
Eskimia.ir    ||   info@eskimia.ir    ||    ISSN 2476-4809    ||    سامانه پیامکی   3000573433 

هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
ا�ن

روزنامه کثیراالنتشار   ||  چهارشنبه 10 خردادماه 1396  ||  05 رمضان 1438  ||  31 می 2017  ||  شماره 443  ||  سال سوم  ||   قیمت: 1000 تومان

سؤال فروشی، شایعه یا واقعیت؟
در صفحه اجتماعی )11( بخوانید

 خاستگاه و ثمرات 
قیام 15 خرداد 1342

ــه  ک ــام مــردم در 15 خــرداد 42  بررســی عمیــق قی
ــت،  ــوع پیوس ــه وق ــت ب ــام و روحانی ــتیبانی از ام ــه پش ب
کــه خاســتگاه سیاســی قیــام 15 خــرداد  نشــان از آن دارد 

ــردد.  ــت بازمی  گ ــه روحانی ب
در  مشــروطیت  دوره  از  روحانیــت  می گویــد  تاریــخ 
 ســطوح متفــاوت در حــوادث مختلفــی چــون مشــروطه
جنگ هــای جهانــی، درگیــری بــا رضاشــاه و جریــان ملی 
کــرده اســت؛  امــا در  شــدن صنعــت نفــت ایفــای نقــش 
رهبــری  رأس  در  خــرداد،  هماننــد  15  دوره ای  هیــچ 
کــه بــه  نبــود. ایــن امــر نه تنهــا بــه دلیــل ماهیــت قیــام، 
دلیــل شــّم سیاســی رهبــر انقــاب، یعنــی امــام خمینــی 
)قــدس ســره( صــورت  گرفــت؛ امــام در زمــان حیــات 
تدریــس  و  تحقیــق  بــه  بیشــتر  بروجــردی  آیــت اهلل 

مشــغول بودنــد...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

له
قا

رم
س

 مهندسی انتخابات 
سخن درستی نیست

صفحه 2

 | صندوق فروش 
و مزایای استفاده از آن  صفحه 3

گزارش

 | از تصاحب پروژه های بزرگ 
تا دخالت مستقیم فرزندان 

میرزاده در امور دانشگاه آزاد  
صفحه 2

گفت وگو با متخصص داخلی   در 
کبد بررسی شد: گوارش و  و فوق تخصص 

گوارش   | سالمت دستگاه 
و روزه داری  صفحه 6

کودک آخرین خبرها از جشنواره فیلم 

کران  | پیش بینی 6 سالن برای ا
آثار جشنواره در اصفهان  صفحه 10

 مدیر برنامه ریزی و تحقیقات 
بازاریابی فوالد مبارکه: 

| شرکت فوالد مبارکه در لیست 
 تأمین کنندگان وزارت نفت 

گرفت  صفحه 12 قرار 

به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسید

| طرح منطقه ویژه اقتصادی 
چهارمحال و بختیاری  صفحه 5

گرانفروشی در ماه  مبارک رمضان

 | افزایش بی سروصدای
  25 درصدی قیمت انواع 

حلیم و آش در اصفهان  صفحه 4

کانون عالی شوراهای اسالمی: عضو 

| با دست خالی نمی شود 
اشتغال زایی کرد  صفحه 3

 15 مرداد، مراسم تحلیف اخبار روز
رئیس جمهور منتخب 

کبــر رنجبــرزاده، عضــو هیئت رئیســه مجلــس شــورای اســامی،   ا
گفــت: ایــن  دربــاره مراســم تحلیــف رئیس جمهــور منتخــب 

کشــوری  ــا حضــور مســئوالن  گذشــته ب مراســم ماننــد دوران 
و لشــکری برگــزار می شــود. وی ادامــه داد...

کیمیای وطن از پدیده فروش سؤاالت امتحانی گزارش اختصاصی 

با انتخاب آیان و جلود

روزهای سخت وزنه برداری 
ایران در راه است

صفحه 9

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

در صفحه سیاست )2( بخوانید

 زاینده رود ۱۹ خردادماه 
از جریان می افتد

صفحه  4

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش

)سهامی خاص(

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 

شرایط واگذار نماید. 

 مبلغ  تضمین
)ریال( برآورد )ریال( محل تامین 

اعتبار موضوع مناقصه شماره مناقصه

341.262.000 6.825.237.120 جاری
انجام عملیات نظارت کارگاهی بر نصب انشعابات آب و فاضالب 

مناطق شش گانه اصفهان
96-1-70

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/3/20 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/3/21

دریافت اسناد: سایت اینترنتی 
   www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  ۸-366۸0030-031 )داخلی 335(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

)آگهی مناقصه عمومی(
نوبت اول

شهرداری فوالدشهر  به استناد مجوز شماره 4/95/212۸ مورخ 95/12/10 شورای محترم 
طریق  از  را  فوالدشهر  شهرداری  پرسنل  درمان  تکمیل  بیمه  دارد  نظر  در  شهر،  اسالمی 

مناقصه عمومی به شرکتهای بیمه واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت 

آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا روز شنبه مورخ 96/3/27 به واحد 

امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

گهی روزنامه کیمیای وطن جذب آ

۹50۱370۱-4

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر
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یادداشت
روزه از نگاه امام رضا)ع(

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانجانشین سردبیر

ــم  ــادات مه ــی و عب ــات اله ــی از واجب ــوان یک ــه عن روزه ب
کــه خــدای متعــال نتیجــه آن را تقــوا و پرهیــزکاری 
معرفــی می کنــد، عبادتــی اســت کــه  انســان را بــا 
عــادی  حالــت  در  اســت  ممکــن  ســختی هایی کــه 
باشــد نداشــته  توجهــی  آن  بــه  و  باشــد  دور  آن   از 

آشــنا می کنــد و تمریــن ســختی ها و کمبودهــا و تمریــن 
قــدر عافیــت را دانســتن و بــه یــاد محرومــان و گرســنگان 

افتــادن اســت.
روزه  وجــوب  دالیــل  و  فلســفه  در  رضــا)ع(  امــام   

ینــد:  مى  فرما
الجــوع و  الــم  لکــى یعرفــوا  بالصــوم  امــروا  »انمــا 

لعطــش...« ا
مى  پرســند  روزه  فلســفه  دربــاره  حضــرت  از  وقتــى   
ــا  ــدند ت ــه روزه ش ــور ب ــردم مام ــا م ــد: »همان مى  فرماین
بشناســند درد و ناگواری هــاى گرســنگى و تشــنگى را 
و آنــگاه اســتدالل کننــد بــر ســختی هاى گرســنگى و 

تشــنگى و فقــر آخــرت.« 
پیامبر)ص( در خطبه شعبانیه مى  فرمودند: 

 »و اذکــروا بجوعکــم و عطشــکم جــوع یــوم القیمــة 
و عطشة« 

»یــاد آوریــد از گرســنگى و تشــنگى روزه داری تان، گرســنگی ها 
و تشــنگی هاى روز قیامــت را.« 

قیامــت  تــدارک  فکــر  بــه  را  انســان  یــادآورى  ایــن 
مى  انــدازد تــا ســعى کنــد جــد و جهــد بیشــترى در جهــت 
ــوق ضعیفــش  ــه مخل ــد و کمــک ب کســب رضــاى خداون
بنمایــد و آنــان را از امکانــات مــادى و غیرمــادى خویــش 

بهره منــد ســازد.
ــن  ــی را این چنی ــات روزه دار واقع ــام)ع( خصوصی ــگاه ام آن
]در  بایــد  روزه دار  آینــه  توصیــف مى  فرماینــد: »و هــر 
داراى  و  ذلیــل  و  بنــده اى خاشــع  پیشــگاه خداونــد[ 
اســتکانت و وقــار باشــد ]و خــود و عمــل خویــش را[ 
ماجــور و مثــاب دانســته و بدانــد کــه اعمــال و زحماتــش 
بــه حســاب مى  آیــدو نادیــده گرفتــه نمى  شــود و در 
ــادات عــارف  ــه آنچــه انجــام مى  دهــد از عب همــه حــال ب
ــه او مى  رســد ــر آنچــه از گرســنگى و تشــنگى ب  باشــد و ب
صبــر کنــد؛ در آن هنــگام بــا امســاک از شــهوات )و 
ــتوجب  ــوء( مس ــه س ــاره ب ــس ام ــردن از نف ــروى نک پی
ثــواب فراوانــى مى  شــود و خداونــد اجــر و ثــواب عبــادت 
روزه داری اش را بــه او مرحمــت  خواهــد فرمــود. ایــن 
ــظ  ــد( واع ــر ش ــراى روزه دار ذک ــه ب ــده )ک ــاف حمی اوص
ــار  ــه آث ــد ک ــد ش ــا خواه ــراى روزه داران در دنی ــى ب خوب
ــار  ــال و رفت ــره و اعم ــا در چه ــاف کام ــن اوص ــى ای وضع
ــت  ــب اس ــض و راغ ــت و رائ ــد گش ــهود خواه ــان مش آن
  بــر روزه داران بــر ادای آنچــه مکلــف بــه آن هســتند 
ــى  ــم عقب ــت در عال ــان اس ــراى آن ــى ب ــاى خوب  و راهنم
و آنــان بایــد بشناســند شــدت و اهمیــت مشــکات فقــرا 
ــر فقــرا و مســاکین در  ــد ب ــا رحمــت آورن و بیچــارگان را ت
ــد در  ــه خداون ــان را ک ــوق آن ــد حق ــپس ادا کنن ــا، س دنی
اموالشــان مقــرر فرمــوده اســت.« )یعنــى این طــور نباشــد 
ــنه  ــران گرس ــند و دیگ ــد و بپوش ــوب بخورن ــود خ ــه خ ک

باشــند.(

کوتاه اخبار 
 عضو هیئت رئیسه 

مجلس شورای اسالمی:
۱۵ مرداد، مراسم تحلیف 

رئیس جمهور منتخب 
اکبــر رنجبــرزاده، عضــو هیئت رئیســه مجلــس شــورای 
اســامی، دربــاره مراســم تحلیــف رئیس جمهــور 
ــته  ــد دوران گذش ــم مانن ــن مراس ــت: ای ــب گف منتخ
بــا حضــور مســئوالن کشــوری و لشــکری برگــزار 

می شــود.
وی ادامــه داد: مراســم تحلیــف ریاســت جمهــور 
منتخــب دوره دوازدهــم روز 15 مــرداد در مجلــس 
ایــن  در  و   می شــود  برگــزار  اســامی  شــورای 
مســئوالن  و  خارجــی  مقامــات  برخــی  مراســم 
خواهنــد  حضــور  نیــز  دیگــر  کشــورهای   ارشــد 

داشت. 
ــه را  ــس 4 هفت ــه، مجل ــم هیئت رئیس ــق تصمی  طب
ــه در  ــه کابین ــاد ب ــف و رأی اعتم ــم تحلی ــرای مراس ب

ــه اســت. نظــر گرفت
پــس از برگــزاری مراســم تحلیــف در مــورخ 15 
مردادمــاه، رئیس جمهــور 2 هفتــه فرصــت دارد وزرای 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــود را ب ــنهادی خ پیش

ــد. ــی کن معرف
دارد  فرصــت  هفتــه  یــک  مجلــس  آن  از  پــس   
ــیدگی  ــورد رس ــنهادی را م ــای وزرای پیش صاحیت ه
قــرار دهــد و پــس از آن جلســات علنــی رأی اعتمــاد 

بــه وزرای پیشــنهادی  آغــاز می شــود. میــزان

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی 
مجلس:

 مجلس باید برای اصالح 
قانون انتخابات اقدام کند

در  مــردم  نماینــده  اباتــری،  دلخــوش  کاظــم 
ــان  ــت رمض ــر برک ــاه پ ــک م ــن تبری ــس ضم مجل
ــز  ــردم عزی ــارکت م ــور و مش ــرد: از حض ــوان ک عن
ــهر و  ــورای ش ــوری، ش ــت جمه ــات ریاس در انتخاب
 روســتا و مجلــس شــورای اســامی صمیمانه تشــکر

 می کنم.
بــه  تبریــک  ضمــن  همچنیــن  گفــت:  وی 
ــات  ــاره در انتخاب ــاب دوب ــرای انتخ ــور ب رئیس جمه
ریاســت جمهــوری، از دولــت می خواهیــم کــه نواقــص 
بخش هــای  در  به ویــژه  برطــرف کنــد؛  را  خــود 
اقتصــادی، مشــکات و دغدغه هــای مــردم را در 

اولویــت کاری خــود قــرار دهــد.
برگــزاری  از  انتقــاد  بــا  نماینــده مجلــس  ایــن 
داشــت:  اظهــار  اردیبهشــت ماه   29 انتخابــات 
 قوانیــن انتخابــات ریاســت جمهــوری، شــورای شــهر 
و روســتا و مجلــس شــورای اســامی، نواقصــی 
ــه  ــرد؛ ب ــدام ک ــا اق ــع آن ه ــرای رف ــد ب ــه بای دارد ک
طــور مثــال بایــد در زمینــه ریاســت جمهــوری ســن 
 و تعریــف رجــل سیاســی را در دســتور کار قــرار 

داد. خانه ملت

گردی # اینستا
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

آل سعود گور خود را می کند 
محســن رضایــی، دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
در صفحــه اینســتاگرامش نوشــت: دخالــت آل ســعود در 
امــور داخلــی کشــور مســتقل قطــر بــه بهانــه دوســتی بــا 

ایــران، تجاوزگــری را بــه اوج خــود رســانده اســت.
ــن  ــن و یم ــردم بحری ــاط م ــای ارتب ــا ادع ــتان ب  عربس
ــور روی  ــن دو کش ــی در ای ــت نظام ــه دخال ــران، ب ــا ای ب
ــت  ــت قطــر و حمای ــار مســتقل دول ــه رفت ــه بهان آورده و ب
مداخلــه     قطــر  داخلــی  امــور  در  اخوان المســلمین  از 

 . می کنــد
ــوی  ــرائیل از س ــا اس ــورها ب ــتی کش ــه دوس ــی ک در حال
ــرم  ــران ج ــا ای ــتی ب ــود، دوس ــویق می ش ــتان تش عربس

می گــردد.  تلقــی 
ایــن اقدامــات غیرقانونــی آل ســعود، منطقــه را بــه 
آســتانه ناامنــی خواهــد کشــاند. حــکام ســعودی بــا ایــن 
ــام  ــر قی ــد منتظ ــد و بای ــود را می کنن ــور خ ــات، گ اقدام
ــتان  ــلمان عربس ــردم مس ــه و م ــای منطق ــزرگ ملت ه ب

ــند. فــارس ــود باش ــه خ علی

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

 خاستگاه و ثمرات 
قیام ۱۵ خرداد ۱342                           

 امــا پــس از درگذشــت مرجــع بــزرگ شــیعیان بــا 
قیــام شــجاعانه خــود بــه از خــود بیگانگــی سیاســی 
ــا  ــت  ب ــن حرک ــد و در اولی ــه دادن ــه، خاتم جامع
دشــمن قلمــداد کــردن رژیــم شــاه و دولــت، زمینــه 
را بــرای درگیــری سیاســی مــردم و مأمــوران شــاه 

ــد. فراهــم کردن
ــود  ــی ب ــدود قیام های ــرداد از مع ــام 15 خ آری، قی
کــه بــا واکنــش منفــی آمریــکا و شــوروی روبــه رو 
شــد. ایــن قیــام از ســوی متفکــران دو بلــوک 
ــد  ــداد ش ــه قلم ــی مرتجعان ــرب، قیام ــرق و غ  ش
و هــر یــک کوشــیدند کــه ریشــه های آن را بــا توجــه 

بــه پیش زمینه هــای فکــری خــود تفســیر کننــد. 
ــتند  ــه داش ــی ک ــا و اعامیه های ــا خطابه ه ــام ب ام
تحصیلکــردگان و همــه اقشــار شــهری و روســتایی 
ــا لحــن میهن دوســتانه  ــد و ب را مخاطــب قــرار دادن
ضــد اســتعماری و ضــد صهیونیســتی، آنــان را 
بــه رهــا کــردن فرهنــگ و ارزش هــای غربــی و 
ــوت  ــاه دع ــی ش ــت های فرهنگ ــا سیاس ــه ب مقابل

می کردنــد.
ــوان پشــتوانه  ــه عن ــر اســام ب ــد ب ــا تأکی  ایشــان ب
معارضه جویانــه  سیاســت های  ایــران،  کشــور 
ــض اســتقال  ــت را ناق ــا روحانی ــوی ب ــدان پهل خان
کشــور تلقــی می کردنــد. بنابرایــن، امــام خمینــی)ره( 
ــودی،  ــگ خ ــوی فرهن ــه س ــت ب ــور بازگش ــه منظ ب
مــردم را راهنمایــی بــه نفــی ارزش هــای ضــد دینــی 
و ضــد ایرانــی کردنــد و ایــن ســخنان مصــداق 
ــیند«  ــر دل نش ــرم ب ــد، الج ــز دل برآی ــخن ک »س
انگیزه هــای فرهنگــی الزم بــرای مقابلــه بــا فرهنــگ 

غیرخــودی را فراهــم می ســاخت. 
ــی  ــاهد ازخودبیگانگ ــالیان درازی ش ــه س ــردم ک م
سیاســی و فرهنگــی خــود بودنــد، اکنــون بازگشــت 
بــه فرهنــگ خــودی را درمــان دردهــای خــود تلقــی 
می کردنــد. بنابرایــن فرهنــگ جامعــه ایــران، منشــأ 
ــه  ــت ک ــرداد اس ــام 15 خ ــگ قی ــتگاه فرهن و خاس
یــک فرهنــگ نــاب و اصیــل ایرانــی و اســامی بــود. 
تهاجــم بــه ایــن فرهنــگ و از بیــن رفتــن آن بــرای 
نیروهــای سیاســی فرهنگی مــردم ایــران قابــل 
تحمــل نبــود و جامعــه روحانیــت بــه رهبــری امــام 
ــام  ــردم در قی ــی م ــزش فرهنگ ــی)ره(، انگی خمین

مذکــور را بــر عهــده داشــت.
ــد  ــام را بای ــی قی ــتگاه اجتماع ــال خاس ــر ح در ه
 در روحانیــت بــه عنــوان رهبــران و هدایتگــران 
و اقشــار مختلــف مــردم و جامعــه جســت وجو 
شــهدا،  اســامی  بــه  نگاهــی  چــرا کــه  کــرد؛ 
مجروحــان و دستگیرشــدگان قیــام 15 خــرداد 
نشــان می دهــد کــه از همــه اقشــار اعــم از دانشــجو 
تــا کارگــر و روحانــی تــا بــازاری در ایــن قیــام 
شــرکت داشــتند و در واقــع همــه اقشــار و طبقــات 
بــرای ســرنگونی  مبــارزه  میــدان  در  اجتماعــی 
حکومــت  تاســیس  و  شاهنشــاهی  حکومــت 

کردنــد. نقش آفرینــی  اســامی 
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ــامی  ــاب اس ــای انق ــه رخداده ــی همه جانب بررس
نشــان می دهــد کــه انقــاب 1357 و پیــروزی 
مــردم بــر رژیــم شــاه، بــه راســتی مدیــون قیــام 15 

ــوده اســت.  خــرداد ب
ــام 15  ــر قی ــه اگ ــت ک ــوان گف ــت می ت ــا قاطعی ب
خــرداد رخ نمــی داد، اواًل آگاهــی و تفکــر انقابــی در 
مــردم آنگونــه رشــد نمی کــرد و از ســویی روحانیــت 
و به ویــژه امــام خمینــی)ره( در مرکــز نیروهــای 
متعــارض رژیــم قــرار نمی گرفــت و  چهــره واقعــی  
اســتکبار آمریــکا و انگلیــس و اســرائیل و ... و شــاه 
ــر حــکام مســتکبرآمریکا  ــر و فرمانب ــوان نوک ــه عن  ب
و اســرائیل و عمــال او بــرای مــردم آشــکار نمی شــد؛ 
لــذا کوتــاه می تــوان  ورود روحانیــت بــه صحنه هــای 
 سیاســت کشــور و رشــد سیاســی حوزه هــای علمیــه

ــد  ــارزه، رش ــرای مب ــب ب ــن مذه ــرار گرفت ــو ق  الگ
چهــره  افشــای  مــردم،   توده هــای  آگاهــی  و 
ریاکارانــه شــاه بــرای توده هــای مــردم، بی اعتبــاری 
شــرق و غــرب در بیــن مــردم و پایه گــذاری اصــل 
نــه شــرقی و نــه غربــی، تثبیــت مرجعیــت و رهبری 
ــت  ــد مراجــع، علمــا و حمای ــا تأیی ــی ب امــام خمین
ــای  ــت گروه ه ــای ماهی ــردم، افش ــتیبانی م و پش
سیاســی وابســته و لیبــرال، پایه گــذاری مبــارزه 
قهرآمیــز بــا رژیــم شــاه و  احســاس ضــرورت 
تشــکل بــرای ادامــه مبــارزه  را از ثمــرات قیــام 15 
ــرداد  ــام 15 خ ــت  قی ــد گف ــت و بای ــرداد دانس خ
ــردم  ــی م ــی سیاس ــش آگاه ــر افزای ــاوه ب  42، ع
و تعییــن و تثبیــت رهبــری آن، گروه هــای سیاســی 

غیرمذهبــی و ملــی را بــه حاشــیه رانــد.

