داری 

بسیار مهم دارد، حذف این وعده غذایی چه 
عوارضی دارد؟ 

ــحری را  ــده س ــه وع ــود ک ــه می ش ــراد توصی ــه اف ب
بــه هیــچ عنــوان حــذف نکننــد؛ زیــرا ادامــه دادن بــه 
ایــن روال در طــول مــاه رمضــان ســبب افــت بدنــی 

و تحلیــل عضانــی خواهــد شــد. همچنیــن حــذف 
ــوخت  ــال در س ــاد اخت ــث ایج ــحری باع ــده س  وع
ــد  ــوی ب ــث ب ــت باع ــده و در نهای ــدن ش ــاز ب و س
ســوزش  عضانــی،  دردهــای  ســردرد،  دهــان، 
ســر دل، افزایــش ناراحتــی معــده، بی خوابــی و 

می شــود. عصبانیــت 

 خوردن زولبیا و بامیه هنگام سحر چه 
تاثیری بر روزه داری دارد و پیشنهاد شما 

برای جلوگیری از تشنگی افراد در طول روز 
چیست؟ 

خــوردن مــواد شــیرین ماننــد زولبیــا و بامیــه عــاوه 
ــد خــون  ــت ســریع قن ــش وزن، ســبب اف ــر افزای  ب
ــد  ــود. بع ــول روز می ش ــنگی در ط ــاس گرس و احس

از خــوردن ســحری، بهتــر اســت افــراد هنــگام 
ــکی  ــنگی و خش ــش تش ــرای کاه ــواک زدن ب مس
دهــان، از حجــم کمتــری خمیردنــدان اســتفاده 

ــد. کنن
بــرای اینکــه بعــد از خــوردن افطــار و ســحری افــراد  
دچــار ســوزش معــده و تــرش کــردن نشــوند، بهتــر 
اســت از غذاهــای ســبک و کم چــرب اســتفاده 
ــد  ــذا نخورن ــراه غ ــات را هم ــن مایع ــد. در ضم  کنن
و بافاصلــه پــس از خــوردن ســحری بــه رختخــواب 

نروند.
 توصیه شما برای انتخاب غذای مناسب 
در وعده افطار چیست؟ مصرف آش رشته 

چه عوارضی برای روزه داران در پی دارد؟ 
بــا نوشــیدنی های گــرم  بهتــر اســت افطــار را   
ــگ و شــیر  ــرم، چــای کم رن ــد آب جوشــیده ول مانن
ــا  ــا ی ــوان از خرم ــس از آن می ت ــرد. پ ــاز ک ــرم آغ گ
ــی  ــد طبیع ــک قن ــی از ی ــور کل ــه ط ــمش و ب کش
ــیربرنج  ــی، ش ــی، فرن ــوپ آبک ــرد. س ــتفاده ک  اس
و حلیــم کم روغــن نیــز می توانــد در آغــاز افطــار 

ــد.  ــب باش مناس
مصــرف غذاهــای ســنگین و حجیــم، دیرهضــم، 
پرچــرب، سرخ شــده و غذاهــای آمــاده هنــگام 
ــراه  ــظ هم ــته غلی ــت. آش رش ــب نیس ــار مناس افط
بــا پیــاز داغ کــه حــاوی روغــن زیــادی اســت و بــه 
ــذای مناســبی  ــار مصــرف می شــود، غ ــور در افط وف
ــوء هاضمه  ــب س ــرا موج ــت؛ زی ــار نیس ــرای افط  ب
ــر اســت از  ــن بهت و عــوارض دیگــر می شــود. بنابرای
مصــرف آن خــودداری یــا از آش رشــته یــا آش جــو 
رقیــق و بــدون روغــن در وعــده افطــار اســتفاده کــرد. 
همچنیــن توصیــه می شــود بــه جــای غذاهــای 
ــز  ــز و بخارپ ــای آب پ ــرخ کرده از غذاه ــرب و س چ

اســتفاده شــود. ایمنــا

زکی زاده، کارشناس تغذیه:

وعده سحری را حذف نکنید
مصرف زولبیا و بامیه هنگام سحر باعث افت سریع قند خون می شود

ــدام  ــان اق ــاه رمض ــش از م ــد پی ــی بای ــراد دیابت اف
ــا  ــد و ب ــون کنن ــد خ ــری قن ــکاپ و اندازه گی ــه چ ب

ــد. ــص روزه بگیرن ــک متخص ــد پزش صاحدی
حــاوی  غذایــی  مــواد  خــوردن  و  شــدن  بیــدار 
ــرای  ــحر ب ــده س ــی در وع ــواد معدن ــن و م ویتامی
ــم  ــیار مه ــرد، بس ــد روزه بگی ــه می خواه ــردی ک ف

ــت. اس
ــری ــد و کم کال ــن، کم قن ــای ایم ــه خوراکی ه  از جمل

روزه داری  طوالنــی  ســاعات  بــرای  مقــوی  امــا 
بــرد:  نــام  را  زیــر  مــوارد  می تــوان 

 بــه جــز غــذای اصلــی در نظــر گرفتــه شــده بــرای 
وعــده ســحر، فــرد دیابتــی می توانــد از ترکیــب 
ــه همــراه  ــا شــیر ب ــوان ماســت کم چــرب ی ــک لی ی
 پــوره میوه هایــی چــون توت فرنگــی، زغال اختــه

موز، جوانه گندم یا سیب استفاده کند.
  افــزودن دانه هــای آجیــل بــه نوشــیدنی نیــز 
ــا و  ــت ویتامین ه ــت و دریاف ــث تقوی ــد باع می توان

ــود. ــدن ش ــاز ب ــورد نی ــی م ــواد معدن م
ــد  ــه می کنن ــی توصی ــراد دیابت ــه اف ــان ب  کارشناس
از مصــرف مــواد حــاوی قنــد و شــکر، پرچــرب 
ــودداری  ــاد خ ــزان نشاســته زی ــا می ــرخ کرده و ب س
کننــد؛ زیــرا باعــث افزایــش قنــد خــون آن هــا 

می شــود.
  خــوردن شــیرینی هایی ماننــد زولبیــا و بامیــه نیــز 
ــد  ــرا می توان ــم باشــد؛ زی ــدار بســیار ک ــه مق ــد ب بای
قنــد خــون بیمــار را بــه طــور ناگهانــی افزایــش دهد.

ــد  ــی می توان ــرد دیابت ــا ف ــن راهکار ه ــت ای ــا رعای  ب
ماننــد دیگــر افــراد روزه بگیــرد. باشــگاهخبرنــگاران

ــرد:  ــوان ک ــه، عن ــص تغذی ــر، متخص ــت بزرگمه برلیان
خریــداری  بیــرون  از  کــه  بامیه هایــی  و  زولبیــا 
می شــوند، بــه ایــن دلیــل کــه دقیقــا مشــخص 
نیســت از چــه مــوادی بــرای تهیــه آن اســتفاده 
ــد  ــا چــه روغنــی ســرخ می شــود، می توان ــا ب شــده ی

ــدازد. ــر بین ــه خط ــتر ب ــامتی را بیش س
ــرآن در بعضــی شــیرینی پزی ها   وی افــزود: عــاوه ب
بــرای ســرخ کــردن زولبیــا و بامیــه  ممکــن اســت از 
ــن  ــد و ای ــتفاده کنن ــار اس ــن چندین ب ــداری روغ مق
مســئله می توانــد مضــرات آن را بــه مراتــب افزایــش 

دهــد.
مشــاهده  اوقــات  بیشــتر  کــرد:  اظهــار  بزرگمهــر 
می شــود کــه برخــی از زولبیــا و بامیه هــا  رنــگ 
تیره تــر و طعــم نامطلوب تــری نســبت بــه ســایر 

از کیفیــت چندانــی برخــوردار  و  دارنــد  زولبیا هــا 
ــرای  ــه ب ــی ک ــخ روغن ــع طب ــر در موق ــه اگ نیســتند ک
ســرخ کــردن آن اســتفاده شــده، روغــن مخصــوص 
ســرخ کردن نباشــد یــا بــه مرحلــه دود رســیده باشــد 
عــاوه بــر مــوارد ذکرشــده، ایــن مــورد نیــز می توانــد 

ــد. ــر باش ــان مض ــامتی انس ــرای س ب
خطــرات  از  جلوگیــری  بــرای  توصیــه کــرد:  وی 
مــاه  در  شــیرینی  نــوع  ایــن  مصــرف  احتمالــی 
رمضــان بهتــر اســت از نــوع خانگــی آن اســتفاده 
 شــود کــه عــاوه بــر اطمینــان از مصــرف مــواد 
از   ســالم و رعایــت اصــول طبــخ آن و اســتفاده 
 روغن هــای ســرخ کردنی بــا حــرارت معیــن، می تــوان 
 طعــم و مــواد تهیه شــده آن را بــه دلخــواه تغییــر 

داد. سالمتآنالین

چند دلیل علمی برای نخوردن زولبیا و بامیه  در ماه رمضان نوشیدنی های مجاز برای دیابتی ها در ماه رمضان 

،،
بــه افــراد توصیــه می شــود کــه وعــده 
ســحری را بــه هیــچ عنــوان حــذف 
نکننــد؛ زیــرا ادامــه دادن بــه ایــن 
روال در طــول مــاه رمضــان ســبب 
عضالنــی  تحلیــل  و  بدنــی  افــت 

خواهــد شــد
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چهارمحال و بختیاری خبر داد:
دیدار فعاالن قرآنی چهارمحال و 

بختیاری با مقام معظم رهبری
رئیــس اداره امــور قرآنــی چهارمحــال و بختیــاری 
ــا  از دیــدار پنــج نفــر از فعــاالن قرآنــی اســتان ب
ــاه  ــتین روز از م ــری در نخس ــم رهب ــام معظ مق

مبــارک رمضــان خبــر داد.
ــط  ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
عمومــی اداره کل تبلیغــات اســامی چهارمحــال 
ــوی، رئیــس اداره امــور  ــاری، مهــدی پرت و بختی
قرآنــی چهارمحــال و بختیــاری، گفــت: پنــج 
چهارمحــال  اســتان  قرآنــی  فعــاالن  از   نفــر 
بــا مقــام معظــم  بــرای دیــدار  و بختیــاری 
ــه حســینیه  امــام خمینــی)ره( تهــران  رهبــری ب

ــدند. ــزام ش اع
پرتــوی افــزود: ایــن مراســم همــه  ســاله در 
نخســتین روز از مــاه مبــارک رمضــان بــا حضــور 
حافظــان و قاریــان قــرآن سراســر کشــور برگــزار 
می شــود و ایــن فعــاالن قرآنــی در ایــن مراســم 

ــد. ــدار می کنن ــاب دی ــم انق ــر معظ ــا رهب ب
ادامــه داد: در محفــل امســال اســتادان  وی 
هم خوانــی  گروه هــای  و  حافظــان  قاریــان، 
ــان  ــن و دعاخوان ــرآن و مدیحه ســرایی، مبتهلی ق

ــد. ــه پرداختن ــرای برنام ــه اج ــور ب ــاز کش ممت
ــری  ــام معظــم رهب ــات مق ــادآور می شــود بیان ی
ــه  ــن جلس ــام ای ــن خت ــز حس ــی نی مدظله العال

ــود. فــارس ــی ب نوران

طرح »ربیع القرآن« در یزد اجرا شد
ــاه  ــه م ــور ورود ب ــه  منظ ــرآن« ب ــرح »ربیع الق ط
ــزاده  ــل امام ــب در مح ــان شنبه ش ــارک رمض مب

ــزد برگــزار شــد. ســید جعفــر محمــد)ع( ی
ــا  ــس ب ــل ان ــزاری محف ــا برگ ــا ب ــرح ب ــن ط ای
قرآنــی، تجلیــل از روزه اولی هــا، ســخنرانی بــا 
موضــوع »قــرآن و مــاه مبــارک رمضــان« و 

برنامه هــای قرآنــی برگــزار شــد.
قــاری  شــایق،  مهــدی  مراســم  ایــن  در 
بین المللــی کشــور و گــروه تواشــیح ثقلیــن یــزد 

بــه اجــرا پرداختنــد.
ایــن  برگــزاری  از  هــدف  می شــود  یــادآور 
ــرآن  ــه ق ــژه ب ــه وی ــنت توج ــای س ــه احی  برنام
و قرآن شناســی در مــاه مبــارک رمضــان، ترغیــب 
ــه  ــردن  زمین ــم ک ــه فراه ــجدی ب ــان مس متولی
اجــرای برنامه  هــای قرآنــی در طــول مــاه مبــارک 
ــجد،  ــن مس ــی بی ــد قرآن ــاد پیون ــان، ایج رمض
ــان مســاجد و نهادهــای فرهنگــی،  مــردم، متولی
ــه  ــه ب ــرورت توج ــتان، ض ــی اس ــی و اجرای قرآن
ــرآن  ــا ق ــردم ب ــوم م ــر چــه بیشــتر عم ــس ه ان
ــوی  ــه الگ ــی، ارائ ــارف قرآن ــای مع ــم و ارتق کری
برنامــه قرآنــی بــرای مســاجد و ترویــج فرهنــگ 

ــر ــت. مه ــی اس ــای قرآن فعالیت ه

گردشگری

چشمه آبگرم مرتضی علی
چشــمه آبگــرم مرتضــی علــی، از جاذبه هــای گردشــگری 
ــزد  ــتان ی ــس در اس ــری طب ــتان کوی ــی در شهرس طبیع
اســت. ایــن چشــمه در مســیر گردشــگری روســتای خــرو 
ــده     ــع ش ــس واق ــهر طب ــری ش ــه 27 کیلومت و در فاصل
اســت. در ایــن منطقــه چشــمه های متعــدد آبگــرم و آب 
ــه از درون  ــن آن هــا را ک ــه بزرگ تری ــد ک ســرد وجــود دارن
ــی  ــام مرتض ــد، حم ــراوش می کن ــرون ت ــه بی ــره ای ب حف
علــی می گوینــد. آبگــرم چشــمه از دیــواره ســمت راســت 
ــاد  ــبب ایج ــن س ــزد و همی ــه می ری ــل رودخان ــه داخ ب
اختــاف دمــا در چشــمه می شــود کــه گاهــی بــه 10 درجــه 
نیــز می رســد. غلظــت بیشــتر آبگــرم و تفــاوت ســاختاری 
آن بــا آب ســرد جــاری در کــف رودخانــه باعــث می شــود 
ــری بســتر  ــا مســافت حــدود 300 مت ــا ت ــن آب ه ــه ای ک
ــا  ــه طــور کامــل ب ــی کــه ب ــد؛ در حال ــه پیــش رون رودخان
ــل تفکیــک  ــه قاب ــوط نشــده  و در بســتر رودخان هــم مخل
ــه آب  ــرف رودخان ــک ط ــب در ی ــن ترتی ــه ای ــتند. ب هس
ــوان  ــان دارد و می ت ــرم جری ــر آبگ ــرف دیگ ــرد و در ط س
یــک پــا را در طــرف گــرم رودخانــه فروبــرد و پــای دیگــر را 

ــه.  در طــرف ســرد رودخان

خانه الری ها
خانــه الری هــا و بادگیــر آن مربــوط بــه دوره قاجــار اســت 
و در یــزد، خیابــان امــام خمینــی، محلــه فهــادان، مجــاور 
عمــارت کاه فرنگــی واقــع شــده اســت. ایــن اثــر در تاریخ 
24 بهمــن 1375 بــا شــماره ثبــت 1837 بــه  عنــوان یکــی 
از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده  است.ســاختمان خانه 
ــی دور  ــازل اعیان ــی من ــبک کل ــه س ــه ب ــا توج ــا ب الری ه
خــود ســاخته شــده؛ یعنــی خانــه ای اســت بــا دو قســمت 
اندرونــی و بیرونــی – حیــاط در مرکــز و قســمت های 
اعیان نشــین بــه صــورت چهــار فصــل در پیرامــون  حیــاط. 
از قســمت شــمالی بــه عنــوان زمســتانه و از قســمت 
جنوبــی بــه عنــوان تابســتانه اســتفاده می شــد کــه شــامل 
ــاق  ــه شــامل ات ــع شــرقی ک ــر اســت. از ضل ــاالر و بادگی ت
ــوان  ــه عن ــت ب ــایر فضاهاس ــرداب و س ــخ س ــه مطب آیین
پاییــزه و از ضلــع غربــی بــه عنــوان بهــار خــواب اســتفاده 

ــت.  ــده اس می ش
مالــک آن حــاج محمــد ابراهیــم الری بــوده اســت. از ایــن 
ــه عنــوان خانقــاه نعمت اللهیــان اســتفاده  مــکان ســابقا ب
ــر  ــر و زی ــدود 1700 مت ــاحت آن ح ــت. مس ــده اس می ش
ــا،  ــا، پنجره ه ــع دارد. دره ــر مرب ــادل 1200 مت ــی مع بنای
آن  نقاشی شــده  و  آئینــه کاری  اتاق هــای  و  ارســی ها 
یکــی از نمونه هــای زیبــا و عالــی خانه هــای اعیانــی قــرن 
ــه  ــه خان ــزد از جمل ــی ی ــت.خانه های قدیم ــیزدهم اس س
ــه نــوع شــغل و تمکــن صاحب خانــه  ــا توجــه ب الری هــا ب
ــرد  ــمت عملک ــر قس ــد و ه ــکیل می ش ــمت تش از دو قس
ویــژه خــود را داشــت. اندرونــی بــه عنــوان مــاوا و مســکن 
محــارم و بیرونــی بــه اســکان و پذیرایــی میهمانــان 

اختصــاص داشــت.

حجت االســام محمدعلــی نکونــام، نماینــده 
بختیــاری،  و  ولــی  فقیــه در چهارمحــال 
در شــورای اداری اســتان کــه بــا حضــور 
ــتان در  ــی اس ــتگاه های اجرای ــران دس مدی
ســالن همایش هــای شــهید جعفــرزاده 
ــزار  ــتان برگ ــه اس ــه  و بودج ــازمان برنام س
انتخابــات 2۹ اردیبهشــت را مایــه  شــد، 

ــران  ــامی ای ــوری اس ــام جمه ــات نظ مباه
ریاســت  انتخابــات  گفــت:  و  دانســت 
روســتا  و  شــهر  شــوراهای  و  جمهــوری 
 بــه لطــف الهــی بــا یــک شــور، نشــاط 
و حساســیت زیــاد برگــزار شــد و مــردم بــا 
ــای رأی  ــای صندوق ه ــور در پ ــور پرش حض
ــک  ــاب لبی ــم انق ــر معظ ــان رهب ــه فرم ب

گفتنــد و بــه وظیفــه خــود بــه خوبــی عمــل 
ــات  ــه مباه ــث مای ــن حی ــه از ای ــد ک کردن

نظــام شــد. 
بارهــا  کــه  همان طــور  تاکیــد کــرد:  وی 
گفتــه شــد نتیجــه انتخابــات هــم هــر چــه 
ــه از  ــی ک ــر کس ــام ه ــورد و ن ــم بخ ــه رق ک
شــورا  چــه  بیایــد،  بیــرون   صندوق هــا 
 و چــه ریاســت جمهــوری، طبعــا همــه بایــد 
بــه نظــر مــردم تمکیــن کننــد و ایــن مســئله 

بــه جــای خــودش محفــوظ باشــد. 
ــی  ــزوم بررس ــر ل ــهرکرد ب ــه ش ــام جمع  ام
و رســیدگی بــه تخلفاتــی کــه احیانــا صــورت 
پذیرفتــه نیــز تاکیــد کــرد و گفــت: پیگیری و 
بررســی تخلفــات انتخاباتــی حــق نامزدهای 
ــری همیشــگی در  ــه ام ــات اســت ک انتخاب
انتخابــات بــوده و بایــد بــه آن توجــه شــود. 
ــن  ــتان همچنی ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
ــات  ــه انتخاب ــد اســت ک ــرد: امی پیشــنهاد ک
درآینــده بــه صــورت مســتقل و در یــک 
ســازوکار و چارچوبــی خــارج از مدیریــت 
قضائیــه  و  مقننــه  و  مجریــه   قــوای 
ــات و  ــاهد ضایع ــر ش ــا دیگ ــود ت ــزار ش برگ

نباشــیم.  نابســامانی ها 

امــام جمعــه شــهرکرد گفــت: متاســفانه 
ــاد  ــوا زی ــت ق ــات دخال ــزاری انتخاب در برگ
دیــده می شــود کــه همیــن مســئله ســامت 
ــب  ــد و موج ــدوش می کن ــات را مخ انتخاب
کــه  می شــود  ســوال  و  شــبهه  ایجــاد 
می  طلبــد ایــن مســئله بــا ایجــاد یــک 
ــود  ــرف ش ــتقل برط ــادی مس ــکل و نه تش
ــات  ــه ســامت بیــش از پیــش انتخاب ــا ب ت

ــویم.  ــک ش نزدی
ــد  ــا تاکی ــتان ب ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
بــر اینکــه حق النــاس در انتخابــات بایــد 
بــه درســتی رعایــت شــود، گفــت: متأســفانه 
و  مســائل  گذشــت،  کــه  انتخاباتــی  در 
ــع و در  ــد، تطمی ــی اعــم از تهدی نازیبایی های
ــامانی در اداره  ــور نابس ــاط کش ــی از نق بعض
بودیــم کــه  شــاهد  را  رأی  صندوق هــای 
ــوری اســامی  ــام جمه ــا در شــأن نظ این ه

ــود.  نب
ــا آروزی  ــه ب ــام در ادام ــام نکون حجت االس
توفیــق و ســربلندی بــرای رئیس جمهــور 
ــران آرزوی  ــت ای ــه مل ــت: هم ــب گف منتخ
را کــه  منتخــب  رئیس جمهــور  موفقیــت 
ــت،  ــران اس ــامی ای ــوری اس ــت جمه دول

ــی  ــت یعن ــت دول ــه موفقی ــرا ک ــد؛ چ دارن
رفــع مشــکات، خدمــت بــه مــردم و کشــور 

و رفــع نیازمندی هــا. 
ــر  ــرد: ا گ ــد ک ــهرکرد تاکی ــه ش ــام جمع ام
ــه  ــی ک ــه وعده های ــور منتخــب ب رئیس جمه
ــد،  ــای واقعــی کلمــه عمــل کن ــه معن داده ب
ــام  ــور نظ ــای ام ــدی در ارتق ــا گام بلن قطع
پیــش خواهــد آمــد و قطعــا شــما مســئوالن 
و کارگــزاران دولــت نیــز در عملیاتــی شــدن 
ــا  ــی را ایف ــش مهم ــز نق ــا نی ــن وعده ه ای

می کنیــد. 
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه کابینــه دولــت 
 دوازدهــم یــک کابینــه کارآمــد و جــوان 
شــاهد  تــا  باشــد  کاردان  و  پرنشــاط  و 

باشــیم.  آینــده  در  دولــت  موفقیــت 
و  چهارمحــال  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب ــاری در ادام بختی
نبایــد ســامت دیــن قربانــی بازیگری هــای 
ــن خطــر  ــرد: ای ــح ک سیاســی شــود، تصری
می کنــد  تهدیــد  را  مــا  جامعــه   امــروز 
و نبایــد اجــازه دهیــم عــده ای بــه نــام 
را مخــدوش کننــد.  دیــن  آزادی، چهــره 
تبریــک  بــا  نکونــام  حجت االســام 
ــزود:  ــان اف ــارک رمض ــاه مب ــیدن م فرارس
حفــظ ســامت دیــن بایــد بــه دغدغــه 
ــر  ــن ام ــود و ای ــل ش ــان تبدی ــی مومن اصل
جــز بــا والیتمــداری و قــرار گرفتــن در 

مســیر والیــت ممکــن نخواهــد شــد. 
امــام جمعــه شــهرکرد در پایــان از همــه 
دســت اندرکاران برگزارکننــده انتخابــات اعــم 
ــی و  ــی، نظام ــی، نظارت از دســتگاهی، اجرای

ــرد. ایکنــا ــی ک ــی تشــکر و قدردان امنیت

 حجت االسالم نکونام:

حفظ سالمت دین جز با والیتمداری 
ممکن نخواهد شد

ــراث  ــگان حفاظــت می ــده ی ــی، فرمان عبدالرضــا بافران
فرهنگــی، از برگــزاری بزرگ تریــن گردهمایــی و مانــور 
حافظــان میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان خبــر داد.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط عمومــی 
اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان، عبدالرضــا 
بافرانــی در این بــاره عنــوان کــرد: صبــح دیــروز 7 
خردادمــاه پــس از برنامه ریــزی و هماهنگی هــای 
الزم بــا مدیریــت و معاونــان اداره کل میــراث فرهنگــی 
اســتان، همزمــان بــا آخریــن روز از هفتــه گرامیداشــت 
میــراث فرهنگــی، بزرگ تریــن گردهمایــی و مانــور 
حافظــان میــراث فرهنگــی کشــور توســط یــگان 
در  اصفهــان  اســتان  فرهنگــی  میــراث  حفاظــت 

ــد. ــزار ش ــدگل برگ ــری آران و بی ــتان کوی شهرس

همایــش  ایــن  در  کــرد:  تصریــح  همچنیــن   او 
ــس  ــتان، رئی ــی اس ــراث فرهنگ ــر کل می ــاور مدی مش
حراســت اداره کل، جمعــی از مدیــران اداره کل اســتان 
بلندمرتبــه  مســئوالن  همچنیــن  و  شهرســتان،  و 
 شهرســتان آران و بیــدگل اعــم از دادســتان شهرســتان
پیشــگیری  پلیــس  رئیــس  دهیــار،  بخشــدار، 
ــتان  ــی شهرس ــروی انتظام ــده نی ــتان و فرمان شهرس

نیــز حضــور داشــتند.
بــه  توجــه  بــا  عنــوان کــرد:  ادامــه  در  بافرانــی 
کلیــه  حضــور  بــا  انجام شــده  هماهنگی هــای 
ــن  ــان، ای ــاور اصفه ــتان پهن ــر اس ــا از سرتاس یگان ه
ــی  ــرود مل ــد و س ــت کام هللا مجی ــا قرائ ــش ب همای

جمهــوری اســامی، رســما آغــاز شــد. 

ــته درس  ــتاد برجس ــبحانی، اس ــر س ــت هللا جعف ــرت آی  حض
خــارج حــوزه علمیــه، در نخســتین برنامــه چشــمه معرفــت که 
در مــاه مبــارک رمضــان از شــبکه دوم ســیما پخــش می شــود 
یاُم  ذیــَن آَمُنــوا کُِتــَب َعَلْیکـُـُم الصِّ َهــا الَّ بــا اشــاره بــه آیــه »یــا َأیُّ
ــوَن« اظهــار  ُق ــْم َتتَّ کُ ــْم َلَعلَّ ــْن َقْبِلکُ ذیــَن ِم ــی الَّ ــَب َعَل ــا کُِت کَم
داشــت: طبــق روایــات مــا، بهتریــن عمــل در ایــن مــاه تقــوی، 
ــا و  ــام اعض ــه تم ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــردن اس ــاه نک ورع و گن

جــوارح انســان روزه دار باشــد.
وی افــزود: گاهــی ســؤال می شــود چــرا خداونــد بــرای 
ــتقات  ــرده و از مش ــه کار ب ــب« را ب ــه »کت ــوب روزه کلم وج
وجــوب اســتفاده نکــرده و دیگــر اینکــه منظــور از وجــوب روزه 

ــت؟ ــین چیس ــای پیش ــر ملت ه ب
 حضــرت آیــت هللا ســبحانی بــا بیــان اینکــه ریشــه »کتــب« در 

ــار  ــه می شــود، اظه ــه نوشــته های ســنگی گفت ــرب ب ــت ع لغ
ــرده و  ــدا ک ــتری پی ــای بیش ــا کاربرده ــن واژه بعده ــرد: ای ک
ــه می شــود؛ شــاید  ــت گفت ــم کتاب ــق ه ــای مطل ــه نگارش ه ب
نظــر ایــن اســت کــه وجــوب روزه آن چنــان محکــم اســت کــه 
ماننــد نوشــته بــر ســنگ اســت و هیــچ گاه از بیــن نمــی رود؛ 
همچنانکــه قرن هــا می گــذرد تــا سنگ نوشــته ای از بیــن 

بــرود.
وی روزه را یکــی از ارکان ایمــان دانســت و خاطرنشــان کــرد: 
انســان در ایــن مــاه اگــر شــرایط را داشــته باشــد، بایــد روزه 
ــز  ــر امت هــای پیشــین نی ــرد و گــزارش از نوشــتن روزه ب بگی
ــد  ــت و خداون ــختی اس ــل س ــک عم ــه روزه ی ــت ک ــن اس ای
بــرای اینکــه ایــن مســئله را آســان کنــد، می فرمایــد روزه بــر 

ــا از رنــج عمــل بکاهــد. رســا ــوده ت دیگــران هــم واجــب ب

بزرگ ترین گردهمایی و مانور یگان حفاظت میراث فرهنگی 
استان اصفهان در کویر اجرا شد

آیت هللا سبحانی تبیین کرد:

فواید و برکات دنیوی و اخروی روزه داری در رمضان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتــر شــعبه دوم دادگاه عمومــی و حقوقــی 
شهرســتان برخــوار در پرونــده مطروحــه کاســه 
ــا  ــد رض ــان فرزن ــلطنت صفائی ــه س ۹50۹75 ب
و مجیــد و آرش و رضــا و فریــد و احمــد و 
امیــر مســعود و زهــرا و ایــران همگــی احمــدی 
فرزنــدان محمــود خوانــده پرونــده فــوق الذکــر 
ــت و  ــده اس ــام ش ــکان اع ــول الم ــه مجه ک
ــد  ــد احم ــدی فرزن ــه احم ــان آن فاطم خواه
بــا وکالــت ســید رضــا موســویان  بــه خواســته 
صــدور حکــم بــه الــزام خوانــدگان بــه حضــور در 
دفتــر خانــه و تنظیــم ســند رســمی ییــک بــاب 
مغــازه از پــاک شــماره 434/326  و در جریان 
ــه  ــد ک ــی نمای ــار م ــد اخط ــی باش ــیدگی م رس
بــرای روز یکشــنبه مــورخ 13۹6/05/22 ســاعت 
10:30 صبــح در دادگاه شــعبه دوم محاکــم 
عمومــی و حقوقــی برخــوار مراجعــه نمایــد و یــا 
چنانچــه جهــات ردی داریــد بــه صــورت کتبــی 
ــام  ــوط اع ــر مرب ــه دفت ــرر ب ــد مق ــل از موع قب
ــم مقتضــی اتخــاذ  ــد و اال تصمی و ارســال داری
و دادگاه غیبــا رای صــادر خواهــد نمــود جهــت 
ــت و  ــرگ دادخواس ــی و ب ــخه ثان ــت نس دریاف
ضمائــم آن بــه دفتــر دادگاه مربــوط ه مراجعــه 
ــون  ا  ــاده 73 قان ــق م ــی وف ــن آگه ــد ای نمای
ــور  ــاب در ام ــی و انق ــای عموم د م  دادگاه ه
مدنــی یــک نوبــت در یکــی از روزنامه هــای 