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سیاست

پــس از انتصــاب دکتــر علی اکبــر والیتــی از 
ســوی مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( 
ــگاه  ــس دانش ــت مؤس ــس هیئ ــمت رئی ــه س ب
ــه ایــن سیســتم  آزاد اســامی، تغییراتــی در بدن
دانشــگاهی بــه وجــود آمــد کــه مهم تریــن 
آن هــا کــه امــروزه هــم بســیار بحث برانگیــز 
ــی  ــن دانشــگاه، یعن ــاری رئیــس ای شــده  برکن
ــن کار را  ــوده اســت. برخــی ای ــرزاده ب ــای می آق
ــؤال  ــر س ــوع را زی ــن موض ــتند و ای ــم دانس مبه

ــد.  بردن
 فسادهای گسترده در دانشگاه آزاد

از اخبــار و اظهــارات دکتــر علی اکبــر والیتــی 

این گونــه برداشــت می شــود کــه فســادهای 
گســترده در دانشــگاه آزاد از عوامــل برکنــاری 
میــرزاده بــود. ایــن فســادها در فســادهای 
ــور  ــدان وی در اداره ام ــای فرزن ــی دخالت ه مال

دانشــگاه و ... خاصــه می شــود. 
هــر چنــد پــس از انتصــاب دکتــر والیتــی، 
تذکــرات متعــددی بــه آقــای میــرزاده داده شــد، 
امــا بی توجهــی وی و گســترده بــودن فســادها و 

ــزل وی کشــاند.  ــه ع ــات، کار را ب تخلف
ــخ  ــد: از تاری ــاره می گوی ــی در این ب ــر والیت دکت
نصــب اینجانــب بــه ســمت رئیــس هیئــت 
مؤســس، بنــده بــه طــور مکــرر بــا آقــای 
ــه صــورت حضــوری  ــه کــردم و ب میــرزاده مکاتب
ــای  ــات و قرارداده ــه معام ــر دادم ک ــه او تذک ب

کان بــدون اطــاع اینجانــب و مشــورت بــا 
ــود؛ از  ــد نش ــح منعق ــر و مصل ــراد صاحب نظ اف
جملــه ایــن قراردادهــا شــراکت در یــک کارخانــه 
داروســازی بــه مبلــغ بیــش از 200 میلیــارد 
ــه  ــم ک ــه محــض اطــاع گفت ــه ب ــود ک ــان ب توم

ــود. ــف ش ــد متوق بای
 چاره ای ندیدم جز اینکه به مسئولیت 

خود عمل کنم
رئیــس هیئــت مؤســس دانشــگاه آزاد اســامی 
همچنیــن ادامــه داد:  اینجانــب چــاره ای ندیــدم 
ــم  ــل کن ــود عم ــئولیت خ ــه مس ــه ب ــز اینک ج
ــاس  ــر اس ــنامه ب ــاده 11 اساس ــق م ــذا طب و ل
درخواســت 4 نفــر از هیئــت امنــا )در حالــی 
ــاده  ــه فوق الع ــود(، جلس ــی ب ــر کاف ــه 3 نف ک
ــر  ــام 9 نف ــه تم ــن جلس ــم. در ای ــکیل دادی تش
ــتور  ــد. دس ــر بودن ــا حاض ــت امن ــای هیئ اعض
ــی  ــد مال ــن مفاس ــه همی ــیدگی ب ــه رس جلس
بــود. در ایــن جلســه آقــای علی محمــد نوریــان، 
دبیــر کل هیئــت مؤســس کــه منصــوب آیــت هللا  
هاشــمی بــود، چنــد نمونــه از فســادهای مالــی 
ثابت شــده مدیریــت دانشــگاه آزاد را بــا اســاید 
ــان ــود(، نش ــن ب ــامل 6 زونک ــه ش ــدارک )ک  م

 داد. 
دو وزیــر محتــرم بهداشــت و علــوم مطالــب 
ــرکت در  ــرای ش ــد و ب ــان کردن ــان را بی خودش
ــد.  ــرک کردن ــت جلســه را ت ــت دول جلســه هیئ
ــر پایــه  ــه 7 نفــر رســید. ب ــا ب تعــداد هیئــت امن
اساســنامه اکثریــت بــرای تشــکیل جلســه کافی 

ــت.  ــه یاف ــذا جلســه ادام اســت. ل
بــا توجــه بــه گــزارش دبیــر کل هیئــت موســس 
امنــا  رئیــس هیئــت  عنــوان  بــه  اینجانــب 
ــا ادامــه کار  ــاره عــزل ی تصمیــم گرفتــم کــه درب
آقــای میــرزاده رای گیــری انجــام شــود. 5 نفــر 
ــه  ــدا ب ــه ابت ــر در جلس ــای حاض ــر اعض از 7 نف
اســتعفای ایشــان در مــدت یــک هفته و ســپس 
ــد، رای  ــتعفا نده ــه اس ــی ک ــزل وی در صورت  ع

دادند. 

این هــا تنهــا بخشــی از صحبت هــای دکتــر 
والیتــی در رســانه ها بــود کــه عــاوه بــر وی 
ــر کل ســابق  ــاد مدی ــد غامرضــا آب افــرادی مانن
صنــدوق رفــاه و بیمــه دانشــگاه آزاد و همچنیــن 
احمدعلــی فروغــی رئیــس ســابق دانشــگاه آزاد 
ــن  ــاره ای ــی درب ــم، اظهارات ــان ه ــامی اصفه اس

ــتند. ــترده داش ــات گس تخلف

 ارائه مدارک تخلفات میرزاده و 
فرزندش به قوه قضائیه 

علیرضــا منــادی ســپیدان، معــاون پارلمانــی 
ــات  ــه تخلف ــا اشــاره ب دانشــگاه آزاد اســامی، ب
صورت گرفتــه در زمــان مدیریــت میــرزاده در 
دانشــگاه آزاد گفــت: قــرار اســت مســتندات 
بعضــی از تخلفاتــی کــه آقــای دکتر والیتــی اخیرا 
ــگاه  ــرزاده در دانش ــت می ــان مدیری ــاره زم درب
 آزاد مطــرح کــرده، بــه قــوه قضائیــه ارائــه 
ــات  ــی از تخلف ــه بعض ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ش
در زمــان مدیریــت میــرزاده در دانشــگاه آزاد 
محــرز اســت، ادامــه داد: بــه  طــور مثــال یکــی از 
تخلفــات دخالت هــای نابجــای فرزنــد میــرزاده 

ــوده اســت. در امــور ایــن دانشــگاه ب
ــرزاده  ــای می ــات آق ــدارک و مســتندات تخلف م
ــه  ــوه قضائی ــار ق ــا در اختی ــان قطع ــر ایش و پس
ــاح  ــع ذی ص ــا مراج ــد ت ــد ش ــرار داده خواه ق
بــه آن رســیدگی کننــد. چنــد ســالی اســت کــه 
ــاره دانشــگاه آزاد اســامی مطــرح  مباحثــی درب
ــرزاده  ــزل می ــوارد، ع ــن م ــن ای ــه آخری  شــده ک

بود. 
امیدواریــم بــا انتصــاب و ورود جــدی دکتــر 
و  یابــد  خاتمــه  موضوعــات  ایــن  والیتــی 
این گونــه مســائل خدشــه ای بــه پیشــرفت 
علمــی دانشــگاه آزاد وارد نکنــد.  بودجه دانشــگاه 
ــا از  ــب آن ه ــه اغل آزاد از شــهریه دانشــجویان ک
ــود و  ــم می ش ــتند، فراه ــتضعف هس ــر مس قش
ــل آن، گناهــی نابخشــودنی اســت. ــف و می حی

گزارش

 از تصاحب پروژه های بزرگ تا دخالت مستقیم 
فرزندان میرزاده در امور دانشگاه آزاد اسالمی 

ادامه از صفحه اول

ــرا  ــردم صومعه س ــده م ــوش، نماین ــم دلخ ــید کاظ س
در مجلــس، بــا تأکیــد بــر لــزوم رفــع نواقــص قوانیــن 
مختلــف انتخابــات در کشــور اظهــار داشــت: بایــد تاش 
ــل  ــوری از قبی ــات ریاســت جمه ــص انتخاب ــم نقای کنی

رجــل سیاســی و ســن نامزدهــا حــل شــود.
وی افــزود: در قانــون انتخابــات شــوراها نیــز اشــکاالت 
بایــد  اینکــه  جملــه  از  می شــود؛  دیــده  فراوانــی 
ــات را از دوش خــود  ــن انتخاب ــر ای ــس، نظــارت ب مجل
ــردارد؛ چــرا کــه نظــارت کــردن ابزارهایــی می خواهــد  ب

ــدارد. ــود ن ــون وج ــه هم اکن ک
ــه  ــادی مجلــس در ادام ــیون اقتص ســخنگوی کمیس
بــا اشــاره بــه نامگــذاری امســال بــا عنــوان اشــتغال و 
ــق  ــرای تحق ــگان ب ــم کاری هم ــاد از ک ــا انتق ــد و ب تولی

ــد بســیج اشــتغال را جــدی  ــت: بای شــعار امســال گف
بگیریــم و همــه بخش هــای دولتــی و خصوصــی و 
بانک هــا ماننــد بســیج 20 میلیونــی و بســیج ســازندگی 
وارد صحنــه شــوند تــا مشــکل بیــکاری جوانــان، 

ــد. ــل کنن ــواد را ح ــکار باس ــان بی ــژه جوان به وی
دلخــوش در ادامــه بــه ضــرورت ســاماندهی بیمــه 
ــت و  ــرد: دول ــت ک ــرد و درخواس ــاره ک ــاورزان اش کش
وزارت جهــاد کشــاورزی بــه داد کشــاورزان برســند.

وی ادامــه داد: امــروز از مجمــوع کشــاورزان فقــط 25 
ــد  ــود را گرفته ان ــوالت خ ــارت محص ــا خس ــد آن ه درص
 و چشــم کشــاورز نیــز بــه مــن و شــمای نماینــده 
 اســت؛ تــاش کنیــم تــا مشــکل بیمــه ایــن بخــش حل 

شود. مهر

ــت  ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــو کمیس ــی، عض ــا رحیم علیرض
خارجــی مجلــس، گفــت: عظمــت شــخصیت و برجســتگی  
دیدگاه هــای امــام خمینــی)ره(، ریشــه در قــرآن کریــم و مبانــی 
نظــری و عملــی نبــوی و علــوی دارد. ایــن نظریــات مبانــی 
انقــاب اســامی ایــران را تشــکیل داده و بــرای مانایــی آن بایــد 
ــل های  ــرای نس ــان ب ــی ایش ــری و عمل ــیره نظ ــازی س فرآیندس
ــود ســیره امــام در  جدیــد انقــاب انجــام شــود. بایــد مراقــب ب
ــت و  ــه غفل ــی ب ــای سیاس ــاب در روزمرگی ه ــارم انق ــه چه ده
ــدام مســئوالن نظــام در  فراموشــی ســپرده نشــود. حرکــت و اق
جمهــوری اســامی بــدون مبانــی و نظریــات امــام، حرکتــی ابتــر 
اســت؛ عــاوه بــر آن بــه ســیره و دیدگاه هــای امــام خمینــی)ره( 
نبایــد بــه عنــوان یــک گفتمــان تاریخــی نــگاه کــرد. ایــن نظریات، 
ــی در داخــل و  ــن مبان ــد در شــأن ای ــی انقــاب اســت و بای مبان

ــه آن هــا توجــه شــود. ــران ب ــی ای خــارج مرزهــای جغرافیای
نماینــده مــردم در مجلــس هشــدار داد: مســیری کــه در تدریــس 
ــب کتاب هــای  ــات و دیدگاه هــای امــام خمینــی)ره( در قال نظری
مصــوب درســی در دانشــگاه ها طــی می شــود نشــان داده 
ــل  ــای مکم ــت حرکت ه ــروری اس ــته و ض ــی الزم را نداش کارآی
و جبرانــی، برنامه ریــزی شــود تــا تبییــن دیدگاه هــا بــه حرکتــی 
ــات  ــه نظری ــگاه ب ــا ن ــل شــود. ب ــه تبدی ــر در ســطح جامع فراگی
ــی  ــه راحت ــه ب ــرای جامع ــز ب ــاب نی ــای انق ــام)ره( آرمان ه ام
قابــل ارزیابــی می شــود. رحیمــی ادامــه داد: مســئوالن آموزشــی 
ــرورش  ــوزش و پ ــای آم ــژه وزارتخانه ه ــور به وی ــی کش  و فرهنگ
 و علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در کنــار ســازمان میــراث فرهنگــی 
و گردشــگری و دســتگاه دیپلماســی خارجــی می تواننــد در 

ــنا ــند. ایس ــال باش ــام فع ــان ام ــای گفتم فض

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

بسیج اشتغال را جدی بگیریم
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

سیره امام )ره( در روزمرگی های سیاسی به فراموشی سپرده نشود

،،
از اخبــار و اظهــارات دکتــر علی اکبــر 
والیتــی این گونــه برداشــت می شــود 
که فســادهای گســترده در دانشگاه 
آزاد از عوامــل برکنــاری میــرزاده بــود

معاون فرهنگی و امور اجتماعی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان:
۵ رمضان، سالروز نخستین 

 حکومت نظامی کشور 
در اصفهان

فرهنگــی  معــاون  قریشــی،  علــی  ســید 
امــور  و  شــهید  بنیــاد  اجتماعــی  امــور  و 
ایثارگــران اســتان اصفهــان، اظهــار کــرد: 
رمضــان مــاه علــی)ع(، آن مقتــدای عدالــت 

و انســانیت اســت کــه نمــاز خــون و شــهادت 
در محــراب عشــق را بــرای نخســتین بــار بــه 

ــت. ــادگار گذاش ی
وی بــا اشــاره به فرارســیدن ســالروز حماســه 
ــی از  ــزود: یک ــان اف ــردم اصفه ــان م 5 رمض
حــوادث خونیــن تاریــخ انقــاب اســامی 
ــان  ــا 5 رمض ــادف ب ــرداد 1357 مص در 19 م
1398 در شــهر اصفهــان رخ داد؛ رمضانــی کــه 
پنجمیــن روزش بــه نقطــه عطفــی در تاریــخ 
مبــارزات و حضــور آگاهانــه مــردم مبــدل 

شــد.
ــاد  ــی بنی ــور اجتماع ــی و ام ــاون فرهنگ مع

شــهید و امــور ایثارگــران اســتان اصفهــان 
ــراف  ــردم در اط ــابقه م ــتار بی س ــت: کش گف
منــزل آیت هللا خادمــی)ره( و خیابان مســجد 
ــردم  ــار م ــه و رفت ــدت در روحی ــه ش ــید ب س
اصفهــان تأثیرگــذار بــود کــه رژیــم منحــوس 
پهلــوی بــرای نخســتین بــار در کشــور در 

ــرد. ــام ک ــی اع ــت نظام ــان حکوم اصفه
ســید علــی قریشــی تصریــح کــرد: درگیــری 
ــه  ــی ب ــا نیروهــای انقاب نیروهــای نظامــی ب
ــود کــه حادثــه 5 رمضــان در تاریــخ  حــدی ب
ــارک  ــاه مب ــن روز از م ــد؛ پنجمی ــدگار ش مان
ــالگرد  ــی ونهمین س ــا س ــال ب ــان امس رمض

یــاد و خاطــره شــهیدان انقابــی ایــن روز در 
ــان مصــادف اســت. اصفه

ــاد  ــی بنی ــور اجتماع ــی و ام ــاون فرهنگ مع
شــهید و امــور ایثارگــران اســتان اصفهــان  
عنــوان داشــت: ســید حســین دوازده امامــی 
مهــدی قیومیــان، حســن زارع، محمدحســن 
باطنــی  رســول  نجف آبــادی،  منتظــری 
عباســعلی ذاکــر حســین آبادی، ظفرعلــی 
غامــی، رســول نم نبــات و اصغــر نــوری 
از شــهدای واقعــه 5 رمضــان در اصفهــان 
ــی        ــان را گرام ــره آن ــاد و خاط ــه ی ــتند ک هس

فــارس می داریــم. 

کوتاه از سیاست
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ــدس شــورای  رمضــان شــریف، رئیــس ســتاد انتفاضــه و ق
هماهنگــی تبلیغــات اســامی، در نخســتین نشســت ســتاد 
بــا حضــور مســئوالن، مدیــران  قــدس کــه  و   انتفاضــه 
و نماینــدگان ســازمان ها و نهادهــای مرتبــط در امــور فلســطین 
ــک حرکــت  ــدس را ی ــی ق ــی روز جهان ــزار شــد، راهپیمای برگ
ــی روز  ــروز راهپیمای ــت: ام ــمرد و گف ــدگار برش ــزرگ و مان ب
ــامی  ــورهای اس ــژه در کش ــان، به وی ــران و جه ــدس در ای ق

ــه شــده اســت.  نهادین
بهمــن   22 از  پــس  راهپیمایــی  ایــن  اضافــه کــرد:  وی 
بزرگ تریــن راهپیمایــی اســت کــه در طــول 38 ســال گذشــته 
در شــرایط مختلــف در ایــران و نقــاط مختلــف جهــان برگــزار 
ــورت  ــه ص ــان ب ــور جه ــدود 97 کش ــان در ح ــده و همزم ش

ــود. ــزار می ش ــاله برگ ــر س ــترده ه ــتقل و گس مس
رئیــس ســتاد انتفاضــه و قــدس شــورای هماهنگــی تبلیغــات 
ــمند  ــادگار ارزش ــوان ی ــه عن ــدس ب ــی ق ــامی از روز جهان اس
ــردم  ــت از م ــی)ره( در حمای ــام خمین ــردی ام ــراث راهب و می

مظلــوم فلســطین یــاد کــرد و گفــت: ایــن روز باشــکوه 
همــه ســاله بــه فرصتــی بــرای اعــام انزجــار از رژیــم 
غاصــب صهیونیســتی و اعــام مواضــع امــت اســامی علیــه 
ــده و در  ــل ش ــطین تبدی ــت فلس ــه مل ــم ب ــغالگری و ظل اش
تقویــم ملــت ایــران و مســلمانان جهــان ثبــت و نهادینــه شــده 

ــت. اس
رمضــان شــریف ضمــن توضیــح درخصــوص تحــوالت میدانی 
ــت و ســرزمین های اشــغالی  ــه مقاوم ــد جبه و شــرایط جدی
گفــت: اســتراتژی اســرائیل و حامیــان آن بــه فراموشــی 
ــکار عمومــی اســت و یکــی از  ســپردن مســئله قــدس در اف
مهم تریــن کارکردهــای روز قــدس نیــز معطــوف کــردن توجــه 
ــه  ــوده ک ــدس شــریف ب ــه موضــوع فلســطین و ق ــی ب جهان

ــوده اســت.  بســیار اثرگــذار و موفــق ب
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه جمهــوری اســامی خاســتگاه و مبــدأ 
روز جهانــی قــدس در تمــام عالــم اســت، افــزود: روز جهانــی 
قــدس بــا ابتــکار امــام راحــل عظیم الشــان نهادینــه شــد. مهــر

رئیس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی:

جمهوری اسالمی، خاستگاه و مبدأ روز جهانی قدس

محمدباقــر نوبخــت، ســخنگوی دولــت، در نشســت خبــری بــا 
اصحــاب رســانه اظهــار داشــت: بــر اســاس آخریــن گــزارش تــا 
روز گذشــته یــک میلیــون و 964 هــزار تــن گنــدم بــه ارزش 2 
هــزارو 571 میلیــارد تومــان خریــداری شــده کــه از ایــن مبلــغ 
حــدود یک هــزارو 298 میلیــارد تومــان بــه کشــاورزان پرداخــت 
شــده و یک هــزارو 275 میلیــارد دیگــر هــم بــا ســرعت 

پرداخــت می شــود.
 11 جــاری  ســال  در  می کنیــم  پیش بینــی  داد:  ادامــه  وی 
ــارد تومــان  ــه ارزش 15 هــزارو 255 میلی ــدم ب ــن گن ــون ت میلی
ــارد از  ــب رســید؛ 8 هــزار میلی ــه تصوی ــت ب ــه در دول ــم ک بخری
ایــن منابــع از خزانــه، 3 هــزار میلیــارد تومــان از تســهیات بانکی 
ــود.  ــت می ش ــی پرداخ ــی دولت ــرکت بازرگان ــط ش ــه توس و بقی
ســخنگوی دولــت در ادامــه ایــن نشســت خبــری افــزود: 
مهندســی انتخابــات ســخن درســتی نیســت و ایــن واژگان بایــد 

ــف شــود. ــه درســتی تعری ب
ــی رای  ــه روحان ــه ب ــانی ک ــام کس ــه تم ــان اینک ــا بی ــت ب نوبخ

ــد  ــی رای ندادن ــه روحان ــه ب ــن کســانی هــم ک ــد و همچنی دادن
ــه آن 16  ــرای مــا محتــرم هســتند و دولــت ضمــن احتــرام ب ب
میلیــون، تصمیــم دارد از توانمندی هایشــان بــرای توســعه ملــی 

اســتفاده کنــد.
ســخنگوی دولــت همچنیــن نــرخ تــورم در اردیبهشــت ماه 
ــه  ــی ب ــد: برخ ــادآور ش ــت ی ــرد. نوبخ ــوان ک ــد عن را 7.1 درص
بایــد فضــای مثبــت   جــای اختاف افکنــی و فتنه جویــی، 
و باثباتــی را در داخــل بیافریننــد کــه طرف هــای خارجــی 
آمادگــی الزم را بــرای ســرمایه گذاری در کشــور بیابنــد؛ لــذا هیــچ 
کشــوری نیســت کــه رشــد اقتصــادی بــاال بــدون بهره منــدی از 

ــد. ــته باش ــی داش ــرمایه گذاری خارج س
وی ادامــه داد: آن هایــی کــه بــه مــردم عاقه مندنــد نبایــد 
فضــای کشــور را متشــنج کننــد؛ مــا اگــر می خواهیــم 955 هــزار 
فرصــت شــغلی ایجــاد کنیــم و 770 هــزار میلیــارد تومــان هــم 
ــات  ــک ثب ــد از ی ــیم، بای ــته باش ــال داش ــرمایه گذاری در س س

ــان برخــوردار باشــیم. فــارس ــا جه ــی و تعامــل ب داخل

نوبخت در نشست خبری:

مهندسی انتخابات، سخن درستی نیست



کوتاه اخبار 
 ذخیره سازی ۸۰ هزار تن خرما 

برای ماه رمضان امسال
ابوالقاســم حســن پور، مقــام مســئول، بــا بیــان اینکــه ۱۶ 
ــد می شــود، گفــت:  ــران تولی ــان در ای درصــد خرمــای جه
ذخایــر خرمــا بــرای مــاه رمضــان امســال، حــدود ۸۰ هــزار 
تــن بــوده کــه نزدیک بــه ۴۰ هزارتــن آن، خرمــای مضافتی 
اســت. ابوالقاســم حســن پور مباحــث مطرح شــده مبنــی 
ــن  ــت ای ــش قیم ــث افزای ــا باع ــود خرم ــه کمب ــر اینک ب
محصــول در بــازار شــده را رد کــرد و اظهــار داشــت: مــا هیچ 
ــم. ــن محصــول در کشــور نداری ــد ای ــرای تولی  مشــکلی ب
ــر میوه هــای گرمســیری و نیمه گرمســیری  ــر کل دفت مدی
ــان، ۷.۵  ــه در جه ــان اینک ــا بی ــاورزی ب ــاد کش وزارت جه
میلیــون تــن خرمــا تولیــد می شــود، افــزود: بیــش 
ــد  ــران تولی ــول، در ای ــن محص ــن از ای ــون ت ــک میلی از ی
ــد  ــدود ۱۶ درص ــت ح ــوان گف ــی می ت ــه عبارت ــود؛ ب می ش
خرمــای جهــان در کشــور مــا تولیــد می شــود. وی اضافــه 
ــف از  ــتان های مختل ــول در اس ــن محص ــد ای ــرد: تولی ک
جملــه سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان، کرمــان، جنــوب 
ــی  ــاه و حت ــتان، کرمانش ــهر، خوزس ــارس، بوش ــان، ف کرم
ــترین  ــن پور بیش ــرد. حس ــورت می گی ــان ص ــزد و اصفه ی
میــزان تولیــد خرمــا را مربــوط بــه اســتان های خوزســتان، 
فــارس، جنــوب کرمــان، کرمــان، بوشــهر، هرمــزگان و 
سیســتان و بلوچســتان دانســت. وی اضافــه کــرد: معمــوال 
هــر فــرد بــرای مــاه مبــارک رمضــان، بیــش از یــک 
کیلوگــرم خرمــا مصــرف نمی کنــد و مــا کمبــودی در ایــن 

زمینه نداریــم. خبرآنالین

نامه نگاری مجلس با سیف
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس در نامــه ای بــه 
رئیــس کل بانــک مرکــزی خواســتار ارائــه برنامــه زمان بنــدی 
ــا  ــی غیرمجــاز ت ــاره مؤسســات مال و اقدامــات اجرایــی درب

ــه جــاری شــد.  ــان هفت پای
مجلــس  رئیــس کمیســیون  پورابراهیمــی،  محمدرضــا 
شــورای اســامی، ششــم خردادمــاه جــاری در نامــه ای بــه 
ــه  ولــی هللا ســیف، رئیــس کل بانــک مرکــزی خواســتار ارائ
برنامــه زمان بنــدی و اقدامــات مشــخص بــرای تعییــن 

ــد.  ــپین ش ــاری کاس ــه اعتب ــف موسس تکلی
ــک  ــه بان ــرده چنانچ ــح ک ــه تصری ــن نام ــی در ای پورابراهیم
مرکــزی در زمینــه تعییــن تکلیــف موسســه کاســپین اقــدام 
ــق  ــس شــورای اســامی مطاب ــد، مجل ــری انجــام نده موث
ــق و تفحــص از  ــی خــود، تحقی ــه داخل ــاده ۲۳۶ آیین نام م

ــرار خواهــد داد. مهــر ــزی را در دســتور کار ق ــک مرک بان

 بیشترین میزان گرانی 
به مرغ رسید

در بیــن کاالهــای اساســی، مــرغ بــا رشــد ۷.۷ درصــدی، 
بیشــترین میــزان رشــد قیمــت را در هفتــه اول خردادمــاه 
ــک  ــار بان ــر آم ــا ب ــت. بن ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ب
مرکــزی از متوســط قیمــت خرده فروشــی بعضــی از 
کاالهــای اساســی خوراکــی در هفتــه منتهــی بــه ۵ 
خردادمــاه امســال، گرانــی ۵ کاال، ۲ مــورد ارزانــی و ۴ مــورد 
ثبــات قیمــت ثبــت شــده اســت. بنــا بــر ایــن گــزارش در 
ــدود ۷.۷  ــرغ ح ــت م ــت گوش ــاه قیم ــه اول خردادم هفت
ــش  ــت افزای ــی اردیبهش ــه پایان ــه هفت ــبت ب ــد نس درص
ــروش  ــان ف ــزار ۴۱۰ توم ــدود ۷ ه ــو ح ــر کیل ــته و ه داش
رفتــه اســت. همچنیــن قیمــت گوشــت در حــد ۰.۳ درصــد 
ــو  ــوده کــه هــر کیل ــه ای ب ــه گون گــران شــد و عرضــه آن ب
ــزار و ۹۰۰  ــدود ۴۳ ه ــتخوان ح ــا اس ــفند ب ــت گوس گوش
ــا  ــو گوشــت گاو گوســاله بی اســتخوان ت تومــان و هــر کیل

ــت. ایســنا ــده اس ــران ش ــان گ ــزار و ۳۵۸ توم ۳۷ ه

کوتاه از اقتصاد
وزارت نیرو اعالم کرد:

کاهش ورودی سدهای کشور
ــدت  ــه م ــاری نســبت ب ــاه ج ــه اول خردادم در هفت
مشــابه ســال گذشــته، ورودی ســدهای بــزرگ 
ــال  ــت. امس ــه اس ــش یافت ــد کاه ــور ۱۵ درص کش
ــال  ــار س ــتانی و به ــای زمس ــه بارش ه ــه ب ــا توج ب
پربــارش نــام گرفــت؛ امــا بــر اســاس آخریــن آمــار 
ثبت شــده حجــم آب ورودی بــه ســدهای کشــور در 
ــب  ــر مکع ــارد مت ــده، ۳۲.۶۹ میلی ــان یادش مدت زم
بــوده کــه در مقایســه بــا مدت مشــابه ســال گذشــته 
۳۸.۳۰ میلیــارد متــر مکعــب، از ۱۵ درصــد کاهــش 
برخــوردار اســت. میــزان خروجــی آب ســدهای 
کشــور در ســال جــاری، ۲۳.۹۹ میلیــارد متــر مکعــب 
بــوده کــه در مقایســه بــا ۲۳.۸۸ میلیــارد متــر 
ــی  ــاف فاحش ــل، اخت ــال قب ــی س ــب خروج مکع
نداشــته اســت. همچنیــن از ابتــدای مهرمــاه گذشــته 
تــا هفتــه اول خردادمــاه جــاری، ۶۷ درصــد مخــازن 
ســدهای کشــور پــر و ۳۳ درصــد آن خالــی اســت. 
گفتنــی اســت ظرفیــت کل مخــازن ســدهای کشــور 
در ســال جــاری ۴۹.۷ میلیــارد متــر مکعــب اســت 
ــر  ــب آن پ ــر مکع ــارد مت ــم ۳۳.۴۵ میلی ــه حج ک
اســت و در مقایســه بــا مدت زمــان مشــابه در ســال 
گذشــته ۳۳.۹۹ میلیــارد متــر مکعــب، بــا ۲ درصــد 

کاهــش مواجــه اســت. 
جریان هــای  حجــم  نیــرو  وزارت  اعــام  طبــق 
ســطحی کشــور از ابتــدای مهرمــاه گذشــته تــا پایــان 
اردیبهشــت ماه جــاری، ۴۱ هــزارو ۹۷۸ میلیــون متــر 
مکعــب بــوده کــه در مقایســه بــا مدت مشــابه ســال 
گذشــته ۴۵ هــزارو ۴۷۷ میلیــون متــر مکعــب، بــه 

میــزان ۸ درصــد کاهــش داشــته اســت. ایســنا

احتمال افزایش 5 درصدی 
قیمت خودرو

درخواســت  حالــی  در  داخلــی  خودروســازان 
ــورای  ــه ش ــود را ب ــوالت خ ــت محص ــش قیم افزای
احتمــال مــی رود  ارســال کرده انــد کــه  رقابــت 
قیمت هــا، بیــن ۴ تــا ۵ درصــد افزایــش یابــد. 
ــار در  ــن ب ــرای دومی ــد، ب ــاق رخ ده ــن اتف ــر ای اگ
تنهــا دو مــاه، قیمــت  ســال جاری و در عــرض 
خودروهــای داخلــی رونــد صعــودی بــه خــود 
ــود  ــوع خ ــاید در ن ــه ش ــی ک ــت؛ اتفاق ــد گرف خواه
ــس  ــه رئی ــود ک ــه گذشــته ب بی ســابقه باشــد. هفت
ــا  ــد خودروه ــام قیمــت جدی ــت از اع شــورای رقاب
 طــی اوایــل تابســتان صحبــت بــه میــان آورد 
ــای  ــی مؤلفه ه ــغول بررس ــورا مش ــرد ش ــد ک و تاکی
ــر قیمــت تمام شــده خودروهــای داخلــی  اثرگــذار ب
اســت. بــه گفتــه رضــا شــیوا، شــورای رقابــت پــس 
از بررســی مســائلی ماننــد نــرخ تــورم بخشــی 
ــن  ــزی( و همچنی ــک مرک ــط بان ــده توس )اعام ش
وضــع کیفــی خودروهــا )اعامــی از ســوی شــرکت 
ایــران(، قیمــت  اســتاندارد  و  بازرســی کیفیــت 

ــرد.  ــد ک ــام خواه ــا را اع ــد خودروه جدی
ــت  ــش قیم ــت افزای ــورای رقاب ــس ش ــد رئی هرچن
ایــن حــال  بــا  خودروهــا را قطعــی نمی دانــد، 
ــه  ــازی، ب ــع آگاه در خودروس ــک منب ــه ی ــه گفت ب
احتمــال زیــاد قیمت هــا بیــن ۴ تــا ۵ درصــد 
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــت. هرچن ــد یاف ــش خواهن افزی
ارســال درخواســت خودروســازان بــه شــورای رقابــت 
مشــخص اســت آن هــا بــه  دنبــال افزایــش قیمــت 
ــز  ــکان نی ــن ام ــا ای ــتند، ام ــود هس ــوالت خ محص
ــرایط  ــودن ش ــم نب ــورت فراه ــه در ص ــود دارد ک  وج
و نبــود کشــش الزم در بــازار، مجــوز احتمالــی 
شــورای رقابــت در اوایــل تابســتان امســال، بــاز هــم 

ــود. ایــران جیــب ــی ش ــاه بایگان ــد م ــرای چن ب

تولید ملی

کاله 
برنــد کالــه بــا هــدف بهبــود و ارتقــای ســطح ســبد غذایــی مــردم ایران 
در ســال ۱۳۷۰ تأســیس شــد. نتیجــه فعالیت هــای انجام شــده 
ــتای  ــی در راس ــه همگ ــته ک ــال های گذش ــی س ــه ط ــن مجموع در ای
ارتقــای ســبد غذایــی هم وطنــان و ســرافرازی ایــران اســامی اســت، 
ایــن برنــد را در جایــگاه ۴۸ام صنایــع غذایــی در جهــان )بــه گــزارش 
ــده  ــا صادرکنن ــال تنه ــر و ۷ س ــوب و برت ــد محب ــور(، برن ــورو مانیت ی

ــرار داده اســت.  ــران ق ــی در ای ــای لبن ــه در فرآورده ه نمون
ــرد  ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــیر فعالی ــر ش ــه ۳ لیت ــذب روزان ــا ج ــه ب  کال
و امــروز بیــش از ۲۵۰۰ تــن جــذب شــیر روزانــه دارد کــه ایــن موضــوع 
باعــث تولیــد روزانــه بیــش از ۲ هــزار و ۶۵۰ تــن انــواع فرآورده هــای 
لبنــی می شــود. در ایــن فرآینــد تولیــد، ۴۰۰۰ نفــر بــه  صــورت روزانــه 
ــه  ــی ب ــوالت نهای ــا محص ــد ت ــت دارن ــف فعالی ــای مختل در بخش ه
دســت مصرف کننــدگان برســد. کالــه توانایــی تولیــد ۴۰۰۰ تــن پنیــر را 
دارد و توانســته محصــوالت متنوعــی را کــه در خــارج از کشــور تولیــد 
ــد و در  ــه ای تولی ــان حرف ــتن متخصص ــار داش ــا در اختی ــود، ب می ش
اختیــار ایرانیــان قــرار دهــد. در شــرکت کالــه بیــش از ۱۵۰۰۰ نفــر بــه 

صــورت مســتقیم مشــغول کار هســتند. 

شــوراهای  عالــی  کانــون  عضــو 
شــرط  می گویــد:  کار  اســامی 
ــت در ایجــاد اشــتغال  موفقیــت دول
بــر  رکــود حاکــم  اســت کــه  آن 
جامعــه و کارخانه هــا را از بیــن ببــرد. 
او معتقــد اســت طرح هــای اشــتغال 
تــا زمانــی کــه روی کاغــذ باشــند 

ایجــاد شــغل نمی کننــد. 
علــی اصانــی اظهــار کــرد: طرح هایــی 
اشــتغال  حــوزه  در  وزارت کار  کــه 

دنبــال می کنــد، تمامــا بــا دغدغــه رفــع معضــل بیــکاری اســت و 
ــه  ــده ای ب ــه و کارشناسی ش ــای پخت ــا طرح ه ــد ت ــاش می کن ت
اجــرا درآیــد. امــا شــخصا معتقــدم دادن طــرح بــه تنهایــی کافــی 
و کارســاز نیســت و بایــد از طرح هــای کاغــذی فاصلــه بگیریــم و 

ــم.  ــرار بدهی ــه عمــل ق آن را در بوت
وی مهم تریــن مشــکل اشــتغال در شــرایط کنونــی را رکــود 
دانســت و گفــت: در حــال حاضــر رکــود، مشــکل اصلــی اشــتغال 
بــه شــمار مــی رود و تــا زمانــی کــه ایــن رکــود از جامعــه، 
اشــتغال  در  موفقیتــی  دولــت  نــرود،  اقتصــاد  و  کارخانه هــا 

نخواهــد داشــت. 
بــه اعتقــاد ایــن مقــام مســئول کارگــری، اولیــن کاری کــه بــرای 
ــه مشــکل اشــتغال  ــن اســت ک ــم، ای ــد انجــام دهی اشــتغال بای
ــرح  ــاس آن ط ــر اس ــپس ب ــم؛ س ــایی کنی ــازار کار را شناس و ب

ــم.  ــه بریزی ــیم و برنام بنویس
اصانــی تاکیــد کــرد: نوشــتن طــرح و باقــی مانــدن آن روی کاغــذ 

هــم در شــرایطی کــه بودجــه الزم برای 
راه انداختــن طــرح موجــود نباشــد 
کارســاز نیســت؛ چــون بــا دســت 
ــرد  ــتغال زایی ک ــود اش ــی نمی ش خال
و بودجــه اصلی تریــن عامــل بــرای 
کار  و  کســب  طرح هــای  اجــرای 

ــت.  اس
شــوراهای  عالــی  کانــون  عضــو 
اســامی کار در عیــن حــال بــه طــرح 
کارورزی اشــاره و اظهــار کــرد: طــرح 
ــان و  ــه کارجوی ــی ب ــای مهارت ــه آموزش ه ــدف ارائ ــا ه کارورزی ب
ــده  ــی ش ــازار کار پیش بین ــه ب ــش از ورود ب ــگان پی دانش آموخت
اســت؛ ولــی بایــد زیربناهــای طــرح و شــرایط جــذب کارورزان در 

ــود.  ــده ش ــتی دی ــه درس ــا ب بنگاه ه
ــا  ــی ب ــن طرح های ــرای چنی ــه در اج ــرای آنک ــد ب ــی معتقدن بعض
ــی  ــز فن ــیل مراک ــد از پتانس ــویم، بای ــه ش ــری مواج ــه کمت  هزین
و حرفــه ای بــرای آموزش هــای مهارتــی اســتفاده شــود و مهــارت 
ــه  ــازار کار ب ــه دانشــگاه و ب از دوران دبیرســتان و پیــش از ورود ب

افــراد آمــوزش داده شــود. 
اشــتغال  بحــث  در  دولــت  پایــان خاطرنشــان کــرد:  در   وی 
و تولیــد بایــد دو قــوه دیگــر را بــا خــود همســو کنــد تــا عــزم ملــی 
ــد و از ظرفیــت رســانه ها  ــه وجــود آی ــکاری ب ــا بی ــارزه ب ــرای مب ب
صداوســیما و دانشــگاه ها بــرای ترویــج فرهنــگ کار و کارآفرینــی 
ــه  ــوان انتظــار داشــت ب ــه نمی ت ــک وزارتخان ــرا از ی ــرد؛ زی ــره ب به

تنهایــی فرهنــگ کار را توســعه دهــد. ایســنا

بــه گفتــه بســیاری از کارشناســان 
و  ســاختمان ها  مفیــد  عمــر 
واحدهــای مســکونی در ایــران زیر ۳۰ 
ســال اســت کــه البتــه ایــن میــزان در 
مقایســه بــا عمــر مفیــد در کشــورهای 
ــه  ــه ک ــا و فرانس ــد ایتالی ــر مانن دیگ
عمــر مفیــد ســاختمان ها در آن هــا 
ــه ۱۰۰ ســال اســت، بســیار  نزدیــک ب
ــر  ــودن عم ــن ب ــت. پایی ــن اس پایی
در  خانه هــا  و  ســاختمان ها  مفیــد 

ــات  ــار تلف ــور، آم ــرمایه های کش ــدر دادن س ــر ه ــاوه ب ــران ع ای
ناشــی از حــوادث ســاختمانی در کشــور را نیــز در ســال های اخیــر 

ــت.  ــش داده اس افزای
بــه اعتقــاد صاحب نظــران و متولیــان امــر یکــی از مهم تریــن دالیــل 
ــان ذی صــاح در پروژه های ســاختمانی  ــود مجری ــن معضــل، نب ای
اســت کــه بــا وجــود تاکیــد صریــح قانــون، اراده ای بــر رعایــت آن 

از ســوی مالــکان، شــهرداری و... وجــود نــدارد. 
ــاختمان  ــکن و س ــاون مس ــان، مع ــد مظاهری ــز حام ــی نی به تازگ
شــهری«،  »بی انضباطــی   عامــل   ۴ شهرســازی،  و  راه  وزیــر 
مصالــح  از  »اســتفاده  و  نامناســب«  »اجــرای  »طراحــی«، 
غیراســتاندارد« را در کاهــش عمــر مفیــد ســاختمان ها مؤثــر 
ــررات،  ــا و مق ــن آیین نامه ه ــا تدوی ــه ب ــرده ک ــام ک ــته و اع دانس

جلــو مداخــات نادرســت را می گیریــم. 
معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه 
اینکــه عمــر مفیــد ســاختمان در ایــران در مقایســه بــا کشــورهای 

ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــن اس ــر پایی دیگ
بــه اعتقــاد مــن مهم تریــن دلیــل 
ــاختمان  ــد س ــر مفی ــودن عم ــم ب ک
فعالیت هــای  مــا،  کشــور  در 
و  ســاخت  عرصــه  در  ســوداگرانه 
ــا  ــن معن ــه ای ســاز در شهرهاســت؛ ب
کاالیی شــدن  و  ســفته بازی  کــه 
ــررات در عرصــه ســاخت و ســاز،  مق
فرصتــی را ایجــاد کــرده خانــه ای 
کــه ســاخته می شــود، بــا قیمــت 
بیشــتری عرضــه شــود و ســود بیشــتری را نصیــب صاحــب زمیــن 
ــت  ــه کیفی ــن اســت ک ــدارد ای ــت ن ــه اهمی ــزی ک ــا چی ــد و تنه کن

اســت.  چگونــه  می شــوند،  ســاخته  ســاختمان هایی کــه 
ــه  ــل ب ــاختمان تبدی ــده س ــبب ش ــوع س ــن موض ــزود: ای وی اف
کاالیــی شــود کــه می توانــد ارزش افــزوده ایجــاد کنــد. ایــن 
موضــوع هــم ناشــی از بی انضباطــی  شــهری اســت. بــه ایــن معنــا 
کــه قوانیــن  شــهری توســط نهادهــای محلــی، یعنــی شــهرداری ها 
مــورد هجــوم قــرار گرفتــه و می گیرنــد. عامــل دیگــر از جهــت بعــد 
فنــی اســت. در ایــن خصــوص هــم بایــد بگویــم ســاختمان ها در 
ــرای ســاخته شــدن  ــد. ب کشــور مــا در معــرض آســیب قــرار دارن
ــی  ــاختمان طراح ــت آن س ــاز اس ــت نی ــاختمان باکیفی ــک س ی
خوبــی داشــته باشــد، مصالــح اســتاندارد در آن بــه کار رفتــه باشــد 
و در نهایــت پروســه اجــرا بــه خوبــی انجــام شــده باشــد. اشــکال 
ــاختمان را  ــد س ــر مفی ــد عم ــل می توان ــن مراح ــک از ای ــر ی در ه

کاهــش دهــد. ایــران جیــب

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی:

با دست خالی نمی شود اشتغال زایی کرد
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی:

کیفیت در ساختمان سازی اهمیتی ندارد

 درصد رشد غیرنفتی 16.3
سال ۱۳۹۵

درصد رشد ارزش افزوده 
صادرات

درصد افزایش چک برگشتی

طبــق اعــام مرکــز آمــار ایــران، رشــد اقتصــادی ســال ۱۳۹۵ 
بــدون احتســاب نفــت ۶.۳ درصــد بــوده اســت.