کثیراالنتشــار درج شــود. 
دفتــر شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقــی 

برخــوار
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

ــخ ۹6/03/07 ــه تاری ــف ب 5/37/1۹5/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خانــم فاطمــه احمــدی   دادخواســتی بــه 
ــت  ــه طرفی ــاق ب ــه ط ــزام زوج ب ــته ال خواس
آقــای علــی جــان ســاقی بــه ایــن دادگاه 
ــت و  ــه ۹60250/ح 1 ثب ــه کاس ــه ب ــلیم ک تس
بــرای تاریــخ ۹6/05/15 ســاعت 10:00 وقــت 
رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر بــه اینکــه 
لــذا  المــکان میباشــد  خوانــدگان مجهــول 
حســب مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنی 
ــای  ــی از روزنامه ه ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
کثیــر االنتشــار طبــع و نشــر میشــود و از 
ــد  ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــور دع ــده مذک خوان
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
ــت  ــه و در وق ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــم ب ضمائ
مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 
عمومــی حقوقــی  دادگاه  اول  دفتــر شــعبه 

برخــوار
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

ــخ ۹6/03/06 ــه تاری ــف ب 5/37/185/م ال

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم له/محکوم لهــم: صندوق 
قــرض الحســنه شــهید علیرضــا شــاکر بــا 

ــا  ــن داوری و غامرض ــان محس ــت آقای مدیری
ــاد بعــد از  ــه نشــانی جــاده دولــت آب قنادنیــا ب
ــودرو  ــران خ ــی ای ــل نمایندگ ــیرانی مقاب تاکس
ــگ مشــخصات  ــوی نهر هاشــم پ 6 رســا رن ک
محکــوم علیه/محکــوم علیهــم: احمــد خرمی به 
ــده  نشــانی مجهــول المــکان مشــخصات نماین
یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه/ محکــوم 
ــی جــان  ــد عل ــن پیغــان فرزن ــور الدی ــه : ن علی
ــای خ هشــت  ــر انته ــان بزرگ ــه نشــانی اصفه ب
بهشــت شــرقی نبــش ســه راه ســعدی مقابــل 
ــاری  ــر انص ــه جاب ــل 2- رقی ــپه وکی ــک س بان
فرزنــد جــواد بــه نشــانی بهارســتان خ شمشــاد 
ــه 4 واحــد 7 ــوک 3 طبق ــاد 22 بل شــرقی می
محکــوم بــه : بموجــب در خواســت اجــرای 
ــه  ــه مربوط ــماره دادنام ــه ش ــه ب ــم مربوط حک
علیــه  محکــوم   ۹50۹۹73751400354
ــغ 86250000  ــه پرداخــت مبل ــوم اســت ب محک
ــره  ــت دو فق ــته )باب ــل خواس ــت اص ــال باب ری
 ۹22028/328553  -1 شــماره   بــه  چــک 
و   52500000 مبلــغ  بــه   ۹4/04/2۹ مــورخ 
۹22028/328554 مــورخ ۹4/06/20 بــه مبلــغ 
33750000 ریــال ( و پرداخــت مبلغ 3337500 
پرداخــت  و  دادرســی  هزینــه  بابــت  ریــال 
ــید  ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی خس
ــا لغایــت اجــرای حکــم در حــق محکــوم  چکه
ــت  ــال باب ــغ 447۹375 ری ــه و پرداخــت مبل ل

ــت . ــدوق دول ــق صن ــرا در ح ــق االج ح
محکــوم علیــه محکــوم مکلــف اســت از تاریــخ 
ابــاغ اجرائیــه: 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا 
ــون اجــرای  ــاده 34قان ــذارد )م ــع اجــرا گ بموق
ــت  ــرای پرداخ ــی ب ــی( 2- ترتیب ــکام مدن اح
محکــوم بــه بدهــد.3- مالــی معرفــی کنــد کــه 
اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد 
اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه 
امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمت 
ــور  ــه ط ــول ب ــر منق ــول و غی ــوال منق ــه ام هم
مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه 
بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی 
ــراه  ــه هم ــی دارد ب ــی و خارج ــاری ایران و اعتب
ــه  ــور و کلی ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی مش
اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالث 
ــث و  ــخاص ثال ــات او از اش ــه مطالب دارد و کلی
نیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 
دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل 
از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمه دادخواســت 
ــه  ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق اعســار ب
ــی شــود  ــه بازداشــت م ــوم ل درخواســت محک
)مــواد 8 و 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی 13۹4( 4- خــودداری محکــوم علیــه از 
اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از 
اجــرای حکــم حبــس تعزیــری درجــه هفــت را 
در پــی دارد.) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی و مــاده 20 ق.م ا و مــاده 16 قانــون 
ــال  ــی( 5- انتق ــت مال نحــوه اجــرای محکومی

مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
از ادای دیــن بــه نحــوی کــه بــا قیمانــده امــوال 
ــب  ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــا هــر دو  ــه ی ــادل نصــف محکــوم ب نقــدی مع
ــون نحــوه  مجــازات مــی شــود .) مــاده 21 قان
اجــرای محکومیــت مالــی 13۹4( 6- چنانچــه 
ــه  ــت ســی روز ارائ ــس از مهل ــوال پ صــورت ام
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
ــه خواهــد  ــل توســط محکــوم علی ــی کفی معرف
ــون نحــوه اجــرای  ــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قان ب

ــی 13۹4(. ــت مال محکومی
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی

ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
ــخ ۹6/03/07 ــه تاری ــف ب 5/37/1۹4/م ال

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم لــه: محمــد جهانگــرد 
فرزنــد عبــاس بــه نشــانی دولــت آبــاد خیابــان 
میثــم خ فردوســی کوچــه صداقــت بــن بســت 
شــهید رضایــی پــاک 11 محکــوم علیهــم : بیژن 

بالــی پــور  بــه نشــانی مجهــول المــکان
محکــوم بــه : بــه موجــب رأی شــماره 673 بــه 
ــوار شــورای حــل  ــخ ۹5/12/07 حــوزه برخ تاری
اختــاف برخــوار محکــوم علیــه محکــوم اســت 
بــه : حضــور در یکــی از دفاتــر اســناد رســمی و 
تنظیــم ســند خــودروی ســواری پــژو 206 مــدل 
88 رنــگ خاکســتری بــه شــماره انتظامــی 

43- 424 ل 4۹. 
ــون اجــرای احــکام : همیــن کــه  مــاده 34 قان
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد ، محکوم 
ــرا  ــاد آن ــرف ده روز مف ــت ظ ــف اس ــه مکل علی
بــه موقــع اجــرا بگــذارد  یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود قــادر 
ــرف  ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ب
مهلــت مذبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه 
قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد 

ــد.   صریحــا اعــام نمای
یــک  شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

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

ــخ ۹6/03/07 ــه تاری ــف ب 5/37/1۹6/م ال

آگهی مزایده و فروش اموال غیر 
منقول

اجــرای احــکام دادگســتری شهرســتان برخــوار 
پرونــده کاســه  خصــوص  در  دارد  نظــر  در 
۹30227 و ۹500۹1 )اجــرا1( اجــرای احــکام بــه 
نفــع زهــرا رفیعــی علیــه ســید جــواد حســینی 
بــه خواســته مطالبــه جلســه مزایــده ای در 
ــه منظــور  ــح ب تاریــخ ۹6/04/03 ســاعت ۹ صب
فــروش ســهم االرث ســید جــواد حســینی 

ــا  ــرقی ب ــاختمان ش ــکونی س ــد مس از دو واح
مســاحت عرصــه 205 متــر مربــع و اعیانــی 130 
ــه مســاحت  ــی ب ــع و ســاختمان غرب ــر مرب مت
ــر  ــع عرصــه و مســاحت 168 مت ــر مرب 250 مت
اعیانــی و کوچــه اختصاصــی 86 متــر واقــع در 
ــاد روبــروی ایــران خــودرو کــه ســهم  دولــت آب
ــال  ــوق 665625000 ری ــه ف ــوم علی االرث محک
ارزیابــی گردیــده و فعــا در تصــرف آقــای ورثــه 
ــز ســهم االرث  ــن حســینی اســت و نی ــد حی ی
آقــای ســید جــواد حینــی از ملــک مربــوط بــه 
دو شــرکت رهــام بــار و تنــدر بــار بــه مســاحت 
ــع و مســاحت  ــر مرب ــی عرصــه 4300 مت تقریب
اعیانــی حــدود 670 متــر مربــع واقــع در منطقــه 
صنعتــی دولــت آبــاد بلــوار امــام خمینــی ملــک 
باربــری رهــام بــار و تنــدر بــار که توســط کارشــنا 
ســهم االرث محکــوم علیــه فــوق 2875417000 
ریــال ارزیابــی گردیــده برگــزار مــی نمایــد. 
ــده  ــل از مزای ــج روز قب ــد پن ــی توانن ــن م طالبی
جهــت بازدیــد از ملــک بــه دفتــر اجــرای احــکام 
ــر  ــده در روز مقــرر در دفت ــد مزای مراجعــه نماین
ایــن اجــرا از مبلــغ ارزیابــی شــده شــروع 
و ملــک بــه کســی کــه باالتریــن قیمــت را 
پیشــنهاد نمایــد فروختــه  خواهــد شــد الزم بــه 
ذکــر اســت خریــدار میبایســتی 10 در صــد مبلــغ 
ــاب  ــه حس ــس ب ــی المجل ــده را ف ــورد مزای م

ــد. ــز نمای ســپرده دادگســتری واری
اول دادگاه  اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه 

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

ــخ ۹6/03/04 ــه تاری ــف ب 5/37/184/م ال

دادنامه
شــاکی: آقــای قــادر ســرگل زهــی فرزنــد نــادر 
بــا وکالــت خانــم افســانه اســدی دولــت آبــادی 
ــهر  ــاهین ش ــانی ش ــه نش ــعلی ب ــد عباس فزن
ــر  ــرقی دفت ــی 4 ش ــش فرع ــار نب ــان عط خیاب
وکالــت متهمیــن : 1- آقــای عصمت هللا ســرگل 
زهــی فرزنــد گل احمــد بــه نشــانی دولــت آبــاد 
ــدی  ــی محم ــود گاوداری مجتب ــزاده محم امام
ــت  ــه نشــانی دول ــدهللا زارورزی ب ــای عب 2- آق
آبــاد بــا راهنمایــی شــاکی 3- آقــای ذبیــح هللا 
ــت  ــانی دول ــه نش ــد ب ــد گل احم زارورزی فرزن
علیرضــا  دامــداری  امامــزاده محمــود  آبــاد 
محقــق اتهــام : مشــارکت در ایــراد ضــرب و 

جــرح عمــدی
ــادر  ــای ق ــکایت آق ــوص ش رای دادگاه در خص
ــتان  ــه افغانس ــادر تبع ــد ن ــی فرزن ــرگل ذه س
بــا وکالــت خانــم افســانه اســدی علیــه آقایــان 
1- ذبیــح الــه زارورزی فرزنــد گل احمــد 2- 
ــد گل احمــد  ــه ســر گل ذهــی فرزن عصمــت ال
نعیــم همگــی  زارورزی فرزنــد  3- عبــدهللا 
تبعــه افغانســتان دائــر بــر ایــراد ضــرب و جــرح 
عمــدی منتهــی بــه شکســتگی اســتخوان زنــد 
اعلــی ســاعد چــپ و صدمــات دیگــر دادگاه بــا 
ــه  ــده از جمل ــات پرون ــوع محتوی بررســی مجم

کیفــر خواســت تنظیمــی توســط دادرا عمومــی 
ــاب شهرســتان برخــوار شــکایت شــاکی  و انق
ــواه  ــارات گ ــی  و اظه ــکی قانون ــی پزش و گواه
ــن  ــه متهمی ــاو ج ــات ب ــر از دفاعی ــرف نظ ص
ردیفهــای اول و دوم و عــدم حضورمتهــم ردیــف 
ــکاری  ــر بزه ــاع موث ــه دف ــت هرگون ــوم جه س
نامبــردگان  را محــرز و مســلم دانســته و در 
ــتناد  ــه اس ــرم ب ــی ج ــه خصوص ــا جنب ــه ب رابط
مــواد 448 و 44۹ و 450 و 462 و 488 و 56۹ 
و 70۹ و 710 قانــون مجــازات اســامی مصــوب 
ســال ۹2 متهمــان موصــوف را بــه پرداخــت 
دو درصــد دیــه کامــل بابــت یــک مــورد جــرح 
ــه  ــد دی ــم درص ــه ده ــر و س ــه س ــد دامی در ح
کامــل بابــت ارش خونریــزی زیــر ملتحمــه 
ــه  ــد دی ــت و دو درص ــم راس ــط چش ای متوس
کامــل بابــت دو مــورد جــرح هــر کــدام در حــد 
ــم  ــار پنج ــورت و چه ــپ ص ــرف چ ــه ط حارص
ــت  ــل باب ــه کام ــک دوم دی ــم از ی ــک پنج از ی
شکســتگی اســتخوان زنــد اعلــی ســاعد چــپ 
ــورد  ــت دو م ــل باب ــه کام ــد دی ــت درص و هش
ــدام در حــد محــاق ســاعد چــپ و  جــرح هرک
پــای راســت و شــش درصــد دیــه کامــل بابــت 
ــطحی و  ــی س ــد اعای ــب زن ــی عص ارش پارگ
ــرم ناشــی  ــدوی و آســیب نســج ن تعــدادی تان
ــی  ــپ و ارش پارگ ــاعد چ ــی س ــل جراح از عم
ــل  ــی از عم ــرم ناش ــج ن ــیب نس ــدون و آس تان
جراحــی پــای راســت در حــق شــاکی محکــوم 
مــی نمایــد و در رابطــه بــا جنبــه عمومــی 
ــازات  ــون مج ــاده 614 قان ــتناد م ــه اس ــرم ب ج
از  یــک  هــر   75 ســال  مصــوب  اســامی 
ــف  ــه تخفی ــک درج ــا ی ــوف را ب ــان موص متهم
ــه  ــه درجــه 6 ب ــس درجــه 5 ب در مجــازات حب
تحمــل پانــزده مــاه حبــس محکــوم مــی نمایــد 
و در خصــوص اعتــراض خانــم افســانه اســدی 
بــه وکالــت از طــرف آقایــی نــادر ســرگل ذهــی 
نســبت بــه قــرار منــع تعقیــب شــماره ۹50-3۹1 
مــورخ ۹5/04/30 صــادره در پرونــده کاســه 
دادســرای  بازپرســی  اول  شــعبه   ۹4035۹
عمومــی و انقــاب شهرســتان برخــوار نظــر بــه 
ــب  ــه موج ــری ک ــل موث ــرض دلی ــه معت اینک
نقــض دادنامــه مذکــور گــردد ارائــه ننمــوده انــد 
ــن دادرســی  ــون آئی ــاده 273 قان ــا اســتناد م ب
کیفــری مصــوب ســال ۹2 ضمــن رد اعتــراض 
ــد. رای  ــد مــی نمای ــرار صــادره را تائی ایشــان ق
صــادره در قســمت صــدر در خصــوص متهمــان 
غیابــی و ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل 
واخواهــی در همیــن شــعبه و در قســمت ذیــل 
قطعــی و غیــر قابــل تجدیــد نظــر خواهــی مــی 

باشــد.
دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
ــخ  ۹6/03/02 ــه تاری ــف ب 5/37/180/م ال

آگهی ابالغ 
شماره اباغنامه: ۹610100354701776

شماره پرونده: ۹60۹۹80365501802
شماره بایگانی شعبه: ۹60353

تاریخ تنظیم: 13۹6/03/04
حســین   فرزنــد  ترابــی   رضــا  شــاکی 
ــی  ــی امین ــم عل ــت مته ــه طرفی دادخواســتی ب
ــه  ــت وج ــت در امان ــام خیان ــه اته ــد رضاب فرزن
ــتان  ــی شهرس ــای عموم ــم دادگاهه ــد تقدی نق
جهــت  کــه  نمــوده  اصفهــان  شهرســتان  
رســیدگی بــه شــعبه 121 دادگاه کیفــری دو 
ــع در  ــابق( واق ــی س ــان )121 جزای ــهر اصفه ش
اصفهــان، خیابــان چهاربــاغ باال،خیابــان شــهید 
اســتان   دادگســتری کل  نیکبخت،ســاختمان 
ــاع و  ــماره 225 ارج ــاق ش ــه 2 ات ــان طبق اصفه
بــه کاســه  ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی 
تعییــن   ۹:00 ســاعت   ۹6/04/14 مــورخ  آن 
شــده اســت.  بــه علــت مجهــول المــکان 
ــاکی  ــت ش ــم و درخواس ــده / مته ــودن خوان ب
ــون آییــن دادرســی  ــز مــاده 73 قان ــه تجوی و ب
دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی  
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات و دس
ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش از جرای
خوانــده /  متهــم پــس از نشــر آگهــی و اطــاع 
از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام 
ــت  ــخه دوم دادخواس ــود نس ــل خ ــانی کام نش
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد.  ــر گ ــیدگی حاض ــت رس جه
شماره : 7106/م الف

متصــدی امــور دفتــری دادگاه  شــعبه 121 
ــی  ــان)121 جزای ــهر اصفه ــری دو ش دادگاه کیف

ــر ــی مه ــی رمضان ــابق( –مصطف س

آگهی ابالغ 
شماره اباغنامه: ۹610100352200714
شماره پرونده: ۹60۹۹80352200104

شماره بایگانی شعبه: ۹60105
تاریخ تنظیم: 13۹6/02/07

خواهــان مرجــان علــی پــور  دادخواســتی 
بــه طرفیــت خوانــده / متهــم زهــرا منافــی 
دســتجردی  بــه خواســته مطالبــه وجــه بابــت 
دادگاههــای عمومــی شهرســتان  تقدیــم   ...
جهــت  کــه  نمــوده  اصفهــان  شهرســتان  
رســیدگی بــه شــعبه 22 دادگاه عمومــی حقوقی 
شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهــان، خیابــان 
چهاربــاغ باال،خیابان شــهید نیکبخت،ســاختمان 
ــاق 354  ــه 3 ات ــان طبق ــتری کل اصفه دادگس
ارجــاع و بــه کاســه ۹60۹۹80352200104 ثبــت 
گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن ۹6/04/12 
و ســاعت 11:30 تعییــن شــده اســت.  بــه 
ــده/ متهــم   ــودن خوان علــت مجهــول المــکان ب
ــز  ــه تجوی ــاکی  و ب ــان/ ش ــت خواه و درخواس
ــن دادرســی دادگاه هــای  ــون آیی ــاده 73 قان م
ــتور  ــی  و دس ــور مدن ــاب در ام ــی و انق عموم
ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی دادگاه مرات
ــده /  ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه کثیراالنتش
ــاد  ــاع از مف ــی و اط ــر آگه ــس از نش ــم پ مته

آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام 
نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت 
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد.  ــر گ ــیدگی حاض ــت رس جه
شماره : 7107/م الف

دادگاه   22 شــعبه  حقوقــی  دادگاه  منشــی 
ــری  ــه اطه ــان- ژال ــتان اصفه ــی شهرس حقوق

بروجنــی

دادنامه
ــه :  ــماره دادنام ــده : ۹5-1050 ش ــه پرون کاس
150 مــورخ ۹6/2/25 مرجــع رســیدگی : شــعبه 
52 شــورای حــل اختــاف  خواهــان علــی 
جنــت بنشــانی خ هشــت بهشــت شــرقی 
ــده  ــی پ 12  خوان ــب مســجد حضــرت عل جن
ــته  ــکان خواس ــول الم ــی   مجه ــعید هدایت س
ــه  ــال وج ــغ 40000000 ری ــه مبل ــه مطالب : مطالب
چــک بــه شــماره 353681۹1 مــورخ 88/3/5 
ــه انضمــام مطلــق خســارات  بانــک صــادرات ب
بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
ــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی  نظری
را اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 
رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای حــل 
اختــاف در خصــوص دعــوی علــی جنــت   
بــه طرفیــت ســعید هدایتــی بــه خواســته 
مطالبــه مبلــغ 40000000 ریــال  وجــه چــک 
بــه شــماره 3536813۹1  مــورخ 88/3/5 
بــه عهــده بانــک صــادرات بــه انضمــام مطلــق 
ــت  ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون خس
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم 
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور 
در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان 
در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی 
رغــم ابــاغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور 
نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیات مســتند 
و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه 
ــه ننمــوده  ــراز و ارای دعــوی خواهــان از خــود اب
اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابت 
بــه نظــر میرســد که بــه اســتناد مــواد 310و313 
ــون  ــون تجــارت و 1۹8و515و51۹و522و قان قان
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــن دادرســی مدن آئی
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 40000000 ریــال  
ــت  ــال باب ــته و 18۹0000 ری ــل خواس ــت اص باب
ــه نشــر آگهــی وطبــق  ــه دادرســی و هزین هزین
تعرفــه قانونــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از 
ــوف 88/3/5  ــک موص ــید چ ــر رس ــخ س تاری
تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صادر 
و اعــام مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و 
ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام 
مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــف 7175 ــد .م ال ــی باش ــان م اصفه
ــتان  ــهر س ــماره 3 ش ــع ش ــعبه 52 مجتم ش

ــان  اصفه
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»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی«
تعییــن  موضــوع  هیــأت  صــادره  آراء  برابــر 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای 
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
آران وبیــدگل تصرفــات مالکانــه وبالمعــارض 
متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لذامشــخصات 
ــرح  ــه ش ــا ب ــورد تقاض ــالک م ــان وام متقاضی
ــه  ــت ب ــوم در دونوب ــالع عم ــور اط ــه منظ ــر ب زی
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد وامــالک 
ــرف  ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم وپ ــل تس مح
ــراض،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم 

ــد. نماین
1(  رأی شــماره 433 و434-96/01/28 هیــأت 
: آقــای ناصــر صباغیــان بیدگلــی فرزنــد محمــد 
شــماره شناســنامه 5213 و آقــای امیرآریــا 
ــاس  ــدرش عب ــت پ ــا والی ــی ب ــان بیدگل صباغی
ــنامه  ــماره شناس ــاس ش ــد عب ــان فرزن صباغی
ششــدانگ    ، )بالمناصفــه(    1251133320
یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 895.42 مترمربــع 
ــالک 1  ــزا از پ ــی مج ــالک 443 فرع ــماره پ ش
اصلــی واقــع در ســرداریه  بخــش 3 حــوزه 

ــاعی  ــت مش ــدگل. مالکی ــی آران و بی ثبت
2(رأی شــماره 439-96/01/28  هیــأت : خانــم 
منیــر کتابــی بیدگلــی فرزنــد حســینعلی شــماره 
شناســنامه 407 ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه 
ــالک 2994  ــماره پ ــع ش ــاحت 152 مترمرب مس
فرعــی مجــزا ازشــماره 3 فرعــی مجــزا از پــالک 
ــاد بیــدگل بخــش  3 اصلــی واقــع در معیــن آب
3 حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعــی از فاطمــه 

کتابــی
3(رأی شــماره 653-96/02/10 هیــأت : آقــای 
حســین فرهــادی بیدگلــی فرزنــد اســمعیل 
شــماره شناســنامه 251 ، ششــدانگ  یکبابخانــه 
بــه مســاحت 156.25 مترمربــع شــماره پــالک 
2995 فرعــی مجــزا از پــالک 3 اصلــی واقــع در 
معیــن آبــاد بیــدگل بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران 

و بیدگل.ابتیاعــی از عیســی اربابــی
ــم  ــأت : خان ــماره 646-96/02/9 هی 4(رأی ش
نصــرت  فرزنــد  بیدگلــی  جندقیــان  فاطمــه 
الــه شــماره شناســنامه 7168  ، ششــدانگ  
ــه بــه مســاحت 193 مترمربــع شــماره  یکبابخان
ــی از  ــی مجــزا از شــماره 9 فرع ــالک 23 فرع پ
ــش 3  ــن بخ ــع در اماک ــی واق ــالک 103 اصل پ
ــی  ــی از قدس ــی آران و بیدگل.ابتیاع ــوزه ثبت ح

ــی ــری بیدگل جعف
ــم  ــأت : خان ــماره 642-96/02/9 هی 5(رأی ش
فاطمــه جشــنی آرانــی فرزنــد حاجــی آقــا 
شــماره شناســنامه 465  ، ششــدانگ  یکبابخانه 
بــه مســاحت 99.40 مترمربــع شــماره پــالک 13 
فرعــی مجــزا از شــماره 2 فرعــی از پــالک 590 
اصلــی وقســمتی از مشــاعات از 580 اصلــی 
ــی آران و  ــع در اماکــن بخــش 3 حــوزه ثبت واق

ــی ــا عباس ــی از احمدرض بیدگل.ابتیاع
 : هیــأت   96/02/9-641 شــماره  6(رأی 
حســین  فرزنــد  درازی  مرضیــه کاله  خانــم 
شــماره شناســنامه 1050192567 ، ششــدانگ  
یکبابخانــه بــه مســاحت   142.60 مترمربــع 
ــالک 644  ــزا از پ ــی مج ــالک 1 فرع ــماره پ ش
اصلــی واقــع در اماکــن بخــش 3 حــوزه ثبتــی 

از جــواد فاضلــی آران و بیدگل.ابتیاعــی 
 : هیــأت   96/01/30-455 شــماره  7(رأی 
ــن  ــد حس ــی فرزن ــدرزاده آران ــر حی ــای اصغ آق
شــماره شناســنامه 7932 ، ششــدانگ  یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 135.25 مترمربــع 
شــماره پــالک 3 فرعــی مجــزا از پــالک 1382 
اصلــی واقــع در اماکــن بخــش 3 حــوزه ثبتــی 

آران و بیدگل.مالکیــت مشــاعی
 : هیــأت   96/01/30-464 شــماره  8(رأی 
آقــای محســن روز افــزای فرزنــد علــی شــماره 
ــه  ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــنامه 253 ، شش شناس
ــالک 5  ــماره پ ــع ش ــاحت 118.70 مترمرب مس
فرعــی مجــزا از قســمتی  از پــالک 1442 اصلــی 
ــی آران و  ــع در اماکــن بخــش 3 حــوزه ثبت واق

ــاعی ــت مش بیدگل.مالکی
ــای  ــأت : آق ــماره 450-96/01/29 هی 9(رأی ش
شــماره  علــی  فرزنــد  افــزای  روز  محســن 
ــه  ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــنامه 253 ، شش شناس
پــالک  مترمربــع شــماره  مســاحت137.78 
6 فرعــی مجــزا از قســمتی  از پــالک 1442 
اصلــی و12 فرعــی از پــالک 1402 اصلــی واقــع 
در اماکــن بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. 