درصــد   ۱۷ بــه  کشــور  صادراتــی  کاالهــای  افــزوده  ارزش 
اســت. شــده  رســیده 

بررســی آمارهــای اعام شــده بانــک مرکــزی روشــن می کنــد 
ــه مــاه  میــزان چــک برگشــتی در اســفندماه ۱۳۹۵ نســبت ب

قبــل از آن، ۱۶.۳ درصــد بیشــتر شــد.
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 ۱,۱۴۲,۰۹۰

  گرم طال 

۴,۹۴۷,۰۰۰

  مثقال طال 

 ۱۲,۰۰۳,۵۰۰

  تمام سکه طرح قدیم

۳,۶۵۰,۰۰۰

  ربع سکه بهار آزادی

۲,۵۱۰,۰۰۰

  سکه یک گرمی

$ ۱,۲۶۴

 ا ونس جهانی طال 

۶,۴۲۰,۰۰۰

 اتحادیه طال   نیم سکه بهار آزادی
جواهر و سکه 

تهران  ۱۱,۷۷۰,۰۰۰

سکه تمام بهار آزادی  

ــد  ــرح جدی ــزی از ط ــک مرک ــس کل بان رئی
ســکه ۵ هــزار ریالــی رونمایــی کــرد و از 
ــا  ــان ب ــاه، همزم ــه خردادم ــع آن در نیم توزی
ســالروز گرامیداشــت رحلــت حضــرت امــام 

ــر داد.  ــی)ره( خب خمین
ــکه  ــی از س ــن رونمای ــیف در آیی ــی هللا س ول
ــی  ــان یک ــه در پای ــی ک ــزار ریال ــد ۵ ه جدی
بانــک  عامــل  هئیــت  نشســت های  از 

ــت  ــن گرامیداش ــد، ضم ــزار ش ــزی برگ مرک
یــاد بنیانگــذار کبیــر جمهــوری اســامی 
گفــت: تولیــد ســکه و اســکناس فرصــت 
ــران  ــی از رهب ــه جلوه های ــت ک ــبی اس مناس
اندیشــه،  و  علــم  بــزرگان  و  تاثیرگــذار 
و  فرهنــگ  ویــژه  مناســبت های  و  روزهــا 
 تاریــخ ایــن مــرز و بــوم در آن اســتفاده

 شود. 

کــه  یادبــود  ســکه های  افــزود:  وی 
متخصصــان  همــت  بــه  آن  از  نمونــه ای 
تولیــد  مرکــزی  بانــک  در  صنعــت   ایــن 
ــه خــرداد منتشــر  ــی شــد و در میان و رونمای

ــن دســت اســت.  خواهــد شــد، از ای
ــزی  ــک مرک ــس کل بان ــم رئی ــن مراس در ای
ــد ۵  ــکه جدی ــرب س ــزان ض ــوص می درخص
ــوز  ــزی مج ــک مرک ــت: بان ــی گف ــزار ریال ه

ضــرب ســکه ۵ هــزار ریالــی رایــج بــا طــرح 
جدیــد بــه میــزان ۲۰ میلیــون قطعــه را اخــذ 
کــرده کــه در چهاردهــم خردادمــاه ســال 
ــت  ــالروز گرامیداش ــبت س ــه مناس ــاری ب ج
ــی)ره( منتشــر  ــت حضــرت امــام خمین رحل

می شــود. 
از  ریالــی  هــزار   ۵ ســکه  در  افــزود:  وی 
ــارک  ــام در واترم ــرت ام ــر حض ــان تصوی هم

ــد، اســتفاده  ــی جدی اســکناس ده هــزار ریال
ــت.  ــده اس ش

رئیــس کل بانــک مرکــزی همچنیــن بــا 
ــه توزیــع اســکناس جدیــد ۱۰ هــزار  اشــاره ب
آســتانه  در  و  نیمــه خردادمــاه  در  ریالــی 
ســالروز رحلــت حضــرت امــام خمینــی)ره( 
بــه خودکفایــی بانــک مرکــزی در تولیــد 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــارک اش ــس و واترم مطل
ــکاران،  ــت هم ــاش و هم ــا ت ــبختانه ب خوش
ــارک  ــد واترم ــه تولی ــق ب ــزی موف ــک مرک بان
بــا طراحــی جدیــد و بــا کیفیــت شــده اســت.

رونمایی از سکه جدید ۵ هزار ریالی
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کــه  اســت  ابــزاری  فــروش،  صنــدوق 
محاســبه  را  فــروش  و  خریــد   اطاعــات 
صورت حســاب  ســپس  و  کــرده  ثبــت  و 
بــا تمــام جزئیــات صــادر  یــا فاکتــور را 

ــای  ــیله مزای ــن وس ــتفاده از ای ــد. اس  می کن
بی شــماری دارد. کار بــا ایــن وســیله ســودمند 
موجــب صرفه جویــی در وقــت، دقــت بیشــتر 
در امــور و کاهــش و حتــی از بیــن بــردن 

ــود.  ــتباهات می ش ــزان اش می
 صندوق فروشگاهی »پوز«

ــوع  ــوز«، بهتریــن ن  صنــدوق فروشــگاهی »پ
صنــدوق از نظــر عمــر اســتفاده و قابلیــت 
کاربــر چنــد  بــرای  اســتفاده   همزمــان 

است. 
ایــن نــوع صنــدوق دارای نرم افــزار فروشــگاهی 
قابــل تنظیــم و تغییــری اســت کــه ارتقــا در آن 

در تمامــی مــوارد امکان پذیــر اســت. 
بــه گفتــه کارشناســان اســتفاده از صندوق هــای 
ــق  ــش بســزایی در تحق ــروش، نق ــزه ف مکانی
ــرای تأمیــن درآمدهــای  برنامه هــای دولــت ب
ــفافیت در  ــه ش ــن ب ــی دارد و همچنی غیرنفت
ــت  ــه عدال ــات و درنتیجــه دســتیابی ب معام
ــی، کــه از اهــداف مهــم ســازمان امــور  مالیات

ــد. ــایانی می کن ــک ش ــت، کم ــی اس مالیات

ــده دارد  ــادی عقی ــان اقتص ــی از کارشناس  یک
اســتفاده از صنــدوق فــروش در فعالیت هــای 
ــان  ــق مؤدی ــع ح ــزان تضیی ــادی، از می اقتص
ــای  ــه فعالیت ه ــرا ک ــد؛ چ ــی می کاه مالیات
اقتصــادی قابــل اســتناد می شــوند و ایــن امــر 
ــان  ــی را از می ــه شــک و شــبهه احتمال  هرگون

برمی دارد.
 دقت در حساب ها

ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــگاهی ب ــران فروش مدی
بــر  عــاوه  فــروش  از صنــدوق  اســتفاده 
ســرعت بخشــیدن بــه امــور جــاری، دقــت در 
حســاب ها را نیــز بــه نحــو شــایان ماحظــه ای 
ــود  ــه س ــم ب ــن مه ــه ای ــد ک ــش می ده افزای

ــت.  ــدار اس ــنده و خری فروش
ــا کنــون نصــب صندوق هــای فــروش بــرای  ت
۱۰ گــروه از مشــاغل بــه اجــرا درآمــده اســت. 
ــب  ــد، نص ــت خری ــده باب ــای انجام ش هزینه ه
صنــدوق  ســامانه  دســتگاه  راه انــدازی  و 
فــروش از درآمــد مشــمول مالیــات مؤدیــان 
قابــل  اســتفاده،  ســال  اولیــن  در  مزبــور 
کســر اســت. ضمــن اینکــه مؤدیــان مالیاتــی 
صنــدوق  ســامانه  از  اســتفاده  بــه  ملــزم 
فــروش در صــورت عــدم اســتفاده از ســامانه 
ــون  ــرر در قان ــی مق ــت مالیات ــور از معافی مذک

خواهنــد  محــروم  مربــوط  ســال   بــرای 
شد. 

 معیــار شناســایی صاحبــان مشــاغل فوق الذکــر
جــواز کســب فعالیــت صادرشــده توســط 

مراجــع ذی صــاح اســت. 
بدیهــی اســت در صــورت نداشــتن جــواز 
کســب، نــوع فعالیــت منــدرج در پرونده هــای 

ــود.  ــد ب ــل خواه ــاک عم ــان م ــی آن مالیات
الزم بــه ذکــر اســت مــاده ۱۲۱ قانــون برنامــه 
مکلــف کــرده  را  بازرگانــی  وزارت  پنجــم، 
ــی و  ــور مالیات ــازمان ام ــکاری س ــا هم ــا ب ت
شــورای اصنــاف کشــور، بــرای الــزام اســتفاده 

صاحبــان مشــاغل از ســامانه های صنــدوق 
ــد.  ــدام کنن ــروش اق ف

یکــی دیگــر از کارشناســان اقتصــادی ضمــن 
اســتفاده  بی شــمار  محاســن  برشــمردن 
از  مــی دارد  اظهــار  فــروش  صنــدوق  از 
ــن  ــروش ای ــدوق ف ــای صن ــن مزای بزرگ تری
ــزان  ــا هــر می ــان مشــاغل ب اســت کــه صاحب
ــوع  ــاس ن ــر اس ــد ب ــی، می توانن ــی مال توانای
ــزار  ــا کمتریــن هزینــه، از ایــن اب اســتفاده و ب
مفیــد اســتفاده و از بــروز ســردرگمی در امــور 

ــد. ــری کنن ــود جلوگی خ
 بهبود فعالیت های اقتصادی

ــتفاده  ــد اس ــادی می گوین ــان اقتص  کارشناس
صاحبــان مشــاغل از صندوق هــای فــروش 
ــان  موجــب بهبــود فعالیت هــای اقتصــادی آن

می شــود. 
ــذب  ــازار، ج ــی ب ــرایط رقابت ــن در ش همچنی
اهمیــت  بســیار حائــز  نکتــه ای  مشــتری 

اســت. 

 صندوق فروش و مزایای استفاده 
از آن 

کــه  اســت  ابــزاری  فــروش،  صنــدوق 
محاســبه  را  فــروش  و  خریــد   اطاعــات 
ــا  ــاب ی ــپس صورت حس ــرده و س ــت ک و ثب
ــا تمــام جزئیــات صــادر می کنــد.  فاکتــور را ب
اســتفاده از ایــن وســیله مزایــای بی شــماری 
ــب  ــودمند موج ــیله س ــن وس ــا ای دارد. کار ب
در  بیشــتر  دقــت  وقــت،  در  صرفه جویــی 
امــور و کاهــش و حتــی از بیــن بــردن میــزان 

می شــود.  اشــتباهات 
صندوق هــای مکانیــزه فــروش یــا ســامانه های 
ــون  ــی همچ ــد قابلیت های ــگاهی می بای فروش
ثبــت خریــد، فــروش و هزینه هــای واحــد 
نگهــداری  شــغلی، صــدور صورت حســاب، 
حســاب  ثبــت  کاال،  موجــودی   حســاب 
ــد و بانکــی را داشــته باشــند.  و موجــودی نق
ســامانه اطــالع رســانی ســازمان امورمالیاتــی 

کشــور

 صندوق فروش 
و مزایای استفاده از آن

ــران  ــر در ای ــرژی تجدیدپذی ــاالی ان ــه پتانســیل  ب ــا توجــه ب ب
بایــد تاکنــون شــاهد پیشــرفت های بیشــتری در ایــن حــوزه 
ــرژی  ــن ان ــرای ارتقــای ای ــع متعــددی ب ــم؛ امــا موان می بودی
وجــود داشــت و ایــن در حالــی اســت کــه از ابتــدای دولــت 
یازدهــم تاکنــون، توجــه زیــادی بــه ایــن صنعــت شــده؛ امــا 
بــاز هــم آن طــور کــه بایــد ارتقــا نیافتــه اســت. پروتکل هــای 
ــه  ــیده ک ــا رس ــه امض ــا ب ــیاری در دنی ــتی بس ــط زیس محی
آخریــن آن هــا توافقنامــه پاریــس و اردن بــوده اســت. ایــران 
نیــز بــر اســاس ایــن پروتــکل تعهــد داده کــه حــدود ۴ درصــد 
ــه  ــد. نکت ــای زیســت محیطی را کاهــش ده انتشــار آالینده ه
ــا  ــه در بیشــتر کشــورهای دنی ــن اســت ک ــدی ای ــم و کلی مه
بــرای اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر، مکانیزم هــای 
تشــویقی و حمایتــی در نظــر می گیرنــد و بــرای توســعه ایــن 
ــق  ــش تعل ــن بخ ــه ای ــز ب ــی نی ــی یارانه های ــا حت انرژی ه

می گیــرد. بــر همیــن اســاس در ایــران از چنــد ســال پیــش 
قیمــت تضمینــی خریــد برق تجدیدپذیر منتشــر شــده اســت. 
عــاوه  بــر ایــن طبــق پیش نویــس چارچــوب اســتراتژی 
میان مــدت ســال های ۲۰۲۲-۲۰۱۸ میــادی و همچنیــن 
چارچــوب اولیــه برنامــه کاری و بودجــه ســال های ۲۰۱۹-

۲۰۱۸ میــادی آژانــس بین المللــی انــرژی وزارت نیــروی 
جمهــوری اســامی ایــران بــرای تشــویق ســرمایه گذاران 
ــزه  ــش انگی ــی( و افزای ــی و خارج ــی )داخل ــش خصوص بخ
ــر و از  ــرای ســرمایه گذاری در نیروگاه هــای تجدیدپذی آن هــا ب
دیگــر ســوی ایجــاد بســتر مناســب درخصــوص تنوع بخشــی 
ــرق  ــت ب ــرژی و توســعه ظرفی ــه ســبد ان ــه بیشــتر ب ــر چ ه
تولیــدی از منابــع انــرژی تجدیدپذیــر و پــاک از طریــق 
مکانیســم خریــد تضمینــی بــرق و جلــب مشــارکت بخــش 

خصوصــی اقــدام کــرده اســت. ایســنا

ــن  ــد: مهم تری ــری، می گوی ــال کارگ ــی، فع ــه پورموس رحمت ال
اولویــت دولــت دوازدهــم بایــد حفــظ اشــتغال موجــود، تأمیــن 
 امنیــت شــغلی کارگــران و ســاماندهی قراردادهــای کار موقــت

 باشد. 
رحمت الــه پورموســی اظهــار کــرد: آنچــه بایــد در دولــت 
دوازدهــم بــه طــور جــدی دنبــال شــود، بحــث امنیــت شــغلی 

ــت. ــود اس ــتغال موج ــظ اش ــای کار و حف نیروه
وی افــزود: دولــت در بحــث معیشــت و تعییــن دســتمزد در 
ــه  ــوز فاصل ــی هن ــی انجــام داده؛ ول ــی کار اقدامات شــورای عال
ــران  ــوق واقعــی کارگ ــل دســتمزد و حق ــان حداق بســیاری می
ــه و  ــن فاصل ــب ای ــدات مناس ــا تمهی ــد ب ــه بای ــود دارد ک وج
اختــاف طبقاتــی کاهــش یابــد و شــکاف مــزدی  ترمیــم شــود. 
مشــاور کانــون شــورای اســامی کار خراســان رضــوی در 
ــه بیــکاران  ــا بیــان اینکــه نبایــد کارگــران کارخانه هــا ب ادامــه ب

جامعــه افــزوده شــوند، تصریــح کــرد: در ســال گذشــته شــاهد 
از دســت رفتــن بعضــی از کارخانه هــا حتــی کارخانه هــای 
معتبــر قدیمــی بودیــم کــه بــه دالیــل مختلفــی در مســیر رکــود 
ــای الزم  ــر حمایت ه ــد و شــاید اگ ــرار گرفتن و ورشکســتگی ق
ــای کار  ــل نیروه ــراج و تعدی ــت، اخ ــورت می گرف ــا ص از آن ه
و اضافــه شــدن آن هــا بــه بیــکاران جامعــه را شــاهد نبودیــم. 
ــت شــغلی  ــظ امنی ــد حف ــت دوازدهــم بای ــه داد: دول وی ادام
ــم جــدی  ــک تصمی ــا ی ــد و ب ــرار ده ــت ق ــران را در اولوی کارگ
ــه  ــه کارنام ــی ک ــدی قدیم ــای تولی ــدن کارخانه ه ــته ش از بس
عملکــرد خــوب و فعالیت هــای قابــل قبولــی داشــته اند 

ــد.  ــری کن جلوگی
ــا  ــا نه تنه ــن کارخانه ه ــت رفت ــا از دس ــی ب ــاد پورموس ــه اعتق ب
اشــتغال موجــود بــه خطــر می افتــد، بلکــه فرصت هــای شــغلی 

هــم یکــی پــس از دیگــری از بیــن مــی رود. خبــر فارســی

کارگران کارخانه ها به بیکاران جامعه اضافه نشوندفراز و نشیب های توسعه انرژی های تجدیدپذیر

،،
صنــدوق فــروش، ابــزاری اســت کــه 
 اطاعات خرید و فروش را محاسبه 
و ثبت کرده و سپس صورت حساب 
 یــا فاکتــور را بــا تمــام جزئیــات صــادر

 می کند



هشتبهشت
 16 هزار گردشگر خارجی 

وارد نایین شدند
فرهنگــی،  میــراث  اداره  رئیــس  کیمیای وطن
صنایــع دســتی و گردشــگری شهرســتان ناییــن 
گفــت: بیــش از 16 هــزار گردشــگر خارجــی در ســال 

جاری وارد این شهرستان شدند. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی میــراث فرهنگــی ناییــن 
محمــود مدنیــان افــزود: ایــن گردشــگران بیشــتر از 
کشــورهای فرانســه، آلمــان، ایتالیــا و انگلیــس بــه 

ــد. ــن ســفر کرده ان نایی
بازدیــد  مــورد  و جاذبه هــای  بناهــا  افــزود:  وی 
گردشــگران بــه ترتیــب شــامل مســجد جامــع 
ناییــن، خانــه تاریخــی پیرنیــا، بافــت تاریخــی 
ناییــن، نارین قلعــه، بــازار تاریخــی و کارگاه هــای 

عبابافــی محمدیــه بــوده اســت.

مصرف خانگی آب در تیران و کرون 
30 لیتر کاهش یافت

معــاون فرمانــدار شهرســتان تیــران و کــرون گفــت: مصرف 
آب شــرب خانگــی در ایــن شهرســتان در ســال جــاری 30 

لیتــر کاهــش یافتــه اســت.
ــرف  ــته مص ــال های گذش ــزود: در س ــری اف ــدهللا بنه عب
ــرون  ــران و ک ســرانه آب شــرب خانگــی در شهرســتان تی
189 لیتــر بــود کــه ایــن رقــم بــه 153 لیتــر رســیده اســت.
ــرح  ــرای ط ــی، اج ــای فرهنگ ــرد: فعالیت ه ــان ک وی بی
ــود  ــانی و بهب ــبکه های آبرس ــر ش ــارت ب ــس آب و نظ پلی
ــوده و از  ــر ب ــرف آب مؤث ــش مص ــبکه ها در کاه ــن ش ای
مصــرف آب شــرب در مصــارف کشــاورزی و دامــداری 

ــری شــده اســت. جلوگی
معــاون فرمانــدار شهرســتان تیــران و کــرون افــزود: شــیب 
 تنــد مصــرف آب از منابــع آبــی شهرســتان کاهــش یافتــه 
و شــیب مصــرف مالیــم و کــم شــده کــه در چنیــن 
ــا وجــود بارش هــای صورت گرفتــه، مشــکالت  وضعیتــی ب

ــت. ــم داش ــتان نخواهی ــن شهرس ــران آب در ای بح
ــه اینکــه در یــک ســال گذشــته 66 چــاه  ــا اشــاره ب وی ب
آب غیرمجــاز در شهرســتان تیــران و کــرون پلمــب و 
ــر  ــزود: تغیی ــده، اف ــادر ش ــوز ص ــاه آب مج ــرای 15 چ ب
کاربــری مصــرف آب بــرای بخــش کشــاورزی، دامــداری 
فعالیت هــای  انجــام  بــرای  صنعــت  و  دامپــروری  و 
اقتصــادی و کشــاورزی بــا همــکاری آب منطقــه ای انجــام 

ــا ــت. ایرن ــده اس ش

 صادرات 17تن ماهی قزل آال 
از اصفهان به خارج از کشور 

ــه ارزش 85  ــزل آال ب ــی ق ــن ماه کیمیای وطن 17 ُت
ــه مقصــد کشــور  ــار از اصفهــان ب ــرای اولیــن ب هــزار دالر ب

امارات متحده عربی صادر شد.

  روابــط عمومــی اداره کل دامپزشــکی اســتان اصفهــان بــه 
نقــل از رئیــس اداره قرنطینــه و امنیــت زیســتی ایــن اداره 
کل گفــت: صــادرات ماهــی قــزل آال از اصفهــان بــه کشــور 
امــارات از ایــن پــس هفتــه ای 2 بــار )روزهــای دوشــنبه و 

پنجشــنبه( انجــام می شــود.
منصــور کیمیایــی اضافــه کــرد: ایــن محصــول در یکــی از 
شــرکت های بســته بندی آبزیــان زیــر نظــارت اداره کل 
دامپزشــکی اســتان، بســته بندی و از طریــق فــرودگاه 

ــود. ــادر می ش ــان ص ــتی اصفه ــهید بهش ش
ــواع  ــد ان ــان در تولی ــت اصفه ــش ظرفی ــت: افزای وی گف
فرآورده هــای خــام دامــی و آبزیــان ســبب شــده تــا 
ــد. صــادرات ایــن فرآورده هــا از ایــن اســتان افزایــش یاب

کیمیایــی افــزود: هــر ســال ســعی می شــود متناســب بــا 
ــبد  ــه س ــدی ب ــوالت جدی ــدف، محص ــورهای ه ــاز کش نی
صادراتــی مــواد پروتئینــی اســتان اصفهــان اضافــه شــود.
رئیــس اداره قرنطینــه و امنیت زیســتی اداره کل دامپزشــکی 
اســتان اصفهــان گفت: ایــن اداره کل آمادگی دارد در راســتای 
افزایــش صــادرات غیرنفتــی و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 
بــه  الزم،  مشــاوره های  ارائــه  و  نظارت هــا  انجــام  بــا 

ــد. ــدگان ایــن بخــش کمــک کن صادرکنن

سطح زیر کشت گل محمدی در 
اصفهان هر ساله افزایش می یابد

ســازمان  باغبانــی  امــور  مدیــر  کیمیای وطن 
جهــاد کشــاورزی اصفهــان گفــت: ســطح زیــر 
ــه  کشــت گل محمــدی در اصفهــان هــر ســاله رو ب
ــت گل از  ــه برداش ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــش اس افزای
ســطح 2 هــزار و 652 هکتــار از گلســتان های بــارور 
گل محمــدی در مناطــق گــرم اســتان آغــاز شــده و 
ــق  ــاه در مناط ــل تیرم ــا اوای ــود ت ــی می ش پیش بین

سردسیر استان ادامه یابد.
ــه اینکــه از ایــن  ــا اشــاره ب احمدرضــا رئیــس زاده ب
میــزان ســطح زیــر کشــت بیــش از 8 هــزار و 180 
ــزود: بیشــترین  ــد، اف ــه دســت می آی ــر ب ــن گل ت ت
ــب در  ــه ترتی ــدی ب ــت گل محم ــر کش ــطح زی س
میمــه،  و  شاهین شــهر  شهرســتان های کاشــان، 
نطنــز، اصفهــان، گلپایــگان، فریــدن، و ســمیرم 
اســت.وی افــزود: بــه دلیــل اقتصــادی بــودن تولیــد 
ــه کم آبــی، آفــات و  گل محمــدی، مقاومــت گیــاه ب
ــه طــور متوســط هــر ســاله ســطح زیــر  امــراض، ب
ــش  ــه افزای ــتان رو ب ــول در اس ــن محص ــت ای کش
اســت؛ بــه طــوری کــه در ســال 95 معــادل 19 درصد 

ــته ایم. ــه داش ــن زمین ــد در ای رش

ــارک رمضــان  ــاه مب ــر ســاله در آســتانه م ه
و بــا پیش بینــی افزایــش تقاضــا بــرای 
ــازار دچــار  ــی، ب ــف غذای ــالم مختل ــد اق خری
ــه رشــد شــده و بیشــتر کاالهــا  نوســان رو ب

ــوند.  ــه می ش ــت مواج ــش قیم ــا افزای ب
ــاه  ــی در م ــواد خوراک ــای م ــش تقاض افزای
ــادل   ــه آن، تع ــی ب ــای منته ــان و روزه رمض
 شــکل گرفته در بــازار را دچــار تغییــر می کنــد 
و همــه ســاله بــا نزدیــک شــدن بــه روزهــای 
ــوروز و مــاه مبــارک  خــاص همچــون عیــد ن
رمضــان بارهــا و بارهــا جملــه کلیشــه ای 
ــوی  ــند« از س ــی نباش ــران گران ــردم نگ »م

مســئوالن بــه گــوش می رســد.
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــت 4 روز از م ــا گذش ب
ــان  ــی اصفه ــاب و بریان ــه کب ــس اتحادی رئی
و آش  انــواع حلیــم  از عرضــه کله پاچــه، 
رمضــان بــدون تغییــر قیمــت خبــر داد و 
گفــت: در مــاه رمضــان امســال قیمــت انــواع 
چندانــی  تغییــر  و کله پاچــه  آش  حلیــم، 
ــه رمضــان ســال گذشــته نداشــته  نســبت ب

ــت. اس
احمدرضــا اخــوان ارجمنــد بــا اشــاره بــه 
ــواع حلیــم و آش در مــاه رمضــان  قیمــت ان
اظهــار داشــت: در ایــن روزهــا حلیم بادمجــان 
ممتــاز 10 هــزار تومــان، درجــه یــک 9 هــزار و 
ــود. ــه می ش ــان عرض ــزار توم ــه دو 8 ه درج

بــا  ممتــاز  شــله قلمکار  آش  افــزود:  وی 
ــزار، آش  ــک 6 ه ــزار، درجــه ی گوشــت 7 ه
ــام  ــان در تم ــزار توم ــادان و شــیرازی 5 ه آب

روزهــای رمضــان فروختــه می شــود.
ــان  ــی اصفه ــاب و بریان ــه کب ــس اتحادی رئی
ــاه  ــم در م ــواع حلی ــت ان ــه قیم ــاره ب ــا اش ب
امســال حلیم شــیر  بیــان کــرد:  رمضــان 
ــه  ــزار، درج ــل 9 ه ــات کام ــا تزئین ــاز ب ممت
و  هــزار   7 ســاده  حلیــم  هــزار،   8 یــک 

حلیم عــدس بــا بهــای 6 هــزار تومــان عرضــه 
می شــود.

 عرضه کله پاچه بزرگ و کوچک 
بدون تغییر نرخ

ــه اینکــه اصفهانی هــا عالقــه  ــا اشــاره ب وی ب
خاصــی بــه خریــد کله  پاچــه در مــاه رمضــان 
دارنــد و یــک وعــده افطــار را حتمــا بــه 
صــرف ایــن غــذای پرکالــری اختصــاص 
ــه   ــا کله پاچ ــن روزه ــت: در ای ــد گف می دهن
بــزرگ بــا 4 عــدد پاچــه بــه قیمــت 40 هــزار 
و کوچــک آن 35 هــزار تومــان در اختیــار 

مشــتریان قــرار می گیــرد.
ــوال  ــن س ــه ای ــخ ب ــد در پاس ــوان ارجمن اخ
ــبت  ــد نس ــد درص ــه چن ــت کله پاچ ــه قیم ک
ــرده،  ــر ک ــل از رمضــان تغیی ــای قب ــه ماه ه ب
ــی  ــن کاالی پروتئین ــرخ ای ــت: ن ــار داش اظه
ــا دارد؛  ــه و تقاض ــتار، عرض ــه کش ــتگی ب بس
ــد،  ــش یاب ــفند افزای ــح گوس ــه ذب ــی ک زمان
بهــای کله پاچــه کاهــش  بــه دنبــال آن  

می یابــد.
ــت  ــدن، قیم ــه نش ــا عرض ــه داد: ب وی ادام
تهیــه  طــرز  زیــرا  می یابــد؛  افزایــش  آن 
ــدس  ــم، آش و ع ــت حلی ــا پخ ــه ب کله پاچ
ــرق  ــت، ف ــازار اس ــه آن در ب ــواد اولی ــه م ک

دارد.
رئیــس اتحادیه کبــاب و بریانی اصفهــان افزود: 
ــد  ــی ها بای ــده ، کله پاچه فروش ــاس قاع ــر اس ب
بــرای تمیــزکاری و کارهــای اولیــه پخــت 
ــت  ــه قیم ــان ب ــزار توم ــدود 10 ه ــز، ح و پ
بــرای جبــران خســارت اضافــه   تعیینــی 

کنند.
ــت  ــه قیم ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
و  قبــل  ماه هــای  بــه  نســبت  کله پاچــه 
رمضــان ســال گذشــته چقــدر تغییــر داشــته، 
گفــت: از زمســتان ســال گذشــته قیمــت 

گوشــت گوســفندی 10 هــزار تومــان افزایــش 
داشــته؛ بــه نســبت زمانــی کــه گوشــت قرمــز 
گــران شــود، کشــتار انــدک و توانایــی خریــد 
مــردم بــرای گوشــت کاهــش می یابــد و بــه 

ــش دارد. ــه افزای ــرخ کله پاچ ــال آن  ن دنب
وی اظهــار داشــت: انــواع حلیم بادمجــان و 
ماه هــای  هماننــد  هــم  شــله قلمکار  آش 
ــود و  ــه می ش ــان عرض ــاه رمض ــش از م پی

نداشــته ایم. قیمتــی  تغییــر  هیچ گونــه 
 عرضه بریانی و کباب در ماه 

مبارک رمضان بدون تغییر قیمت 
ــان  ــی اصفه ــاب و بریان ــه کب ــس اتحادی رئی
ــش  ــل کاه ــه دلی ــان ب ــاه رمض ــت: در م گف
و  کبابــی  نــرخ  مــردم،  خریــد  قــدرت 
ــوروز 96 عرضــه می شــود و  بریانــی هماننــد ن

هیچ گونــه افزایــش نــرخ نداریــم.
وی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته و امســال 
بریانــی در اصفهــان افزایــش قیمــت نداشــته 
اســت، افــزود: بــا افزایــش مــواد اولیــه اعــم 
و  انــرژی  حامل هــای  قرمــز،  گوشــت  از 
ــبت  ــا نس ــی نرخ ه ــد اندک ــتمزدها، درص دس

ــه ســال گذشــته رشــد داشــته اســت. ب
اخــوان ارجمنــد در پاســخ بــه اینکــه امســال 
ــا 8  ــش 5 ت ــا افزای ــز ب ــت گوشــت قرم قیم
هــزار تومــان روبــه رو بــوده و چگونــه بــر 
ــان کــرد:  ــی نداشــته، بی ــی و کباب ــرخ بریان ن
ــو  ــک کیل ــه ی ــی ک ــال هنگام ــوان مث ــه عن ب
گوشــت 5 هــزار تومــان گــران شــود، گرانــی 
آن بــا تقســیمات الزم درصــد اندکــی بــر 

ــت. ــذار اس ــی اثرگ ــی و کباب ــای بریان به
وی ادامــه داد: محصــوالت مــا ســقف قیمتی 
مشــخصی دارنــد؛ هــر دســت بریانــی بســته 
بــه کیفیــت و نــوع مــواد مصرفــی بیــن 8 تــا 
13 هــزار تومــان در واحدهــای صنفــی کبابــی 

و بریانــی شــهر اصفهــان عرضــه می شــود.
ــان  ــی اصفه ــی و بریان ــه کباب ــس اتحادی رئی
یــادآور شــد: ســقف قیمــت هــر پــرس کبــاب 
 کوبیــده بــدون گوجــه 10 هــزار تومــان اســت 
و هــر پــرس کبــاب مخلــوط 14 هــزار تومــان 

ــروش می رســد. ــه ف ب
 وی بــا اشــاره بــه فعالیــت 450 واحــد کبابــی 
اظهــار  اصفهــان  در  پروانــه دار  بریانــی  و 
داشــت: اتحادیــه بــا همــکاری اداره بهداشــت 

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــی اداره صنع و بازرس
تمــام  اصفهــان  اصنــاف  اتــاق  و  اســتان 
تــا نظارتــی  بــه کار گرفتــه  را  ظرفیت هــا 
کامــل بــر واحدهــای صنفــی داشــته باشــد.
اخــوان ارجمنــد اضافــه کــرد: در مــاه رمضــان، 
ــام  ــت تم ــر قیم ــاف ب ــاق اصن ــان ات بازرس
واحدهــا در سراســر شــهر اصفهــان، اداره 
صنعــت بــه شــکایات شــهروندان و اداره 
بهداشــت هــم بــر کیفیــت مــواد غذایــی 
اســتفاده در کبابی هــا و بریانی هــا نظــارت 

ــد. ــل دارن کام

ــور  ــه ط ــه ب ــازرس اتحادی ــزود: 12 ب وی اف
منظــم از واحدهــای عرضه کننــده کبــاب و 
 بریانــی شــهر اصفهــان بازرســی می کننــد 
وضعیــت  جملــه  از  مختلــف  مــوارد  و 
ــورد بررســی  ــز م ــا را نی بهداشــتی و قیمت ه

می دهنــد. قــرار 
ــان  ــی اصفه ــی و بریان ــه کباب ــس اتحادی رئی
ــام  ــی تم ــارت و بازرس ــه نظ ــان اینک ــا بی ب
واحدهــا در مــاه مبــارک رمضــان بــه صــورت 
ویــژه در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت، بیــان 
ــزم  ــرای فعالیــت، مل کــرد: تمــام واحدهــا ب

ــه داشــتن کارت بهداشــت هســتند. ب
ــه ســاعات کاری واحدهــای  ــا اشــاره ب وی ب
صنفــی کبابــی و بریانــی در مــاه رمضــان 
واحدهــا  تمــام  روزهــا،  ایــن  در  افــزود: 
طبــق بخشــنامه ارســالی اداره اماکــن از 
ــه  ــار ب ــد از افط ــا بع ــر ت ــاعت 14 بعدازظه س
شــکل بیــرون بــر فعالیــت دارنــد؛ امــا بعــد 
از افطــار خدمــات بــرای تمــام شــهروندان و 
ارائــه می شــود. در ســالن ها  متقاضایــان 

 از سال گذشته تاکنون تمام 
کاالهای اساسی گران شده است

این بــاره  در  اصفهانــی  شــهروند  یــک 
ــام  ــون تم ــته تاکن ــال گذش ــد: از س می گوی
کــدام  شــده؛  گــران  اساســی  کاالهــای 
ــت؟  ــته اس ــرخ نداش ــش ن ــول افزای محص
ــم  ــواده رفتی ــا خان ــاه رمضــان ب ــرای اول م ب
حلیــم و آش بخریــم، وقتــی فروشــنده 
گفــت یــک کیلــو حلیم بادمجــان ممتــاز 
10 هــزار تومــان تعجــب کــردم؛ زیــرا قبــل از 
ــن اواخــر اردیبهشــت، 8 هــزار  رمضــان همی

ــود. ــان ب توم
ــاز  ــن حلیم شــیر ممت وی ادامــه داد: همچنی
8 هــزار و آش شــله قلمکار را 6 هــزار تومــان 
ــر کله پاچــه کــه مــا  ــدم و از همــه مهم ت خری
اصفهانی هــا در مــاه رمضــان حتمــا یــک 
وعــده افطارمــان اســت، 3 هــزار تومــان 

ــرخ داشــته اســت. ــش ن افزای
ایــن شــهروند اصفهانــی بــا بیــان اینکــه 
ــه  ــبت ب ــه نس ــم، آش و کله پاچ ــواع حلی ان
اصفهــان  در  درصــد   25 رمضــان  از  قبــل 
افزایــش قیمــت داشــته اســت، افــزود: قبــل 
از مــاه رمضــان یــک دســت کله پاچــه بــزرگ 
ــزار  ــم 32 ه ــک ه ــزار و کوچ ــا 38 ه 36 ت
ــه  ــا کله پاچ ــا االن کله پزی ه ــود؛ ام ــان ب توم
بــزرگ را بــا 4 عــدد پاچــه 40 هــزار و کوچــک 

ــد. ــه می کنن ــان عرض ــزار توم را 35 ه
 موج جدید گرانی کاالها بازار را 

فراگرفته است
اگرچــه دولــت بــر ایــن بــاور اســت که تــورم را 
تــا حــدودی کنتــرل کــرده و وقــت آن رســیده 
ــد،  ــری بکن ــود فک ــروج از رک ــرای خ ــه ب ک
امــا مــوج جدیــد گرانــی کاالهــا در بــازار کــه 
مشــخص نیســت بــا هماهنگــی دولتمــردان 
تولیدکننــدگان  ســوی  از  خودســرانه  یــا 
ــازار را فــرا گرفتــه؛ در حالــی  اعمــال شــده، ب
کــه عمــده گرانــی، شــامل کاالهــای اساســی 

شــده اســت.
ــازار  ــی در ب از طرفــی نقــش نیروهــای نظارت
را نیــز نبایــد نادیــده گرفــت؛ بــه یقیــن 
بــازار  کنتــرل  در  مهمــی  نقــش   آن هــا 
 و ممانعــت از افزایــش قیمت هــا خواهنــد 

داشت. تسنیم

گرانفروشی در ماه  مبارک رمضان

افزایش بی سروصدای ۲۵ درصدی 
قیمت انواع حلیم و آش در اصفهان 

ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــر اس ــالل  احم ــت ه ــل جمعی ــر عام مدی
ــزان  ــان، می ــتان اصفه ــادم« در اس ــی »خ ــرح مل ــرای ط ــا اج ب
ــه   ــر و حادث ــوع خط ــر ن ــروز ه ــگام ب ــا هن ــی خانواده ه آمادگ
ــان اینکــه  ــا بی ــی ب ــد. محســن مومن ــی افزایــش می یاب احتمال
ــرات  ــا خط ــه ب ــی در مقابل ــای ایران ــی خانواده ه ــزان آمادگ می
پیش بینی نشــده، بســیار کــم اســت، اظهــار داشــت: هــر 
خانــواده ایرانــی تنهــا حــدود 10 درصــد در برابــر مخاطراتــی 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــه آمادگــی دارد. وی ب همچــون ســیل و زلزل
خانواده هــای ایرانــی بایــد 15 شــاخص امدادرســانی را آمــوزش 
ببیننــد، افــزود: بــه همیــن منظــور و بــرای آمــوزش خانواده هــا 
ــن  ــال در بی ــان امس ــارک رمض ــاه مب ــادم« م ــی »خ ــرح مل ط
ــا بیــان اینکــه  اهالــی اســتان اصفهــان اجرایــی می شــود. وی ب
خــادم بــه معنــی »خانــواده آمــاده در مخاطــرات« اســت، گفــت: 

در طــرح »خــادم« آموزش هــا بــه افــراد و خانواده هــا بــه 
ــا  ــه ب ــا شــاخص های 15گان ــه می شــود ت صــورت مســتقیم ارائ
فراگیــری بیشــتری انجــام شــود و آمادگــی در برابــر حــوادث نیــز 
 افزایــش یابــد. مومنــی افــزود: اطــالع از نقشــه اضطــرار خانــواده

داشــتن برنامــه بــرای رســیدگی بــه افــراد کم تــوان، وجــود گــروه 
ــده در  ــرد آموزش دی ــک ف ــور ی ــا، حض ــتقراری در خانواده ه اس
خانــواده، میــزان آگاهــی نســبت بــه اجــزای ایمنــی و ســازه های 
ســاختمانی و مشــخص کــردن نقــاط خطــر ســاختمان از 

ــت. ــرح اس ــن ط ــرای ای ــاخص های اج ــن ش مهم تری
ــارک  ــاه مب ــان م ــا پای ــادم« ت ــی »خ ــرح مل ــرد: ط ــان ک وی بی
 رمضــان امســال در 8 شهرســتان کاشــان، خمینی شــهر، ناییــن

ســمیرم، فریدونشــهر، نجف آبــاد، چــادگان و خوانســار در مرحلــه 
نخســت بــه صــورت آزمایشــی اجــرا می شــود. تســنیم
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زهرا نصیریگروه اصفهان

ــی  ــی و خدمات ــای عمران ــه پروژه ه ــع عادالن توزی
توســعه  و  مختلــف  محله هــای  ســطح  در 
اصلــی  رویکرد هــای  از  شــهر  همه جانبــه 

شــهرداری  مبارکــه اســت.
کیمیــای  بــا  گفت وگــو  در  مبارکــه  شــهردار 
پروژه هــای  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وطــن 
رویکرد هــای  بــه  توجــه  مبارکــه  شــهرداری 
ــی  ــاخت های عمران ــی در زیرس ــاد مقاومت اقتص

ــت:  ــه، گف ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــی م و خدمات
ــتفاده  ــی، اس ــهید بابای ــردار ش ــوار س ــداث بل اح
از ظرفیــت بخــش خصوصــی، آزادســازی 12 
کیلومتــر از زمین هــای مســیر متــرو مبارکــه 
ــه  ــوده ک ــی ب ــه برنامه های ــتان، از جمل – بهارس
 توســط شــهرداری بــه مرحلــه اجــرا رســیده 
ــارزی از اقتصــاد  ــن طرح هــا مصداق هــای ب و ای

ــتند. مقاومتی هس
ــد  ــه 50 درص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرفا ب ــد ش محم
جمعیــت شــهر را بانــوان تشــکیل می دهنــد، 

احــداث بــاغ بانــوان را بــه عنــوان یکــی از نیازهای 
بانــوان در ایــن دوره مــورد توجــه جــدی دانســت 
ــه روحیــه نشــاطی کــه  ــا توجــه ب و ادامــه داد: ب
ــوزه ورزش  ــده، در ح ــاد ش ــه ایج ــهر مبارک در ش

ــم. ــام دهی ــم انج ــی را می توانی ــات خوب اقدام
ــر  ــر اســاس صورت جلســه اخی وی ادامــه داد: ب
کمیتــه راهبــردی متــرو مقــرر شــد که شــهرداری 
ــاع  ــدان دف ــا می ــیر را ت ــازی مس ــه آزادس مبارک
ــه  ــوالد مبارک ــد و شــرکت ف ــدس انجــام ده مق
ــه پرداخــت آن  ــی نســبت ب ــاز مال در صــورت نی

اقــدام کنــد.
شــهردار مبارکــه بــا اشــاره بــه پروژه هــای دیگــر 
ــن  ــت: مهم تری ــاری گف ــال ج ــهرداری در س ش