ــاعی ــت مش مالکی
10(رأی شــماره 440-96/01/29  هیــأت : آقــای 
ــماره  ــن ش ــد حس ــربندآرانی فرزن ــعلی س عباس
شناســنامه 316 ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه 
ــالک 18  ــماره پ ــع ش ــاحت 112.21 مترمرب مس
فرعــی مجــزا از شــماره .1 فرعــی از پــالک 1473 
اصلــی و1473 اصلــی واقــع در اماکــن بخــش 
3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. مالکیــت مشــاعی

11(رأی شــماره 472-96/01/30 هیــأت : آقــای 
ماشــااله ســاوجی فرزنــد غالمعلــی شــماره 
شناســنامه 631 ششــدانگ  یکبــاب انبــاری 
ــالک  ــع شــماره پ ــه مســاحت 35.04 مترمرب ب
8569 فرعــی مجــزا از شــماره 1229 فرعــی 
از پــالک 2637 اصلــی واقــع در مســعودآباد 
بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. مالکیــت 

ــاعی مش
 : هیــأت   96/01/30  -473 شــماره  12(رأی 
آقــای رضــا پناهیــده  فرزنــد علــی محمــد 
ــاب  ــدانگ  یکب ــنامه 257 ، شش ــماره شناس ش

ــماره  ــع ش ــاحت 245 مترمرب ــه مس ــاری ب انب
پــالک 8570 فرعــی مجــزا از شــماره 1245 
در  واقــع  اصلــی   2637 پــالک  از  فرعــی 
مســعودآباد  بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و 

بیــدگل. مالکیــت مشــاعی
13(رأی شــماره 664و663-96/02/10 هیــأت 
ــد  ــی فرزن ــدی آران ــی مه ــن عل ــای محس : آق
حســن شــماره شناســنامه 784 و خانــم ســمانه 
نژادآرانــی فرزنــد رجبعلــی شــماره  مــکاری 
شناســنامه 1436  )بالمناصفــه( ، ششــدانگ  
یکبابخانــه بــه مســاحت 133.75 مترمربــع 
ــماره  ــزا از ش ــی مج ــالک 8576 فرع ــماره پ ش
واقــع  اصلــی  پــالک 2637  از  فرعــی   1189
در مســعودآباد بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و 

بیدگل.ابتیاعــی از محمــد بشــیری
هیــأت   95/12/19  -5532 شــماره  14(رأی 
آقــا  فرزنــد  مرنجابیــان  فاطمــه  خانــم   :
ولــی شــماره شناســنامه 333  ، ششــدانگ  
مترمربــع   118.70 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
ــالک  ــزا از پ ــی مج ــالک 2889 فرع ــماره پ ش
2638 اصلــی واقــع در احمدآبــاد بخــش 3 
ــی از محمــد  ــی آران و بیدگل.ابتیاع حــوزه ثبت

ــری ــت ب خلع
15(رأی شــماره 5534- 95/12/19 هیــأت : 
خانــم زهــره مرنجابیــان آرانــی فرزنــد آقــا ولــی 
شــماره شناســنامه 77  ، ششــدانگ  یکبابخانــه 
ــالک  ــع شــماره پ ــه مســاحت 121.95 مترمرب ب
2893 فرعــی مجــزا از پــالک 2638 اصلــی 
واقــع در احمدآبــاد بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران 

ــری ــد خلعــت ب ــی از محم و بیدگل.ابتیاع
 : 95/12/19 هیــأت  16(رأی شــماره 5533- 
ــی  ــا ول ــد آق ــان آرانیفرزن ــب مرنجابی ــم زین خان
ــدانگ   ــنامه 6190041841  ، شش ــماره شناس ش
ــع شــماره  ــه مســاحت 114 مترمرب ــه ب یکبابخان
پــالک 2894 فرعــی مجــزا از پــالک 2638 
اصلــی واقــع در احمدآبــاد بخــش 3 حــوزه 
ــت  ــد خلع ــی از محم ــی آران و بیدگل.ابتیاع ثبت

ــری ب
17(رأی شــماره 469و470- 96/01/30 هیــأت 
ــی  ــد عل ــی فرزن ــان آران ــین امینی ــای حس : آق
طلعــت  خانــم  و   2568 شناســنامه  شــماره 
ــد شــاطر رحمــت  ــی فرزن ــور آران ــم بیــک پ خان
ــبت 4  ــه نس ــنامه 5167  ب ــماره شناس ــه  ش ال
ــه  ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــگ ، شش ــگ و2 دان دان
مســاحت 271.64 مترمربــع شــماره پــالک 
2910 فرعــی مجــزا از پــالک 2638 اصلــی واقــع 
در احمدآبــاد بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و 

ــان ــن اکرمی ــی از حس ــدگل. ابتیاع بی
18(رأی شــماره 662- 96/02/10 هیــأت : خانــم 
ــماره  ــد ش ــد احم ــرد فرزن ــوان م ــت ج زهرادخ
ــاری  ــاب انب ــدانگ  یکب ــنامه 173 ، شش شناس
ــالک  ــع شــماره پ ــه مســاحت 126.17 مترمرب ب
2911 فرعــی مجــزا از پــالک 2638 اصلــی واقــع 
در احمدآبــاد بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و 

ــادی ــت ع ــدگل. مالکی بی
19(رأی شــماره 661- 96/02/10 هیــأت : خانــم 
قدمعلــی شــماره  فرزنــد  رز  رنــگ  محتــرم 
شناســنامه 95  ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه 
پــالک  مترمربــع شــماره  مســاحت 160.48 
2912 فرعــی مجــزا از پــالک 2638 اصلــی 
واقــع در احمدآبــاد بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران 

و بیدگل.ابتیاعــی از شــهرداری
20(رأی شــماره 467و468- 96/01/30 هیــأت : 
آقــای ناصــر داروغکــی آرانــی فرزنــد محمــد آقــا 
شــماره شناســنامه 23 و خانــم شمســی خــادم 
حضرتــی فرزنــد محمــد شــماره شناســنامه 
267  )بالمناصفــه( ، ششــدانگ  یکبابخانــه 
بــه مســاحت 232.88 مترمربــع شــماره پــالک 
1823 فرعــی مجــزا از شــماره 235 فرعــی 
از پــالک 2640 اصلــی واقــع در آران دشــت 
بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی 

ــاس زاده ــاس عب ــید عب از س
ــأت  ــماره 654و655- 96/02/10 هی 21(رأی ش
ــد  ــد محم ــی فرزن ــوی آران ــد دهن ــای محم : آق
ــه  ــم فاطم ــنامه 309 و خان ــماره شناس ــی ش تق
احســن زاده آرانــی فرزنــد حســین شــماره 
شناســنامه 434  )بالمناصفــه( ، ششــدانگ  
مترمربــع   154.40 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
ــماره  ــزا از ش ــی مج ــالک 1824 فرع ــماره پ ش
235 فرعــی از پــالک 2640 اصلــی واقــع در آران 
ــدگل.  ــی آران و بی ــوزه ثبت ــش 3 ح ــت بخ دش

ــادی  ــت ع مالکی
22(رأی شــماره 458-96/01/30 هیــأت : آقای 
علــی اکبــر ناظــر حضرتــی آرانــی فرزنــد حســن 
ــه  شــماره شناســنامه 505 ششــدانگ  یکبابخان
بــه مســاحت 152.55 مترمربــع شــماره پــالک 
1121 فرعــی مجــزا از شــماره 340 فرعــی از 
پــالک 2645 اصلــی واقــع در وشــاد  بخــش 3 
حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. مالکیــت مشــاعی

23(رأی شــماره 459-96/01/30 هیــأت : خانم 
ــماره  ــی ش ــر عل ــد صف ــتمردی فرزن ــب دس زین
ــه  ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــنامه 566  ، شش شناس
مســاحت 93.50 مترمربــع شــماره پــالک 1122 
ــالک  ــی از پ ــماره 340 فرع ــزا از ش ــی مج فرع
2645 اصلــی واقــع در وشــاد بخــش 3 حــوزه 

ــت مشــاعی ــدگل. مالکی ــی آران و بی ثبت
24(رأی شــماره 668و667-96/02/10 هیــأت 
ــا  ــد غالمرض ــی فرزن ــی کاردان برزک ــای عل : آق
نرگــس  خانــم  و   58 شناســنامه  شــماره 
عبدالهــی بیدگلــی  فرزنــد علــی محمــد شــماره 
ــدانگ   ــه( ، شش ــنامه 7494  )بالمناصف شناس
ــع شــماره  ــه مســاحت 127 مترمرب ــه ب یکبابخان
 2703 پــالک  از  مجــزا  فرعــی   494 پــالک 
ــی  ــع در دوالب بخــش 3 حــوزه ثبت ــی واق اصل
ــرد  ــری ف ــر جعف ــی از جعف آران و بیدگل.ابتیاع

ــاهی  ــده ش ــه بن ــی وفاطم بیدگل
 96/01/28  – 435و436  شــماره  25(رأی 
ــد محمــد  ــأت : آقــای مرتضــی برجــی فرزن هی

شــماره شناســنامه 51 و خانــم فاطمــه ایمانیــان 
  8605 شناســنامه  شــماره  محمــد  فرزنــد 
بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ    ، )بالمناصفــه( 
ــالک 357  ــماره پ ــع ش ــاحت 140 مترمرب مس
ــالک  ــی از پ ــماره 252 فرع ــزا از ش ــی مج فرع
وغیاثیــه  دســتجرد  در  واقــع  اصلــی   2704
بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی 

ــاه ــد پن ــواد حمی از ج
 : هیــأت   96/01/30-457 شــماره  26(رأی 
آقــای ناصــر نیکویــی نــوش آبــادی فرزنــد 
ــدانگ   ــنامه 4813 ، شش ــماره شناس ــادق ش ص
یکبابخانــه بــه مســاحت 145.75 مترمربــع 
ــماره  ــزا از ش ــی مج ــالک 3861 فرع ــماره پ ش
3136 فرعــی از پــالک 40 اصلــی واقــع در 
آران و  ثبتــی  آبــاد بخــش 4 حــوزه  نــوش 

بیــدگل. مالکیــت رســمی
 : هیــأت   96/01/29-444 شــماره  27(رأی 
آقــای محمــد تقــی کوهــی نــوش آبــادی فرزنــد 
، ششــدانگ    86 شناســنامه  شــماره  تقــی  
مترمربــع   105.75 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
شــماره پــالک 862 فرعــی مجــزا از شــماره 
ــن  ــع در حس ــی واق ــالک 41 اصل ــی از پ 2 فرع
ــاد بخــش 4 حــوزه ثبتــی آران و  ــاد نــوش آب آب

ــمی ــت رس ــدگل. مالکی بی
  بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض، طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.م الــف 
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رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
  عباس عباس زادگان

آگهی مزایده 
شــعبه اول اجــرای احــکام شــورای حــل اختالف 
ــده کالســه 296/94  ــان در خصــوص پرون اصفه
ش ج / اول لــه خانــم عصمــت ایــزدی  وصفــی 
ــزی 2-  ــت  تبری ــن بهج ــد حس ــه 1- محم علی
منظــر الســادات بهجــت تبریــزی بــه آدرس 
ــه 3-  ــوی صفائی ــهروند  ک ــی خ ش ــان ج خیاب
پــالک 2075 زنــگ دوم 3- نیــر الســادات 2- 
منیــره الســادات 3- محمــد مهــدی 4- محمــد 
آدرس  بــه  تبریــزی  بهجــت  علــی  همگــی 
مجهــول المــکان  بابــت  محکــوم بــه و هزینــه 
هــای اجرایــی بــه مبلــغ   261195000 ریــال  
ــه شــرح یکدســتگاه ســواری  امــوال توقیفــی ب
ــی 33-294ل 69  ــماره انتظام ــه ش ــژو  روآ ب پ
بــا مشــخصات خــودرو ، نــوع ســواری سیســتم 
پــژو ROA برنــگ نقــره آبــی مــدل  86 دوگانــه 
ســوز شــماره موتــور )11686010499( شــماره 
در  توقیفــی  خــودرو  شاســی )61328444( 
ــری  ــر ظاه ــودرو از نظ ــاق خ ــد ات ــه بازدی لحظ
ســالم ولــی اطــراف بدنــه خــراش هایی داشــت 
ــودوزی   ــود ، ت ــکاری ش ــگ و صاف ــد رن ــه بای ک
صندلــی هــا ســالم  ، موتــور تــازه تعمیــر شــده و 
گیــر بکــس و دیفرانســل ســالم بــوده الســتیک 
4 چــرخ ســالم و حــدودا 80 درصــد ســالم بــوده 
بیمــه نامــه تــا تاریــخ  95/9/25 اعتبــار داشــت 
، کارت و و پــالک ســند بنــام آقــای بیــژن 
بهجــت تبریــزی بــوده   خــودرو دوگانــه ســوز و 
کپســول  گاز فابریــک کارخانــه ای باشــد نســبت 
ــودرو و  ــوع خ ــدل و ن ــه م ــه ب ــا توج ــودرو ب خ
ــغ  ــه مبل ــازار روز ب ــوق در ب ــل ف ــت اتومبی قیم
ــال  ــال 75000000 ری ــون ری ــج میلی ــاد و پن هفت
ارزش دارد کــه ایــن مبلــغ معــادل 13/056  
ــه  ــی باشــد ک ــال طــالی ســاخته شــده  م مثق
مــورد اعتــراض هیــچ یــک از طرفیــن قــرار 
نگرفتــه اســت در نظر دارد جلســه مزایــده ای در 
ــا 9 در محــل   مــورخ 96/3/21  در ســاعت  10 ت
اجــرای  واقــع در خیابــان آتشــگاه روبــروی 
پمــپ بنزیــن  ســاختمان شــماره 2 دادگســتری 
برگــزار مــی گــردد  طالبیــن شــرکت در جلســه 
مزایــده مــی تواننــد بــا واریــز مبلــغ ده در صــد 
از مبلــغ پایــه پنــج روز قبــل از جلســه    مزایــده   
مــی  تواننــد   بــا واریــز مبلــغ ده درصــد  از مبلــغ 
ــه  ــده و ارائ ــه مزای ــل از جلس ــج روز قب ــه پن پای
ــد  ــه اجــرای احــکام از امــوال بازدی آن فیــش ب
ــت  ــن  قیم ــده   باالتری ــنهاد دهن ــد پیش نماین

ــود . ــده خواهــد ب ــده مزای برن
م الف 2836

ــالف   ــل اخت ــورای ح ــکام ش ــرای اح ــر اج مدی
ــان  اصفه

آگهی مزایده 
شــعبه اول اجــرای احــکام شــورای حــل اختالف 
ــده کالســه 296/94  ــان در خصــوص پرون اصفه
ش ج / اول لــه خانــم عصمــت ایــزدی  وصفــی 
ــزی 2-  ــت  تبری ــن بهج ــد حس ــه 1- محم علی
منظــر الســادات بهجــت تبریــزی بــه آدرس 
ــه 3-  ــوی صفائی ــهروند  ک ــی خ ش ــان ج خیاب
پــالک 2075 زنــگ دوم 3- نیــر الســادات 2- 
منیــره الســادات 3- محمــد مهــدی 4- محمــد 
آدرس  بــه  تبریــزی  بهجــت  علــی  همگــی 
مجهــول المــکان  بابــت  محکــوم بــه و هزینــه 
هــای اجرایــی بــه مبلــغ   261195000 ریــال  
ــه شــرح یکدســتگاه ســواری  امــوال توقیفــی ب
ــی 33-294ل 69  ــماره انتظام ــه ش ــژو  روآ ب پ
بــا مشــخصات خــودرو ، نــوع ســواری سیســتم 
پــژو ROA برنــگ نقــره آبــی مــدل  86 دوگانــه 
ســوز شــماره موتــور )11686010499( شــماره 
در  توقیفــی  خــودرو  شاســی )61328444( 
ــری  ــر ظاه ــودرو از نظ ــاق خ ــد ات ــه بازدی لحظ
ســالم ولــی اطــراف بدنــه خــراش هایی داشــت 
ــودوزی   ــود ، ت ــکاری ش ــگ و صاف ــد رن ــه بای ک
صندلــی هــا ســالم  ، موتــور تــازه تعمیــر شــده و 
گیــر بکــس و دیفرانســل ســالم بــوده الســتیک 
4 چــرخ ســالم و حــدودا 80 درصــد ســالم بــوده 
بیمــه نامــه تــا تاریــخ  95/9/25 اعتبــار داشــت 

، کارت و و پــالک ســند بنــام آقــای بیــژن 
بهجــت تبریــزی بــوده   خــودرو دوگانــه ســوز و 
کپســول  گاز فابریــک کارخانــه ای باشــد نســبت 
ــودرو و  ــوع خ ــدل و ن ــه م ــه ب ــا توج ــودرو ب خ
ــغ  ــه مبل ــازار روز ب ــوق در ب ــل ف ــت اتومبی قیم
ــال  ــال 75000000 ری ــون ری ــج میلی ــاد و پن هفت
ارزش دارد کــه ایــن مبلــغ معــادل 13/056  
ــه  ــی باشــد ک ــال طــالی ســاخته شــده  م مثق
مــورد اعتــراض هیــچ یــک از طرفیــن قــرار 
نگرفتــه اســت در نظر دارد جلســه مزایــده ای در 
ــا 9 در محــل   مــورخ 96/3/21  در ســاعت  10 ت
اجــرای  واقــع در خیابــان آتشــگاه روبــروی 
پمــپ بنزیــن  ســاختمان شــماره 2 دادگســتری 
برگــزار مــی گــردد  طالبیــن شــرکت در جلســه 
مزایــده مــی تواننــد بــا واریــز مبلــغ ده در صــد 
از مبلــغ پایــه پنــج روز قبــل از جلســه    مزایــده   
مــی  تواننــد   بــا واریــز مبلــغ ده درصــد  از مبلــغ 
ــه  ــده و ارائ ــه مزای ــل از جلس ــج روز قب ــه پن پای
ــد  ــه اجــرای احــکام از امــوال بازدی آن فیــش ب
ــت  ــن  قیم ــده   باالتری ــنهاد دهن ــد پیش نماین
برنــده مزایــده خواهــد بــود .چنانچــه مایلیــد در 
جلســه  مزایــده مــورخ 96/3/21 در ســاعت 10 
ــع در  ــح در محــل اجــرای احــکام واق ــا 9 صب ت
ــاختمان  ــن س ــپ بنزی ــروی پم ــگاه روب خ آتش

ــد  ــه نماین شــماره 2 دادگســتری مراجع
م الف 2837

ــالف   ــل اخت ــورای ح ــکام ش ــرای اح ــر اج مدی
ــان اصفه

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک فالورجان

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــأت 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی

ســند رســمی
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آیین 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و  نامــه قان
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139660302007000921 هیــأت 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی دوم موضــوع قان
ــند  ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ثبت
ــت  ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس رس
ملــک فالورجــان تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــد  ــدی فرزن ــی برمن ــه بخــش نجف متقاضــی ال
القــاص بشــماره شناســنامه 565 صــادره از 
مسجدســلیمان در یــک بــاب ســاختمان تجاری 
مســکونی بــه مســاحت83.33 متــر مربــع 
پــالک 411 اصلــی واقــع در شــرودان خریــداری 
ــد  ــی فرزن ــدی کیان ــای مه ــمی آق ــک رس ازمال
ــذا  ــت . ل ــده اس ــرز گردی ــماعیل مح محمداس
ــت  ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ب
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــن اداره تســلیم و  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت م
ــاه  ــک م ــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت ی پ
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود 
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی  را ب
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد . 
اکبر پورمقدم

رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان
م/الف:182

تاریخ انتشار نوبت اول :1396/3/8 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/3/23

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در پرونــده کالســه 96/132 شــعبه حقوقــی 
ســوم  گلپایــگان خواهــان  : منصــور نــادری 
ــار   ــاد خ گلبه ــد   نشــانی نجــف اب ــد محم فرزن
خ باهنــر پ 22 خوانــده : 1 – امیــد بیگدلــی 
ــم  نشــانی  ــد ابراهی 2 – حســن حســینی فرزن
مجهــول المــکان  خواســته : انتقــال ســند 
ــن  ــلیم ای ــتی تس ــان دادخواس ــمی  خواه رس
شــعبه نمــوده اســت کــه وقــت رســیدگی بــرای 
تاریــخ 1396/05/02 و ســاعت 9/45 صبــح 

ــت .  ــده اس ــن ش تعیی
ولــی بــه دلیــل   مجهــول المــکان بــودن خوانده  
و بنــا بــه  درخواســت خواهــان و  دســتور دادگاه 
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان ــز  م ــه تجوی ب
ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی ــی مرات مدن
ــر النتشــار و روزنامــه رســالت  آگهــی مــی  کثی
شــود  تــا خوانــده از نشــر  آگهــی ظــرف  یــک 
ــی   ــه و نســخه ثان ــر شــورا  مراجع ــه دفت ــاه ب م
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و  یــا در وقــت 

رســیدگی حضــور  بــه هــم رســاند . 
مدیــر دفتــر شــعبه ســوم   شــورا حقوقــی  

گلپایــگان  دادگســتری  
م الف 156 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای احســان فیضــی       دارای شــماره 
شناســنامه 177 بــه شــرح دادخواســت بــه 
درخواســت  شــورا  ایــن  از   209/96 کالســه 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان محمــد حســن فیضــی    بــه 
شــماره شناســنامه 5 در تاریــخ 96/01/16 در 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت

ــه :  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ورث
ــد حســن  ش  ــد محم 1.محســن فیضــی فرزن

4473 ش 
ــد محمــد حســن  ش  2.احســان فیضــی فرزن

ش 177
ــد محمــد حســن ش ش  3.آزاده فیضــی فرزن

1210038056
4.امنیــه فیضــی فرزنــد محمــد حســن ش ش 

245

متوفی ورثه  دیگری ندارد . 
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
ــا  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی مــی نمایــد ت
وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــد .  ــد ش خواه
اختــالف  اول شــورای حــل  رئیــس شــعبه 

گلپایــگان شهرســتان 
علیرضا رجبی
م الف 169 

دادنامه 
ابالغنامه : 9510103720801697
پرونده : 9509983721600643

بایگانــی شــعبه : 950473 تاریــخ تنظیــم : 
ــی  ــه فیاض ــم معصوم ــاکی : خان 95/12/17 ش
فرزنــد محمــد حســن بــه نشــانی اســتان 
شــهر  گلپایــگان   شهرســتان   – اصفهــان 
گلپایــگان  فلکــه فردوســی  متهــم : اقــای 
اســماعیل یــاوری فرزنــد مصطفــی بــه نشــانی 
ــش ک 9  ــر نب ــهر خ الغدی ــارک ش ــگان پ گلپای

ــدری  ــزل پ من
ــرک انفــاق گردشــکار :پــس از وصــول  ــام :ت اته
ــوق و انجــام  ــه کالســه ف ــت  آن ب ــده و ثب پرون
ــد  ــتعانت از خداون ــا اس ــی و ب ــریفات قانون تش
متعــال ختــم رســیدگی را اعــالم و بشــرح ذیــل 

ــد. ــه صــدور رای مــی نمای ــادرت ب مب
رای دادگاه درخصــوص اتهــام اســماعیل یــاوری 
فرزنــد مصطفــی ،متولــد1362 متاهــل، متــواری 
ــر  ــب دائ ــری مناس ــن کیف ــذ تامی ــدم اخ و ع
ــترک از  ــد مش ــر و فرزن ــه همس ــرک نفق ــر ت ب
ــون موضــوع شــکایت  ــخ 1394/12/01 تاکن تاری
بقیومیــت  و  باالصالــه  فیاضــی  معصومــه 
ــام ســما ایــن  ــه ن ــد مشــترک ب موقــت از فرزن
ــا عنایــت بــه جامــع اوراق و محتویــات  دادگاه ب
پرونــده  ،رونوشــت مصــدق ســند نکاحیــه 
پیوســت  مفــاد اظهــارات شــهود و مطلعیــن در 
دادســرا و عــدم حضــور متهــم بــه لحــاظ عــدم 
دسترســی و بالطبــع عــدم تــدارک دفــاع ،مفــاد 
ــی  ــات محل ــی –تحقیق ــع انتظام ــزارش مرج گ
انجــام شــده-مفاد کیفــر خواســت تنظیمــی 
دادســتان محتــرم –ســایر قرائــن و امــارات 
را  مشــارالیه  بزهــکاری  پرونــده  در  موجــود 
ــاده  ــتناد م ــه اس ــته و ب ــلم دانس ــرز و مس مح
ــت  ــا رعای ــواده و ب ــت خان ــون حمای 53 از قان
ــه  ــون مجــازات اســالمی وی را ب ــاده 131 قان م
تحمــل دو ســال حبــس تعزیــری  محکــوم 
و اعــالم مینمایــد ایــن رای غیابــی اســت و 
ــل  ــالغ  قاب ظــرف مــدت بیســت روز پــس از اب
واخواهــی  در همیــن محکمــه و ســپس ظــرف 
ــی در  ــل تجدیدنظرخواه ــت روز قاب ــدت بیس م
 محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان 

می باشد./.
ــری  قاســم شــریفیان –دادرس شــعبه 102 کیف

ــگان دو شهرســتان گلپای
م الف678

اجرائیه
ــماره  ــه: 9610426797900026ش ــماره اجرائی ش

9409986797901529 پرونــده: 
شــماره بایگانــی شــعبه : 941541تاریــخ تنظیــم: 
1396/03/04 مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 
ــام  ــی ن ــی : رحمان ــام خانوادگ ــم  ن ــام :مری ن
ــان  ــان – اصفه ــانی: اصفه ــین    نش ــدر: حس پ
پــارک اللــه نبــش کوچــه 44 فــرش ســاوه  
مشــخصات محکــوم علیــه ردیــف 1- نــام: زهره    
ــد     ــدر: احم ــام پ ــی  ن ــی : ابراهیم ــام خانوادگ ن
ــه: بســمه  ــول المــکان محکــوم ب نشــانی: مجه
ــه موجــب در خواســت اجــرای حکــم  ــی ب تعال
و   9610096797900215 شــماره  بــه  مربوطــه 
شــماره دادنامــه مربوطــه 9509976797900514 
ــت  ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی محک
ــته  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ 10/900/000 ری مبل
و  دادرســی  هزینــه  بابــت  ریــال   320/000 و 
چــک  تاریــخ  از  تادیــه  در  تاخیــر  خســارت 
اجــرای  تاریــخ  تــا   )94/08/31( موصــوف 
حکــم در حــق خواهــان صــادر بــا نضمــام 
ــف  ــه مکل ــوم علی ــی .   محک ــر دولت ــم عش نی
ــرف ده  ــه : 1- ظ ــالغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری اس
ــاده34  ــذارد ) م ــع اجــرا گ ــرا بموق ــاد آن روز مف
قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی 
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم 
ــادر  ــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را ق ب
ــرف  ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــرای مف ــه اج ب
ــداد  ــامل تع ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی س
یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر 
منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان 
وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و 
موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی 
ــابهای  ــق حس ــخصات دقی ــراه مش ــه هم دارد ب
مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد 
اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از 
اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت 
و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور 
از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای 
اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه 
مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت 
محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود) مــواد 
ــی  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح 8و3 قان
1394(  .4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم 
کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای 
ــت را در  ــه هف ــری در ج ــس تعزی ــم ، حب حک
ــکام  ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ــی دارد. ) م پ
مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه 

ــال  ــی 1394( 5- انتق ــت مال ــرای محکومی اج
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب از ادای دی
ــب  ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ب
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای 
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــف محک ــادل نص ــدی مع نق
ــون نحــوه  ــاده 21 قان مجــازات مــی شــود. ) م
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه 
ــه  ــت ســی روز ارائ ــس از مهل ــوال پ صــورت ام
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
ــد  ــه خواه ــوم علی ــط محک ــل توس ــی کفی معرف
ــون نحــوه اجــرای  ــاده 3 قان ــود.) تبصــره 1 م ب

ــی 1394(  ــت مال محکومی
حــل  شــورای  شــعبه  دفتــر  مســئول 
شــورای  حقوقــی   45 شــعبه  اختــالف 
شــماره  )مجتمــع  اصفهــان  اختــالف   حــل 

یک (

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم مریــم خــادم الحســینی        دارای 
ــه شــرح دادخواســت  شــماره شناســنامه 53 ب
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه 211/96 از ای ــه کالس ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان محســن خــادم  الحســینی    
بــه شــماره شناســنامه 13 در تاریــخ 96/02/25 
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 

ــه :  ــه آنمرحــوم منحصــر اســت ب ورث
1.مریــم خــادم الحســینی فرزنــد علــی محمــد 

ش ش 53
ــد علــی محمــد  2.آمنــه خــادم الحســینی فرزن

ش ش 234 
علــی  فرزنــد  الحســینی  خــادم  3.صدیقــه 

 21 ش  ش  محمــد 
علــی  فرزنــد  الحســینی  خــادم  4.علیرضــا 

381 ش  ش  محمــد 
متوفی ورثه  دیگری ندارد . 

مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
ــا  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی مــی نمایــد ت
وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــد .  ــد ش خواه
اختــالف  اول شــورای حــل  رئیــس شــعبه 

گلپایــگان شهرســتان 
علیرضا رجبی

م الف 170 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 2490 
فرعی از 49 اصلی

شماره  وکالت  برابر  کاشانی  ابوالفضل  آقای 
 123 خانه  دفتر   1396/02/23 مورخ   38655
و  فیض  عالمه  مریم  خانم  طرف  از  کاشان 
عالمه  محسن  ورثه  قمصری  اربابی  پریچهره 
استشهادیه محلی که  برگ  دو  استناد  به  فیض 
هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی 
باب  یک  ششدانگ  مالکیت  اسناد  که  شده 
به  مربع  متر   2057 مساحت  به  باغچه  و  خانه 
از 49 اصلی واقع در  شماره پالک 2490 فرعی 
شماره  ذیل  که  قمصر  ثبتی  حوزه  یک  بخش 
مریم  خانم  بنام   58 دفتر   9 صفحه  و   8533
عالمه فیض با جز سهم یک و یک سوم دانگ 
عرصه  ثمن  بهای  استثنا  به  از ششدانگ  مشاع 
90 پ  سریال  به  مالکیت  سند  و  ثبت  اعیان  و 
به  و  گردیده  نامبرده  تسلیم  و  صادر   054516
انضمام  به  از ششدانگ  مشاع  دانگ  دو  میزان 
عالمه  مریم  بنام  از ششدانگ  چهاردانگ  ثمنیه 
فیض ثبت و سند به سریال 91 د 710346  صادر 
و تسلیم نامبرده گردیده و به میزان هشت سهم 
و  دو  سهم  متن  با  اعیان  و  عرصه  سهم   18 از 
استثنا  به  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سوم  دو 
ثبت 8533  ذیل  اعیان که  و  عرصه  ثمن  بهای 
فیض  عالمه  محسن  بنام   6 صفحه   58 دفتر 
صادر    90 پ   054515 سریال  به  سند  و  ثبت 
و تسلیم نامبرده گردیده که برابر اسناد 29856 
مورخ 1396/02/10 دفتر خانه 591 تهران تمامی 
در  صلح گردیده که  زاهدی  علی  به  ششدانگ 
اثر جابجایی مفقود شده است چون درخواست 
المثنی اسناد مالکیت نموده و طبق تبصره 1 ماده 
می  آگهی  ثبت  قانون  نامه  آئین  اصالحی   120
شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این 
ارائه  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد . 
تاریخ انتشار : 1396/03/08

رضا   – قمصر  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس 
طویلی 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 1847 
فرعی از 36 اصلی

شماره  وکالت  برابر  کاشانی  ابوالفضل  آقای 
 123 خانه  دفتر   1396/02/23 مورخ   38655
و  فیض  عالمه  مریم  خانم  طرف  از  کاشان 
عالمه  محسن  ورثه  قمصری  اربابی  پریچهره 
استشهادیه محلی که  برگ  دو  استناد  به  فیض 
هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی 
شده که اسناد مالکیت ششدانگ یک باب خانه 
پالک  شماره  به  مربع  متر   452 مساحت  به 
یک  بخش  در  واقع  اصلی   36 از  فرعی   1847
حوزه ثبتی قمصر که ذیل شماره 8534 و صفحه 

12 دفتر 58 بنام خانم مریم عالمه فیض با جز 
سهم یک و یک سوم دانگ مشاع از ششدانگ 
و  ثبت  اعیان  و  عرصه  ثمن  بهای  استثنا  به 
صادر  90پ054518  سریال  به  مالکیت  سند 
دانگ  دو  میزان  به  و  نامبرده گردیده  تسلیم  و 
ثمنیه چهاردانگ  انضمام  به  از ششدانگ  مشاع 
از ششدانگ بنام مریم عالمه فیض ثبت و سند 
به سریال 91 د 710338 صادر و تسلیم نامبرده 
گردیده و به میزان دو و دوسوم دانگ مشاع از 
اعیان  و  عرصه  ثمن  بهای  استثنا  به  ششدانگ 
بنام   15 58 صفحه  دفتر  ثبت 8534  ذیل  که 
سریال  به  سند  و  ثبت  فیض  عالمه  محسن 
054519 پ 90 صادر و تسلیم نامبرده گردیده که 
برابر اسناد 29858 مورخ 1396/02/10 دفتر خانه 
زاهدی  خاطره  به  ششدانگ  تمامی  تهران   591
اسناد  این  جابجایی  اثر  در  که  گردیده  صلح 
مفقود شده است چون درخواست المثنی اسناد 
مالکیت نموده و طبق تبصره 1 ماده 120 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس 
یا  مذکور  ملک  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
اداره مراجعه  این  به  تا 10 روز  این آگهی  انتشار 
سند  اصل  ارائه  ضمن  کتبا  را  خود  اعتراض  و 
مراتب  تا  نماید  تسلیم  معامله  سند  و  مالکیت 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
 مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد

 شد . 
تاریخ انتشار : 1396/03/08

رضا   – قمصر  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس 
طویلی 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 1367 
فرعی از 36 اصلی