حســینیه  اول  فــاز  شــامل  پروژه هــا  ایــن 
ســاماندهی  اعظــم)ص(،  پیامبــر  میــدان  و 
ــه آزادســازی  ــو، ادام ــه دهن ــزار شــهدای محل گل
کمربنــدی شــهر از بلــوار ســردار بابایــی تــا میــدان 
حافــظ و از گلســتان شــهدا تــا میــدان فردوســی 

ــت. اس
ــت  ــز خالقی ــن مرک ــرای اولی ــزود: اج ــرفا اف ش
 کــودکان )رســتوران بازی هــای فکــری کــودکان(

آماده ســازی ســالن مجموعــه غدیــر جهــت 
پخــش فیلــم بــه صــورت موقــت و خیابــان 
ــت  ــای در دس ــر پروژه ه ــری، از دیگ ــهید طاه ش
اقــدام شــهرداری اســت کــه تــا یــک مــاه آینــده 

می رســند. بهره بــرداری  بــه 

معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهــان از شــهروندان 
خواســت کــه از خریــد و فــروش امــالک قولنامــه ای خــودداری 
کننــد و چنانچــه قصــد خریــد هــر  ملکــی  را دارنــد، پیــش از آن 
از شــهرداری اســتعالم بگیرنــد و از کاربــری مســکونی آن مطمئــن 

 . ند شو
ســید جمال الدیــن صمصــام شــریعت بــا اشــاره بــه اینکــه 
خریــد و فــروش امــالک قولنامــه ای عــادی و متعاقــب آن 
ــی  ــه ســاختمانی از شــهرداری پیامدهای درخواســت صــدور پروان
ــداق  ــه ای مص ــالک قولنام ــالت ام ــی از معام ــزود: بعض دارد، اف
ــرای  ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــواری دارد. وی ادام زمین خ
امــالک قولنامــه ای، اســتعالمی از شــهرداری ها  نمی شــود و 
معمــوال افــراد ســودجو امــالک خــارج از محــدوده قانونــی شــهر 
ــاده لوح  ــاوارد و س ــراد ن ــه اف ــکونی را ب ــری مس ــد کارب ــا فاق ی

ــرای  ــده ب ــای تعریف ش ــم کاربری ه ــی آن ه ــند، در پ می فروش
ــکان صــدور  ــم شــهرداری ام ــار خدشــه می شــود و ه شــهر دچ
پروانــه نــدارد. صمصام شــریعت گفــت: در امــالک قولنامــه 
عــادی معمــوال تفکیک هایــی صــورت می گیــرد کــه کمتــر از حــد 
200 متــر مربــع تعییــن شــده و امــالک بــا متراژهــای جزئــی در 
بعضــی مشــاوران امــالک، تفکیــک غیرمجــاز می شــود و ســپس 
بــه فــروش می رســد.  شــهروندان بایــد بداننــد کــه بــرای امــالک 
تفکیکــی کمتــر از حــد نصــاب هــم امــکان صــدور پروانــه وجــود 
نــدارد. معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهــان افــزود: 
ــان  ــهرداری اصفه ــایت ش ــی در س ــرح تفصیل ــه های ط کل نقش
بارگــذاری شــده و شــهروندان می تواننــد پیــش از خریــد هرگونــه 
 ملکــی بــا مراجعــه بــه شــهرداری از نــوع کاربــری آن آگاه 

شوند. ایمنا

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اصفهان خبر داد:

اجرای طرح ملی »خادم« در ۸ شهر استان اصفهان
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان:

بعضی معامالت امالک قولنامه ای مصداق زمین خواری دارد

شهردار مبارکه در گفت وگو با کیمیای وطن خبر داد:

توجه به اقتصاد مقاومتی در اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی شهرداری

،،
هــر ســاله در آســتانه مــاه مبــارک 
رمضــان و بــا پیش بینــی افزایــش 
تقاضــا بــرای خریــد اقــام مختلــف 
غذایــی، بــازار دچــار نوســان رو بــه 
بــا  کاالهــا  بیشــتر  و  شــده  رشــد 
افزایــش قیمــت مواجــه می شــوند

رواج کافه ها و اقامتگاه های سنتی در اصفهان
 تغییر کاربری بیش از ۲00 خانه تاریخی 

در اصفهان
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
ــش  ــته بی ــال گذش ــول دو س ــت: در ط ــان گف ــتان اصفه اس
ــی  ــای تاریخ ــری خانه ه ــر کارب ــب تغیی ــروژه در قال از 200 پ
ــه زیرســاخت های تاسیســات گردشــگری شــهر  ســتاره دار ب
ــا  ــن خانه ه ــام ای ــه تم ــت. البت ــده اس ــه ش ــان اضاف اصفه
ــی  ــه، خانه های ــن ابنی ــی از ای ــتند و بخش ــی نیس ــت مل ثب
ــوان خانه هــای  ــه عن ــی شــهر ب ــه در طــرح تفضیل هســتند ک

ســتاره دار و واجــد ارزش شــناخته شــده اند.
قدیمــی  خانه هــای  تبدیــل  دربــاره  اللهیــاری  فریــدون 
و  کافه هــا  بــه  اصفهــان  ســنتی  بافــت   در  تاریخــی  و 
ــه  ــدود 250 خان ــال ح ــر س ــزود: ه ــنتی اف ــای س اقامتگاه ه
بــه صــورت مشــارکتی مرمــت می شــوند کــه  تاریخــی 
 عمدتــا ایــن خانه هــا ثبــت ملــی و دارای مالــکان خصوصــی 

هستند.

حفــظ  راســتای  در  فرهنگــی  میــراث  اضافــه کــرد:  وی 
ــه  ــهیالت ب ــای تس ــا اعط ــان ب ــی در اصفه ــای تاریخ خانه ه
ــد. ــک می کن ــکان کم ــط مال ــان توس ــداری آن ــظ و نگه حف

ــردی  ــر کارب ــه تغیی ــاره ب ــا اش ــی ب ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
خانه هــای تاریخــی در شــهر اصفهــان تصریــح کــرد: یکــی از 
راه هایــی کــه بــه حفــظ خانه هــای تاریخــی در شــهر اصفهــان 
تاسیســات  بــه  خانه هــا  ایــن  تبدیــل  می کنــد،  کمــک 

ــت. ــگری اس گردش
وی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه تعــداد زیــاد خانه هــای 
تاریخــی در کشــور و شــهر اصفهــان، دولــت امــکان رســیدگی 
ــت از  ــا حمای ــت ب ــت: دول ــدارد، گف ــا را ن ــن خانه ه ــه ای ب
ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی بــه حفــظ خانه هــای 

ارزش کمــک می کنــد.   دارای  تاریخــی 
ــی در  ــای تاریخ ــری در خانه ه ــر کارب ــزود: تغیی ــاری اف اللهی
مرحلــه نخســت بایــد موفقیــت اصولــی میــراث فرهنگــی را 
ــوع تغییــر  ــه همــراه داشــته باشــد و طــرح مرمتــی آن و ن ب
ــذ  ــی اخ ــراث فرهنگ ــای الزم را از می ــد مجوزه ــری بای کارب

کنــد.

#میراث_کهن
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 زاینده رود 1۹ خردادماه 
از جریان می افتد

ــت:  ــان گف ــرگان کشــاورزی اصفه رئیــس انجمــن خب
مطابــق تصمیــم کمیتــه 15 نفــره آب و کشــاورزی 
اســتان اصفهــان، مقــرر شــد ســد زاینــده رود 19 

ــود. ــته ش ــاه بس خردادم

ــه 15نفــره  اســفندیار امینــی درخصــوص جلســه کمیت
ــداران  ــور فرمان ــا حض ــه ب ــتان ک ــاورزی اس آب و کش
غــرب  و  شــرق  اصنــاف کشــاورزی  نماینــدگان  و 
ــت به هم پیوســته  ــاد کشــاورزی و مدیری ــان، جه اصفه
ــع  ــه توزی ــاره نحــوه ادام ــده رود درب ــز زاین حوضــه آبری
ــدوده  ــده رود در مح ــز زاین ــه آبری ــاورزی حوض آب کش
ــار داشــت: در ایــن  ــان برگــزار شــد، اظه اســتان اصفه
جلســه آخریــن زمــان جریــان زاینــده رود بــرای کشــت 

ــالم شــد. ــان اع ــزه کشــاورزان شــرق اصفه پایی
وی تاکیــد کــرد: مطابــق تصمیــم اعضــای ایــن جلســه 
ــاه  ــده رود 19 خردادم ــد زاین ــد س ــرار ش ــت ق در نهای
بســته شــود و تقریبــا دو روز آبراهــه رودخانــه در شــهر 

اصفهــان جریــان خواهــد داشــت.
 وی بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری بــه دلیــل اینکــه 
ــه  ــه ب ــد ماه ــر چن ــا تاخی ــاه ب ــای آبان م ــه ج آب ب
کشــاورزان تحویــل داده شــد و مجبــور بــه کشــت 
ــزود: خوشــبختانه  ــاه شــدیم، اف ــگام در بهمن م دیرهن
بارش هــای بهــاره امســال جبــران کشــت دیرهنــگام را 

ــرد. ــرای کشــاورزان ک ب
ــزه  ــه اینکــه کشــت پایی ــا توجــه ب ــی ب ــه امین ــه گفت ب
کشــاورزان شــرق اصفهــان بــه موقــع نبــود درخواســت 
ــرای کشــت را داشــتیم  ــت آبدهــی بیشــتر ب ــک نوب ی
کــه مقــرر شــد تــا 19 خردادمــاه آب بــه مــزارع برســد. 
رئیــس انجمــن خبــرگان کشــاورزی اصفهــان بــا 
بیــان اینکــه متاســفانه کشــاورزان شــرق اصفهــان بــه 
دلیــل تحویــل مقطعــی و نوبتــی آب در ســال، شــرایط 
مطلوبــی ندرانــد، گفــت: بــه دلیــل تغییــر نــدادن نــوع 
کشــت، امــروز نــوع آبدهــی آن هــا تنهــا بــرای کشــت 
ــرد  ــده عملک ــب ش ــن موج ــت و ای ــو اس ــدم و ج گن
گنــدم پاییــن و آفــات گیاهــی و جانــوری در محصــول 

ــد. افزایــش یاب
ــی  ــرای ســال آب ــاره آب ب ــع دوب وی درخصــوص توزی
96، بیــان داشــت: کشــاورزان شــرق اصفهــان خواهــان 
حق آبــه خــود هســتند و مســئوالن آب منطقــه ای نیــز 
اعــالم کرده انــد بــه گونــه ای آب را مدیریــت کننــد کــه 
بــرای نوبــت بعــدی کشــت کشــاورزان آبدهــی انجــام 

دهنــد. ایمنــا

سه شکارچی سابقه دار در پارک 
ملی کاله قاضی دستگیر شدند

اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
ــی ســه  ــز طوالن ــب و گری ــان گفــت: پــس از تعقی اصفه
شــکارچی ســابقه دار در بخــش کوهســتانی پــارک ملــی 
کاله قاضــی بــه همــراه الشــه کل و بــز وحشــی دســتگیر 

شــدند.
مرتضــی جمشــیدیان بــا اشــاره بــه صــدور حکــم 
 قضایــی دو متخلــف شــکار و صیــد در پــارک ملــی 
و پناهــگاه حیــات وحــش قمیشــلو اظهــار داشــت: ایــن 
ــک  ــکار ی ــه ش ــدام ب ــته اق ــال گذش ــکارچیان در س ش
راس قــوچ وحشــی در ایــن منطقــه حفاظت شــده کــرده 

بودنــد.
وی افــزود: حکــم قضایــی ایــن دو نفــر به تازگــی صــادر 
ــوم  ــس محک ــال حب ــه دو س ــا را ب ــد و دادگاه، آن ه ش

کــرده اســت.
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهان 
ــات  ــگاه حی ــی و پناه ــارک مل ــه پ ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــده  ــق حفاظت ش ــن مناط ــلو از بدیع تری ــش قمیش وح
اصفهــان اســت، گفــت: مناطــق چهارگانــه حفاظت شــده 
ــر مناطــق دارای ارزش زیســتی اســتان  ــان و دیگ اصفه

مــورد پایــش 24 ســاعته یــگان حفاظــت اســت.
ــگان  ــفیات ی ــر کش ــه دیگ ــاره ب ــا اش ــه ب وی  در ادام
بــه  گذشــته  هفتــه  در  زیســت  محیــط  حفاظــت 
ــابقه دار  ــکار س ــف ش ــه متخل ــی س ــتگیری و معرف دس
پــارک ملــی و پناهــگاه حیــات وحــش کاله قاضــی 
ــراز داشــت:  ــر داد و اب ــه مراجــع قضایــی خب اصفهــان ب
پــس از تعقیــب و گریــز طوالنــی، ایــن ســه شــکارچی در 
بخــش کوهســتانی منطقــه دســتگیر شــدند و از آن هــا 
الشــه یــک راس کل وحشــی و یــک راس بــز بــه همــراه 
یــک قبضــه ســالح، 270 فشــنگ، ســه عــدد پوکــه، یــک 
ــه  ــک قبض ــکاری و ی ــن ش ــدد دوربی ــو، 2 ع ــدد چاق ع

ــد. ــف ش ــی کش ــالح گلوله زن س
جمشــیدیان ابــراز داشــت: در بازرســی از گوشــی همــراه 
ــد  ــام ش ــی انج ــوز قانون ــا مج ــه ب ــکارچیان ک ــن ش ای
ــکار در  ــات ش ــم از تخلف ــس و فیل ــادی عک ــداد زی تع

ــد. مهــر ــف ش ــر کش ــق دیگ مناط

 جمع آوری ۲ هزار و 500 متر 
دام صیادی از زاینده رود

زیســت شهرســتان  محیــط  و  حفاظــت  ادره  رئیــس 
چــادگان گفــت: 2هــزار و 500 متــر دام صیــادی از دریاچــه 
ســد زاینــده رود جمــع آوری شــد. وی افــزود: در گشــت زنی 
مامــوران یــگان در چــادگان بیــش از 2 هــزار متــر دام 

ــد.  ــف ش ــادی کش صی
ــه  ــی در دریاچ ــد ماه ــت صی ــه ممنوعی ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــه ب ــا توج ــان ب ــا متخلف ــده رود و برخــورد شــدید ب زاین
ــرد:  ــد ک ــان دریاچــه تاکی ــزی ماهی شــروع فصــل تخم ری
ــرق  ــور ب ــری، موت ــور ماهیگی ــد دام، ت ــادی مانن ــوازم صی ل
و قــالب متخلفــان در گشــت زنی دایمــی مامــوران یــگان 

جمــع آوری می شــود. مهــر
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رخداد
 برخورد اتوبوس با خاور 

در اتوبان نطنز - کاشان 
رئیــس جمعیــت هــال  احمــر بــادرود گفــت: 
برخــورد اتوبــوس بــا خــاور در اتوبــان نطنــز - کاشــان 

ــت. ــای گذاش ــر ج ــروح ب 4 مج
علــی کفاشــی اظهــار کــرد: مقــارن ســاعت 4 بامــداد 
9خــرداد، خبــر برخــورد یــک دســتگاه اتوبــوس خــط 
تهــران - اصفهــان بــا یــک دســتگاه کامیــون خــاور 
در کیلومتــر 8 پایــگاه هــال احمــر بــادرود بــه مرکــز 

فوریت هــای پزشــکی نطنــز واصــل شــد.
اورژانــس  از  تیــم  دو  بافاصلــه  افــزود:  وی 
ــه  ــادرود ب ــر ب ــال  احم ــت ه ــیاب و جمعی سرآس
ــه  ــه را ب ــدوم حادث ــدند و 4 مص ــزام ش ــل اع مح

رســاندند. ثبــات 
مــداوا  ادامــه  جهــت  کــرد:  تصریــح  وی 
ــه  ــس ب ــتگاه آمبوالن ــا دو دس ــه ب ــان حادث مصدوم
بیمارســتان های شــهید بهشــتی کاشــان و فاطمیــه 

فــارس بــادرود اعــزام شــدند. 

 خسارت پروانه جوانه خوار 
 به جنگل های بلوط 

کهگیلویه  و بویراحمد
مدیــر کل منابــع طبیعــی کهگیلویــه و بویــر احمــد 
گفــت: پروانــه جوانه خــوار بلــوط بــه 37 هــزار 
ــوط اســتان خســارت وارد  ــار از جنگل هــای بل هکت

کــرده اســت.
افــزود: خشکســالی های  بهشــتی فرد  عــزت هللا 
چنــد ســال اخیــر، تخریــب منابــع طبیعــی و 
شــرایط جــوی، منشــأ ایــن آفــت جوانه خــوار 

ــت.  اس
ایــن آفــت معمــوال وقتــی تعــادل طبیعــت بــه هــم 
می خــورد، بــه درختــان و گیاهــان حملــه می کنــد.

ــوط  ــوار بل ــه جوانه خ ــت پروان ــرد: آف ــان ک وی بی
قابــل  بیولوژیــک  سم پاشــی  از  اســتفاده  بــا 
ــاش شــود کــه  ــر ت ــد حداکث ــا بای ــع اســت؛ ام رف
 از بــه کار بــردن ســموم در طبیعــت خــودداری 

کرد.
ــن  ــت را از بی ــن آف ــه ای ــوری ک ــه همان ط ــرا ک چ
 می بــرد ســایر موجــودات مفیــد نیــز از بیــن 

می روند.
مدیــر کل منابــع طبیعــی کهگیلویــه و بویــر احمــد 
ــل فصــل  ــوال در اوای ــت معم ــن آف ــرد: ای ــوان ک عن
ــت  ــد از آن درخ ــت و بع ــاهده اس ــل مش ــار قاب به
درمــی آورد؛  بــرگ  و  می کنــد  را  خــود  رشــد 
ــارت  ــوط خس ــان بل ــه درخت ــت ب ــن آف ــه ای البت
 می زنــد امــا یــک دفعــه درختــان را خشــک 

نمی کند.
 ایــن آفــت بــه مــرور زمــان باعــث ضعیــف شــدن 

ــود. ایســنا ــده می ش ــال های آین ــت در س درخ

 حمله خرس وحشی 
به مرد کوهرنگی 

مســئول روابــط عمومــی اورژانــس 115 اســتان 
قــاده  یــک  حملــه  از  بختیــاری  و  چهارمحــال 
 خــرس وحشــی بــه مــرد 50 ســاله کوهرنگــی خبــر 

داد.

حادثــه  ایــن  کــرد:  اظهــار  ابراهیمــی  محســن 
بازفــت  ســوخته  مــازه  کوه هــای  ارتفاعــات  در 
شهرســتان کوهرنــگ اتفــاق افتــاد کــه پــس از 
شهرســتان   115 اورژانــس  بــا  مردمــی  تمــاس 
کارشــناس  دو  و  آمبوالنــس  یــک  کوهرنــگ 
فوریت هــای پزشــکی بــه محــل حادثــه اعــزام 

شــدند.
ــودن  ــه ســخت گذر ب ــا توجــه ب ــزود: ب ابراهیمــی اف
بــا  پزشــکی  فوریت هــای  مســیر، کارشناســان 
شــرایط ســخت مســیر را طــی کــرده و بــه مصــدوم 
ــده  ــیب ش ــار آس ــورت دچ ــر و ص ــه س ــه از ناحی ک
بــود، رســیدگی می کننــد و اقدامــات درمانــی اولیــه 
را بــرای مــرد 50 ســاله انجــام می دهنــد و او را بــه 

مرکــز درمانــی چمن گلــی منتقــل می کننــد. 
ــهدای  ــتان سیدالش ــه بیمارس ــدوم ب ــت مص در نهای

ــود. ایســنا ــزام می ش ــان اع فارس

 آتش  گرفتن یک مجموعه اقامتی 
در مشهد

سرپرســت ایستگاه بیســت وچهارم  کیمیای وطن
ســازمان آتش نشــانی مشــهد گفــت: مقــارن 
ســاعت 9:20 صبــح 9خردادمــاه وقــوع یــک 
آتش ســوزی بــه ســازمان اعــام شــد و بیــش از 
ــماره 24 و 32  ــتگاه ش ــان از دو ایس 14 آتش نش
بــه همــراه 5 دســتگاه خــودروی اطفــای حریــق 
ــام  ــان ام ــع در خیاب ــوزی واق ــل آتش س ــه مح ب

رضا)ع( اعزام شدند. 
ــدی  ــری 125، احمــد مرن ــگاه خب ــل از پای ــه نق ب
عنــوان کرد: کانون حریق ســقف کاذب در قســمت 
ــه  ــن مجموع ــارم ای ــه چه ــع در طبق ــاز واق هواس
ــانان  ــاش آتش نش ــا ت ــه ب ــود ک ــه ب ــار طبق چه
جلوگیــری  آن  گســترش  از  و  مهــار   حریــق 

شد.
مرنــدی بــا اشــاره بــه انتقــال اعضــای یــک 
خانــواده ســه نفــره از طبقــه ســوم ایــن مجموعــه 
اقامتــی بــه محــل امــن گفــت: ایــن آتش ســوزی 
ــن  ــی از ای ــا بخش ــت؛ تنه ــی نداش ــارت جان خس

ــه دچــار دودگرفتگــی شــد.  مجموع

ــای  ــان، دم ــی کرم ــام هواشناس ــق اع  طب
 هــوا در اســتان رونــد صعــودی داشــته 
آبــی  منابــع  بــا گرم تــر شــدن هــوا،  و 
کرمــان رونــد تحلیلــی را طــی کرده انــد و در 
ــدی  ــال حاضــر شــهر در آســتانه جیره بن ح

ــت. ــه اس ــرار گرفت آب ق
ــر  ــال درگی ــش از 18 س ــان بی ــتان کرم اس
اســت کــه  خانمان ســوزی  خشکســالی 
ــوار  ــزاران خان ــود و ه ــتا را ناب ــا روس صده
شــهرهای  حاشــیه  روانــه  را  روســتایی 
ــکات  ــت. مش ــرده اس ــک ک ــزرگ و کوچ ب
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی در حالــی 
ــه  ــد ک ــد می کن ــدت تهدی ــه ش ــان را ب کرم
ــا  ــان ب ــر کرم ــای اخی ــای ماه ه بارندگی ه
وجــود بــروز ســیاب های مخــرب در شــرق 
ــته دردی از  ــز، نتوانس ــتان نی ــوب اس و جن

ــد. ــم کن ــان ک ــی کرم بی آب
ســطح آب هــای زیرزمینــی در بعضــی از 
دشــت های کرمــان تــا 7 متــر کاهــش 
یافتــه و رئیــس ســتاد بحــران کرمــان 
ــد: خشکســالی، مهم تریــن معضــل  می گوی
و مشــکلی اســت کــه کرمــان بــا آن مواجــه 

ــت. اس
محســن صالحــی درخصــوص طــرح همیــار 
آب گفــت: ایــن طرح بســیاری از مشــکات 
ــت  ــن اس ــت ای ــا واقعی ــش داده؛ ام را کاه
در  بحــران خشکســالی  و  وســعت  کــه 
بــه عنــوان ســونامی  از آن  کرمــان کــه 
ــترده تر  ــیار گس ــود، بس ــاد می ش ــک ی خش

ــت. ــور اس از تص
 نهادینه شدن فرهنگ استفاده 

بهینه از آب
وی در حالــی کم آبــی را بحــران جــدی 
ــور  ــردم تص ــه م ــد ک ــان نامی ــتان کرم اس
می کردنــد بــه دلیــل بارش هــای ســال 
گذشــته، کرمــان کمتــر بــا مشــکل آب 

ــود. ــد ب ــه خواه مواج
مشــاور مدیــر عامــل آب منطقــه ای اســتان 
کرمــان نیــز خواســتار همــکاری مــردم 

بــرای مقابلــه بــا خشکســالی شــد و افــزود: 
بایــد فرهنــگ اســتفاده بهینــه از منابــع 
ــود و در  ــن ش ــه تبیی ــود در جامع آب موج
ایــن صــورت اســت کــه می تــوان گام هــای 
بــا خشکســالی  بــرای مقابلــه  مؤثــری 

ــت. برداش
ــردم  ــت م ــد اس ــا معتق ــان ام ــر طبی اصغ
ــم  ــر اقلی ــد کشــور در حــال تغیی ــد بدانن بای
اســت و نبایــد ماننــد گذشــته از منابــع آبــی 

ــد. اســتفاده کنن

ــی در  ــدی بارندگ ــش 15 درص ــه کاه وی ب
ــدن  ــک ش ــه خش ــرد و ب ــاره ک ــان اش کرم
بســیاری از رودخانه هــا و حوزه هــای آبریــز 
ــا در  ــا تنه ــزود: م ــرد و اف ــاره ک ــتان اش اس
بخــش آب هــای جــاری در رودخانه هــا 45 

ــم. درصــد کاهــش بارندگــی داری
کشــت  الگــوی  اصــاح  خواســتار  وی 
افــزود:  و  شــد  اســتان  در  کشــاورزی 
ــی  ــوالت در حال ــیاری از محص ــت بس کش
حجــم زیــادی از آب موجــود در اســتان 
ایــن  کشــت  کــه  می دهــد  هــدر  را 
اقتصــادی  توجیــه  دیگــر   محصــوالت 

ندارد.
 جیره بندی آب در کرمان

واقعیت هــای کهنــه خشکســالی در کرمــان 
در حالــی امســال بــوی تازگــی بیشــتری بــه 

ــد  ــر می رس ــه نظ ــاال ب ــه ح ــه ک ــود گرفت خ
کرمــان بــا جیره بنــدی آب نیــز فاصلــه 

ــی دارد. اندک
مریــم ســاجقه، کارشــناس هواشناســی 
ــر  ــا تغیی ــان ب ــتان کرم ــت: اس ــار داش اظه
بررســی  طبــق  و  شــده  مواجــه  اقلیــم 
بــا  مقایســه  و  هواشناســی  الگوهــای 
یکدیگــر می بینیــم کــه دمــای هــوا در 
زمــان مشــابه ســال های قبــل افزایــش 

یافتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه درجــه هــوای 
یــک  حــدود  بررســی ها  طبــق  کرمــان 
درجــه بــه صــورت متوســط افزایــش یافتــه 
اســت، گفــت: تغییــر اقلیــم یــک واقعیــت 
بســیار  الگوهــای  از  ناشــی  اســت کــه 
اســت.  بین المللــی  ســطح  در  بزرگ تــر 
ــم  ــر اقلی ــرای تغیی ــود را ب ــد خ ــردم بای م
ــا شــرایط  آمــاده کننــد و نحــوه زندگــی را ب

ــد. ــق دهن ــی تطبی کنون
 بارندگی های بی اثر 

فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر   
اســتان کرمــان نیــز بیــان داشــت: وضعیــت 
ــده آب شــهر کرمــان  ــی تامین کنن ــع آب مناب
ســال  بــه  نســبت  و  نیســت  مناســب 
بیشــتری  محدودیت هــای  بــا  گذشــته 
مواجــه هســتیم. ایــن در حالــی اســت کــه 
طــی روزهــای اخیــر دمــای هــوای کرمــان 
ــه  ــید ک ــه رس ــه 40 درج ــار ب ــل به در فص
منجــر بــه غافلگیــری مــردم اســتان کرمــان 

شــد.
بارندگی هــای  گفــت:  طاهــری  محمــد 
اخیــر روی منابــع آبــی شــهر کرمــان تاثیــر 
ــد  ــر می آی ــه نظ ــه نداشــته و ب ــب توج جال
مواجــه  کــم آب  و  گــرم  تابســتانی  بــا 

 . یم می شــو
وی تصریــح کــرد: صرفه جویــی در مصــرف 
آب در روزهــای پیــش رو بــا توجــه بــه 
ــتفاده از  ــوا و اس ــد ه ــش از ح ــای بی گرم
وســایل سرمایشــی بســیار ضروری اســت و 

در صــورت بی توجهــی در مصــرف بهینــه آب 
ــویم. ــه می ش ــکل مواج ــا مش ب

 روند صعودی افزایش دما در 
کرمان

ــان در  ــه کرم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب طاه
وضعیــت قرمــز منابــع تامین کننــده آب قرار 
ــدی آب وجــود دارد  دارد و احتمــال جیره بن
افــزود: متوســط بارندگــی در شــهر کرمــان 
ــهر  ــن ش ــده آب ای ــای تامین کنن و حوزه ه
ــا 58  ــال تنه ــرا امس ــت؛ زی ــب اس نامناس
میلیمتــر بــاران در ایــن منطقــه ثبــت شــده 
اســت؛ در حالــی کــه متوســط بارندگــی در 

ــوده اســت. ــر ب اســتان 150 میلیمت
بــا توجــه بــه شــرایط موجــود و رونــد 
صعــودی افزایــش دمــا، شــاهد تابســتانی 
ــود؛  ــم ب ــان خواهی ــتان کرم ــی آب در اس ب
ــت شــهر  ــه جمعی ــی اســت ک ــن در حال ای
کرمــان نســبت بــه گذشــته افزایــش یافتــه 
محدودیت هــای  همچنــان  امــا  اســت؛ 

ــود دارد. ــی وج ــع آب مناب
اســتاندار کرمــان طــی ســال های اخیــر 
ــر  ــا حف ــار رود ب ــال آب از صف ــرح انتق ط
ــه را  بزرگ تریــن تونــل انتقــال آب خاورمیان
کلیــد زده کــه بــا اتمــام ایــن طــرح، مشــکل 
ــود؛  ــع می ش ــان رف ــهر کرم ــن آب ش تامی
ــا کاهــش جــدی  ــا آن زمــان شــهر ب ــا ت ام

ــان اســت. ــه گریب ــی دســت ب ــع آب مناب

 در کرمان آب طالست!
ــردم  ــده م ــی، نماین ــا پورابراهیم محمدرض
ــامی، در  ــورای اس ــس ش ــان در مجل کرم
ایــن زمینــه اظهــار داشــت: در اســتانی 
ــع  ــا از مناب ــت؛ ام ــان آب طاس ــد کرم مانن
ــت  ــی حفاظ ــه خوب ــا ب ــادن ط ــی و مع آب

. د نمی شــو
وی بیــان کــرد: کرمــان بــه برنامه ریــزی 
ــاز  ــا خشکســالی نی ــه ب ــرای مقابل جــدی ب
ــا شــود؛  ــد دارای به ــان بای دارد. آب در کرم
یعنــی آب مجانــی در اختیــار مصرف کننــده 
ــرد  ــرار نگی ــاورزی ق ــش کش ــژه در بخ به وی
ــرف آب  ــای مص ــد به ــد بای ــاورز بدان و کش
را  بپــردازد؛ در نتیجــه بــه صرفه جویــی 
و اســتفاده از روش هــای مکانیــزه بــرای 

ــی آورد. ــاری روی م آبی
ــه داد: متاســفانه در حــال حاضــر  وی ادام
داده شــده  اختصــاص  آب  از  درصــد   70
ــای  ــد از آب ه ــه 90 درص ــاورزی ک ــه کش ب
اســتحصالی در اســتان کرمــان اســت، هــدر 

ــی رود. م
گفتنــی اســت کرمــان بــا وجــود مشــکات 
ناشــی از خشکســالی حــاال بــا بحــران 
جــدی تامیــن آب شــرب هــم مواجــه شــده 
ــرای  ــد ب ــن اســتان بای ــی رود ای ــان م و گم
ــا  ــه ب ــی مقابل ــای عملیات ــدت راه ه کوتاه م
ــد. مهــر ــرار ده ــتورکار ق ــی را در دس کم آب

 خورشید در دیار پسته و زیره ایران، گرم تر ازهمیشه

کرمان در آستانه جیره بندی آب

مدیــر روابــط عمومــی جمعیــت هــال احمــر اســتان اصفهــان از 
اعــزام 8 تیــم امــداد و نجــات ایــن جمعیــت بــرای جســت وجوی 
جــوان گمشــده در منطقــه کوهســتانی دنــا در ارتفاعــات »قــاش 

مســتان« خبــر داد.
شــهریار انصــاری گفــت: ایــن نیروهــا در قالــب 5 تیــم کوهســتان، 
ــاب(  ــگ های زنده ی ــت )س ــم آنس ــی و 2 تی ــداد هوای ــم ام 1 تی
ــر  ــر امدادگ ــون 26 نف ــوع تاکن ــزام شــدند. در مجم ــه محــل اع ب
ــان ادامــه دارد. ــه محــل اعــزام شــدند و کار جســت وجو همچن ب

انصــاری اضافــه کــرد: همچنیــن یــک تیــم امــدادی بــه وســیله 
ــه  ــه منطق ــی ب ــداد هوای ــم ام ــب تی ــرد در قال ــد بالگ ــک فرون ی
ــت  ــده، یاف ــرد گمش ــچ ردی از ف ــون هی ــا تاکن ــده، ام ــزام ش اع
ــر  ــال احم ــت ه ــی جمعی ــط عموم ــر رواب ــت. مدی ــده اس نش
اســتان اصفهــان افــزود: کوهســتانی بــودن و وجــود یخچال هــای 

طبیعــی کار جســت وجو را ســخت تر کــرده اســت.
ــه وجــود یخچال هــای طبیعــی در  ــا توجــه ب ــرد: ب ــه ک وی اضاف
ــه زدن کارگاه در  ــدام ب ــر اق ــال احم ــران ه ــا، امدادگ ــه دن منطق
قســمت هایی از ایــن یخچال هــا کرده انــد تــا اگــر ســقوطی 

ــه کشــف شــوند. ــق ب ــه، موف صــورت گرفت
ــن  ــم شــدن ای ــون 72 ســاعات از گ ــادآور شــد: تاکن انصــاری ی
ــال  ــتان چهارمح ــع اس ــاله از تواب ــی 24س ــرا جوان ــه ظاه ــرد ک  ف
ــاش امدادگــران هــال احمــر  ــاری اســت، می گــذرد و ت و بختی
در کنــار نیروهــای محلــی منطقــه دنــا بــرای یافتــن او همچنــان 
ــاله  ــوان  24 س ــک ج ــته ی ــه گذش ــنبه هفت ــه دارد. پنجش ادام
اهــل فــارد از توابــع اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه منطقــه 
ــرد           ــفر ک ــمیرم س ــتان س ــدوده شهرس ــا در مح ــتانی دن کوهس

ــرد اعــام شــد. ایرنــا ــن ف و دوشــنبه گــم شــدن ای

ــی رئیــس کل دادگســتری در شــوراهای  معــاون قضای
حــل اختــاف اســتان یــزد گفــت: پارســال در شــوراهای 
حــل اختــاف اســتان یــزد بــه 52 هــزار و 645 پرونــده 

رســیدگی و ایــن تعــداد مختومــه شــد. 
محمدرضــا حــداد در تشــریح عملکــرد شــوراهای حــل 
اختــاف اســتان یــزد افــزود: تعــداد پرونده هــای 
حقوقــی مختومه شــده توســط شــوراهای حــل اختــاف 
اســتان، 48 هــزار و 490 پرونــده بــوده کــه از ایــن 
میــان 3 هــزار و 67 مــورد از پرونده هــای مختومــه نیــز 
ــان  ــا بی ــت. وی ب ــوده اس ــری ب ــور کیف ــه ام ــوط ب مرب
ــورد از پرونده هــای شــوراهای  ــزار و 442 م ــه 8 ه اینک
حــل اختــاف بــه صلــح و ســازش، ختــم شــده، افــزود: 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه از ش ــر 95 ش ــال حاض در ح

ــه  ــورا ب ــه 72 ش ــتند ک ــال هس ــتان  فع ــر اس در سراس
عنــوان شــورای حــل اختــاف شــهری و 23 شــورا نیــز 
بــه عنــوان شــوراهای حــل اختــاف روســتایی فعالیــت 

می کننــد.
حــداد یــادآور شــد: 33 هــزار و 707 مــورد از پرونده های 
وارد شــده بــه شــوراهای حــل اختــاف اســتان مربــوط 
بــه شهرســتان یــزد و 20 هــزار و 241مــورد نیــز مربــوط 
ــوده اســت. ــای شهرســتان های اســتان ب ــه پرونده ه ب

وی افــزود: در میــان شهرســتان های اســتان یــزد نیــز 
ــد  ــده و میب ــزار و 100 پرون ــا 3 ه ــز ب ــتان مهری شهرس
ــزار  ــا 2 ه ــم ب ــوه ه ــده و ابرک ــزار و 965 پرون ــا 2 ه ب
و 663 پرونــده، بیشــترین پرونده هــای واردشــده را 

داشــتند. ایســنا

،،
جــدی  برنامه ریــزی  بــه  کرمــان 
بــرای مقابلــه بــا خشکســالی نیــاز 
دارای  بایــد  کرمــان  در  آب  دارد. 
بهــا شــود؛ یعنــی آب مجانــی در 
اختیــار مصرف کننــده، به ویــژه در 

نگیــرد قــرار  کشــاورزی  بخــش 

استانها

 8  تیم امدادی برای یافتن جوان گمشده 
به »دنا« اعزام شدند

 52 هزار پرونده در شوراهای حل اختالف یزد 
مختومه شد

به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسید

طرح منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری 

 بقعه تاریخی 
شیخ صفی الدین اردبیلی

ــن  ــی از مهم تری ــن اردبیل ــیخ صفی الدی ــه ش بقع
ــر  ــار تاریخــی شــهر اردبیــل و از بناهــای کم نظی آث
 تاریخــی ایــران اســت کــه از لحــاظ معمــاری 
و کاشــیکاری از شــاهکارهای ســده 8 هجــری 
قمــری و ســال های پــس از آن بــوده و پــس 
ــه ســال 735 هجــری قمــری،  از وفــات شــیخ ب
ــاه  ــد و ش ــذاری ش ــد وی پایه گ ــیله فرزن ــه وس ب
عبــاس بناهــای مهمــی بــه ایــن مجموعــه افــزود 

و اصاحاتــی در آن انجــام داد.
ــار  ــن آث ــه یادماندنی تری ــه یکــی از ب ــن مجموع ای
ــک  ــوان ی ــه عن ــوده و ب ــه ب ــی دوران صفوی تاریخ
مــکان ارزشــمند و تاریخــی در ســال 2010 در 
فهرســت میــراث جهانــی یونســکو بــه ثبت رســیده 

اســت.

ــه عنــوان    آرامــگاه شــیخ صفی الدیــن اردبیلــی ب
ــگاه  ــن و برجســته ترین خان ــن، کامل تری بزرگ تری
شــناخته می شــود کــه اهمیــت ایــن اثــر تاریخــی 
بــه  طــور کلــی در رابطــه ای کــه بــا سلســله خانــدان 

ــر اســت. ــوی دارد، جلوه گ صف
در عصــر صفــوی، بقعــه شــیخ بــا حضــور اســتادان 
بــزرگ عهــد صفــوی چنــان بــه زیــور آراســته شــد 
کــه همچنــان پــس از گذشــت چندیــن قــرن بــه 
عنــوان یکــی از مفاخــر تاریخــی و فرهنگــی ایــران 
بــه شــمار می آیــد. ایــن بقعــه از ده هــا آثــار بدیــع 
تشــکیل یافتــه کــه مضمــون آن از رشــته های 
مختلــف هنــری برگرفتــه شــده و واحدهــای 
مختلفــی از جملــه گنبــد هللا هللا، گنبــد جنت ســرا، 
ــه،  ــه، چله خان ــه، چینی خان ــی، قندیل خان دارالمتول
بقعه هــا  ســایر  از  را  آن  حرمســرا  و  شــهیدگاه 

متمایــز کــرده اســت.
ــن  ــیخ صفی الدی ــه ش ــرد بقع ــرش منحصربه ف  ف

اردبیلــی کــه ســال  ها زینت بخــش ایــن بقعــه 
بــوده، هم اکنــون نیــز در فهرســت 50 شــاهکار 
هنــری برگزیــده جهــان قــرار گرفتــه و در گنجینــه 
ــرض  ــدن در مع ــهر لن ــال« ش ــا آلبرت ه »ویکتوری
ــر  ــار کم نظی ــی از آث ــرار دارد و یک ــوم ق ــد عم دی
تاریــخ ایــران اســت کــه هنــر فرشــبافان ایرانــی را 

نشــان می دهــد.
ــال  ــی از س ــودن بناهای ــا دارا ب ــه ب ــن مجموع  ای
عنــوان  بــه  قمــری  هجــری   1038 تــا   735
ــاری،  ــات معم ــاری، تزئین ــیون معم ــک کلکس ی
ــواری،  ــی دی ــرق، نقاش ــم مع ــیکاری، پرحج کاش
ــده،  ــت و مشبک کاری ش ــور منب ــای قب صندوق ه
درب هــای نقــره ای و تــاالر چینی خانــه، بیانگــر 
شــکوه معمــاری مذهبــی از دوره ایلخانــی تــا 
صفــوی اســت. گــرد هــم آمــدن بســیاری از 
فضایــل هنــری ایــن اثــر را در بیــن مجموعه هــای 
تاریخــی ایــران شــاخص و متمایــز کــرده اســت.

#جاذبه_ها

روزنه
معدوم سازی 700 کیلو گوشت قرمز 

و ماهی فاسد در لردگان
ــردگان  سرپرســت شــبکه دامپزشــکی ل کیمیای وطن
ــدید  ــرح تش ــرای ط ــبکه در اج ــن ش ــران ای ــت: ناظ گف
ســامت مــواد غذایــی 700 کیلوگــرم گوشــت قرمــز و ماهی 
ــود  ــل مصــرف را در ایــن شهرســتان کشــف و ناب ــر قاب غی

کردند.
بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل دامپزشــکی چهارمحال 
و بختیــاری، بیــژن حســین  پورآقایــی اظهــار کــرد: در 
بازرســی از مراکــز تهیــه و توزیــع فرآورده هــای خــام دامــی 
در لــردگان، 600 کیلوگــرم گوشــت قرمــز غیرقابــل مصــرف 
و 100 کیلوگــرم ماهــی فاســد و غیربهداشــتی کشــف و 

ضبــط شــد.
وی افــزود: ایــن مــواد غذایــی فاســد بــا حضــور نماینــده 
شــهردار، دادســتان و کارشناســان شــبکه دامپزشــکی 
ــی  ــهرهای آلون ــی ش ــتارگاه محل ــل کش ــردگان، در مح ل

فــارد و مرکــز شهرســتان معدوم ســازی شــد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــردگان ب ــکی ل ــبکه دامپزش ــت ش سرپرس
ــه مراجــع قضایــی تصریــح کــرد:  معرفــی فــرد خاطــی ب
ــا متخلفــان در  ــه اهمیــت ســامت جامعــه، ب ــا توجــه ب ب
چرخــه تولیــد و توزیــع مــواد خــام دامــی و لبنــی برخــورد 

ــی خواهــد شــد. قانون

موافقت وزیر بهداشت با طرح 
توسعه بیمارستان فارسان

فارســان،  اردل،  شهرســتان های  مــردم  نماینــده 
کوهرنــگ و کیــار در مجلــس شــورای اســامی از 
موافقــت وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا 

طــرح توســعه بیمارســتان فارســان خبــر داد.
 علــی کاظمــی باباحیــدری گفــت: در نشســت بــا وزیــر 
بهداشــت، درمــان و علــوم پزشــکی، طــرح توســعه 
ــه وزارت بهداشــت  بیمارســتان فارســان مطــرح شــد ک
بــرای اجــرای طــرح توســعه ایــن بیمارســتان موافقــت 

خــود را اعــام کــرد.
ــتان  ــعه بیمارس ــرح توس ــرای ط ــا اج ــه وی ب ــه گفت ب
ــن  ــه ای ــتانی ب ــت بیمارس ــد تخ ــدود یکص ــان، ح فارس
مجموعــه درمانــی در ایــن شهرســتان افــزوده می شــود.