شماره  وکالت  برابر  کاشانی  ابوالفضل  آقای 
 123 خانه  دفتر   1396/02/23 مورخ   38655
به  فیض  عالمه  مریم  خانم  طرف  از  کاشان 
و  هویت  محلی که  استشهادیه  برگ  دو  استناد 
امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی شده که 
سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین به مساحت 
452.5 متر مربع به شماره پالک 1367 فرعی 
از 36 اصلی واقع در بخش یک  از 1290 فرعی 
حوزه ثبتی قمصر که ذیل شماره 5636 و صفحه 
128 دفتر 45 بنام خانم مریم عالمه فیض ثبت 
710415 صادر  د   91 به سریال  مالکیت  و سند 
سند 29855  برابر  نامبرده گردیده که  تسلیم  و 
تهران  شهر   591 خانه  دفتر   1396/02/10 مورخ 
اثر  در  صلح گردیده که  زاهدی  خاطره  خانم  به 
درخواست  چون  است  شده  مفقود  جابجایی 
المثنی سند  مالکیت نموده و طبق تبصره 1 ماده 
می  آگهی  ثبت  قانون  نامه  آئین  اصالحی   120
شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این 
ارائه  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد . 
تاریخ انتشار : 1396/03/08

رضا   – قمصر  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس 
طویلی 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــه خواســته  ــد دادخواســتی ب ــای جــالل اورن آق
ــن  ــه ای ــی ب ــرام غالم ــت به ــه طرفی ــه ب مطالب
ــه کالســه 96/143 ثبــت و  دادگاه تســلیم کــه ب
بــرای تاریــخ شــنبه  96/04/24 ســاعت 04:30 
عصــر وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر 
بــه اینکــه خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــد 
ــن دادرســی  ــون آئی ــاده 73 قان ــذا حســب م ل
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه 
ــود و  ــر میش ــع و نش ــار طب ــر االنتش ــای کثی ه
ــد  ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــور دع ــده مذک از خوان
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
ــت  ــه و در وق ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــم ب ضمائ
حاضــر رســیدگی  جهــت  نیــز  فــوق   مقــرر 

 شود. 
دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک 

برخــوار شهرســتان  
ــگ و ارشــاد اســالمی  ــه اداره فرهن  شــماره نام

ــخ 96/03/06 ــه تاری ــف ب 5/37/193/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــی  ــی و حقوق ــعبه دوم دادگاه عموم ــر ش از دفت
شهرســتان برخــوار در پرونــده مطروحــه کالســه 
ســلطانی  علیرضــا  آقــای  بــه   2 ح   950901
فرزنــد- خوانــده پرونــده فــوق الذکــر کــه 
مجهــول المــکان اعــالم شــده اســت و خواهــان 
آن آقــای حســن نائینــی تهرانــی فرزنــد ابراهیــم  
ــتگی و در  ــم ورشکس ــدور حک ــته ص ــه خواس ب
جریــان رســیدگی مــی باشــد اخطــار مــی نمایــد 
کــه برای روز مــورخ 1396/03/27 ســاعت 09:00 
صبــح در دادگاه شــعبه دوم محاکــم عمومــی و 
ــا چنانچــه  ــد و ی حقوقــی برخــوار مراجعــه نمای
ــل از  ــی قب ــورت کتب ــه ص ــد ب ــات ردی داری جه
موعــد مقــرر بــه دفتــر مربــوط اعــالم و ارســال 
ــاذ و دادگاه  ــی اتخ ــم مقتض ــد و اال تصمی داری
ــا رای صــادر خواهــد نمــود جهــت دریافــت  غیب
نســخه ثانــی و بــرگ دادخواســت و ضمائــم آن 
بــه دفتــر دادگاه مربــوط ه مراجعــه نمایــد ایــن 
آگهــی وفــق مــاده 73 قانــون  ا د م  دادگاه های 
ــت  ــک نوب ــی ی ــور مدن ــالب در ام عمومــی و انق
 در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار درج 

شود. 
حقوقــی  عمومــی  دادگاه  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار
ــگ و ارشــاد اســالمی  ــه اداره فرهن  شــماره نام

ــخ 96/03/06 ــه تاری ــف ب 5/37/192/م ال
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توپ و تور
 آتل ویژه برای 

هافبک خالق سرخپوشان
دچــار  شــنبه  روز  تمریــن  در  مســلمان  محســن 
مصدومیــت از ناحیــه دســت شــد و کادر پزشــکی در 
حــال هماهنگــی بــرای تأییــد آتــل او بــرای جــدال 
مقابــل لخویاســت. دکتــر میثــم علی پــور در حاشــیه 
تمریــن پرســپولیس درخصــوص وضعیــت محســن 
ــم  ــادی نداری ــدوم زی ــبختانه مص ــت: خوش ــلمان گف مس
ــد؛ امــا  ــرار دارن ــن ق ــان در شــرایط تمری و تمامــی بازیکن
ــه  ــه ب ــتقیمی ک ــورد مس ــنبه و در برخ ــن روز ش در تمری
دســت مســلمان شــد ایــن بازیکــن دچــار شکســتگی در 
ــال  ــه داد: ۴ س ــت. وی ادام ــده اس ــاکارل ش ــه مت ناحی
پیــش ایــن بازیکــن از دســت دیگــر و از دو ناحیــه دچــار 
شکســتگی شــده بــود؛ امــا خوشــبختانه ایــن شکســتگی 
ــازی خواهــد  ــه ب ــر خــوب اینکــه ب ــر اســت. خب کوچک ت
ــد. مســلمان  ــه ده ــش را ادام ــد تمرینات رســید و می توان
روز شــنبه نیــز علی رغــم ایــن شکســتگی تــا پایــان 
تمریــن در زمیــن حضــور داشــت تــا روحیــه بــاالی خــود 
را بــرای جــدال برابــر لخویــا نشــان دهــد. وی درخصــوص 
تمهیــدات الزم بــرای حضــور مســلمان برابــر لخویــا گفــت: 
آتــل مخصوصــی بــرای او تــدارک دیده ایــم کــه داور 
بــازی اجــازه خواهــد داد و ایــن آتــل بــه گونــه ای اســت 
ــد  ــد ش ــان نخواه ــر بازیکن ــه دیگ ــیب ب ــب آس ــه موج  ک
و مــورد تأییــد اســت و می توانــد بــازی کنــد و مشــکلی از 

ایــن بابــت وجــود نخواهد داشــت. کاپ

حضور ستاره یونایتد در »خانه خدا«
ســتاره فرانســوی و مســلمان منچســتریونایتد بعــد از 
قهرمانــی در لیــگ اروپــا، مــاه رمضــان را در خانــه خــدا 
آغــار کــرد. پــل پوگبــا، ســتاره فرانســو منچســتریونایتد 
چنــد روز پیــش توانســت بــه همــراه تیمــش در فینــال 
ــه برتــری برســد  ــا مقابــل آژاکــس هلنــد ب  لیــگ اروپ
و جــام قهرمانــی ایــن مســابقات را بــاالی ســر ببــرد. او 
در ایــن دیــدار یکــی از گل هــای تیمــش را هــم بــه ثمر 
ــات  ــاز تعطی ــا آغ ــلمان، ب ــن مس ــن بازیک ــاند. ای  رس
و همزمــان بــا مــاه مبــارک رمضــان از منچســتر 
ــی  ــه، ویدئوی ــور در کعب ــا حض ــده و ب ــه ش ــازم مک ع
ــرده  ــر ک ــود منتش ــج خ ــک ح ــاآوردن مناس ــه ج  از ب

است. دیلیمیل

مدیر عامل آلومینیوم اراک 
استعفا کرد

ــگ  ــگاه لی ــل باش ــر عام ــودی، مدی ــر محم علی اکب
یــک آلومینیــوم اراک، از ســمت خــود اســتعفا 
کــرد. وی گفــت: شــرایط را در اراک مناســب ندیــدم 
و از ســوی دیگــر بــه نظــرم مســئوالن کارخانــه 
تصمیمــی بــرای تیــم داری در فصــل جدیــد ندارنــد؛ 
ــا  ــم ت ــری گرفت ــه کناره گی ــم ب ــن رو تصمی از همی
تجربــه ســال گذشــته آلومینیــوم و شــرایط بــد 
ــه  ــی آن تکــرار نشــود و اگــر بناســت شــرایط ب مال
ــار  ــد ســال گذشــته باشــد، بهتــر دیــدم کــه کن مانن

ــم. ایرنــا ــم نباش ــن تی ای

کوتاه اخبار 
 عظیم قیچی ساز 

امروز به ایران بازمی گردد
عظیــم قیچی ســاز، کوهنــورد قهرمــان ایرانــی کــه بــا فتــح 
ــه  ــان ب ــری جه ــاالی 8 هزارمت ــای ب ــر از قله ه ــی دیگ یک
جمــع 16 کوهنــورد برتــر جهــان پیوســت، عصــر امــروز بــه 
ــار  ــورد پرافتخ ــاز، هیمالیان ــردد. قیچی س ــور بازمی گ کش
ــه ســمت  ــه 29 اردیبهشــت 1396 ب ــداد جمع ــی، بام ایران
ــیژن  ــول اکس ــدون کپس ــت ب ــت و توانس ــه رف ــه لوتس قل
چهارمیــن قلــه بلنــد دنیــا )ارتفــاع 8۵16 متــر( را در 
ــح  ــا فت ــاز ب ــم قیچی س ــد. عظی ــح کن ــاعت 12:22 فت س
ایــن قلــه، جــزو 16 رکــورددار جهــان شــد کــه بــدون 
ــه  ــام 1۴ قل ــرپا، تم ــیژن و ش ــول اکس ــتفاده از کپس اس

بــاالی 8 هــزار متــری را پیموده انــد. ورزش3

محمد بنا به کشتی بازگشت
ــدی  ــی کشــتی فرنگــی کــه چن ــم مل ســرمربی ســابق تی
پیــش اعــام کــرده بــود دیگــر بــه دنیــای کشــتی 
بازنمی گــردد، کار مربیگــری را در یکــی از باشــگاه های 
ــی کشــتی  ــم مل ــی تی ــس از ناکام ــرد. پ ــاز ک شــهریار آغ
و  ریــو   2016 المپیــک  رقابت هــای  در  ایــران  فرنگــی 
کســب نتایــج دور از انتظــار در ایــن رقابت هــا، محمــد بنــا 
ــا  ــری اش را اعــام کــرد و ب ــی، کناره گی ــم مل ســرمربی تی
ــی کشــتی فرنگــی جــای خــود  رأی اعضــای شــورای فن
ــن  ــس از ای ــاه پ ــد م ــا چن ــکانی داد؛ ام ــی اش ــه عل را ب
ــک  ــا در المپی ــتیار بن ــش دس ــر نوربخ ــی، ناص خداحافظ
2012 لنــدن پــس از آشــتی بــا محمــد بنــا، از ایــن مربــی 
دعــوت کــرد تــا بــا حضــور در یکــی از باشــگاه های کشــتی 
شــهریار، کار خــود را در حرفــه مربیگــری از ســر بگیــرد کــه 

ــراه شــد. ایســنا ــا هم ــا اســتقبال بن ــن موضــوع ب ای

 اعتراض ایگور به شرایط 
تمرین تیم ملی والیبال

سرپرســت تیــم ملــی والیبــال گفــت: بولتــن هفتــه 
ــیده  ــتمان رس ــه دس ــا ب ــی در ایتالی ــگ جهان ــت لی نخس
ــا  ــی در ایتالی ــرایط تمرین ــه ش ــران ب ــم ای ــرمربی تی و س
ــرد:  ــح ک ــر تصری ــر خوش خب ــت. امی ــرده اس ــراض ک اعت
شــرایط تمرینــی تیــم ایــران از نظــر زمــان برگــزاری مــورد 
تأییــد ایگــور کوالکوویــچ، ســرمربی تیــم ملــی، قــرار 
نگرفــت و بــه آن اعتــراض کردیــم. حتــی در ایــن برنامــه 
ــم  ــرای تی ــی ب ــاه تمرین ــنبه 11 خردادم ــرای روز پنجش ب

ایــران برنامه ریــزی نشــده اســت. 
ــه نخســت  ــه هفت ــی ب ــان اعزام ــداد بازیکن ــاره تع وی درب
ــی  ــن راه ــا 1۴ بازیک ــران ب ــم ای ــت: تی ــی گف ــگ جهان لی
ــه  ــا ب ــدند، ام ــاب ش ــن انتخ ــود و 1۴ بازیک ــا می ش ایتالی
دلیــل احتمــال مصدومیــت در تمرینــات، فهرســت اعزامــی 
ــام  ــران اع ــران در ته ــم ای ــن تی ــن تمری ــس از آخری پ

می شود. فدراســیونوالیبــال

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریا قلی پورگروه ورزش

تیــم فوتبــال اســتقال ایــران روز دوشــنبه در 
ــی  ــتم نهای ــه یک هش ــت مرحل ــدار برگش دی
ــن  ــاف العی ــه مص ــیا ب ــان آس ــگ قهرمان لی

ــت.  ــد رف ــارات خواه ام
ــدار  ــدند در دی ــق ش ــت موف ــای پایتخ آبی ه

ــا را  ــی اماراتی ه ــک گل کاوه رضای ــا ت ــت ب رف
شکســت دهنــد و ایــن شــانس را دارنــد کــه 
ــدی  ــه بع ــه مرحل ــک تســاوی ب ــا ی ــروز ب ام

ــد. صعــود کنن
بــا توجــه بــه قــدرت حریــف اســتقال قطعــا 
ــی  ــه را راه ــی چندالی ــروز، دفاع ــازی ام در ب
میــدان و ســعی خواهــد کــرد چشــم بــه ضــد 

ــدوزد.  ــا ب حمله ه
آبی هــا نشــان داده انــد کــه گل نخــوردن 
ــن  ــا همی ــد و ب ــوب بلدن ــه را خ ــد حمل و ض
ــان را از  ــدند خودش ــق ش ــز موف ــک نی تاکتی
رتبه هــای پاییــن جــدول بــه رتبــه دوم لیــگ 

ــانند. ــر برس برت
 مکتب کی روش

ــه  ــی ب ــه خاص ــه عاق ــان ک ــا منصوری علیرض
کــی روش دارد در ســبک بــازی نیــز از مکتــب 

ــد.  ــروی می کن او پی
فوتبــال  ضعــف  بزرگ تریــن  کــی روش، 
ایــران را در ناهماهنگــی خطــوط دفاعــی دیــد 
و بــا برنامه ریــزی مشــخص ســعی کــرد 
ــل  ــران را تبدی ــال ای ــف فوتب ــن ضع بزرگ تری

ــد.  ــش کن ــه قوت ــن نقط ــه بزرگ تری ب
تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــا 6 گل زده و بــدون 
ــام  ــی ج ــروه انتخاب ــدر گ ــورده در ص گل خ

ــرار دارد.  ــی ق جهان
دفــاع ایــران در طــی 7 بــازی دیــوار آهنینــی 
بــود کــه بهتریــن مهاجمــان آســیا موفــق بــه 
فتــح آن نشــدند. دفــاع چنــد الیــه منســجم 
ــث  ــر باع ــران در ســال های اخی ــط ای و منضب
 شــده فوتبــال مــا در آســیا حــرف اول را 
بزنــد. منصوریــان بــه عنــوان یکــی از مریــدان 
مکتــب کــی روش، ایــن روزهــا از همیــن 

تاکتیــک دیــوار آهنیــن و ضــد حمــات 
ــتفاده  ــان اس ــت حریف ــرای شکس ــردار ب زه

 . می کنــد
در بــازی رفــت، اســتقال موفــق شــد بــا 
ــدان  ــه می ــن را در میان ــجم، العی ــاع منس دف
ــتفاده را  ــت اس ــا نهای ــه دارد و از فرصت ه نگ

ــرد. بب
ــه در  ــی ای ک ــه پنالت ــا ضرب ــم ب ــت ه در نهای
ــم  ــن تی ــب ای ــا نصی ــد حمله ه ــی از ض یک
ــروزی را در آزادی  شــد، توانســتند جشــن پی

ــد. ــا کنن برپ

 حمالت سریع
و  بــا 3 مهاجــم )کایــو، آســپریا  العیــن 

عبدالرحمــان  عمــر  حمایــت  و  شــمرانی( 
قصــد دارد تهاجمی تریــن بــازی فصــل خــود 
را بــه نمایــش بگــذارد کــه ایــن مســئله باعــث 
ــریع  ــات س ــا حم ــتقال ب ــد اس ــد ش خواه

ــد.  ــد کن ــف را تهدی دروازه حری
اصــوال در بازی هایــی مثــل ایــن کــه اســاس 
آرایــش دفاعــی اســت، حمــات  بــر  کار 
ســریع نقــش مهمــی در محتــاط کــردن تیــم 

ــب دارد.  رقی
کاری کــه اســتقال در آن اســتاد اســت و قبــا 
هــم در بــازی بــا پرســپولیس شــمه هایی 
ــته  ــش گذاش ــه نمای ــت ب ــا موفقی از آن را ب

اســت.
 ترکیب جوان ها و با تجربه ها

اســتقال بــا جوان هــا و بــا تجربه هایــی 
ــری  ــون، باق ــی، رابس ــی، پادوان ــل رحمت مث
در   ... و  رضایــی  حســینی، حیــدری، کاوه 
ــه دنبــال حفــظ نتیجــه، گل نخــوردن  ابتــدا ب
ــت.  ــف اس ــه دروازه حری ــه ب ــپس حمل و س
ــریع  ــای س ــی و وینگره ــه کاوه رضای کاری ک
اســتقال در حملــه بازی هــای ایــن فصــل آن 
را بــه خوبــی انجــام داده و از پــس هــر دفاعی 

برآمده انــد. 
ایــن آخریــن بــازی اســتقال در ایــن فصــل 
ــدی  ــار از ناامی ــی سرش ــه در فضای ــت ک اس
ــی از  ــاال موج ــا ح ــرد؛ ام ــاز ک ــود را آغ کار خ
ــن  ــواداران ای ــت ه ــرژی مثب ــدواری و ان امی

ــت. ــه اس ــم را فراگرفت تی
ــل  ــل 2 فص ــان مث ــد منصوری ــا امیدوارن آن ه
ــا  ــه ب ــن مرحل ــه در همی ــه ناباوران ــش ک پی
ــتان را  ــد عربس ــی قدرتمن ــران االهل ــت ته نف
ــد.  ــم بربیای ــن ه ــس العی ــرد، از پ ــذف ک ح
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ــری، ســه  ــی و حســن جعف ــی، ســیاوش یزدان شــاهین ثاقب
بازیکنــی هســتند کــه تاکنــون بــه جمــع طایی پوشــان اضافــه 
ــا  ــن آن ه ــه خدمــت گرفت ــت ب ــه اولوی ــی ک  شــده اند؛ بازیکنان
پــر کــردن نقــاط ضعــف تیــم بــوده و نــه نــگاه بــه بــازار نقــل 
ــت  ــه خدم ــر ب ــر س ــا ب ــایر تیم ه ــا س ــت ب ــاالت و رقاب و انتق

گرفتــن ســتاره ها. 
حســن جعفــری بــرای از بیــن بــردن ضعــف مشــهود ســپاهان 
در پســت دفــاع راســت بــه ایــن تیــم اضافــه شــده و شــاهین 
ثاقبــی بــا توجــه بــه توانایــی بــازی در چنــد پســت، می توانــد 
خریــد موثــری برایــث تقویــت بخــش هجومــی تیــم کرانچــار 

 . شد با
ســیاوش یزدانــی نیــز بــرای پــر کــردن جــای شــجاع 
خلیــل زاده بــه تیــم اضافــه شــده و در همیــن پســت عــزت هللا 

ــرار دارد.  ــم ق ــن تی ــه ای ــتن ب ــتانه پیوس ــز در آس ــاز نی پورق
بــا توجــه بــه خریدهــای گذشــته ســپاهان و همین طــور 
ــد  ــی رود خری ــار م ــم، انتظ ــف تی ــاط ضع ــن نق ــر گرفت در نظ
ــد  ــا بتوان ــد ت ــراز اول باش ــم ت ــک مهاج ــپاهان ی ــدی س بع
جــای خالــی مســعود حســن زاده را کــه بــا مصدومیــت ربــاط 
صلیبــی ماه هــا از میادیــن دور شــده، پــر کنــد. در ایــن بیــن 
نــام برخــی بازیکنــان قدیمــی ســپاهان نظیــر لوســیانو پریــرا 
ــز پشــت  ــوالد تبری ــم گســترش ف ــه فصــل گذشــته را در تی ک
ســر گذاشــتند، بــه گــوش می رســد؛ همچنیــن حفــظ ســرور 
چپــاروف، اولویــت اول کرانچــار و باشــگاه ســپاهان بــرای 
ــد  ــورت بای ــن ص ــر ای ــود و در غی ــد ب ــش رو خواه ــل پی فص
شــاهد یــک خریــد پرســروصدا در ایــن پســت بــرای پوشــاندن 

ــیم. ورزش3 ــته باش ــل گذش ــف فص ــاط ضع نق

محرومیــت تراکتورســازی از جــذب بازیکــن جدیــد کــه توســط 
فیفــا اعمــال شــده، مشــکات زیــادی را بــرای ایــن تیــم ایجــاد 
کــرده اســت. حــاال تیــم ســرخپوش تبریــزی بــا کمبــود بازیکــن 
ــده ای در  ــه آین ــت چ ــخص نیس ــت و مش ــه اس ــدید مواج ش
انتظــار ایــن تیــم خواهــد بــود. از ســوی دیگــر اعــام ایــن خبــر 
ــان  ــد از پای ــهمیه آزاد را بع ــد 3 س ــازی می توان ــه تراکتورس ک
مهلــت نقــل و انتقــاالت قانونــی بــه خدمــت بگیــرد، تــا حــدی 
ــت  ــی اس ــن در حال ــت. ای ــرده اس ــدوار ک ــا را امی تراکتوری ه
ــازه  ــروم اج ــای مح ــه تیم ه ــا ب ــابه، فیف ــرایط مش ــه در ش ک
چنیــن مســئله ای را نمی دهــد. از ایــن رو مســئوالن فدراســیون 
فوتبــال کــه دوســت ندارنــد اشــتباهی کننــد و مشــکات بعــدی 
پیــش بیایــد، بــا توجــه بــه بررســی ابهام هــای جــذب 3 
ــوز  ــاالت هن ــت نقــل و انتق ــان مهل ــس از پای ــن آزاد پ بازیک

ــازی  ــه تراکتورس ــد ب ــه می توانن ــد ک ــی نمی دانن ــور قطع ــه ط ب
اجــازه جــذب بازیکــن بدهنــد یــا خیــر. روزبــه وثــوق احمــدی، 
ــاره گفــت:  ــان، در این ب ــه تعییــن وضعیــت بازیکن رئیــس کمیت
ابهاماتــی دربــاره محرومیــت تراکتورســازی وجــود دارد. نظــر مــا 
ایــن اســت بــا توجــه بــه اینکــه تراکتورســازی از دو پنجــره نقــل 
ــت  ــان مهل ــس از پای ــد پ ــت، می توان ــروم اس ــی مح و انتقاالت
نقــل و انتقــاالت 3 بازیکــن جدیــد جــذب کنــد؛ امــا بــا توجــه 
بــه مــوارد مشــابهی کــه وجــود داشــت و چنیــن اجــازه ای داده 
نشــد، تصمیــم بــه اســتعام از فیفــا گرفتیــم. بــر ایــن اســاس 
ــا مشــخص شــود  ــم ت ــا زدی ــه فیف ــه ای را ب ــه گذشــته نام هفت
تراکتورســازی می توانــد بازیکــن جدیــدی را بــه عنــوان ســهمیه 
ــرار اســت ظــرف روزهــای  ــر. ق ــا خی ــرد ی ــه خدمــت بگی آزاد ب

ــه مــا بدهــد.« نــود آینــده فیفــا پاســخ ایــن اســتعام را ب

،،
 آن هــا امیدوارنــد منصوریــان مثــل 2 
فصــل پیــش کــه ناباورانــه در همیــن 
االهلــی  تهــران  نفــت  بــا  مرحلــه 
قدرتمند عربســتان را حذف کرد، از 

پــس العیــن هــم بربیایــد

مهاجم یا بازی ساز

خرید بعدی سپاهان کیست؟
کار سخت تبریزی ها در بازار نقل و انتقاالت

تراکتور در انتظار تصمیم فیفا
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آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ 
ــته  ــور نداش ــیدگی حض ــه رس ــی در جلس قانون
و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند و 
ــه  ــاع نســبت ب ــام دف ــه پســندی در مق محکم
ــه ننمــوده  ــراز و ارای دعــوی خواهــان از خــود اب
اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابت 
بــه نظــر میرســد که بــه اســتناد مــواد 310و313 
ــون  ــون تجــارت و 198و۵1۵و۵19و۵22و قان قان
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــن دادرســی مدن آئی
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 20000000 ریــال  
ــت  ــال باب ــته و ۵90000 ری ــل خواس ــت اص باب
هزینــه دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی وطبــق 
تعرفــه قانونــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از 
ــخ ســر رســید چــک موصــوف 82/7/2۵  تاری
تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان 
صــادر و اعــام مــی نمایــد رای صــادره غیابــی 
و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام 
مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــان مــی باشــد  اصفه
71۵3م الف 

اختــاف  حــل  شــورای   11 شــعبه  قاضــی 
اصفهــان 

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : 9۵1۵6۵ ش ــه پرون کاس
960997679۴100362 مــورخ 96/2/27 مرجــع 
رســیدگی : شــعبه یــازده شــورای حــل اختــاف  
خواهــان : مســعود رحمتــی نــژآد اصفهــان 
ــاک ۵7   ــت پ ــارک بهش ــد از پ ــگاه بع خ آتش
ــول  ــی  مجه ــی آدریان ــی رضای ــده مصطف خوان
المــکان شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده 
ــم  ــورا خت ــا ش ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری و اخ
آتــی  بــه شــرح  اعــام و  را  رســیدگی 

مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی 
شــورای حــل اختــاف در خصــوص دعــوی  
ــه طرفیــت مصطفــی  ــژاد  ب مســعود رحمتــی ن
ــغ  ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ــی ب ــی آدریان رضای
16000000 ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 307999 
ــق  ــام مطل ــه انضم ــپه ب ــک س ــده بان ــه عه ب
ــت  ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون خس
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم 
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور 
در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان 
در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی 
رغــم ابــاغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور 
نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند 
و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه 
ــوده  ــه ننم ــراز و ارای ــان از خــود اب ــوی خواه دع
اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت 
بــه نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 
ــون  ــارت و 198و۵1۵و۵19و۵22و قان ــون تج قان
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــن دادرســی مدن آئی
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 16000000 ریــال  
بابــت اصــل خواســته و ۵00000 ریــال بابت هزینه 
ــه  ــق تعرف ــی وطب ــه نشــر آگه دادرســی و هزین
قانونــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
ســر رســید چــک موصــوف 81/6/10 تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــی در  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکم 

عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد  
م الف 71۵۴

اختــاف  حــل  شــورای   11 شــعبه  قاضــی 
اصفهــان 

دادنامه 
شــماره   ۵ ش   9۵139۴  : پرونــده  کاســه 
مــورخ   9609976793۵00296  : دادنامــه 
96/2/12 مرجــع رســیدگی : شــعبه ۵ شــورای 
حــل اختــاف  خواهــان : بهشــاد فــرد ناظمــی 
بنشــانی اص خ مطهــری جنــب ســینما قــدس 
کــوی عرفانــی وکیــل : امیــر قاســمیان بنشــانی 
ــی  ــد جنوب ــدای توحی ــس ابت ــارراه پلی اص چه
مجتمــع تابــان ط اول واحــد 1 کــد پســتی 
81739۵6۴18  خوانــدگان 1- صمــد عابــدی 
ــا  ــورا ب ــکان ش ــول الم ــی  مجه ــی ماران 2- عل
ــه  ــده و اخــذ نظری ــات پرون ــه محتوی ــت ب عنای
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــام 
و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
ــاف در  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد رای قاض نمای
خصــوص دعــوی  بهشــاد فــرد ناظمــی بــا 
ــد  ــت صم ــه طرفی ــمیان   ب ــر قاس ــت امی وکال
ــه  ــته مطالب ــه خواس ــی  ب ــی ماران ــد و عل عاب
ــه شــماره  ــال  وجــه چــک ب ــغ ۵0000000 ری مبل
92۴2786۴37 مــورخ 9۵/۵/1۵ بــه عهــده 
بانــک ملــی بــه انضمــام مطلــق خســارات 

ــی  ــت تقدیم ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــی ب قانون
تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت 
توســط بانــک محــال علیــه که ظهــور در اشــتغال 
ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه 
وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ 
قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و 
هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمه 
ــوی  ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف ــندی در مق پس
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لذا 
دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر 
میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون 
ــن  ــون آئی ــارت و 198و۵1۵و۵19و۵22و قان تج
دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت تضامنی 
ــال   ــغ ۵0000000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــدگان ب خوان
ــت  ــال باب ــته و 2200000 ری ــل خواس ــت اص باب
ــق  ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــی و ح ــه دادرس هزین
تعرفــه قانونــی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریخ 
ســر رســید چــک موصــوف 9۵/۵/1۵ تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــی در  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکم 
عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد . م الــف 

71۵1
قاضی شعبه ۵ شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه 
کاســه پرونــده : 9۵-1138شــماره دادنامــه 
: ..... مرجــع رســیدگی : شــعبه 2۵ شــورای 
حــل اختــاف  خواهــان حامــد موگویــی وکیــل 
ــران  ــی ســاختمان مدی :  اص خ نیکبخــت غرب
ــرد  ــاری ف ــا مخت ــل : لی ــد ۴2  وکی ط ۴ واح
اص خ نیکبخــت غربــی ســاختمان مدیــران 
ط ۴ واحــد ۴2   خوانــده : معیــن بخشــیان   
مجهــول المــکان شــورا بــا عنایــت بــه محتویات 
ــورا  ــا ش ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری ــده و اخ پرون
ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح آتــی 
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی 
شــورای حــل اختــاف در خصــوص دعــوی 
حامــد موگویــی  بــا وکالــت لیــا مختــاری فــرد   
بــه طرفیــت معیــن بخشــیان فــرد بــه خواســته 
مطالبــه مبلــغ 1۵0000000 ریــال  وجــه چــک بــه 
شــماره 966768/31 بــه عهــده بانــک ملــت بــه 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
ــر مصــدق چــک و  دادخواســت تقدیمــی تصوی
ــک محــال  ــدم پرداخــت توســط بان ــی ع گواه
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــی در  ــاغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان و اینک
ــه  جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
ــه دعــوی خواهــان از  در مقــام دفــاع نســبت ب
ــوی  ــذا دع ــوده اســت ل ــه ننم ــراز و ارای خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 

کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت 
ــون آئیــن دادرســی  و 198و۵1۵و۵19و۵22و قان
ــه  ــدگان ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
پنجــاه  و  صــد   (1۵0000000 مبلــغ  پرداخــت 
بابــت اصــل خواســته و  میلیــون  ریــال(  
ــق  ــی و ح ــه دادرس ــت هزین ــال باب 22۴0000 ری
الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی و خســارت 
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 
موصــوف 93/۵/20 تــا تاریــخ اجــرای حکــم در 
ــد رای  حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمای
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس 
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــف 7133 ــد . م ال ــی باش ــان م اصفه
اختــاف  قاضــی شــعبه 2۵ شــورای حــل 

اصفهــان 

اخطار اجرایی
ــام: محمــد رضــا       مشــخصات محکــوم علیــه: ن
ــانی  ــادی نش ــت آب ــوکل دول ــی: ت ــام خانوادگ ن
ــخصات  ــکان مش ــول الم ــت: مجه ــل اقام مح
محکــوم لــه: نام:صادق    نــام خانوادگی:فرهمند  
نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان – خ کاوه – خ 
ــادی زاده  ــر ه ــهید اصغ ــاد – ک ش ــمس آب ش

ــاک 3۵  پ
 829 شــماره  رای  موجــب  به:بــه  محکــوم 
حــل  شــورای    17 حــوزه  تاریــخ9۵/7/26 
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:
ــت  ــال باب ــون ری ــل میلی ــغ چه ــت مبل پرداخ
ــزار  ــود ه ــد و ن ــغ هفتص ــته و مبل ــل خواس اص
ریــال بابــت هزینــه هــای دادرســی و پرداخــت 
ــا زمــان اجــرای حکــم و  ــه نشــر آگهــی ت هزین
پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر 
رســید 9۴/9/2۵ لغایــت اجــرای حکــم در حــق 

ــم عشــر حــق االجــرا.  خواهــان ونی
ــه  ــن ک ــون اجــرای احــکام: همی ــاده 3۴ قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
ــد و اگــر  ــه قســمت اجــرا تســلیم کن خــود را ب
مالــی نــدارد، صریحا اعــام نماید.شــماره7181/ 
ــماره دو  ــع ش ــعبه 17 مجتم ــر ش ــف دفت م ال

ــان ــاف شهرســتان اصفه شــورای حــل اخت

اخطار اجرایی
ــد رضــا        ــام: حمی ــه: ن مشــخصات محکــوم علی
نــام خانوادگــی: نیــک پــور  نشــانی محــل 
اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم 

لــه: نام:محمــد صــادق    نــام خانوادگی:فرهمند  
نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان – خ کاوه – خ 
شــمس – ک شــهید اصغــر هــادی زاده پــاک 
3۵ محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره 819 
حــل  شــورای    17 حــوزه  تاریــخ9۵/7/26 
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:
ــار میلیــون و هشــت هــزار  ــغ چه پرداخــت مبل
ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ هفتصــد و 
نــود هــزار ریــال بابــت هزینــه هــای دادرســی و 
پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر 
رســید 9۴/11/2۵ زمــان اجــرای  کامــل حکم در 
حــق خواهــان ونیــم عشــر حــق االجــرادر حــق 

صنــدوق شــورای حــل اختــاف اصفهــان . 
ــه  ــن ک ــون اجــرای احــکام: همی ــاده 3۴ قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
ــد و اگــر  ــه قســمت اجــرا تســلیم کن خــود را ب
مالــی نــدارد، صریحا اعــام نماید.شــماره7180/ 
ــماره دو  ــع ش ــعبه 17 مجتم ــر ش ــف دفت م ال

ــان ــاف شهرســتان اصفه شــورای حــل اخت

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: حســین        
نشــانی محــل  قدیمــی    نــام خانوادگــی: 
اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم 
لــه: نام:محمــد صــادق    نــام خانوادگی:فرهمند  
نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان – خ کاوه – خ 
ــادی زاده  ــر ه ــاد  – ک شــهید اصغ شــمس آب
پــاک 3۵ محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره 
828 تاریــخ9۵/7/26 حــوزه 17  شــورای حــل 
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:
پرداخــت مبلــغ هجــده میلیــون و هفتصــد هزار 
ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ دویســت و 
هشــتاد و پنــج  هــزار ریــال بابــت هزینــه هــای 
دادرســی و پرداخــت هزینــه هــای نشــر آگهــی 
ــارت  ــت خس ــم و پرداخ ــرای حک ــان اج ــا زم ت
ــا  تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید 9۵/6/2 ت
ــان  ــم در حــق خواه ــل حک ــان اجــرای  کام زم
ونیــم عشــر حــق االجــرادر حــق صندوق شــورای 

حــل اختــاف اصفهــان . 
ــه  ــن ک ــون اجــرای احــکام: همی ــاده 3۴ قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قادر 

ــد ظــرف  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ب
مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه 
قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، 
صریحــا اعــام نماید.شــماره7179/ م الــف 
ــورای  ــماره دو ش ــع ش ــعبه 17 مجتم ــر ش دفت

حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
محســن       نــام خانوادگــی: قربانــی  نــام 
اقامــت:  محــل  نشــانی  حســین     پــدر: 
مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: 
ــام  ــری       ن ــام خانوادگی:باق ــا     ن نام:پریس
کارمنــد                                                                                                                   : شــغل  رضــا  محمــد   : پــدر 
نشــانی محــل اقامــت: خ ســروش خ مصلــی – 
کوچــه اســامی – بــن بســت بیدمشــک پــاک 
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 1062 شــماره  رای  موجــب  به:بــه  محکــوم 
تاریــخ9۵/10/11 حــوزه شــعبه ۴2  شــورای 
حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:
ــر  ــی از دفات ــور در یک ــی ( حض ــک قانون )مال
ــتگاه  ــی یکدس ــال قطع ــمی و انتق ــناد رس اس
اتومبیــل پرایــد بــه    شــماره 373 و ۴8 ایــران 
۵3 و پرداخــت مبلــغ دو میلیــون و پانــزده 
ــای  ــه ه ــال ( هزین ــال )2/01۵/000 ری ــزار ری ه
دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی تــا اجــرای 
کامــل حکــم در حــق خواهــان و نیــم عشــر در 
حــق صنــدوق دولــت. مــاده 3۴ قانــون اجــرای 
احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه 
ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد 
ــم و  ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ی
ــه از آن میســر باشــد و در  اســتیفاء محکــوم ب
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک صورت
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجرا 
تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام 
ــعبه ۴2  ــر ش ــف دفت ــماره718۴/ م ال نماید.ش
ــاف  ــک  شــورای حــل اخت ــع شــماره ی مجتم

ــان ــتان اصفه شهرس

اخطار اجرایی
ســحر          نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
نــام خانوادگی:طاهــری  نشــانی محــل اقامــت: 
مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: 
ــژاد  ــار ن ــا افش ــی: علیرض ــام خانوادگ ــام و ن ن
ــان   ــت مرتضــی زارعــی و مرتضــی قانی ــا وکال ب
ــل  ــدای پ ــت: خ کاوه – ابت ــل اقام ــانی مح نش
ــاب ط 1 واحــد 1  ــران ســاختمان اداری آفت چم
 760 شــماره  رای  موجــب  به:بــه  محکــوم 
حــل  شــورای    39 حــوزه  تاریــخ9۵/8/2 
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:

پرداخــت مبلــغ نــود و هفــت میلیــون ریال 
بابــت اصــل خواســته و 1/630/000 ریــال هزینه 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس دادرس
ــه شــماره 793۴90 مــورخ  ســر رســید چــک ب
و   9۴/2/2۵ مــورخ   837/6۵۴۴00  9۴/3/8
793۴89مــورخ 9۴/2/31 و 380928 مــورخ 
و   9۴/2/20 مــورخ   793۴88 و   93/9/20
ــورخ  ــورخ 9۴/3/28 و 793۴91 م 793۴92 م
9۴/3/17 793۴96 مــورخ 9۴/2/20 و نیــم 
عشــر حــق االجــرا و حــق الوکالــه وکیــل و 

ــه هــای نشــر آگهــی  هزین
ــه  ــن ک ــون اجــرای احــکام: همی ــاده 3۴ قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قادر 
ــد ظــرف  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ب
مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه 
قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، 
صریحــا اعــام نماید.شــماره71۴8/ م الــف 
ــورای  ــماره دو ش ــع ش ــعبه 39 مجتم ــر ش دفت

حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان

آگهی ابالغ 
شماره اباغنامه: 96101003۵0201977
شماره پرونده: 96099803۵0200026

شماره بایگانی شعبه: 960033
تاریخ تنظیم: 1396/02/30

ــد  ــی فرزن ــور کارالدان ــی حســن پ ــان عل خواه
حســن  دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده 
حســین اســماعیل زاده  بــه خواســته تقســیط و 
اقســاط )اعســار از پرداخــت محکوم بــه( تقدیم 
دادگاههــای عمومــی شهرســتان شهرســتان  
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 
2 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 
واقــع در اصفهــان، خیابــان چهاربــاغ باال،خیابان 
دادگســتری کل  نیکبخت،ســاختمان  شــهید 
ــماره 30۴  ــاق ش ــه 3 ات ــان طبق ــتان  اصفه اس
ارجــاع و بــه کاســه 960033 ثبــت گردیــده 
کــه وقــت رســیدگی آن 96/0۴/1۴ ســاعت 
12:30 تعییــن شــده اســت.  بــه علــت مجهــول 
ــده و درخواســت خواهــان  ــودن خوان المــکان ب
و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 
دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی  
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات و دس
ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش از جرای
خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــاع از مفــاد 
آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی 
کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم 
را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 
رســیدگی حاضــر گــردد. شــماره : 7162/م الــف
ــان-  ــی اصفه ــعبه 2 دادگاه حقوق ــی ش منش

ــی ــلمی امیران مس



پیشهناد فیلم

دراکوال

کارگردان: رضا عطاران
نویسنده: رضا عطاران

ــوان، ویشــکا آســایش  ــوون هفت بازیگــران: رضــا عطــاران، ل
ســیامک انصــاری، ژالــه صامتــی، لیــا بلــوکات، امیــد 
ــوب  ــاس محب ــا راد، عب ــان، نیم ــود نظرعلی ــی، محم روحان
ــدی  ــده گل محم ــانی، فری ــروغ لس ــنی، ف ــن صادق حس بهم
ــود  ــی، محم ــی مهربان ــی، عل ــا دائ ــت زاده، ژی ــد عدال محم
بیاتــی، علــی دوریــش، ســپیده جمــال زاده، ســوگل محرابــی 

دوســت محمدی آرش 
فیلــم ســینمایی »دراکــوال«، ســومین ســاخته رضــا عطــاران 
ــود  ــاخته های خ ــر س ــون دیگ ــاران همچ ــا عط ــت. رض اس
ــم  ــش ه ــای نق ــه ایف ــم ب ــن فیل ــی، در ای ــار کارگردان در کن
ــاخته  او را  ــتین س ــی آد«، نخس ــم م ــر »خواب ــردازد. اگ می پ
فیلمــی خــوب و متفــاوت بــه حســاب آوریــم، »رد کارپــت« 
ــزه ای داشــت و  ــه شــوخی های بام ــود ک فیلمــی متوســط ب
شــخصیت محور بــودن کار و بهره منــدی  اش از المان هــای 
ــی  ــوال«، فیلم ــا »دراک ــرد؛ ام ــاوت می ک ــتند آن را متف مس
پرحفــره اســت کــه بــه رغــم ایــده  مرکــزی جذابــش، کاری 
ضعیــف در کارنامــه  رضــا عطــاران بــه حســاب می آیــد. 
مرکــزی  هســته   دارد.  خوبــی  اولیــه   ایــده   »دراکــوال«، 
داســتان قابلیــت ایــن را دارد کــه بــه فیلمــی خاقانــه 
ــداده  ــاق رخ ن ــن اتف ــا ای ــل شــود؛ ام ــرا تبدی ــاوت و نوگ متف
اســت. ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه شــاید اگــر 
ــد نظــر عطــاران از آب  ــِت م ــد و قام ــان ق ــوال« در هم »دراک
درآمــده بــود، کار بــاز هــم مــورد توجــه مخاطــب عــام قــرار 
ــی داد؛  ــک م ــاص را قلقل ــب خ ــتر مخاط ــت و بیش نمی گرف
زیــرا فیلــم برخــاف آنچــه تصــور می شــود، نه تنهــا ســطحی 
ــده  ــه درنیام ــه گرچ ــی دارد ک ــای زیرین ــه الیه ه ــت بلک نیس
امــا می توانســت دربیایــد و اگــر درمی آمــد، »دراکــوال« 
و  گونــه  خــود  در  مهــم  و  فیلمــی جــدی  می توانســت 

ــود. ــی ش ــاران تلق ــه ای عط ــه حرف درکارنام

حرف و نقل

ــش  ــر پخ ــی ب ــی مبن ــت فراخوان ــدی اس  چن
رایــگان آگهی هــای محصــوالت و خدمــات ایرانــی 
می شــود  پخــش  صداوســیما  شــبکه های  در 
کــه اگرچــه جزئیــات ایــن طــرح شــفاف نشــده، 
ــی کمــک  ــی اقتصــاد مل ــه پویای ــد ب ــی می توان ول

ــد. شــایانی کن
ــر دارد در  ــینما« در نظ ــای س ــه  »عصره  برنام
ــارک رمضــان، هــر روز یکــی از فیلم هــای  مــاه مب
منتخــب جهــان را در حضــور یــک کارشــناس 
ــدن  ــرای دی ــدان ب ــد. عاقه من ــی کن ــد و بررس نق
ایــن فیلم هــا می تواننــد رأس ســاعت ۱۷ بــه 
نگارســتان امــام خمینــی)ره( واقــع در میــدان 

ــد. ــه کنن ــض مراجع فی
بــه  آرام«  »کویــر  فیلــم  تصویربــردای   
ــا و  ــاد بنی طب ــید می ــی س ــندگی و کارگردان نویس
تهیه کنندگــی صالــح داســتان پور از نیمــه گذشــت.

ــوان  ــه عن ــه« ب ــان در دقیق ــم »۱۲۰ ضرب  فیل
ــه از ســوی فدراســیون  ــزه فیپرشــی ک ــده جای برن
بین المللــی منتقــدان اهــدا می شــود، انتخــاب 

شــد.
و  نظــارت  کل  مدیــر  بخشــی زاده،  علــی   
ــکان  ــدی آذرم ــیما، مه ــازمان صداوس ــی س ارزیاب
ــر  ــی خب ــارت و ارزیاب ــر کل نظ ــمت مدی ــه س  را ب
ــم وی  ــوب و در حک ــی منص ــای سیاس و برنامه ه
ــن  ــی در ای ــد در ارزیاب ــازوکاری جدی ــه س ــر ارائ ب
حــوزه و ارائــه گزارش هــای تحلیلــی از برنامه هــای 
ــول  ــت اص ــا رعای ــی ب ــری و سیاس ــف خب  مختل
 و ارزش هــای دینــی و انقابــی و بی طرفانــه تاکیــد 

کرد.
)پیشــگویی  آتشــین«  »بال هــای  کتــاب   
بــا  ســادرلند  توئی تــی  نوشــته  بچه اژدهایــان( 
ترجمــه عادلــه قلی پــور به تازگــی توســط انتشــارات 

ــت. ــده اس ــر ش ــال منتش پرتق
 داریــوش کاردان از کارگردانــان و تهیه کننــدگان 
ــاره اینکــه  موفــق برنامه هــای طنــز تلویزیونــی درب
چــرا دیگــر بــا تلویزیــون کار نمی کنــد، گفــت: مــن 
همیشــه ایــن قصــد را داشــتم و دارم؛ امــا واقعــا 
ــم  ــر نمی توان ــال دیگ ــه س ــن  هم ــد از ای االن و بع
برنامه ســازی         درخواســت  و  تلویزیــون  بــروم 

کنــم.
 فیلــم »لِــرد« بــه کارگردانــی محمــد رســول اف 
ــم بخــش  ــن فیل ــزه بهتری ــه کســب جای ــق ب موف
رقابتــی »نوعــی نــگاه« هفتادمیــن جشــنواره فیلم 

کــن شــد.
 مدیــر عامــل موسســه هنرهــای تصویــری 
ســوره گفــت: گشــت ۲ کــه در اکــران نــوروز امســال 
پرفروش تریــن فیلــم تاریــخ ســینمای ایــران 
ــع  ــش خانگــی توزی ــت، در شــبکه نمای ــب گرف لق

شــد.
ــک  ــر ه ــی خب ــی دیزن ــس کمپان ــه رئی  اگرچ
شــدن یکــی از اســتودیوهای خــود را تکذیــب کــرد، 
امــا شــایعه دزدیــده شــدن فیلــم جدیــد جانی دپ 

ایــن روزهــا بــر ســر زبان هــا افتــاده اســت.

کوتاه اخبار 
 »یک کوچولو خوش شانسی« 

در بازار کتاب
آتوســا صالحــی کــه به تازگــی مجلــد هفتــم مجموعــه »تــام 
ــاپ  ــه چ ــده، از ب ــازار ش ــی ب ــه او راه ــا ترجم ــس« ب گیت
ــد  ــی جل ــر داد. به تازگ ــری خب ــاب تصوی ــک کت ــپردن ی س
ــن مترجــم  ــا ترجمــه ای ــام گیتــس« ب ــم مجموعــه »ت هفت
ــو خوش شانســی« توســط نشــر  ــوان »یــک کوچول ــا عن و ب
ــام  ــدی »ت ــه ده جل ــازار شــده اســت. مجموع ــی ب ــق راه اف
گیتــس« اثــر لیــز پیشــون تاکنــون جوایــز متعــددی را از آن 
ــو  ــد »یــک کوچول خــود کــرده اســت. در نوشــته پشــت جل
ــت  ــادک درس ــد بادب ــا می خواه ــده: باب ــی« آم خوش شانس
کنــد. بــرای همیــن دوتایــی می رویــم بیــرون و یــک عالمــه 
هــوای تــازه می خوریــم. اگــر مــا هــم یــک حیــوان خانگــی 
ــن  ــا چنی ــروم؛ ام ــرون ب ــد بی ــدم نمی آم ــن ب ــتیم، م داش
ــوان حساســیت  ــه حی ــا ب ــدارد؛ چــون دلی ــزی امــکان ن چی
دارد )فکــر کنــم مــن هــم بــه دلیــا حساســیت دارم(. مــن، 
درک و نورمــن، می خواهیــم در مســابقه بــزرگ مجلــه 
موســیقی شــرکت کنیــم و قــرار اســت ســخت تمریــن 
ــن  ــن م ــرای همی ــم و ب ــت داری ــم وق ــک عال ــا ی ــم. م کنی

اصــا نگــران نیســتم. 
نــگارش  بــا  اســت  مدتــی  نویســنده  و  مترجــم  ایــن 
مجموعــه ای پنج جلــدی کــه نــام فعلــی آن »مانــی« اســت 
ــد  ــار جل ــگارش چه ــون کار ن ــت. تاکن ــم اس ــه قل ــت ب دس
ــراه  ــز هم ــای طن ــا رگه ه ــه ب ــه ک ــه کودکان ــن مجموع از ای
اســت و بــه واســطه پســربچه ای شــیطان بــه ماجرای هــای 
محیــط زیســتی می پــردازد، بــه پایــان رســیده اســت. نشــر 
افــق مســئولیت انتشــار ایــن مجموعــه را بــر عهــده خواهــد 

ــت. ایســنا داش

نمایندگان فیاپ در ایران
نشســت خبــری رئیــس فدراســیون هنــر عکاســی )فیــاپ( 
و جشــنواره بین المللــی عکاســی »خیــام« بــا حضــور 
ریــکاردو بوســی رئیــس فدارســیون هنــر عکاســی، رومــن 
 نــرو، عضــو هیئت مدیــره و مدیــر جشــنواره های فیــاپ 
و علــی ســامعی نماینــده فیــاپ در ایــران و دبیــر جشــنواره 
خیــام برگــزار شــد. ریــکاردو بوســی در ســخنانی گفــت: ایــن 
اولیــن بــار اســت کــه اعضــای فیــاپ در ایــران حضــور پیــدا 
ــه کار  ــاز ب ــه از آغ ــی ک ــال فعالیت ــن ۶۰ س ــد. در ای می کنن
ــا ایــران  فیــاپ می گــذرد، مــا نیــاز داشــتیم ارتباطمــان را ب
ــا  ــم ت ــران آمده ای ــه ای ــرو ب ــن ن ــن و روم ــم. م بیشــتر کنی
ــم.  ــاح کنی ــا افتت ــاپ« را در اینج ــای »فی ــز نمایش ه مرک
ــرای  ــران ب ــرای حضــور در ای ــی هــدف دیگــر مــن ب از طرف
شــرکت در یکــی از مهم تریــن جشــنواره های فیــاپ، یعنــی 

جشــنواره خیــام اســت.
ــای  ــم فعالیت ه ــه امیدواری ــان اینک ــا بی ــکاردو بوســی ب ری
ــار  ــد، اظه ــدا کن ــتری پی ــترش بیش ــران گس ــاپ در ته فی
کــرد: مــا نیــاز داریــم شــناخت بیشــتری نســبت بــه 
عکاســان و عکــس ایرانــی داشــته باشــیم. مــا بــه واســطه 
جشــنواره های بین المللــی می دانیــم، عکاســان بزرگــی 
ــران  ــی در ای ــدارس عکاس ــد و م ــی می کنن ــران زندگ در ای
زمــان  می کنیــم کــه  فکــر  مــا  و  می کننــد  فعالیــت 
 آن رســیده کــه عکاســی ایــران را بــه جهانیــان نشــان 

بدهیم. خبرآنالین

سینما

مسعود کیمیایی و ساخت »ضیافت ۲«
مســعود کیمیایــی، فیلمســاز نســل اولــی ســینمای ایــران و خالــق آثــاری ماندگار 
در گنجینــه ســینما، از احتمــال ســاخت »ضیافــت ۲« خبــر داد. مســعود کیمیایی 
ــره  فیلمســاز مطــرح کشــور کــه آخریــن ســاخته اش در »قاتــل اهلــی« در چنب
ــرای  ــرد: پیشــنهادی شــده ب ــام ک ــرده، اع ــر ک ــا ســرمایه گذار آن گی ــاف ب اخت
ســاخت »ضیافــت ۲«. قصــه همــان آدم هاســت در ۳۰ ســال بعــد. اینکــه ایــن 
آدم هــا چــه سرنوشــتی پیــدا کــرده و حــاال چــه کار می کننــد، محــور و چارچــوب 
ــاخت  ــای س ــاره ضرورت ه ــی درب ــد داد. کیمیای ــکیل خواه ــم را تش ــه فیل قص
»ضیافــت ۲« گفــت: ایــن پیشــنهادی اســت کــه توســط یکــی از ســرمایه گذاران 
شــده و عاقه منــدی او بــه ســاخت »ضیافــت ۲«، ناشــی از حــس نوســتالژیکی 
اســت کــه نســبت بــه ایــن فیلــم دارد. »ضیافــت« کــه در ســال ۱۳۷۴ ســاخته 
ــس از  ــه پ ــد ک ــف می کن ــق دوران دبیرســتان را تعری ــت رفی شــد، داســتان هف
پایــان تحصیــات خــود در دبیرســتان »بــدر« قــرار می گذارنــد چنــد ســال بعــد 
ــان  ــوق آن ــه پات ــان ک ــی محله ش ــازه اغذیه فروش ــخص در مغ ــک روز مش در ی
بــوده دور هــم جمــع شــوند… . ایــن هفــت رفیــق پــس از ســال ها بــه پاتــوق 
قدیمی شــان می آینــد، امــا هــر کــدام سرگذشــت و موقعیــت متفاوتــی دارنــد. 
ــدی  ــن پرچمــی، مه ــر،  رامی ــزاد خداویســی،  پارســا پیروزف ــا، به ــرز عرب نی فریب
خیامــی،  محمــد رجبــی و زنده یــاد حســن جوهرچــی، بازیگــران نقــش هفــت 
 رفیــق بودنــد کــه از قضــا پس از گذشــت ۲۲ ســال از ســاخت و اکــران »ضیافت«

هــر کــدام از آنــان سرنوشــتی متفــاوت در کارنامــه هنــری خــود پیــدا کرده انــد. 
بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه کیمیایــی بــرای ســاخت »ضیافــت ۲« مصمم تــر 
اســت یــا ســاخت ایــن فیلــم نوســتالژیک را پــس از کارگردانــی پروژه ســینمایی 

»عدالــت شــوم« جلــوی دوربیــن خواهــد بــرد. خبــر فارســی

تلویزیون

 توضیحاتی درباره حجاب بازیگران 
سریال  رمضانی

در حالــی کــه پخــش قســمت اول »نفــس« ایــن فرضیــه را در بیــن تعــدادی 
از مخاطبــان تقویــت کــرده کــه بعضــی بازیگــران ایــن ســریال از کاه گیــس 

ــت. ــه نیس ــا این گون ــد، ام ــتفاده کرده ان اس
 روابــط عمومــی ســریال »نفــس« در توضیحــی دربــاره ایــن ســریال رمضانــی 
ــا  ــراه ب ــت ماه هم ــه ۲۲ اردیبهش ــری ک ــن در خب ــش از ای ــرد: »پی ــام ک اع
ــل ســریال  ــود عوام ــام شــده ب ــک عکــس در رســانه ها منتشــر شــده، اع ی
»نفــس« بــرای ضبــط صحنه هــای تــروکاژی در خــارج از کشــور، بــه 
ــا حضــور تعــدادی  ــری ب ــن ســفر، تصاوی ــد. طــی ای ارمنســتان ســفر کرده ان
از بازیگــران ارمنــی ســاکن در کشــور ارمنســتان، بــا قــرار گرفتــن مقابــل پــرده 
ــری  ــه تصاوی ــژه در پس زمین ــای وی ــق جلوه ه ــدا از طری ــا بع ــد ت ــط ش ضب
کــه در داخــل کشــور ضبــط شــده بودنــد، قــرار بگیــرد. بــه طــور معمــول بــه 
ــای  ــه فض ــه ب ــریال هایی ک ــت در س ــی دور از واقعی ــیدن پوشش ــر کش تصوی
کشــور پیــش از انقــاب اســامی مربــوط می شــوند، باعــث انتقــاد مخاطبــان 
ملمــوس نبــودن فضــا و غیرقابــل بــاور بــودن آثــار این چنینــی منجــر شــده؛ از 
ایــن رو بــا تمهیــدی کــه عوامــل ســریال »نفــس« بــه نویســندگی و کارگردانــی 
ــه واقعیــت آن  ــرای نزدیــک شــدن ب ــا شــد ب جلیــل ســامان اندیشــیدند، بن
ــا حضــور بازیگــران خارجــی  ســال ها، بعضــی تصاویــر در خــارج از کشــور و ب

ضبــط شــود.« 
»نفــس« در مــاه مبــارک رمضــان هــر شــب ســاعت ۲۱ از شــبکه ســه ســیما 
روی آنتــن مــی رود و روز بعــد ســاعت ۰۰:۳۰ بامــداد، ۱۰ صبــح و ۱۶ بعدازظهــر 

بازپخــش می شــود. جــام جــم آنالیــن

موسیقی

»فروغ« علیرضا قربانی را قانونی دانلود کنید
پیش فــروش آلبــوم موســیقی »فــروغ«، جدیدتریــن اثــر بــا صــدای »علیرضــا 
ــروغ«  ــیقی »ف ــوم موس ــد. آلب ــاز ش ــی، آغ ــیقی ایران ــده موس ــی«، خوانن قربان
مشــتمل بــر ۱۰ قطعــه بــه نام هــای »عاشــقانه«، »میخانــه درافتــاده«، »مســتانه 
 می گریــزی«، »اشــک«، »شــهره شــهر«، »خرقــه رقصــان«، »جــام صبوحــی«

ــروده هایی از  ــر س ــه ب ــت ک ــروغ« اس ــران« و »ف ــا بیک ــل«، »ت ــجده عق »س
شــاعران معاصــر و کهــن »موالنــا«، »مســعود کانتــری«، »علیرضــا کلیایــی« و 

ــت.  ــده اس ــه ش ــاخته و پرداخت ــزاد« س ــروغ فرخ »ف
در ایــن اثــر بهنــام ابوالقاســم بــه عنــوان نوازنــده پیانــو، پــدرام فریوســفی، میثــم 
ــا اشــتیاقی  مروســتی، نیلوفــر محبــی، محســن عبــادی، پانیــذ فریوســفی، آتن

ــدگان ارکســتر  ــار و شــورانگیز و رضــا فرهــادی نوازن ــده ت ــاد محمــدی نوازن می
زهــی بوده انــد. همچنیــن گفتــه می شــود ســازهای کوبــه ای متنوعــی در اجــرای 
ــاش ابوالقاســم  ــا یوســفی، بهت ــه اســتفاده شــده و زکری ــن مجموع  قطعــات ای
و درشــن آننــد نوازنــدگان آن بوده انــد. ســامان صمیمــی نیــز آهنگســازی بخــش 

نوازندگــی کمانچــه، ســه تار و ویولــن را انجــام داده اســت. 
ــش  ــتیاق« و پخ ــگ اش ــرکت »آهن ــت ش ــه هم ــروغ« ب ــیقی »ف ــوم موس آلب
ــدان  ــرد و عاقه من ــرار می گی ــز در دســترس ق ــپ تون ــق بی ــی آن از طری دیجیتال
ــی«  ــا صــدای »علیرضــا قربان ــروغ« ب ــوم »ف ــد آلب ــد جهــت پیش خری می توانن
ــه  ــر را ب ــن اث ــد و ای ــه کنن ــز beeptunes.com« مراجع ــپ تون ــه ســایت »بی ب
ــون در  ــی تاکن ــی اســت علیرضــا قربان ــد. گفتن ــن بخرن ــی و آنای صــورت قانون
ــه اجــرای  ــا ب ــف دنی بســیاری از فســتیوال های مهــم موســیقی در نقــاط مختل
برنامــه پرداختــه کــه حاصــل بعضــی از ایــن اجراهــا بــه صــورت لــوح فشــرده در 

اروپــا انتشــار یافتــه  اســت. موســیقی مــا
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ــینمای  ــدول س ــان ج ــاه رمض ــیدن م ــا فرارس ب
ایــران نیــز در طــی ایــن یــک مــاه دچــار تغییرات 
محسوســی خواهــد شــد. این گونــه انتظــار 
ــا ســحر  ــا اجــرای طــرح افطــار ت مــی رود کــه ب
بعضــی فیلم هــا بــه فــروش خیره کننــده ای 
دســت یابنــد و از آن طــرف هــم فــروش بعضــی 

ــود.  ــه ش ــود مواج ــا رک ــا ب فیلم ه
ــهاب  ــور ش ــال حض ــران امس ــب اک ــه عجی نکت
حســینی در دو فیلــم نســبتا کم فــروش اســت. 
»بــرادرم خســرو« و »امتحــان نهایــی« بــا وجود 
ــق نشــده اند  حضــور شــهاب حســینی هــم موف
تــا اینجــای اکــران فــروش چشــمگیری داشــته 

باشــند. 
این گونــه بــه نظــر می رســد کــه تماشــاگران 
هنــوز هــم در حــال و هــوای اکران هــای نــوروزی 
هســتند و ترجیــح می دهنــد بــه جــای تماشــای 
ــد.  ــا کنن ــز را تماش ــار طن ــدی، آث ــای ج فیلم ه
شــاید اگــر ایــن فیلم هــا در فصــل پاییــز اکــران 
بیشــتری  مخاطبــان  می توانســت  می شــد، 
ــن  ــروش ای ــر حــال ف ــا در ه ــد؛ ام را جــذب کن
دســت کم  بــوده کــه  بــه گونــه ای  فیلم هــا 
هزینه هــای خــود را تــا همیــن جــا هــم درآورده 

اســت. 
در ادامــه ایــن گــزارش نگاهــی خواهیــم داشــت 
ــه فیلم هــای پرفــروش ایــن روزهــای جــدول  ب

اکــران.
 تیک آف

بــه کارگردانــی  »تیــک آف«  فیلــم  فــروش 
ــان  ــارد توم ــک میلی ــه ی ــور ب ــان عبدی پ احس
نزدیــک شــده اســت. ایــن فیلــم پــس از 
حــدود یــک مــاه اکــران، نهصــد میلیــون تومــان 

فروختــه اســت.
داستان 

در آخریــن ســال ها و چکه هــای باقی مانــده 
ــی روی  ــج ســال زندگ ــی، شــیرزاد، از پن از جوان
اقیانــوس و در کابیــن کشــتی ها برمی گــردد 
و در خلــوت پایــان یــک جشــن شــبانه بــا 
و  او  زندگــی  ناگهــان  قدیمــی،  رفیق هــای 
ــر  ــی س ــمت غریب ــه س ــر ب ــر و پس ــار دخت چه
بازی بــازی،  و  کــج می کنــد. شوخی شــوخی 
هــر پنــج نفــر راه می افتنــد بــه قتــل عــام 
عقده هــای چنــد ســاله و کام گرفتــن از زندگــی 

و جوانــی.
بازیگران

مصطفــی زمانــی، پــگاه آهنگرانــی، رضــا یزدانــی، 
ســوگل قاتیــان، حمــزه مقــدم. 

سایر عوامل
مدیــر  عبدی پــور،  احســان  نویســنده: 
موســیقی:  نیــک ذات،  ســاعد  فیلمبــرداری: 
محســن شــریفیان، بابــک شــهرکی، طــراح 
چهره پــردازی: ســودابه خســروی، مدیــر تولیــد: 
ادریــس  تولیــد:  دســتیار  عایــی،  ســمیرا 
ــکاری،  ــر میرش ــرداران: جهانگی ــور، صداب عبدی پ
ــدا:  ــب ص ــی و ترکی ــم زاده، طراح ــدی ابراهی مه
حســین ابوالصــدق، خواننــده: رضــا یزدانــی، 
شــهاب الدین  بصــری:  ویــژه  جلوه هــای 
نجفــی، عــکاس: ســید عبدالحســین نــواب 
ــوی،  ــن موس ــانه ای: نگی ــاور رس ــوی، مش موس
طهــورا  کرامتــی،  مهتــاب  ســرمایه گذاران: 

رازی. بیمــه  شــرکت  ابوالقاســمی، 
 برادرم خسرو

ــرو«  ــرادرم خس ــم »ب ــک آف«، فیل ــس از »تی پ
ــاردی در رده دوم قــرار دارد. ــا فــروش نیم میلی ب

داستان
ــاز  ــبی آغ ــات نس ــش و ثب ــک آرام ــم از ی  فیل
می شــود و بــا ورود خســرو )شــهاب حســینی( 
ــزد و  ــم می ری ــه ه ــات ب ــن ثب ــتان، ای ــه داس ب
ــر  ــار تغیی ــای راه دچ ــه در میانه ه ــت اولی موقعی

ــی  ــود و بحران ــه ای می ش ــتاد درج ــد و هش ص
نســبتا وســیع در فیلمنامــه رخ می دهــد کــه 
عامــل آن خســرو و البتــه کشــمکش های او بــا 

ــرادرش ناصــر )ناصــر  هاشــمی( اســت. ب
بازیگران اصلی

شــهاب حســینی، ناصــر  هاشــمی و هنگامــه 
قاضیانــی

سایر عوامل
پریســا  بیگلــری،  احســان  نویســندگان: 
محمدرضــا  فیلمبــرداری:  مدیــر   هاشــم پور، 
کیومــرث  کارگــردان:  مشــاور  جهان پنــاه، 
خرقه پــوش،  مصطفــی  تدویــن:  پوراحمــد، 
ــی،  ــر امان ــد: طاه ــر تولی ــرح و مدی ــری ط مج
حدپورســراج،  مســیح  صدابــرداری:  مدیــر 
طــراح صحنــه و لبــاس: بابــک کریمــی طــاری، 
ــر  ــدوز، مدی ــد کاه ــرداری: محم ــراح چهره پ ط
برنامه ریــزی و دســتیار اول کارگــردان: امیــر 
مدیــر  نیک رفتــار،  علــی  عــکاس:  ســیدی، 
ســرمایه گذاران:  همتــی،  مهســا  رســانه ای: 
محمــود مرویــان، شــهاب حســینی، ســعید 

ملــکان، مجموعــه شــهر فــرش.
 امتحان نهایی

ــای  ــی« ج ــان نهای ــم »امتح ــوم فیل در رده س
گرفتــه اســت کــه بــا فــروش ۴۰۰ میلیــون 
تومــان توانســته باالتــر از »ویایی هــا« قــرار 

ــرد.  بگی
داستان

تدریــس  بــرای  ریاضــی  معلــم  یــک 
مــی رود  شــاگردش  خانــه  بــه   خصوصــی 
ــا مــادر بچــه  و همیــن امــر باعــث آشــنایی او ب

می شــود. 
بازیگران اصلی

شهاب حسینی و لیا زارع 
سایر عوامل

ــی،  ــادل یراق ــتمی  ع ــاس کیارس ــنده: عب  نویس

مدیــر فیلمبــرداری: حســین جعفریــان، تدویــن: 
ــدا: آرش  ــب ص ــی و ترکی ــی، طراح ــادل یراق ع
طــراح  قلی پــور،  مهــرداد  گریــم:  قاســمی، 
ــژاد،  ــن آریایی ن ــه ای: آیدی ــژه رایان ــای وی جلوه ه

دســتیار اول و برنامه ریــز: بهــرام صحیحــی

 نقطه کور
فیلــم ســینمایی »نقطــه کور«، ســومین ســاخته 
ــزرگ« و  ــر ب ــس از »دردس ــتانه پ ــدی گلس مه
»نازنیــن« اســت. ایــن فیلــم تــا اینجــا توانســته 
بــه فروشــی حــدود ۳۳۰ میلیــون تومانــی 

ــد. ــدا کن دســت پی
داستان

دریــا  پهنــه  بــر  را  روز   ۲۳  خســرو 
ــا  ــت. او ب ــده اس ــواده اش گذران ــه دور از خان و ب
ــدت  ــام م ــه تم ــری ک ــات فک ــی از ابهام دنیای
تهــران  در  خانــه اش  وارد  بــوده،  او  همــراه 
ــت  ــش عینی ــی ذهنیت های ــا تمام ــود، ام می ش
یافتــه و قــادر بــه مقابلــه بــا مســائل پیش آمــده 

ــه... . ــا اینک ــت ت نیس
بازیگران

محمدرضــا فروتــن،  هانیــه توســلی، شــقایق 
فراهانــی، محســن کیایــی، خاطــره اســدی، 
علیرضــا  مظفــری،  نیکــی  بوبانــی،  مریــم 

زمانی نســب، ســید احمــد محمــدی و ســارا 
نقــش  ایفــای  بــه  فیلــم  ایــن  در  ربیعــی 

نــد. پرداخته ا
عوامل فیلم

گلســتانه،  مهــدی  تهیه کننــده:  کارگــردان،   
همــکاری  بــا  بیگلــری  احســان  نویســنده: 
پریســا  هاشــم پور، مدیــر فیلمبــرداری: مرتضــی 
ــعید  ــان، س ــایار موحدی ــن: خش ــوری، تدوی غف
ــد مشــاری، مجــری  ــد: وحی ــر تولی ســیاح، مدی
طــرح: پیمــان جعفــری، مدیــر صدابــرداری: 
بهــروز معاونیــان، مدیــر برنامه ریــزی: علــی 
آنیتــا  لبــاس:  و  افشــین راد، طــراح صحنــه 
مهــرداد  چهره پــردازی:   طــراح  جواهرچــی، 
رضــا  کارگــردان:  اول  دســتیار  میرکیانــی، 
فهیمــی،  شــهره  صحنــه:  منشــی  شــریفی، 
برنامه ریــز: رضــا غفارنــژاد موالیــی، مشــاور 
ــدارکات:  ــر ت ــی، مدی ــان عباس ــانه ای:  احس رس
جــواد راهزانــی، مشــاور روان پزشــکی فیلمنامــه: 
دکتــر افشــین یداللهــی، طــراح و ترکیــب صــدا: 
بهمــن اردالن، حســین مافــی، موســیقی: ادیــب 
میرزایــی،  میثــم  تبلیغــات:  مدیــر  قربانــی، 
عــکاس: علــی نیک رفتــار، فیلــم پشــت صحنــه: 

ــگ ــاد فرهن فره
 ویالیی ها

موفــق جشــنواره  فیلم هــای  از  »ویایی هــا« 
ســی وپنجم فجــر اســت؛ امــا در اکــران بــا 
اســت.  نبــوده  همــراه  مخاطبــان  اســتقبال 
ایــن فیلــم از بیســتم اردیبهشــت روی پــرده 
ــون  ــدود ۲5۰ میلی ــی ح ــت و فروش سینماهاس

ــت.  ــته اس ــان داش توم
ــده  ــر، برن ــم فج ــنواره فیل ــا« در جش »ویایی ه
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل 
زن از جشــنواره فیلــم فجــر ۳5 )ثریــا قاســمی(، 
برنــده ســیمرغ بلوریــن بهتریــن جلوه هــای 
ویــژه رایانــه ای از جشــنواره فیلــم فجــر ۳5 
)محمــد قاســمی( و برنــده جایــزه بهتریــن 
ــوده  ــر ۳5 ب ــم فج ــنواره فیل ــم اول از جش فیل

ــت.  اس
داستان

فرماندهــان  خانواده هــای  قصــه  ویایی هــا 
ســپاه و ارتــش در ســال ۱۳۶5 اســت. عزیــز زن 
ــش وارد  ــراه نوه های ــه هم ــت ک ــاله ای اس 5۰ س

ــود و ... ــا می ش ــه ویاه مجموع
بازیگران 

آناهیتــا  ایزدیــار،  پرینــاز  طباطبایــی،  طنــاز 
افشــار، علــی شــادمان، ثریــا قاســمی، امیرعلــی 
ــی،  ــتی فرطوس ــا داوری، هس ــد، علیرض ایمان ون

ــوری. ــن منص ــی و آوی ــوگند باران ــوگل و س س
 سایر عوامل 

امیــری،  ارســان  قیــدی،  منیــر  نویســنده: 
کارگــردان:  مشــاور  قیــدی،  منیــر  کارگــردان: 
محمدمهــدی عســکرپور، مدیــر فیلمبــرداری: علی 
قاضــی، مدیــر تولیــد: محمدرضــا منصــوری، طراح 
چهره پــردازی: ســعید ملــکان، طــراح صحنــه: 
ــمند،  ــید دانش ــردار: رش ــوی، صداب ــدی موس مه
طــراح لبــاس: مه لقــا ناقــد، جلوه هــای ویــژه 
میدانــی: ایمــان کریمیــان، دســتیار اول کارگــردان: 
ــدی  ــدا قائ ــه: ن ــی صحن ــینی، منش ــه آ حس پانت

،،
بــا  کــه  مــی رود  انتظــار  این گونــه 
اجــرای طــرح افطار تا ســحر، بعضی 
فیلم هــا بــه فــروش خیره کننــده ای 
هــم  طــرف  آن  از  و  یابنــد  دســت 
رکــود  بــا  فیلم هــا  بعضــی  فــروش 

مواجــه شــود

امروز دوشنبه 08 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 441 روزنامه10 فرهنگ و هنر

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از جدول فروش سینمای ایران

»تیکآف«بهسویباشگاهمیلیاردیها ا �ن

یعنی درد...
خواننده  رضا صادقی

ترانه سرا  رضا صادقی، بابک 
بابایی، صابر قدیمی، حدیث 

دهقان، محمدعلی شیعاوی
تنظیم کننده  مهران خالصی 

مسعود همایونی، مهرداد 
احمدزاده، شهراد امیدوار

آینه قدی
خواننده  مهدی یراحی

ترانه سرا  امیرعلی بهادری 
 آرش مهرابی، روزبه بمانی 

رضا شاهین، امیرحسین مساح
تنظیم کننده  پیمان میرزایی 

مهدی یراحی، سعید زمانی 
اسحاق اسدبیگی، هومن نامداری

خوشبختیت آرزومه
خواننده  سیامک عباسی
ترانه سرا  سیامک عباسی 

حسین غیاثی
تنظیم کننده  آرون حسینی 

سیامک عباسی، کوشان حداد 
امیر عظیمی،  هادی ساالری 

اشکان آبرون، نیما غفاری

معرفی سبک هنری

مینیمالیسم
ســاده گرایی یــا مینیمالیســم )بــه انگلیســی: 
Minimalism( یــا کمینه گرایــی یــا هنــر کمینــه 
یــا هنــر موجــز، یــک مکتــب هنــری اســت کــه 
ــادگی  ــه س ــر پای ــود را ب ــان خ ــار و بی ــاس آث اس
ــی از پیچیدگــی  ــان و روش هــای ســاده و خال بی
معمــول فلســفی یــا شبه فلســفی بنیــان گذاشــته  
 abc art اســت. از نام هــای دیگــر ایــن جنبــش
و هنــر تحت اللفظــی )literalist art( اســت. 
هنرمنــدان  زاییــده  می تــوان  را  کمینه گرایــی 
روس دوره پــس از انقــاب اکتبر روســیه دانســت 
خاصه نمایــی  بــه  و  بودنــد  ســاختارگرا  کــه 
و اشــکال هندســی گرایــش داشــتند؛ ماننــد 

اثــر »ســفید روی ســفید« وی.  بــا  مالویــچ 
تجربیــات هنرمنــدان روســیه در دهــه ۱۹۵۰ و ۶۰ 
ــه  ــد مجموع ــکا مانن ــا و آمری ــدان اروپ ــر هنرمن ب
تابلوهــای تمامــا ســفید رابــرت راشــنبرگ جــوان 
و کارهــای تک رنــگ ایــو کلیــن، و ســری آکــروم 
پیــرو مانتزونــی اثــر گذاشــت و بــه نــوع دیگــری 
بــر کارهــای مینــاکاری روی مــس رابــرت ریمــن 
ــیارهای  ــب ش ــه ترکی ــن ک ــس مارتی ــار اگن و آث
ــر  ــود، تأثی ــگ ب ــه تک رن ــوس روی زمین نامحس

ــت.  گذاش
مینیمالیســم در ایــاالت متحــده بــه ســرعت 
ــه  ــازه شــد ک ــری ت ــک جنبــش هن ــه ی ــل ب تبدی
ــا خلــق آثــار ســه بعــدی )بــه جــای دو  بیشــتر ب
بعــدی( همــراه بــود. آثــار حجمــی ریچــارد ســرا 

ــه  مرحلــه ای ســنتی از ســاده گرایی در آمریــکا و ب
کارهــای دیویــد اســمیت نزدیــک بــود. قطعــات 
حجمــی او حالتــی پویــا و ناپایــدار داشــتند. 
ــاخت  ــرون س ــای بی ــرای فض ــه ب ــی ک حجم های
بــه ویــژه »طــاق نوســان« تأثیــر حســی و روانــی 
ــث  ــا باع ــرای مدت ه ــت و ب ــده ای داش تهدیدکنن

ــد.  ــراوان ش ــای ف بحث ه
جریــان اصلــی جنبــش مینیمالیســم آمریکایــی 
آثــار تونــی اســمیت، دانالــد  را می تــوان در 
جــاد کارل آنــدره، دان فاویــن، رابــرت موریــس 
ــت.  ــن دانس ــک کراک ــان م ــت، ج ــول لووی س
ــی  ــی از طراح ــکل های مختلف ــم در ش مینیمالیس
و هنــر، به ویــژه در هنرهــای تجســمی و موســیقی 
اســتفاده می شــود. مینیمالیســم پــس از جنــگ 

ــد و  ــود آم ــه وج ــرب ب ــر غ ــی دوم در هن جهان
ــمی  ــای تجس ــدان هنره ــوی هنرمن ــتر از س بیش
ــه  ــل ده ــه ۱۹۶۰ و اوای ــر ده ــی در اواخ آمریکای

ــرد.  ــدا ک ــترش پی ــادی، گس ۱۹۷۰ می
بــا  کــه  باورنــد  ایــن  بــر  مینیمالیســت ها 
ــرد  ــدی و کارب ــده ترکیب بن ــور فریبن زدودن حض
ــکلی  ــه ش ــه ب ــی ک ــب صنعت ــاده و اغل ــوارد س م
هندســی و بســیار ساده شــده قــرار گرفتــه باشــند 
ــا  ــرم، فض ــگ، ف ــاب رن ــت ن ــه کیفی ــوان ب  می ت
و مــاده دســت یافــت. از هنرمنــدان ایــن ســبک 
می تــوان بــه دیویــد اســمیت، دونالــد جــاد 
ــدره، دن  ــت، کارل آن ــول لوی ــروآ، س ــت ت ارنس
فاویــن، رابــرت رایمــن، رونالــد بــادن و ریچــارد 

ــرا اشــاره کــرد. ِس



11 و حوادثامروز دوشنبه 08 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 441 روزنامه اجتماعی  کوتاه اخبار 

کمبودهای امداد و نجات در ایران
رئیــس ســازمان امــداد و نجــات هــال احمــر گفــت: 
ــی  ــی و بوم ــش تخصص ــا دان ــراه ب ــا هم ــزات روز دنی تجهی
ایجــاد مراکــز تحقیقاتی درمانــی و مراکــز رصــد و پایــش 
حــوادث از کمبودهــای امــروز حــوزه امــداد و نجــات اســت. 
مرتضــی ســلیمی دربــاره اینکــه چــه مــواردی باعــث افزایــش 
ــالت  ــت: رس ــود، گف ــر می ش ــال احم ــای ه ــی نیروه توانای
حــوزه امــداد و نجــات ســنگین تر از گذشــته اســت؛ چــرا کــه 
ــا پیچیــده شــدن حــوادث و مخاطــرات و افزایــش ســطح  ب
و گســترش  شــهروندی  حقــوق  از  جامعــه  آگاهی هــای 
ــا در  ــون و خط ــال آزم ــازی، مج ــبکه های مج ــزون ش روزاف
ــای  ــا برنامه ریزی ه ــد ب ــذا بای ــت؛ ل ــوادث نیس ــه ح صحن
درســت و تمرین هــای پیوســته و حفــظ ســطح بــاالی 
آمادگــی، بیشــتر از گذشــته تــاش کــرد. بــه گفتــه وی بــه روز 
شــدن، لــزوم وجــود مدیریت های اثربخــش و کارا و ســاختار 
مناســب و دارا بــودن امکانــات کامل تــر و به روزتــر بــرای 
خدمات رســانی بهتــر، از ضروریــات ســازمان امــداد و نجــات 
ــکان  ــب تر ام ــاختاری مناس ــات و س ــا امکان ــد ب ــت و بای اس

ــد. ایســنا ــته باش ــوانح را داش ــه س ورود ب

 اعزام فوری به حج 
شیوه جدید کالهبرداران

معــاون مبــارزه بــا جعــل و کاهبــرداری پلیــس آگاهــی ناجا 
از دســتگیری کاهبــرداران مؤسســه خیریــه ای کــه بــه بهانــه 
خریــد و فــروش فیش هــای »حــج« از شــهروندان اخــاذی 
ــه کــرد: جهــت  ــه شــهروندان توصی ــر داد و ب ــد، خب می کردن
ــد  ــورد تأیی ــر م ــه دفات ــره ب ــع و عم ــج« تمت ــام »ح ثبت ن

ســازمان حــج و زیــارت مراجعــه کننــد. 
ســرهنگ محمدرضــا اکبــری اظهــار داشــت: عده ای ســودجو 
بــا سوء اســتفاده از عایــق مذهبــی مــردم در پوشــش 
ــا بیشــترین قیمــت، اقــدام  خریــد فیــش تمتــع و عمــره ب
بــه کاهبــرداری از شــهروندان می کننــد. وی افــزود: در 
ــر  ــاح یــک دفت ــا افتت ــردار ب ــراد کاهب ــوع شــگرد، اف ــن ن ای
ــا انجــام تبلیغــات گســترده  بــدون مجــوز در ســطح شــهر ب
و فریبنــده در فضــای مجــازی، شــبکه های اجتماعــی، 
کانال هــای تلگرامــی و حتــی رســانه ها و جرایــد یــا بــا 
ــارت  ــج و زی ــازمان ح ــوان س ــت عن ــایتی تح ــدازی س راه ان
بــا ترفندهــای خاصــی اقــدام بــه دریافــت وجــه بــه منظــور 
ثبت نــام در کاروان هــای اعزامــی فــوری حــج و زیــارت 
ــرداری پلیــس  ــا جعــل و کاهب ــارزه ب ــاون مب ــد. مع می کنن
آگاهــی ناجــا بــا بیــان اینکــه نقــل و انتقــال فیــش حــج تنها 
تحــت ضوابــط و شــرایط ویــژه و مــوارد خــاص فقــط از طریق 
دفاتــر ســازمان حــج و زیــارت و بــا حضــور صاحــب فیــش 
انجــام می شــود، گفــت: هــر گونــه نقــل و انتقــال آزاد فیــش 
ــود  ــام ش ــارت انج ــج و زی ــازمان ح ــارج از س ــه خ ــج ک ح

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــرداری ب ــت و کاهب ــی نیس قانون
معــاون مبــارزه بــا جعــل و کاهبــرداری پلیــس آگاهــی ناجا 
بــه شــهروندان توصیــه کــرد: بــرای انتقــال فیــش حــج بایــد 
ــارت  ــج و زی ــازمان ح ــمی از س ــوز رس ــر دارای مج ــه دفات ب
ــن  ــا ای ــه ب ــری ک ــه هــر دفت ــد ب ــد؛ مــردم نبای ــه کنن مراجع
ــی را پرداخــت  ــرده و مبالغ ــاد ک ــت دارد، اعتم ــوان فعالی عن

کننــد. مهــر

جامعه
 آغاز فعالیت 

پایگاه های »سنجش سالمت«
ــال  ــتثنایی از فع ــرورش اس ــوزش و پ ــازمان آم ــس س رئی
ــدو ورود  شــدن پایگاه هــای ســنجش ســامت نوآمــوزان ب
بــه دبســتان از 16 خردادمــاه خبــر داد. مجیــد قدمــی 
اظهــار کــرد: پایگاه هــای ســنجش از 16 خــرداد فعــال 
ــه مدارســی  می شــوند؛ امــا اولیــای دانش آمــوزان اکنــون ب
ــا  ــرده و ب ــه ک ــد، مراجع ــام کرده ان ــان را ثبت ن ــه فرزندش ک
ــا را  ــه پایگاه ه ــه ب ــت مراجع ــد نوب ــدارک می توانن ــه م ارائ

ــد.  ــت کنن دریاف
ســال  هماننــد  ســنجش  شــرایط  همــه  افــزود:  وی 
گذشــته اســت؛ امــا هزینــه ارزشــیابی و ســنجش 20 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــن هزین ــه ای ــود ک ــد ب ــان خواه ــزار توم ه
ــروم و  ــق مح ــرای مناط ــنجش ب ــت. س ــود پایگاه هاس خ
دانش آمــوزان عشــایری رایــگان خواهــد بــود و پیش بینــی 
می کنیــم امســال 1000 پایــگاه ســنجش، پذیــرای نوآمــوزان 
باشــد. ســنجش ســامت نوآمــوزان بــدو ورود بــه دبســتان 
هــر ســاله توســط ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی 
اختــاالت  تــا کودکانــی کــه گرفتــار  می شــود  انجــام 
ــتند  ــر آن هس ــی و نظی ــی، ذهن ــنوایی، بینای ــری، ش یادگی
ــرورش  ــوزش و پ ــس از آن وزارت آم ــوند. پ ــایی ش شناس
کــه مراکــزی تحــت عنــوان مراکــز ویــژه اختــاالت یادگیری 
دارد، دانش آموزانــی را کــه دچــار مشــکات یادگیــری باشــند، 
ــد. خبــر فارســی ــرار می ده ــی ق ــات تخصص ــت معالج تح

 اتمام کار دولت با »الیحه 
حمایت از حقوق معلوالن«

معــاون امــور توانبخشــی ســازمان بهزیســتی کشــور گفــت: 
الیحــه حمایــت از حقــوق معلــوالن امــروز دوشــنبه )8 
خــرداد( در کمیســیون مشــترک مجلــس شــورای اســامی 
نهایــی می شــود و ســپس بــه صحــن علنــی مجلــس ارســال 
ــه کار  ــر آنک ــد ب ــا تاکی ــژاد ب ــین نحوی ن ــد. حس ــد ش خواه
الیحــه حمایــت از حقــوق معلــوالن از شــهریور 94 در دولــت 
یازدهــم تمــام شــد، گفــت: قانــون فعلــی حمایــت از حقــوق 
ــس  ــدگان مجل ــوی نماین ــرح از س ــورت ط ــه ص ــوالن ب معل
ارائــه شــد و در ســال 82 – 81 بــه تصویــب رســید؛ زیــرا در آن 
زمــان دولــت آمادگــی ارائــه ایــن قانــون بــه صــورت الیحــه را 
نداشــت و نماینــدگان وقــت مجلــس آن را بــه صــورت طــرح 
ارائــه و ســپس تصویــب کردنــد. وی افــزود: قانــون فعلــی بــه 
علــت نبــود اعتبــار، ضمانــت اجرایــی الزم را نــدارد و بســیاری 

ــه اجــرا نمی رســد.  ــه مرحل ــواد آن ب از م
نحوی نــژاد بــا بیــان آنکــه در دولــت یازدهــم اصاحیــه ایــن 
قانــون بــه صــورت الیحــه توســط دولــت ارائــه شــد، گفــت: 
در مجلــس نهــم ایــن الیحــه مشــمول اصــل 85 شــد؛ 
ــس  ــه مجل ــان رد و ب ــورای نگهب ــال 95 در ش ــوروز س ــا ن ام
ــن  ــرادات ای ــده شــد. وی افــزود: در حــال حاضــر ای بازگردان
الیحــه برطــرف و امــروز در کمیســیون مشــترک نهایــی 
خواهــد شــد و ســپس بــه صحــن علنــی ارســال می شــود. ایرنا

کوتاه حوادث 
دستگیری ۲ تروریست در ورامین

دادســتان ورامیــن از دســتگیری دو نفــر مظنــون بــه 
ــا گروهک هــای تروریســتی تکفیــری در یکــی از  ارتبــاط ب
روســتاهای ایــن شهرســتان خبــر داد. ابوالقاســم مرادطلب 
گفــت: ایــن دو نفــر کــه از اتبــاع افغــان هســتند، در یکی از 
روســتاهای ورامیــن مشــغول بــه فعالیت هــای مشــکوک 
و مختلــف بودنــد کــه بــا هوشــیاری ســربازان گمنــام امــام 
ــه  زمان)عــج( اقدامــات آن هــا رصــد و در نهایــت منجــر ب
ــان شــد. وی افــزود: در مراحــل تحقیقــات  دســتگیری آن
هســتیم و هم اکنــون بیشــتر از ایــن مــوارد نمی تــوان 
مطالبــی مطــرح و نتیجــه قطعــی در ایــن زمینــه را 
ــس از  ــه پ ــان اینک ــا بی ــن ب ــرد. دادســتان ورامی ــام ک اع
ــات  ــاز، اطاع ــورد نی ــی های م ــا و بررس ــان بازجویی ه پای
بیشــتری دربــاره ایــن دو فــرد دستگیرشــده به مــردم داده 
خواهــد شــد، بــر حفــظ هوشــیاری آحــاد مــردم در مقابلــه 
ــراد ناشــناس  ــدام مشــکوک از ســوی اف ــه اق ــا هــر گون ب

ــد کــرد. جــام جــم آنالیــن تاکی

 مصدومیت شدید 
بدلکار سریال پایتخت

امیرحســین خنجــری، بدلــکار ســریال »پایتخــت 5«، در 
یکــی از صحنه هــای تصویربــرداری ســریال دچــار حادثــه 
شــد و جمجمــه وی شکســت. الهــام غفــوری دربــاره 
ــکاران ســریال »پایتخــت  وضعیــت ســامتی یکــی از بدل
5« کــه دچــار حادثــه شــد، گفــت: امیرحســین خنجــری 
یکــی از بدلــکاران ســریال روز ششــم خــرداد، حیــن یکــی 
ــه داد: در  ــد. وی ادام ــه ش ــار حادث ــای کار دچ از صحنه ه
اثــر حادثــه ســر ایــن بدلــکار شکســت؛ امــا خوشــبختانه 
ــه  ــکار ب ــن بدل ــود و ای ــاده ب ــه آم ــر صحن ــس س آمبوالن
ســرعت بــه بیمارســتان انتقــال داده شــد. غفــوری دربــاره 
ــای  ــرد: هماهنگی ه ــار ک ــکار اظه ــن بدل ــی ای ــد درمان رون
بــا  امیرحســین خنجــری  درمانــی  رونــد  بــرای  الزم 
بیمارســتان نیــکان و دکتــر تابــش انجــام شــده و منتظــر 
هســتیم مصــدوم بــه شــرایط ثبــات برســد تــا بتوانیــم وی 
ــه  ــی یو ب ــتم های آی س ــه سیس ــز ب ــس مجه ــا آمبوالن را ب

ــم. ایســنا ــران منتقــل کنی ــکان در ته بیمارســتان نی

کشف ۵ تن مواد افیونی
ــد  ــدام 12 بان ــوی از انه ــان رض ــی خراس ــده انتظام فرمان
ــواع  ــن ان ــش از 5 ت ــف بی ــی و کش ــواد افیون ــاق م قاچ
ــر داد.  ــون خب ــاری تاکن ــال ج ــدای س ــدر از ابت ــواد مخ م
ــال  ــدای امس ــت: از ابت ــدم گف ــری مق ــن امی ــردار بهم س
ــواد مخــدر اســتان  ــا م ــارزه ب ــان پلیــس مب ــر کف جــان ب
ــات  ــی و تحقیق ــای اطاعات ــا ردزنی ه ــوی ب ــان رض خراس
علمی پلیســی، 12 بانــد عمــده قاچــاق مــواد مخــدر را 
از اســتان های جنوبــی کشــور بــه شهرســتان مشــهد 

ــد.  ــی کردن ــایی و متاش شناس
ســردار امیــری مقــدم افــزود: در ایــن عملیات هــا 4 
هــزار و 614 کیلــو گــرم تریــاک، 60۷ کیلوگــرم حشــیش، 
ــی  ۳9 کیلوگــرم هروئیــن و 4 کیلوگــرم ســایر مــواد افیون

کشــف شــده اســت. مهــر

کنش    وا

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
  رئیس جمهور دستور احیای سازمان ملی 

جوانان را صادر و سازمان اداری استخدامی هم 
الیحه تشکیل آن را تدوین کرد و هم اکنون در اختیار 
دوازده دستگاه دولتی است تا نظراتشان جمع بندی 
شود. امیدواریم به زودی الیحه احیای سازمان ملی 

جوانان تقدیم مجلس شود.

معاون اجرایی پلیس پیشگیری ناجا  
 مرکز نظارت و پایش هوشمند پلیس پیشگیری 

ناجا )۷1۳( نیز با هدف نظارت هوشمند بر 
کانتری ها در ستاد پلیس پیشگیری بنیان گذاشته 

 شد که حاصل کار »جهادی« بوده و بستر 
زیرساخت هوشمند و آموزش نیروهای آن به 

واسطه اهمیت موضوع، درکوتاه ترین زمان آماده 
شد.

محققان دانشگاه  هاروارد   
مطالعه جدید نشان می دهد افزایش دما در طول 
شب به دلیل تغییرات اقلیمی، می تواند منجر به 

خواب بی کیفیت تر برای میلیون ها نفر شود.

مدیر کمیته ملی مقابله با پدیده گرد و غبار
  شکل گیری توده گرد و غبار در داخل خاک 

عراق، باعث شد تا توده گرد و غبار شکل گرفته سراسر 
غرب کشور از خوزستان تا آذربایجان را فراگیرد.

عضو هئیت علمی دانشگاه کاشان   
در کاس های درس به دانش آموزان یاد بدهیم که 
آن ها هم حق دارند اشتباه کنند و به کمک دیگران 

راه های حل اشتباهات خود را پیدا کنند.

معاون کاهش تقاضا ستاد مبارزه با مواد 
مخدر 

 بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با مواد مخدر، طرح 
ساماندهی معتادان متجاهر در نوروز در 12 استانی که 

معتادان بیشتری داشتند، به اجرا درآمد که موفقیت آمیز 
بود و اینک قرار است به کل کشور تسری یابد و اجرایی 

شود.

معاون مرکز فناوری اطالعات وزارت آموزش 
و پرورش  

 اخذ وجه از اولیا بابت ثبت نام در »کاس های 
هوشمند« اجباری نیست و تعیین میزان آن در اختیار 

خود مدرسه و بر مبنای مشارکت داوطلبانه اولیاست.

مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت 
محیط زیست   

پسماندهای بیمارستانی احتمال آلوده شدن با 
میکروب و در نتیجه خطرناک شدن را دارند؛ بنابراین 

هیچ یک از پسماندهای بیمارستانی عادی تلقی 
نمی شوند و حتی بخشی از آن جزو پسماند ویژه 

قرار می گیرد.

انتقام دانش آموز 15 ساله از معلمش

انتقام گیــری اینترنتــی از آقــای معلــم بــا انتشــار 
یــک  پــای  معلــم،  خانــواده  خصوصــی  تصاویــر 
ــی  ــرد. ماجــرا از جای ــاز ک ــری ب ــه کانت ــوز را ب دانش آم
ــر  ــار تصاوی ــه انتش ــم متوج ــا معل ــه آق ــد ک ــاز ش آغ
ــبکه های  ــرش در ش ــی او و همس ــی و خانوادگ خصوص
ــن کار از  ــه ای ــد ک ــاورش نمی ش ــد. او ب ــی ش اجتماع
ــی  ــس راه ــد؛ پ ــه باش ــام گرفت ــش انج ــوی اقوام س
ــر  ــن تصاوی ــار ای ــل انتش ــا از عام ــد ت ــتری ش دادگس

ــد. ــکایت کن ش
ــا  ــس فت ــه پلی ــکایتش ب ــا ش ــراه ب ــوان هم ــم ج معل
ارجــاع داده شــد تــا مأمــوران پلیــس در ایــن خصــوص 
بــه تحقیــق بپردازنــد. آقــای معلــم بــه مأمــوران گفــت: 
چنــدی پیــش از ســوی یکــی از آشــنایان متوجه انتشــار 
تصاویــر خانوادگــی خــودم و تصاویــر خصوصی همســرم 
در فضــای مجــازی شــدم. از تمــام کســانی کــه بــه ایــن 
ــا  ــردم؛ ام ــو ک ــتند، پرس وج ــی داش ــر دسترس تصاوی
ــروی  ــون آب ــدند و اکن ــر ش ــار تصاوی ــر انتش ــه منک هم
مــن در میــان همکارانــم در معــرض خطــر قــرار گرفتــه 

اســت.
و  فنــی  بافاصلــه عملیــات  فتــا  پلیــس  مأمــوران 
ــی و  ــه ردیاب ــدام ب ــرده و اق ــاز ک ــود را آغ ــی خ تخصص
ردزنــی عامــل یــا عامــان انتشــار ایــن تصاویــر کردنــد 
 15 نوجــوان  بــه شناســایی  منجــر  نهایــت  در  کــه 
ــر  ــی را منتش ــای خصوص ــه عکس ه ــد ک ــاله ای ش س
کــرده بــود. پســر جــوان بــه مرکــز پلیــس احضــار شــد. 
متهــم 15 ســاله کــه از دانش آمــوزان معلــم جــوان بــود 
وقتــی در مقابــل افســر پرونــده قــرار گرفــت، اتهامــش 
را پذیرفــت و در توجیــه کارش گفــت: چنــدی قبــل 
ــم مشــاجره ای  ــا آقــای معل ــان یکــی از دوســتانم ب می
ــم  ــر کنی ــا فک ــد ت ــث ش ــوع باع ــن موض رخ داد؛ همی
ــا  ــه م ــد؛ البت ــه کن ــا را تنبی ــد دارد م ــم قص ــای معل آق
ــا را  ــره م ــم دادن نم ــا ک ــان ب ــه معلمم ــم ک ــر کردی فک
ــم  ــل در فکــر بودی ــن دلی ــه همی ــه خواهــد کــرد. ب تنبی
کــه هــر طــور شــده از او انتقــام بگیریــم. البتــه تــاش 
هــم داشــتیم جــوری انتقــام بگیریــم کــه معلــم نفهمــد 
از طــرف مــا بــوده و هیــچ ردپایــی از مــا بــه جــا نمانــد؛ 
ــم  ــل فضــای مجــازی را انتخــاب کردی ــن دلی ــه همی ب
ــود کــه در فضــای مجــازی هیــچ  ــن ب و برداشــتمان ای
ــه مــن  ــز مشــخص نمی شــود. از ســوی دیگــر خال چی

از آشــنایان قدیمــی خانــواده همســر آقــای معلــم بــود 
ــم  ــل ه ــن دلی ــه همی ــد داشــتند؛ ب ــم رفت وآم ــا ه و ب
خالــه مــن جــزء فالوورهــای همســر آقــای معلــم بــود 
و بــه تصاویــر خصوصــی او کــه در اینســتاگرام و بــرای 
ــرد  ــال می ک ــد، ارس ــم بودن ــه خان ــه هم ــتانش ک دوس

ــت. ــی داش دسترس
یــک روز کــه تصاویــر را در گوشــی خالــه ام دیــدم 
ــم  ــای معل ــا از آق ــار آن ه ــا انتش ــا ب ــدم ت ــه ش وسوس
انتقــام بگیــرم؛ طــوری کــه خالــه ام متوجــه نشــود یــک 
ــره  ــودم ذخی ــی خ ــم و در گوش ــر گرفت ــی از تصاوی کپ
ــای  ــا در فض ــار آن ه ــه انتش ــدام ب ــپس اق ــرده و س ک
مجــازی همــراه بــا مطالــب کــذب کــردم. بــاورم 
از ســوی پلیــس فتــا  این قــدر زود  نمی شــود کــه 

ــم. ــده باش ــتگیر ش ــایی و دس شناس
ــن حــال ســرهنگ جــواد جهانشــیری، رئیــس  در همی
ــر  ــن خب ــام ای ــا اع ــای خراســان رضــوی، ب پلیــس فت
ــم  ــوی معل ــی از س ــه قضای ــت مرجوع ــا دریاف ــت: ب گف
جــوان بــه پلیــس فتــای شهرســتان کاشــمر مبنــی بــر 
انتشــار تصاویــر خانوادگــی وی در شــبکه های اجتماعــی، 
موضــوع در دســتورکار تیمــی از کارشناســان پلیــس 
ــا قــرار گرفــت. وی افــزود: کارشناســان پلیــس فتــا  فت
ــار  ــل انتش ــتند عام ــی توانس ــی های فن ــس از بررس پ
ــایی و  ــوان را شناس ــم ج ــن معل ــی ای ــر خصوص تصاوی
بــه پلیــس فتــا احضــار کننــد. وی گفــت: عامــل انتشــار 
ــا  ــه ب ــت در مواجه ــم اس ــان معل ــوز هم ــه دانش آم ک
ــزه  ــه ب ــت، ب ــار ندام ــن اظه مســتندات کشف شــده ضم
انتســابی اعتــراف و اعــام داشــت طــی آشــنایی قبلــی 
کــه خالــه ام بــا خانــواده همســر شــاکی داشــته، جــزو 
فالوورهــای همســر معلمــم بــوده و توانایــی دســتیابی به 
تصاویــر همســر وی را داشــته و پــس از مشــاجره ای کــه 
بیــن یکــی از دوســتانم بــا معلممــان )شــاکی( رخ داد، 
تصمیــم گرفتیــم بــا اســتفاده از تصاویــر بــه دســت آمــده 
بــه نوعــی از وی انتقــام بگیریــم. ســرهنگ جهانگیــری 
بــه افــراد ســودجو و کســانی کــه قصــد دارنــد از فضــای 
ــد ــتفاده کنن ــراد اس ــت اف ــک حیثی ــرای هت ــازی ب  مج

ــازی  ــای مج ــود در فض ــار خ ــب رفت ــدار داد: مراق هش
ــی در فضــای مجــازی از  ــچ حرکت ــه هی باشــند؛ چــرا ک
ــد.  ــان نمی مان ــس پنه ــوران پلی ــن مأم ــمان تیزبی چش

جام جم آنالین

زن جوانــی کــه ارتبــاط پنهانــی او بــا یکــی از بســتگان 
ــن  ــخ گفت ــرای پاس ــد، ب ــل او ش ــاز قت ــرش، زمینه س همس
ــی  ــده جنای ــده پیچی ــن پرون ــا ســؤال بی جــواب ای ــه ده ه ب
در مقابــل قاضــی ویــژه قتــل عمــد دادگســتری مشــهد قــرار 

ــت. گرف
ایــن زن ۳8 ســاله روز جمعــه هفتــه گذشــته بــا مراجعــه بــه 
کانتــری شــفای مشــهد بــه مأمــوران گفــت کــه شــوهرش 
 پســرخاله خــود را در منــزل مــادرش بــه قتــل رســانده 
و جنــازه او را درون چــاه فاضــاب انداختــه و متــواری شــده 

اســت.
بــه دنبــال اعــام ایــن موضــوع، کاظــم میرزایــی، قاضــی ویژه 
قتــل عمــد دادســرای عمومــی و انقــاب مشــهد، بــا صــدور 
دســتورات ویــژه ای خواســت اکیپــی از مأمــوران انتظامــی بــا 
کمــک مأمــوران آتش نشــانی بــه محــل اعــزام شــوند و بــه 

بررســی صحــت و ســقم اظهــارات ایــن زن بپردازنــد.
ــاه  ــل چ ــد داخ ــار جس ــدن آث ــدا ش ــا پی ــد ب ــی بع دقایق
ــی  ــان حــر عامل ــل واقــع در خیاب ــزل مــادر قات فاضــاب من
مقــام قضایــی نیــز در محــل حضــور یافــت و جنــازه مقتــول 
توســط مأمــوران آتش نشــانی از چــاه بیــرون کشــیده شــد. 
ــا  ــل ب ــر در مح ــی حاض ــک قانون ــه پزش ــات اولی در معاین
ــار ضــرب و جرحــی  وجــود فســاد نعشــی شــدید، هیــچ آث
ــود  ــردی حــدود ۳2 ســاله ب ــه م ــول ک ــازه مقت ــر روی جن ب
 مشــاهده نشــد و بــه منظــور انجــام معاینــات دقیق تــر 
و تعییــن علــت قطعــی مــرگ، جســد بــه پزشــکی قانونــی 

انتقــال یافــت.
ــه  ــوان را ک ــی زن ج ــم میرزای ــی کاظ ــال قاض ــن ح در همی
همچنــان مضطــرب و نگــران بــود، مــورد بازجویــی قــرار داد 
کــه درنتیجــه پرســش های هوشــمندانه مقــام قضایــی 
ــت  ــول برداش ــا مقت ــود ب ــی خ ــاط پنهان ــرده از راز ارتب  وی پ
و اعتــراف کــرد کــه از مدتــی قبــل از طریــق شــبکه اجتماعــی 
ــاط  ــوده، ارتب ــه پســرخاله شــوهرش ب ــول ک ــا مقت ــرام ب تلگ
ــی آن هــا ســرانجام  ــط پنهان برقــرار کــرده و ادامــه ایــن رواب
مــورد ظــن همســرش قــرار گرفتــه و او از ماجــرا باخبــر شــده 

اســت.
ایــن زن جــوان ادامــه داد کــه شــوهرش بــه همیــن دلیــل 
ــه او  ــرح دوســتی ریخــت و ب ــواد( ط ــا پســرخاله اش )ج ب
نزدیــک شــد تــا در فرصتــی مناســب بــه حســاب او برســد 
تــا اینکــه یــک روز ســر ســفره ناهــار بــه مــن گفــت کــه ایــن 
ــد  ــم و چن ــم می خوری ــا ه ــه ب ــت ک ــاری اس ــن ناه آخری
ــد  ــدا درآم ــه ص ــان ب ــگ خانه م ــه زن ــم ک ــد ه ــه بع دقیق
 بــا وحشــت از منــزل خــارج شــد و تاکنــون بازنگشــته 

است. 
ــی  ــودم و از طرف ــده ب ــکوک ش ــه او مش ــه ب ــم ک ــن ه م
کســی هــم از جــواد خبــری نداشــت، احتمــال دادم شــوهرم 
ــم                 ــری رفت ــه کانت ــل ب ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــته اس او را کش

ــر دادم. ــوع را خب و موض

ــارات ایــن زن جــوان، قاضــی میرزایــی دســتور  ــی اظه در پ
بازداشــت او را صــادر کــرد و ایــن در حالــی بــود کــه ســؤاالت 
بســیاری در ایــن پرونــده بی پاســخ مانــده و تــاش گســترده 
کارآگاهــان اداره ویــژه جنایــی نیــز بــرای دســتگیری متهــم 

بــه قتــل فــراری کــه وحیــد نــام دارد، آغــاز شــده بــود.
ایــن زن ۳8 ســاله بــار دیگــر مقابــل قاضــی ویــژه قتــل عمد 
ــا شــاید بعضــی ابهامــات موجــود را برطــرف  قــرار گرفــت ت
ــی  ــق و مبتن ــه ســؤاالت دقی ــد. او ســرانجام در پاســخ ب کن
بــر تجربــه مقــام قضایــی گفــت کــه چنــد روز قبــل از وقــوع 
ایــن جنایــت، شــوهرش بــا بیــان اینکــه مــادرش بــه زودی 
ــتن  ــا گذاش ــته ب ــت، از وی خواس ــد رف ــافرت خواه ــه مس ب
 قــراری صــوری جــواد را بــه خانــه مــادر همســرش بکشــاند 
در آنجــا بــه او شــربت آلــوده بــه قــرص خــواب آور بخورانــد 
و پــس از بیهــوش شــدن او، خــودش خــارج شــود و دیگــر 
بــه هیــچ کاری کار نداشــته باشــد و او ســپس آمــده و جــواد 
را می کشــد و جنــازه اش را هــم درون چــاه فاضــاب داخــل 

ــدازد. ــاط می ان حی
وی گفــت: امــا مــن ایــن پیشــنهاد وحیــد را قبــول نکــردم 
ــه ناهــار  ــه طــاق کــرد. روز پنجشــنبه ک ــد ب ــد تهدی هــر چن
می خوردیــم، او گفــت کــه ایــن آخریــن ناهــاری اســت 
کــه بــا هــم می خوریــم و چــون مضطــرب بــود و در ضمــن 
ــری نداشــتم، حــدس زدم کــه کار  ــی از جــواد هــم خب مدت
ــگام  ــن هن ــت. در همی ــته اس ــواد را کش ــرده و ج ــود را ک خ
ــن  ــه تلف ــواب دادن ب ــغول ج ــگ زد، مش ــد زن ــن وحی تلف
ــابی  ــد حس ــد. وحی ــدا درآم ــه ص ــم ب ــگ در ه ــه زن ــود ک ب
وحشــت زده شــد؛ گوشــی اش را همانجــا انداخــت و بــه 
ــود.  ــی از همســایه ها ب ــت. صــدای یک ــاط رف ســمت در حی
در را بــاز کــرد، بــا عجلــه خــارج شــد و دیگــر برنگشــت؛ مــن 
ــرف  ــه اش آن ط ــوز خال ــتم، هن ــی اش را برداش ــی گوش وقت
ــع  ــن را قط ــم و تلف ــه او گفت ــرا را ب ــود؛ ماج ــر ب ــط منتظ خ
ــا  ــت؛ ام ــاعت گذش ــد س ــه داد: چن ــوان ادام ــردم. زن ج ک
خبــری از وحیــد و جــواد نبــود. بــه خواهــر همســرم زنــگ 
ــه  ــد، ب ــا شــب نیام ــر ت ــت اگ ــه گف ــم ک زدم و ماجــرا را گفت
پلیــس خبــر می دهیــم. بعــد هــم از بــرادرم مشــورت گرفتــم 
و بعــد هــم بــه کانتــری شــفا رفتــم و موضــوع را خبــر دادم. 
در همیــن حــال قاضــی کاظــم میرزایــی بــا بیــان اینکــه بــا 
توجــه بــه آثــار و شــواهد موجــود در صحنــه جنایــت و کشــف 
جســد، همچنــان تناقض هایــی در اظهــارات همســر مقتــول 
ــرای  ــترده ای ب ــات گس ــه تحقیق ــرد ک ــد ک ــود دارد، تأکی وج
حــل معمــای پیچیــده ایــن جنایــت در حــال انجــام اســت 

کــه امیــد داریــم هــر چــه زودتــر بــه نتیجــه برســد.
ــار و شــواهدی  ــود هیــچ آث ــن ابهامــات را نب ــه ای وی از جمل
ــل  ــز در مح ــول و نی ــد مقت ــر روی جس ــرح ب ــرب و ج از ض
ــت  ــن لخ ــول( و همچنی ــادر مقت ــزل م ــد )من ــف جس کش
بــودن جســد و پیــدا نشــدن البســه او در محــل عنــوان کــرد 

ــده افــزوده اســت. رکنــا ــه پیچیدگــی ایــن پرون کــه ب
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در  را  شــرط بندی  کلمــه  اســت  کافــی 
و  ده هــا  تــا  اینترنــت جســت وجو کنیــد 
ــش  ــف پی ــا ســایت مختل شــاید هــم صده
روی شــما بــاز شــود؛ ســایت هایی کــه بــرای 
هــر نــوع مســابقه ای حاضــر بــه شــرط بندی 

ــتند.  هس
ــدار  ــبه پول ــد یک ش ــت دارن ــیاری دوس بس

شــوند یــا بــه اصطــاح ره صــد ســاله را 
ــم  ــل ه ــن عام ــد؛ همی ــی کنن ــبه ط یک ش
ــد  ــی بزنن ــه کارهای ســبب می شــود دســت ب
ــدارد. پدیــده  کــه معمــوال عاقبــت خوشــی ن
شــرط بندی هــم یکــی از روش هایــی اســت 
ــغ  ــه مبال ــیدن ب ــرای رس ــراد ب ــن اف ــه ای ک

کان طــی می کننــد.
»قمــار« یــا »شــرط بندی« در لغــت بــه  
معنــای »هــر نــوع بــازی ای اســت کــه در آن 

ــه شــود.«  ــا باخت ــرده ی ــی ب پول
 بــر اســاس آنچــه در دایرة المعــارف »فریــد 
وجــدی« آمــده، »قمــار از دیربــاز میــان 
ــم  ــان قدی ــود و از یونانی ــروف ب ــا مع ملت ه
بــه  جــز مــردم جمهــوری اســپارت، کســی آن 
ــوران روم  ــیاری از امپرات ــرد. بس ــرام نک را ح
ــازی داشــتند و گاه  ــه قمارب ــراوان ب ــه ف عاق

در آن مبلــغ هنگفتــی می باختنــد.
 قمار در ایران

در اســام قمــار حــرام و شــرط بندی بــه جــز 
 در  ســوارکاری و تیرانــدازی حــرام اســت 
و بــر همیــن اســاس در کشــور مــا نیــز قمــار 
جــرم محســوب می شــود و قانونگــذار در 
مــواد ۷05 تــا ۷11 قانــون مجــازات اســامی 
 بــه  تفصیــل بــه ایــن موضــوع پرداختــه 
کــرده  تعییــن  را  مقــرر  مجازات هــای  و 

اســت. 
ــامی  ــازات اس ــون مج ــاده ۷05 قان ــق م طب
ممنــوع  وســیله ای  هــر  بــا   قماربــازی 
و مرتکبــان آن بــه یــک تــا شــش مــاه 
ــوم  ــاق محک ــه ش ــا ۷4 ضرب ــا ت ــس ی حب
می شــوند و در صــورت تجاهــر بــه قماربــازی 
بــه هــر دو مجــازات محکــوم خواهنــد شــد. 
همچنیــن بــر اســاس مــاده ۷06، هــر کــس 
ــازی را  ــه قمارب آالت و وســایل مخصــوص ب
بخــرد یــا حمــل یــا نگهــداری کنــد، بــه یــک 
تــا ســه مــاه حبــس یــا تــا 500 هــزار تــا یــک 
میلیــون و 500 هــزار ریــال جــزای نقــدی 

ــود.  ــوم می ش محک
طبــق مــاده ۷0۷ نیــز هــر کــس آالت و 
ــازی را بســازد  ــه قمارب وســایل مخصــوص ب
ــرار  ــروش ق ــرض ف ــا در مع ــد ی ــا بفروش ی
ــار  ــا در اختی ــد ی ــارج وارد کن ــا از خ ــد ی ده
ــک  ــا ی ــاه ت ــه ســه م ــرار دهــد، ب دیگــری ق
ــزار  ــون و 500 ه ــک میلی ــس و ی ــال حب س
ــال جــزای نقــدی محکــوم  ــا 6 میلیــون ری ت

می شــود. 
ــر  ــد: ه ــون می افزای ــن قان ــاده ۷08 همی م
کــس قمارخانــه دایــر کنــد یــا مــردم را 
بــرای قمــار بــه آنجــا دعــوت کنــد بــه شــش 
ــون  ــا از ۳ میلی ــس ی ــال حب ــا دو س ــاه ت م
تــا 12 میلیــون ریــال جــزای نقــدی محکــوم 

می شــود. 
ــباب  ــام اس ــز تم ــاده ۷09 نی ــاس م ــر اس  ب

و نقــود متعلــق بــه قمــار حســب مــورد 
ضبــط  جریمــه  بــه  عنــوان  یــا  معــدوم 

 . د می شــو
ــه  ــخاصی ک ــز اش ــاده ۷10 نی ــاس م ــر اس ب
بــرای  معــد  اماکــن  یــا  قمارخانه هــا  در 
 صــرف مشــروبات الکلــی موضــوع مــواد ۷01 
ــوی  ــه  نح ــا ب ــد ی ــت کنن ــول خدم و ۷05 قب
ــن  ــل اماک ــن قبی ــده ای ــه دایرکنن ــا ب از انح
ــوند  ــوب می ش ــاون محس ــد، مع ــک کنن کم
ــی  ــد؛ ول ــرم را دارن ــر در ج ــازات مباش و مج
ــوال  ــاع و اح ــه اوض ــر ب ــد نظ دادگاه می توان
و میــزان تأثیــر عمــل معــاون مجــازات را 

ــد. ــف ده تخفی
ــه  ــده ک ــز آم ــون نی ــن قان ــاده ۷11 ای  در م
هــرگاه یکــی از ضابطــان دادگســتری و ســایر 
مأمــوران ذی صــاح از وجــود اماکــن مذکــور 
در مــواد ۷04 و ۷05 و ۷08 یــا اشــخاص 
مذکــور در مــاده ۷10 مطلــع باشــند و مراتــب 
را بــه مقامــات ذی صــاح اطــاع ندهنــد یــا 
ــی  ــد، در صورت ــزارش کنن ــع گ ــاف واق برخ
کــه بــه  موجــب قانونــی دیگــر مجــازات 
شــدیدتری نداشــته باشــند، بــه ســه تــا 
شــش مــاه حبــس یــا تــا ۷4 ضربــه شــاق 

می شــوند. محکــوم 
 قمار اینترنتی

ــتفاده  ــترش اس ــا گس ــر ب ــال های اخی در س
ــوان  ــت عن ــدی تح ــده جدی ــت، پدی از اینترن
قمــار اینترنتــی بــه راه افتــاده کــه طرفــداران 

ــیاری دارد. بس
ــوان شــرط بندی  ــار تحــت عن ــوع قم ــن ن  ای
ــا  ــی دارد و ب ــال رواج فراوان ــژه در فوتب به وی
وجــود هشــدارها و تــاش پلیــس متاســفانه 
ــترش  ــال گس ــه روز در ح ــده روزب ــن پدی ای

اســت. 
ــون  ــز تاکن ــایت ها نی ــن س ــردن ای ــر ک فیلت
ــه محــض  ــرا ب نتیجــه ای نداشــته اســت؛ زی
فیلتــر شــدن یکــی، چندیــن و چنــد ســایت 
دیگــر ماننــد قــارچ از جایــی دیگــر ســر 

برمی آورنــد.
 گرایش به قمار

پــای ثابــت ایــن ســایت های شــرط بندی 
هســتند.  جوانــان  و  نوجوانــان  بیشــتر 
می کننــد  فکــر  افــراد  ایــن  از  بســیاری 
ــرای  ــه ب ــا ماهان ــه ی ــه روزان ــی ک ــغ اندک مبل

ــت  ــدری نیس ــد، آنق ــرف می کنن ــرط بندی ص ش
کــه تاثیــری در زندگی شــان داشــته باشــد. برخی 
هــم فکــر می کننــد بخــت و اقبــال روزی 
بــه سراغشــان خواهــد آمــد و می تواننــد 

ثروتمنــد شــوند.  یک شــبه 
ــک  ــار ی ــه قم ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ام
ــن  ــت. ای ــادآور اس ــدت اعتی ــه ش ــده ب پدی
اعتیــاد باعــث می شــود فــرد هــر بــار تقــای 
بیشــتری انجــام دهــد و در ایــن باتــاق 
ــه  ــرادی ک ــد اف ــم نبوده ان ــرورود. ک بیشــتر ف
ــد. ــان را باخته ان ــه دار و ندارش ــار هم در قم

 زیر پوست قمار
ــازی  ــک ب ــی، ی ــا شــرط بندی اینترنت قمــار ی
ــایت های  ــرا س ــت؛ زی ــت اس ــر باخ ــک  س ی
ماجــرا  ایــن  برگزارکننــدگان  و  دایرکننــده 
ــن  ــواره ای ــد و هم ــرر نمی کنن ــت ض هیچ وق
بازیکنــان نگون بخــت هســتند کــه ضــرر 

 . می کننــد
حتــی در بهتریــن حالــت هــم یــک بازیکــن 
پــس از چنــد بــرد، در نهایــت معــادل آنچــه 
ــتر از  ــی بیش ــع حت ــتر مواق ــرده و در بیش ب

ــازد.  ــرده را می ب ــه ب آنچ
حتــی اگــر فــردی خیلــی خوش شــانس 
ــوال  ــوب، معم ــرد خ ــد ب ــس از چن ــد، پ باش
ــا  ــب ی ــه تقل ــه بهان ــرد را ب ــایت ها ف ــن س ای
بهانه هــای واهــی دیگــر از ســایت حــذف 
می کننــد و امــکان فعالیــت دوبــاره را بــه آن 

کاربــر نمی دهنــد.
متاســفانه بــه دلیــل قبــح ایــن پدیــده 
در طــی ســالیان اخیــر کمتــر دربــاره آن 
ــورت  ــی ص ــدی جامعه شناس ــای ج بحث ه
ــه  ــی ک ــیاری از نوجوانان ــت. بس ــه اس گرفت
از نیــت و  ایــن اعتیــاد می شــوند  اســیر 
هیــچ  شــرط بندی  ســایت های  ســازوکار 

اطاعــی ندارنــد. 
ــی  ــابقه پیش بین ــد مس ــی مانن ــه کارهای البت
ســایت برنامــه نــود، یکــی از راهکارهــای 
خــوب ســال های اخیــر بــوده کــه ایــن 
ــالم  ــی س ــه رقابت ــل ب ــوم را تبدی ــده ش پدی
ــه  و مفــرح کــرده اســت؛ امــا ایــن ســایت ب
تنهایــی نمی توانــد در مقابــل ایــن حجــم 
رنــگ  شــرط بندی  ســایت های  از  عظیــم 
و وارنــگ مقابلــه کنــد و نیــاز اســت در 
وهلــه اول رســانه ها به ویــژه رســانه ملــی 
بــه  زمینــه  ایــن  در  را  الزم  آموزش هــای 
نوجوان هــا بدهنــد و در کنــار ایــن مســابقات 
ــرای  ــود ب ــه ن ــابقه برنام ــد مس ــرح مانن مف
ــد ایجــاد شــود  ــای عاقه من ــت کاربره فعالی
تــا ایــن افــراد فــارغ از کاهبرداری هــای 
ــت  ــه رقاب ــی ب ــت قانون ــک فعالی ــج در ی رای

بپردازنــد.

کیمیای وطن بررسی کرد:

پیدا و پنهان شرط بندی
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در هفتــه گذشــته، رویدادهــای مهمــی در منطقــه بــه وقــوع 
پیوســت کــه دامنــه آن هــا ممکــن اســت منجــر بــه دگرگونــی 

اساســی در جهت گیــری بازیگــران منطقــه ای شــود.
پیشــروی نیروهــای ارتــش ســوریه و مقاومــت بــه ســمت 
مرزهــای مشــترک بــا عــراق )گــذرگاه مــرزی تنــف شــماره 
10(، حملــه نیروهــای بســیج مردمــی عــراق بــه غــرب موصل 
و پاک ســازی نقــاط تکفیری خیــز مناطــق مــرزی بــا ســوریه، 
قــرارداد ســنگین نظامــی عربســتان ســعودی بــا آمریــکا، از 
ــی  ــت جهت ده ــن اس ــه ممک ــت ک ــی اس ــن حوادث مهم تری
ــت  ــادی تح ــای زی ــرای مدت ه ــوریه را ب ــا در س ــه نبرده ب
تأثیــر خویــش قــرار بدهــد. در شــماره آینــده دربــاره قــرارداد 
نظامــی عربســتان ســعودی و پیشــروی نیروهــای عراقــی 

بیشــتر خواهیــم نوشــت.
در ســوریه تمرکــز نیروهــای ارتــش بــر جنــوب و مرکــز ایــن 
ــه  کشــور اســت. مناطــق حاشــیه ای شــهر دمشــق و منطق
قلمــون )شــماره 11(، مناطــق حاشــیه ای در شــمال و جنــوب 
شــرق تدمــر و ســه راهی ظاظــا کــه نقطــه بیــن  راهــی بــرای 
رســیدن بــه گــذرگاه مــرزی تنــف اســت، نقطــه ثقــل درگیری 

و تصمیمــات کالن در ســوریه اســت.
درگیری هــا در شــمال ســوریه معطــوف بــه نبردهــای ارتــش 
ــرار دارد  ــکا ق ــت آمری ــه تحــت حمای ــک ســوریه ک دموکراتی
بــا تروریســت های داعــش در شــمال شــهر رقــه در جریــان 
اســت )شــماره 9(. پیشــروی نیروهــای ارتــش دموکراتیــک 
ــر مذاکــره  ــار ضدونقیضــی مبنــی ب ــد اســت. اخب بســیار کن
ــش  ــت های داع ــا تروریس ــک ب ــش دموکراتی ــای ارت نیروه
ــت ها  ــت تروریس ــه و عزیم ــهر رق ــروج از ش ــنهاد خ و پیش

بــه ســمت شــهر تدمــر )شــماره 6( از ســوی منابــع نزدیــک 
بــه وزارت دفــاع روســیه در منابــع خبــری درز کــرده اســت. 
اتفاقــی کــه ســبب شــده ایــن قضیــه در منابــع خبــری جدی 
گرفتــه شــود، منتشــر شــدن تصاویــری از یــک کاروان عظیم 
ــش از 60  ــه بی ــش ک ــی داع ــکال و نظام ــای تاکتی خودروه
خــودرو تخمیــن زده می شــود، در حــال عزیمــت بــه ســمت 
مناطــق حاشــیه ای شــهر تدمــر بــود کــه در یــک غافلگیــری 
 شــبانه توســط نیــروی هوایــی ســوریه کل کاروان نابــود 
و باعــث شــد حملــه شــبانه بــه شــهر تدمــر برخــالف دفعــه 

قبــل نــاکام بمانــد. 
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در نزدیکــی شــهر تدمــر 
در مرکــز ســوریه، تعــداد زیــادی چاه هــای نفــت و گاز وجــود 
ــای  ــن چاه ه ــش، ای ــد داع ــع درآم ــن مناب ــه مهم تری دارد ک

نفــت اســت.
ــش  ــروی ارت ــای نی ــل کردن ه ــار و معط ــت اخب ــن دس ای
دموکراتیــک در پشــت دروازه هــای پایتخــت خالفــت، یعنــی 
ــن حــدس و گمــان می شــود  ــت ای ــه، باعــث تقوی شــهر رق
کــه معاملــه ای بــزرگ بــر ســر شــهر رقــه در جریــان 
اســت؛ وگرنــه تصــرف شــهر رقــه بــدون مداخلــه مســتقیم 
ــی  ــازه کار و تفنن ــای ت ــده نیروه ــی از عه ــای آمریکای نیروه
ــود. قســمت اعظــم  ارتــش دموکراتیــک ســاخته نخواهــد ب
پیشــروی ایــن نیروهــا در مناطــق شــمالی ســوریه، مدیــون 
بمباران هــای دقیــق نیــروی هوایــی ارتــش آمریکاســت 
ــک  ــش دموکراتی ــه باعــث شــد عمــده پیشــروی های ارت ک
ــا  ــا نبردهــای ســنگین ب ــه  صــورت پیــاده روی )!( باشــد ت ب
نیروهــای داعــش کــه جــزو حرفه ای تریــن و کارآزموده تریــن 
تروریســت های عالــم هســتند؛ تروریســت هایی کــه 6 

ــروز شــده  ــرد پی  ســال )گاه بیشــتر( در شــرایط ســخت نب
و شکســت  خورده انــد، بــه ایــن راحتــی تســلیم ایــن نیروهــا 
در داخــل نبــرد شــهری نخواهنــد شــد؛ چــه آنکــه مهم تریــن 
ــا،  ــک در نبرده ــش دموکراتی ــای ارت ــدرت نیروه ــور ق فاکت
ــی خــود  ــای شــهری کارای ــی، در نبرده ــروی هوای ــی نی یعن
را از دســت می دهــد. از ســوی دیگــر رفتارهــای ترامــپ 
ــی  ــد نظام ــات ارش ــخنان مقام ــکا و س ــور آمری رئیس جمه
آمریــکا در منطقــه ایــن ظــن و گمــان را هرچــه بیشــتر تقویت 
ــمت  ــه س ــی ب ــروی زمین ــزام نی ــال اع ــه احتم ــد ک می کن
ســوریه بســیار ضعیــف اســت و تنهــا حضــور مستشــاری در 
ــزارش  ــکا در گ ــار آمری ــن رفت ــد. )اســتراتژی ای ــا دارن نبرده

بعــدی بررســی خواهــد شــد.(
نکتــه دیگــری کــه نبایــد دور از ذهــن دانســت، عقب نشــینی 
ــماره 8(  ــزور )ش ــهر دیرال ــمت ش ــه س ــش ب ــای داع نیروه
اســت. بــا ایــن کار هــم نیروهــای داعــش بیشــتر متمرکــز 
می شــوند، هــم دســت بــه عملیــات ســنگین بــرای تصــرف 
نیمه محاصره شــده شــهر از دســت نیروهــای ارتــش ســوریه 
خواهنــد زد و هــم باعــث عــدم تمرکــز نیروهــای ارتــش بــه 

نقــاط حیاتــی جنــوب ایــن کشــور اســت. 
مســیر طوالنــی شــهر رقــه تــا دیرالــزور و نیــز حســاس شــدن 
نیروهــای روســی و ســوری در ایــن مســیر، باعــث می شــود 
ایــن تحــرکات دور از چشــمان ارتــش ســوریه نباشــد و ماننــد 
ــودی  ــه ســمت تدمــر، سرنوشــتی جــز ناب کاروان اعزامــی ب

ــته باشند. نداش
ممکــن اســت بــه اذهــان خطــور کنــد چگونــه داعــش کــه 
 در ابتــدای تشــکیل این قــدر قدرتمندانــه عمــل می کــرد 
و شــهرها را یکــی پــس از دیگــری پشــت ســر می گذاشــت 
اینــک این قــدر ناتــوان شــده کــه بــرای تصــرف مناطــق تحت 
تصرفــش بیــن نیروهــای مختلــف مســابقه بــه وجــود آمده!

 کوتاه تریــن جــواب بــه ســر آمــدن عمــر ایــن گــروه اســت. 
پشــتیبانان منطقــه ای ایــن گــروه وقتــی حــد نهایــی قــدرت 
داعــش را مشــاهده کردنــد و نیــز توجــه جامعــه بین الملــل 
بــه  ســوی داعــش معطــوف شــد، دســت از حمایــت از ایــن 

گــروه کشــیدند. 
ــان و  ــداد جنگجوی ــش تع ــع کاه ــه تب ــه و ب ــش بودج کاه
کاهــش روحیــه مبــارزه و جنگندگــی باعــث شــده تــا داعش 
هم اینــک بــه  عنــوان تنهــا یــک بــرگ ســوخته مطــرح باشــد 
کــه قدرت هــای پیرامــون تنهــا در پــی تقســیم مناطــق تحــت 
تصرفــش باشــند. بــه امیــد خــدا و در فرصت هــای آتــی بــه 

عوامــل ضعــف و قــدرت داعــش خواهیــم پرداخــت.
در ســمت دیگــر در جنــوب شــرقی اســتان حلــب و ســمت 
غــرب شــهر رقــه، نیروهــای ارتــش ســوریه بــا عقــب رانــدن 
داعــش از فــرودگاه جــراح و روســتاهای اطــراف قدم به قــدم 
ــب  ــرق حل ــوب ش ــش در جن ــگاه داع ــن پای ــه بزرگ تری ب

ــک می شــوند )شــماره 1(.  ــی شــهر مســکنه نزدی یعن
بــا تصرفــات نیروهــای عمل کننــده در جنــوب شــرق حلــب 
فاصلــه بــا دروازه هــای شــهر اســتراتژیک مســکنه بــه کمتــر 
ــه،  ــر رســیده اســت. روســتاهای المــرزن، کناوی از 3 کیلومت
محســنه، رســم حمــام غربــی، جمیلیــه و مزرعــه ثانیــه در 
حمــالت اخیــر ارتــش ســوریه آزاد شــدند و ارتــش ســوریه 
بــا آزاد کــردن روســتاهای »موالــح شــمالیة، موالــح جنوبیــة، 
ــة  ــب، خرب ــة الذی ــات، خرب ــة، طعوس ــتریحه، رمضانی مس
حســون، شــیحه، العبــس و وادی الموالــح« بــه دروازه هــای 
ــینی  ــا عقب نش ــود. ب ــک می ش ــکنه نزدی ــهر مس ورودی ش
احتمالــی داعــش از ایــن شــهر، عقبــه داعــش بــه  صــورت 
ــور  ــش مجب ــت و داع ــد رف ــت خواه ــادی از دس ــیار زی بس
می شــود تــا مناطــق زیــادی عقب نشــینی کنــد. البتــه ذکــر 
ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه ایــن نقطــه در حــال حاضــر 
اولویــت نبــرد بــرای مقاومت نیســت و بیشــتر نیروهــای این 
ــا مناطــق  ــق  شــده اند ت ــر تزری ــات جنوبی ت ــه جبه ــه ب منطق

ــد. ــا ســوریه را تصــرف کنن ــرزی ب ــر م حیاتی ت
از ســوی جنــوب نیــز نیروهــای ارتــش بــا حملــه از شــمال 
ــال  ــن در ح ــی قریتی ــرب یعن ــاط 2 و 6( و از غ ــر )نق تدم
ــت  ــق و تح ــن مناط ــرف ای ــرای تص ــوق ب ــک ط ــاد ی ایج
محاصــره قــرار دادن نیروهــای داعــش هســتند. بــا توجــه به 
ماهیــت جغرافیایــی ایــن مناطــق، تصرف ایــن مناطــق دور از 

ــود. دســترس نخواهــد ب
خالــی از لطــف نیســت نحــوه نبــرد نیروهــای عمل کننــده در 
ــده در جنــوب  ایــن منطقــه بیــان شــود. نیروهــای عمل کنن
شــرق حلــب عمدتــا از نیروهــای تایگــر فــورس یــا نیروهــای 
ببــر هســتند. فرمانــده ایــن نیروهــا »ســهیل حســن« اســت 
کــه بــا تأکیــد بــر اصــل مهــم حفــظ جــان نیروهــای نخبــه 
 عمــل می کنــد؛ محاصــره یــک منطقــه مهــم از ســه ســمت 
ــر  ــمن زی ــای دش ــی نیروه ــه؛ وقت ــدید منطق ــاران ش و بمب
بمبــاران ســنگین و نیروهــای چریکــی نخبــه قــرار می گیرنــد 
بــا بــاز بــودن یــک محــور بــه عقب نشــینی دســت می زننــد. 
ــب در  ــوب شــرقی اســتان حل ــان در جن ــدی کــه همچن رون

ــان اســت. جری
 نبرد مهم در جنوب سوریه!

بادیــه ســویدا )شــماره 5( و بادیــه دمشــق )شــماره 11 و 4( 
ــای  ــل کنش ه ــد، مح ــری باش ــل درگی ــه مح ــش از آنک بی
سیاســی و نظامــی پنهــان و آشــکار اســت؛ از تهدیــدات 

ــه نیروهــای مقاومــت! ــدون واهم ــا حضــور ب ــکا ت آمری
پــس از آنکــه نیروهــای دروزی متحد ارتش از شــرق اســتان 
ــی  ــاط بیابان ــه پاک ســازی نق ســویدا )شــماره 5( شــروع ب
جنــوب ســوریه کردنــد و نیروهــای ارتــش و رزمنــدگان عراقی 
از شــرق دمشــق )شــماره 11( شــروع بــه حرکــت بــه  ســوی 
جنــوب کردنــد، تکاپوهــای سیاســیون و پیغام هــا و تهدیــدات 

بــه اوج رســید.
ــذرگاه و  ــن گ ــردی ای ــت راهب ــه اهمی ــته ب ــزارش گذش در گ
جــاده ارتباطــی اشــاره و بیــان شــد اگــر این مســیر به دســت 
ــود  ــن ش ــازی و تأمی ــش پاک س ــت و ارت ــای مقاوم نیروه
ــال  ــرای انتق ــاط در غــرب آســیا ب ــن نق یکــی از راهبردی تری
تــدارکات از ایــران بــه عــراق و ازآنجــا بــه ســوریه گشــایش 
می یابــد. ســابق بــر ایــن، نحــوه ارســال تــدارکات بــه  صــورت 
دریایــی و هوایــی بــود کــه هــم هزینه هــای بســیاری داشــت 
و هــم ممکــن بــود بــا کارشــکنی هایی در مســیر مواصالتــی 
ــوی  ــوئز از س ــال س ــدب و کان ــاب المن ــه ب ــی از تنگ دریای
نیروهــای ائتــالف عربــی و کشــور مصــر مواجــه شــویم؛ ولــی 
ــق  ــه مناط ــره ب ــدارکات، یکس ــیر، ت ــن مس ــایش ای ــا گش ب
اشــغالی جــوالن منتهــی می شــوند و صهیونیســت هایی کــه 
فکــر تجزیــه غــرب آســیا را در ســر می پروراندنــد درنهایــت بــا 
حضــور بی واســطه نیروهــای مقاومــت در مرزهــای جــوالن 
ــدت و  ــه ش ــه متوج ــن پیش زمین ــا ای ــوند. ب ــه می ش مواج

حــدت ایــن عملیــات خواهیــد شــد.
از ســویی دیگــر حضــور نیروهایــی آمریکایــی و انگلیســی که 
ــماره 10(  ــف )ش ــرزی تن ــذرگاه م ــرز اردن وارد گ ــق م از طری
شــده اند و هشــدارهایی کــه از طریــق مبــادی دیپلماتیــک بــه 
نیروهــای ارتــش ســوریه و نیروهــای متحــد ارســال می شــد 
ــه رو کــردن برگ هــای  ــن شــروع ب ــود طرفی باعــث شــده ب
ــه  ــه نظــر می رســد ک ــار ب ــن اخب ــق آخری ــد و طب ــده کنن برن
نیروهــای آمریکایــی و انگلیســی ایــن گــذرگاه را تــرک کــرده 

. شند با
ــذرگاه  ــن گ ــر از ای ــه کم اهمیت ت ــی ک ــر هدف ــویی دیگ از س
نیســت، آزادســازی شــهر دیرالــزور )شــماره 8( از محاصــره 
ــن  ــدت چندی ــه م ــه ب ــای داعــش اســت؛ شــهری ک نیروه

ســال در محاصــره قــرار دارد و پشــتیبانی و آذوقــه و تــدارکات 
از طریــق هوایــی بــرای مــردم و مدافعــان ایــن شــهر بارریزی 

می شــود.
ــخنه  ــهر س ــهر، ش ــن ش ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــدم اولی ق
ــا  ــرار دارد. ب ــزور ق ــیر دیرال ــه در مس ــت ک ــماره 7( اس )ش
محاصــره ســخنه فاصلــه تــا دیرالــزور بــه حوالــی 100 کیلومتر 
خواهــد رســید کــه طــی ایــن فاصلــه در مناطــق بــاز و بیابانی 
ــدد  ــد و تع ــنگین و قدرتمن ــی س ــتیبانی هوای ــا پش ــا ب تنه
ــا وجــود ایــن پیش شــرط ها  ــود. ب  نیروهــا میســر خواهــد ب
ــه در دســترس  ــر از دو هفت ــن مســافت شــاید کمت طــی ای

ــود. خواهــد ب
عقبــه پشــتیبانی ایــن عملیــات بــه قریتیــن و شــمال تدمــر 
)نقــاط 2 و 3( برمی گــردد. جایــی کــه ارتــش ســوریه بــرای 
ــردن  ــوده ک ــود و آس ــتیبانی خ ــد پش ــردن کمربن ــم ک محک
خیــال خــود شــروع بــه پیشــروی در مواضــع داعــش کــرده 
اســت. داعــش در ایــن نقــاط بســیار دچــار ضعــف شــده و 
روحیــه تهاجمــی ایــن گــروه بــه  صــورت کامــل از بیــن رفتــه 
اســت و نیروهــای مقاومــت و ارتــش ســوریه می تواننــد بــا 
ــودی هرچــه ســریع تر  ــق، زمینه ســاز ناب ــن مناط تصــرف ای

داعــش باشــند.
ــش  ــوریه را نمای ــت س ــی از وضعی ــای کل ــف، نم ــه ال نقش
می دهــد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه نقطــه 1 کــه در نقشــه 
ــت  ــه دس ــش ب ــط ارت ــره توس ــا محاص ــده، ب مشخص ش
نیروهــای مقاومــت آزاد شــده و تروریســت ها پیــش از 
محاصــره شــدن، منطقــه را بــه  صــورت شــبانه تخلیــه کــرده 

ــد. بودن
ــه  ــا ب ــن نبرده ــری را از ای ــار دقیق ت ــدی اخب ــزارش بع در گ

ــم رســاند. اطــالع شــما خواهی
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ــط عمومــی  ــران رواب ــر نیــرو در همایــش مدی قائم مقــام وزی
صنعــت آب و بــرق در اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: صنعت 
آب و بــرق، یــک فعالیــت اجتماعــی اســت و بایــد بتوانیــم بــا 

مــردم ارتبــاط مؤثــر برقــرار کنیــم. 
   ســتار محمــودی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد مســئوالنه 
ــا مــردم برخــورد  و متواضعانــه و از جانــب خــود بدهکارانــه ب
ــت:  ــت، گف ــی اس ــای خاص ــد آموزش ه ــن نیازمن ــم و ای کنی
در بیشــتر کشــورهای دنیــا، فــردی کــه می خواهــد خدمــات 
عمومــی ارائــه دهــد، بایــد آمــوزش روابــط عمومــی را در کنــار 

ــق شــود. ــا در کارش موف ــد ت آموزش هــای تخصصــی ببین
 وی درخصــوص انتظاراتــی کــه می تــوان از روابــط عمومی هــا 
ــت محیطی  ــگاه زیس ــا ن ــد در کاره ــد: بای ــادآور ش ــت، ی داش
ــم آنچــه در ایــن صنعــت  و فرهنگــی داشــته باشــیم و بدانی

ــا نیــاز افــراد باشــد. ســاخته می شــود، بایــد متناســب ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بحــث مدیریــت مصــرف نیــاز بــه 
ــا  ــط عمومی هــای م ــزود: اگــر رواب ــق شــاهکار اســت، اف خل
ــا  ــرای کاهــش مصــرف ب ــد و ب ــه دســت هــم دهن دســت ب
شــیوه های هنرمندانــه 1000 مــگاوات صرفه جویــی در مصــرف 
بــرق داشــته باشــند، در زمینه هــای آب و خدمــات فاضــالب 
ــب  ــوان در قال ــز می ت و شــیوه های مصــرف در کشــاورزی نی

ــه مــردم کاهــش مصــرف را محقــق کــرد.  اطالع رســانی ب
در  صرفه جویانــه  نگاه هــای  واقــع  در  داد:  ادامــه  وی 

حــال حاضــر بیشــتر بــه ســمت  شــهر ها رفتــه؛ ولــی 
ــت  ــه حفاظ ــرا ک ــت؛ چ ــی نیس ــگاه کامل ــه ن ــم ک ــد بدانی  بای
ــه همــراه روســتا ها تکمیــل می شــود  و صیانــت در شــهر ها ب
ــت و  ــای گش ــازی گروه ه ــل فعال س ــی مث ــای مقطع و کاره
ــاه  ــرای زمــان کوت بازرســی و انجــام کارهــای قهــری فقــط ب

جوابگــو خواهــد بــود.
ــات گســترده ای  ــا امکان ــه داد: م ــرو ادام ــر نی ــام وزی قائم مق
ــره ای اســتفاده می شــود؛ پــس  ــه صــورت جزی ــم کــه ب داری

بایــد ایــن نقیصــه را رفــع کنیــم.
وی بــه هنــر کار روابــط عمومی هــا در پیشــبرد جلــب رضایــت 
مــردم اشــاره کــرد و افــزود: رضایــت مــردم، امــر حاکمیتــی 
ــما  ــت ش ــه دس ــما و ب ــت ش ــت و حاکمی ــا ظرفی ــت و ب اس

ــود.  ــی می ش عمل
 پاسخگویی، فقط مختص روابط عمومی نیست  
مشــاور وزیــر نیــرو، مدیــر کل دفتــر وزارتــی و روابــط عمومــی 
وزارت نیــرو نیــز گفــت: در حــال حاضــر همــه مــردم رســانه 
هســتند و در کمتــر از ثانیــه اطالع رســانی می کننــد؛ بنابرایــن 

بایــد فعــاالن عرصــه روابــط عمومــی پاســخگو باشــند. 
ــری  ــش سراس ــت« در همای ــع  جماع ــاءهللا تاب ــر »ماش  دکت
مدیــران روابــط عمومــی صنعــت آب و بــرق کشــور در اصفهان 
ــا بیــان اینکــه هم اکنــون در دنیــا مدیریــت دولتــی ســنتی  ب
بــه اداره دولتــی نویــن تغییــر کــرده، گفــت: در عصــر حاضــر 
ــه شــکل ســنتی صــورت  ــر ب ــی دیگ ــت دولت ــا مدیری در دنی
ــه  ــی ب ــن دولت ــات نوی ــه خدم ــتای ارائ ــرد و در راس نمی گی

ــه  ــرار گرفت ــتورکار ق ــن در دس ــی نوی ــت دولت ــردم، مدیری م
ــت کاهــش بروکراســی،  ــری در جه ــد تدابی اســت؛ پــس بای
توســعه دموکراســی پاســخگویی در همــه ابعــاد توســط همــه 
ــراد شــامل مــردم، رســانه ها، گروه هــای مرجــع و فضــای  اف

مجــازی اعمــال شــود.
 وی بــه ویژگی هــای روابــط عمومــی مــدرن اشــاره کــرد 
و افــزود: پاســخگویی توســط همــه مدیــران در همه ســطوح با 
هماهنگــی مدیــر روابــط عمومــی، توجــه بــه همــه مخاطبــان، 
ــبکه های  ــازی و ش ــای مج ــانه ها، فض ــه رس ــه هم ــه ب توج
اجتماعــی بایــد مدنظــر قــرار گیــرد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
پاســخگویی بایــد رویکــردی بــا محوریــت اغنایــی باشــد و بــه 

گونــه ای کــه بــرای مخاطــب تبییــن شــود.
تابــع جماعــت ادامــه داد: پاســخگویی فقــط مختــص روابــط 
ــالوه  ــطوح ع ــه س ــران در هم ــام مدی ــت و تم ــی نیس عموم
ــب  ــه کس ــاز ب ــانی نی ــی و انس ــی، فن ــای ادراک ــر مهارت ه ب

ــد. ــی دارن ــای ارتباط مهارت ه
 مدیــر کل دفتــر وزارتــی و روابــط عمومــی وزارت نیــرو 
ســایت روابــط عمومــی وزارت نیــرو را ســایتی مرجــع دانســت 
شــرکت های  عمومی هــای  روابــط  کــرد:  خاطرنشــان  و 
تابعــه وزارت نیــرو بایــد بــا تولیــد خبــر و ارســال آن بــه ایــن 
ســایت درصــدد غنی ســازی ســایت وزارت نیــرو باشــند. 
ــه  ــرو ب ــر نی ــفرهای وزی ــازی س ــد مستندس ــن بای همچنی
ــرار  ــا ق ــط عمومی ه ــتورکار رواب ــور در دس ــاط کش ــی نق اقص
ــی   ــر در نمایشــگاه های داخل ــای حضــور مؤث ــرد و زمینه ه گی

برگــزاری  نیــز درصــدد  را مهیــا ســازند و  بین المللــی  و 
جشــنواره های ملــی و بین المللــی باشــند.

 شرکت آبفای استان اصفهان در 4 بخش 
 عنوان روابط عمومی »سرآمد و برگزیده« 

را به خود اختصاص داد
 حائــز اهمیــت اســت روابــط عمومــی شــرکت آبفــای اســتان 
ــتان  ــی اس ــط عموم ــنواره رواب ــن جش ــان در دوازدهمی اصفه
اصفهــان بــا ســنجش عملکــرد و آثــار از ســوی هیئــت داوران 
در بخــش ایده هــای نــو در روابــط عمومــی بــه عنــوان روابــط 
و  پژوهــش  برنامه ریــزی،  بخــش  در  ســرآمد،  عمومــی 
ــوان روابــط عمومــی ســرآمد، در بخــش  ــه عن افکارســنجی ب
اقدامــات انجام شــده بــرای تحقــق شــعار ســال 95 بــه عنــوان 
روابــط عمومــی برگزیــده و در بخــش ارتباطــات رســانه ای نیــز 

بــه عنــوان روابــط عمومــی برگزیــده معرفــی شــد.
ــتان  ــی اس ــط عموم ــی رواب ــنواره فرهنگ ــن جش در دوازدهمی
اصفهــان آثــار و عملکــرد دســتگاه ها و ســازمان های اجرایــی 

و فعــاالن بخــش خصوصــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.
بــا  اصفهــان  اســتان  آبفــای  شــرکت  ســال95،  طــی 
تدویــن برنامه هــای جامــع درصــدد اجــرای برنامه هــای 
ــای  ــی از بخش ه ــه یک ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــده برآم تدوین ش
 مهــم روابــط عمومــی، مطالعــات اجتماعــی )پژوهــش 
و افکارســنجی( اســت. بدیــن ترتیــب عرصــه روابــط عمومــی 
تعاملــی، تنهــا بــا مفهــوم ارتبــاط مؤثــر بــا مخاطبــان معنــی 

می یابــد. 

روابــط عمومــی آبفــای اصفهــان درخصــوص گســترش 
فضــای ارتباطــی بــا شــهروندان مبحــث مطالعــات اجتماعــی 
و افکارســنجی را حــوزه بســیار مهمــی در نظــر گرفتــه اســت. 
ــرکت های  ــی ش ــه در تمام ــت ک ــردی اس ــردازی، راهب ایده پ
ــهیل  ــه تس ــوآوری ب ــت و ن ــود. خالقی ــال می ش ــی دنب مترق
ــا  ــتر ب ــه بیش ــی ک ــط عموم ــوزه رواب ــد. در ح ــور می انجام ام
تعامــالت انســانی درگیــر اســت، بایــد ایده هــا و افــکار جدیــد 
ــتوار  ــنجی اس ــانی و مخاطب س ــری اطالع رس ــور تس ــر مح ب
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــط عمومــی آبف ــذا در ســال 95 رواب باشــد. ل
شــرایط ویــژه اســتان بــا 9 مــورد نــوآوری و خالقیــت در زمینــه 
ــازی و در  ــات، مستندس ــازی، تبلیغ ــای فرهنگ س فعالیت ه
شــیوه های مدیریــت بــه ســمت و ســوی مدیریــت مصــرف 
ــای  ــا واحده ــگ آب ب ــه فرهن ــیس خان ــد. تأس ــوف ش معط
ــه الکترونیکــی  مختلــف ســرمایه گذاری در طرح هــای خالقان
اعــم از تولیــد نرم افزارهــای نظرســنجی، آرشــیو و حتــی 
ــای  ــکال چهره ه ــن و اش ــا مضامی ــتیکرهایی ب ــاخت اس س
ــای  ــار در فض ــه - و انتش ــه و گلدون ــا - آبدون ــده آبف ثبت ش
ــع در  ــات بدی ــه اقدام ــک از این گون ــه ای کوچ ــازی، گوش مج

ــت آب و فاضــالب کشــور اســت.    صنع
 کسب رتبه دوم بهره وری 

 در بین دستگاه های استان توسط 
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان  

ــان در  ــتان اصفه ــالب اس ــرکت آب و فاض ــت ش ــی اس گفتن
فرآینــد بررســی مســتندات بهــره وری ســال 94 دســتگاه های 
ــه دوم  ــه کســب رتب ــق ب ــان موف ــی اســتان اصفه اداری اجرای

ــه دســتگاه های اســتان شــده اســت. ــره وری در مجموع به
نعمــت هللا اکبــری، رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
ــتان  ــت اس ــعه مدیری ــری توس ــورای راهب ــر ش ــتان و دبی اس
ــای  ــرکت آبف ــل ش ــر عام ــاس از مدی ــن اس ــر ای ــان، ب اصفه
اســتان اصفهــان و کلیــه کارکنــان بــه جهــت تــالش در زمینــه 
ــره وری در فعالیت هــای گوناگــون شــرکت  ــای ســطح به ارتق
ــراز امیــدواری کــرد تــالش بیشــتری در  ــر و تشــکر و اب تقدی
ــرد و  ــرار گی ــره وری در دســتورکار ق ــای ســطح به ــت ارتق جه
ــدی  ــف اداری پیرامــون ارتقــای رضایتمن ضمــن انجــام وظای
هرچــه بیشــتر اربــاب رجــوع، تالش هــای بیــش از پیــش از 

ســوی همــه کارکنــان اعمــال شــود.

گشایش مسیر زمینی به سوریه

مستقیم جوالن!

قائم مقام وزیر نیرو در همایش سراسری مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق کشور:  

باید بتوانیم با مردم ارتباط مؤثر برقرار کنیم  
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خدایا! در این روز مرا هوش و بیداری در کار اطاعتت نصیب فرما و از جهالت وکارهای باطل دور گردان و از هر چیزی که در این روز نازل می فرمایی، مرا نصیب 

بخش ، به حق جود و کرمت ای بخشنده ترین بخشندگان.

پژوهشگر مسائل منطقه
علیرضا صدرگروه بین الملل