کاظمــی افــزود: طــرح توســعه بیمارســتان فارســان در 7 
هــزار متــر مربــع بــا اعتبــار 300 میلیــارد ریــال اجرایــی 

خواهــد شــد.
ــرح توســعه، بیمارســتان فارســان 200  ــت: در ط وی گف
ــن  ــی ای ــاز درمان ــی از نی ــود و بخش ــی می ش تختخواب

ــع خواهــد شــد. شهرســتان مرتف
فارســان،  اردل،  شهرســتان های  مــردم  نماینــده 
ــار در مجلــس شــورای اســامی گفــت:  ــگ و کی کوهرن
ــزات و کادر مــورد  ــز و تکمیــل تجهی انتظــار اســت تجهی
نیــاز درمانــی نیــز پــس از توســعه بیمارســتان فارســان 

ــا ــود. ایرن ــن ش تامی

 اجباری شدن پروانه استاندارد 
برای واحدهای تیرچه بلوک یزد   

مدیــر کل اســتاندارد اســتان یــزد  کیمیای وطن
ــه  ــد تیرچ ــد تولی ــدود 162 واح ــون ح ــت: هم اکن گف
ــه کســب در شهرســتان  ــوک و موزائیــک دارای پروان بل
یــزد مشــغول فعالیــت هســتند و از ابتــدای ســال 
ــه  ــت پروان ــه دریاف ــق ب ــه موف ــی ک ــده، واحدهای آین
ــد  ــل خواهن ــوند، تعطی ــتاندارد نش ــت اس ــرد عام کارب

شد. 

اســتاندارد  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
محمدحســین ماجــدی اردکانــی گفــت: تیرچــه و بلــوک 
از مصالــح ســازه ای مهــم اســت کــه نقــش بســزایی در 
پایــداری ســاختمان ها در برابــر زلزلــه دارد؛ ولــی تقریبــا 
تمامــی آن هــا در کارگاه هــای ســنتی تولیــد می شــود و 
ــرد. ــارت جــدی صــورت نمی گی ــا نظ ــت آن ه ــر کیفی ب

ــه صــورت فصلــی  وی افــزود: بیشــتر ایــن کارگاه هــا ب
ــوم  ــاخت نامعل ــرایط س ــر و ش ــران غیرماه ــا کارگ و ب
مبــادرت بــه تولیــد می کننــد کــه ایــن مســئله موضــوع 
ــه  ــدی مواج ــیار ج ــکل بس ــا مش ــازی را ب استانداردس

ــرده اســت. ک
وی تصریــح کــرد: در اســتان هیــچ واحد تولیــد صنعتی 
ــل از  ــن دلی ــه همی ــدارد؛ ب ــود ن ــوک وج ــه و بل تیرچ
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان درخواســت 
شــد تــا طبــق قوانیــن و مقــررات، ســرمایه گذاران 

ــد. ــه ایــن ســمت هدایــت کن ــان را ب متقاضی
 وی یــادآور شــد: در یــک مــاه آینــده از طریــق مکاتبــه 
بــرای معرفــی شــرایط دریافــت پروانــه کاربــرد عامــت 
اســتاندارد بــا واحدهــای تولیــدی دارای پروانــه کســب 
اقــدام شــد و از ســال آینــده نیــز بــر اســاس نظــر اداره 
کل اســتاندارد اســتان یــزد جهــت صــدور پروانــه کســب 

ــدام می شــود. ــدی اق ــرای واحد هــای تولی ــد ب جدی

 اجرای طرح نظارتی ضیافت 
ماه رمضان در جنوب کرمان  

ــوب  ــارت جن ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
ــژه  ــت وی ــی ضیاف ــرح نظارت ــت: ط ــان گف ــتان کرم اس
 مــاه مبــارک رمضــان در قالــب 6 اکیــپ در حــال 

اجراست.
 محمــود اسکندری نســب افــزود: ایــن ســازمان بــا 
ــرای  ــا ب ــش تقاض ــان و افزای ــارک رمض ــاه مب ــاز م آغ
ــی  ــی، پروتئین ــام لبن ــژه اق ــی به وی ــواد غذای بعضــی م
 برنــج، روغــن، قنــد و شــکر، خرمــا، میــوه، ســبزیجات 
و شــیرینی های پرمصــرف مرســوم در ایــن روزهــا 
ــارک رمضــان را از ششــم  ــاه مب ــژه م ــی وی طــرح نظارت
خــرداد امســال بــه مــدت یــک مــاه در شهرســتان های 

ــاز کــرد. ــوب اســتان آغ جن
 وی اظهــار کــرد: در ایــن طــرح بــا تخلفــات گرانفروشــی 
نشــدن  صــادر  قیمــت،  نکــردن  درج  کم فروشــی، 
بهداشــتی  دســتورکار های  نکــردن  رعایــت  فاکتــور، 
ــا ــد. ایرن ــد ش ــی خواه ــورد قانون ــکار برخ ــب و احت تقل

اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  سرپرســت   
چهارمحــال و بختیــاری از تصویــب طــرح 
جامــع و مطالعاتــی ایــن منطقــه در شــورای 
ــر داد.  ــور خب ــژه کش ــق آزاد و وی ــی مناط عال
ــاز  ــب و آغ ــا تصوی ــی گفــت: ب ــوان هللا دین کی
اجــرای ایــن طــرح، کار مطالعاتــی و راهبــردی 
ایــن منطقــه، جانمایــی و پاک هــا بــرای 
ــده  ــام ش ــدی انج ــای تولی ــتقرار واحده اس

اســت.
می تواننــد  ســرمایه گذاران  داد:  ادامــه  وی 

 تقاضــای خــود را بــرای واگــذاری زمیــن 
و طرح توجیهی در این منطقه ارائه دهند.

کیــوان هللا دینــی تصریــح کــرد: اســتقرار 
صنایــع تبدیلــی کشــاورزی، باغــی، مــواد 
غذایــی، الکترونیکــی و ســلولوزی در منطقــه 
بختیــاری  و  اقتصــادی چهارمحــال  ویــژه 

اســت. شــده  برنامه ریــزی 
اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  سرپرســت 
چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه بــرق 
ــه  ــت، ادام ــن اس ــک تامی ــه این ــن منطق ای

ایــن  زیرســاخت های  اجــرای  بــرای  داد: 
 منطقــه 150 میلیــارد ریــال اعتبــار بــرآورد 

شده است.
وی گفــت: 242 لیتــر در ثانیــه ســهم منطقــه 
ــانی  ــرح آبرس ــرای ط ــادی از اج ــژه اقتص وی
ــن  ــرای ای ــا اج ــه ب ــت ک ــن اس ــن - بروج ب

ــود. ــن می ش ــز تامی ــه نی ــرح، آب منطق ط
دینــی افــزود: بــه زودی بــا آمــاده کــردن 
زیرســاخت های الزم در منطقــه ویــژه اقتصادی 
ســرمایه گذاری  و  حضــور  زمینــه  اســتان، 
ــی و خارجــی در  بیشــتر ســرمایه گذاران داخل

ــود. ــم می ش ــه فراه ــن منطق ای
ویــژه  منطقــه  داد: کل ســهام  ادامــه  وی 
اقتصــادی چهارمحــال و بختیــاری متعلــق به 
ســازمان همیــاری شــهرداری های اســتان 

بــوده و امــکان اســتقال ایــن منطقــه از 
ــدارد. ــود ن ــازمان وج س

واحــد  تنهــا  هم اینــک  تاکیــد کــرد:  وی 
ــادی  ــژه اقتص ــه وی ــا در منطق ــی گام پرتوده

چهارمحــال و بختیــاری مســتقر اســت.
گفتنــی اســت مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی 
بــا رویکــرد رشــد صنعــت و اشــتغال، جــذب 
ــای  ــاد فرصت ه ــی، ایج ــرمایه  های خارج س
شــغلی جدید، کســب درآمــد ارزی و افزایش 
ــرفته ــاوری پیش ــه فن ــتیابی ب ــادرات، دس  ص

جــذب نقدینگــی ســرگردان داخلــی و کمــک 
بــه مهــار تــورم و محرومیت  زدایــی تاســیس 

شــده  اســت. ایرنــا

و  عمومــی  روابــط  مدیــر  کیمیای وطن

شــهرداری  آتش نشــانی  ســازمان  ســخنگوی 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه مقــارن ســاعت 9:19  
9 خردادمــاه  بــا اعــام خبــر آتش ســوزی کارخانــه 
تولیــد نشاســته صنعتــی واقــع در شــهرک صنعتــی 

ــل  ــه مح ــگان ب ــن ی ــای ای ــان نیروه ــی اصفه ج
رشــادت  بــا  گفــت:  شــدند،  اعــزام  حادثــه 
تولیــد  ســنگین کارخانــه  آتــش  آتش نشــانان 
نشاســته صنعتــی منطقــه صنعتــی جــی خامــوش 
شــد. محمــد شــریعتی افــزود: پــس از اعــام ایــن 

ــال  ــه احتم ــه ب ــا توج ــانی ب ــه آتش نش ــه ب حادث
آتش نشــانی  اکیــپ  آتــش،  بیشــتر  وســعت 
ــتگاه های  ــراه ایس ــه هم ــی ب ــی ج ــهرک صنعت ش
ــا پشــتیبانی 2 دســتگاه خــودرو  15،7،4، 6 و 19 ب
نردبــان، 5 دســتگاه خــودرو اطفائیــه فــوق ســنگین 

ــودرو  ــودرو آبرســان و خ و ســنگین، 1 دســتگاه خ
حامــل دســتگاه تنفســی بــه همــراه مدیــران 
مناطــق 1 و 4 عملیاتــی و افســران کشــیک وقــت، 
ــان  ــانی اصفه ــی آتش نش ــتاد فرمانده ــط س توس

راهی محل حادثه شدند. 
وی تصریــح کــرد: پــس از رســیدن اکیپ و بررســی 
ــمت  ــنگین در قس ــق نیمه س ــاهد حری ــل، ش مح
انبــار و تولیــد ســاختمان ســه طبقه کارخانــه تولیــد 

ــرارت  ــل ح ــه دلی ــه ب ــد ک ــی بودن ــته صنعت نشاس
زیــاد و دود ناشــی از آتــش همچنیــن وجــود مــواد 
ــه  ــش ب ــال ســرایت آت مشــتعل در محــل و احتم
عملیاتــی  اکیپ هــای  بافاصلــه  نقــاط،  دیگــر 
جهــت جلوگیــری از گســترش آتــش از چهــار 
جهــت بــرای خاموشــی آتــش محــل اقــدام کردنــد.
ــرل و  ــت کنت ــش تح ــون آت ــه داد: هم اکن وی ادام

خامــوش شــده اســت. 

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان:

خاموش کردن آتش سنگین کارخانه تولید نشاسته در شهرک صنعتی جی



ــارت  ــه اداره کل نظ ــد، کارشــناس تغذی ــره پوراحم زه
بــر مــواد خوراکــی و آشــامیدنی ســازمان غــذا و 
 دارو، بــا بیــان اینکــه مصــرف زولبیــا و بامیــه فوایــد 
و مضراتــی دارد، اظهــار داشــت: مضــرات اســتفاده از 

ایــن شــیرینی بیــش از فوایــد آن اســت.
ــد مجــوز  ــه بای ــا و بامی ــزود: جعبه هــای زولبی وی اف
بســته بندی  بــر روی  و  باشــد  بهداشــتی داشــته 
شــده  هــک  دارو  و  غــذا  ســازمان  آرم  جعبه هــا 
آن هــا  مصــرف  از  ایــن صــورت  غیــر  در   باشــد؛ 

بپرهیزید.
ــن شــیرینی اشــاره  ــد ای ــه فوای ــه ب پوراحمــد در ادام
فقــط  بامیــه  و  زولبیــا  فوایــد  از  و گفــت:  کــرد 
ــات  ــرای لحظ ــه ب ــرد ک ــاره ک ــن اش ــه ای ــوان ب می ت
ــای  ــه دارای قنده ــت اینک ــه جه ــار ب ــد از افط اول بع

ــه  ــه ب ــا دو عــدد توصی ــادی اســت، یــک ت ســاده زی
ــریع  ــاده س ــای س ــن قنده ــود و ای ــرف می ش مص
شکســته می شــود و قنــد خــون مــورد نیــاز را ســریع 

بــاال می بــرد.
ــر  ــه مختص ــد ک ــس فوای ــت: برعک ــار داش وی اظه
و می تــوان  اســت  بی شــمار  آن  اســت، مضــرات 
ــش وزن و  ــه افزای ــه منجــر ب ــاد آن ک ــری زی ــه کال ب

اشــاره کــرد.  ناراحتی هــای متعاقــب می شــود، 
ــاده آن  ــای س ــه قنده ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
ــاران  ــه بیم ــا ب ــل اص ــن دلی ــه همی ــت، ب ــاد اس زی
دیابتــی و همچنیــن افــراد عــادی بــه جــز در همــان 
ــه  ــرا ک ــود؛ چ ــه نمی ش ــار توصی ــه افط ــات اولی لحظ
ــل  ــی تبدی ــه چرب ــدن ســریع ب ــای ســاده در ب قنده

جــام جــم می شــود. 

 رئیــس اداره آرایشــی و بهداشــتی ســازمان غــذا 
و دارو، جهــت محافظــت از پوســت در گرمــا و افــرادی 
ــد  ــرار دارن ــید ق ــور خورش ــرض ن ــتر در مع ــه بیش ک

ــرد.  ــان ک ــی بی توصیه های
محافظــت  بــرای  گفــت:  اســماعیلی  مصطفــی 
از  اســتفاده  اشــعه خورشــید  برابــر  در  پوســت  از 
کــه  همانطــور  می شــود؛  توصیــه  ضدآفتاب هــا 
اشــعه خورشــید در درازمــدت باعــث ســرطان پوســت 
می شــود، اســتفاده از کرم هــای ضــد آفتــاب نیــز 

می شــود. تاکیــد 
ــار  ــری از آث ــزود: ضــد آفتاب هــا جهــت جلوگی وی اف
مضــر آفتــاب بــر روی پوســت اســتفاده و بــه دو نــوع 

ــود. ــدی می ش ــیمیایی طبقه بن ــی و ش فیزیک
ــی  ــای فیزیک ــت: ضدآفتاب ه ــار داش ــماعیلی اظه اس

شــامل مــواردی نظیــر تیتانیــوم دی اکســاید و زنیــک 
اکســاید هســتند کــه بــا مســدود کــردن ســطح 
پوســت  بــه  مضــر  اشــعه های  نفــوذ  از  پوســت 

می کننــد. جلوگیــری 
ــذا و  ــازمان غ ــتی س ــی و بهداش ــس اداره آرایش رئی
دارو بیــان کــرد: ضــد آفتاب هــای شــیمیایی بــا 
ــت  ــت از پوس ــب حفاظ ــعه ها موج ــن اش ــذب ای ج
می شــوند. وی تصریــح کــرد: ضدآفتاب هــا دارای 
SPF یــا فاکتــور محافظــت از نــور خورشــید هســتند 
ــر باشــد، درصــد قابلیــت  ــن عــدد باالت کــه هرچــه ای
حفاظتــی آن بیشــتر می شــود و محافظــت بیشــتری 

ــی آورد. ــل م ــه عم از پوســت ب
وی بــا اعــام تفــاوت میــزان SPF هــا، کمتریــن آن هــا 

را SPF۳۰ و بیشــترین را SPF۹۰ عنــوان کــرد. مهــر

مراقب اشعه خورشید باشید مضرات خوردن زولبیا و بامیه بیش از فواید آن است 

شیرین بیان از منظر طب سنتی 
ــون از  ــت؛ چ ــیرین کننده نیس ــا ش ــده ی ــک طعم دهن ــا ی ــیرین بیان صرف ش
ــروز  ــگاه مشــخصی در طــب ســنتی داشــته و ام ــا ســال پیــش جای صده
ــع، قابلیت هــای شــیرین بیان  ــی خاصــی دارد. درواق ــای داروی هــم کاربرده
و آثــار مثبتــش، همــواره ایــن خوراکــی را در جایــگاه ویــژه ای قــرار می دهــد. 
ــای  ــان زخم ه ــرای درم ــوال ب ــیرین بیان معم ــاره ش ــی عص ــاالت گوارش اخت
ــا  ــدن ب ــب ش ــورت ترکی ــی در ص ــن خوراک ــود. ای ــه می ش ــی توصی گوارش
ــا بعضــی از داروهــای تجویــزی منجــر  آنتی اســیدها، بــه نتایجــی مشــابه ب
ــوء هاضمه را  ــم س ــد عائ ــیرین بیان می توان ــن، ش ــر ای ــاوه ب ــود. ع می ش
ــم  ــس )GERD( ه ــال ریفاک ــان اخت ــرای درم ــی ب ــد و حت ــکین ده تس
مفیــد باشــد. اســتفاده از عصــاره شــیرین بیان همــراه بــا نعنــا و بابونــه، بــه 

ــد.  ــک می کن ــی کم ــکات گوارش ــکین مش تس
محققــان دانشــگاه مریلنــد می گوینــد کــه اســتفاده موضعــی از شــیرین بیان 
بــه  عنــوان ژل یــا کــرم، بــرای درمــان بیماری هــای پوســتی ماننــد 
ــا  ــیرین بیان ی ــردن ش ــره ک ــت. غرغ ــد اس ــز مفی ــا نی ــوریازیس و اگزم پس
مناســبی  دهان شــویه  می توانــد  آب،  بــا  همــراه  شــیرین بیان  عصــاره 
ــد  ــیرین بیان می توان ــن ش ــد. همچنی ــی باش ــای دهان ــان زخم ه ــرای درم ب

کاربردهــای مختلفــی بــرای مقابلــه بــا بیماری هــای ویروســی داشــته باشــد. 
ویــروس هرپــس ســمپلکس، هپاتیــت و HIV در همیــن گــروه از بیماری هــا 

ــد.  ــرار می گیرن ق
ــه  ــد ک ــه می کنن ــوع مطالع ــن موض ــاره ای ــر درب ــال حاض ــان در ح محقق
ــه  ــد ب ــولون، می توان ــا داروی کربنوکس ــراه ب ــیرین بیان هم ــرف ش ــا مص آی
ــر.  ــا خی ــد ی ــک کن ــا کم ــترش آن ه ــری از گس ــا و جلوگی ــار ویروس ه مه
می کنــد  عمــل  ضدســرفه  و  خلــط آور  داروهــای  ماننــد   شــیرین بیان 
ــودرد  ــل گل ــی، مث ــی فوقان ــای تنفس ــا بیماری ه ــه ب ــرای مقاب ــواره ب  و هم
ــت.  ــه اس ــرار می گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــرماخوردگی م ــی از س ــرفه ناش و س
هنــوز هــم در اروپــا و آســیا، از عصــاره شــیرین بیان بــرای مقابــه بــا ســرفه ها 
می توانــد گرفتگــی  چــای شــیرین بیان  نوشــیدن  می شــود.  اســتفاده 
ســینوس ها را بــاز کنــد و درنهایــت بــه بــاز شــدن مســیرهای تنفســی کمــک 

کنــد. 
البتــه در صــورت اســتفاده از ایــن گیــاه در درازمــدت، احتمــال بــروز عــوارض 
جانبــی شــدید وجــود دارد. مهم تریــن ایــن عــوارض جانبــی عبارتند از: فشــار 
خــون بــاال، تــورم ناشــی از احتبــاس مایعــات و کاهــش ســطح پتاســیم در 
بــدن. بــه یــاد داشــته باشــید کــه کمبــود شــدید پتاســیم، در صــورت درمــان 

نشــدن، می توانــد باعــث ابتــا بــه نارســایی قلبــی شــود. سالمتیســم

عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس بــا 
انتقــاد از نبــود امکانــات الزم بــرای رصــد دام هــای 
ــرز پاکســتان در  ــت: اســتان های هم م ــوده گف آل
ــان انســان و  معــرض بیماری هــای مشــترک می

دام هســتند.
ــب  ــاری ت ــزه درخصــوص شــیوع بیم ــد حم احم
کریمــه کنگــو در بعضــی اســتان های کشــور 
اظهــار داشــت: متاســفانه در بعضــی اســتان های 
مــرزی کشــور، اماکــن قرنطینــه بــرای نگهــداری 
ــود  ــاری وج ــن بیم ــه ای ــکوک ب ــای مش از دام ه
نــدارد؛ بــه عنــوان مثــال در شهرســتان کهنــوج کــه 
ــه  ــال دام از پاکســتان ب ــی از مســیرهای انتق یک
داخــل کشــور اســت، مکان هــای قرنطینــه کافــی 
بــرای مراقبــت و مواظبــت از دام هــای مشــکوک 

ــدارد. وجــود ن
ــرای  ــی ب ــات کاف ــه امکان ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــتار  ــوه کش ــوص نح ــی ها درخص ــارت و بازرس نظ
ــدارد، افــزود: در گلوگاه هــای  و ذبــح دام وجــود ن
ــرو و ســاختمان کافــی  ــد نی ــردد دام بای محــل ت
بــرای نظارت هــا وجــود داشــته باشــد؛ ایــن 
در حالــی اســت کــه در حــال حاضــر نیــرو و 
ســاختمان کافی در دســترس نیســت و متاســفانه 
ــا  ــر نظارت ه ــک نف ــا ی ــم ب ــس و آن ه ــا کانک ب

انجــام می شــود.
ــتان و  ــتان سیس ــه در اس ــان اینک ــا بی ــزه ب حم
ــدارد، ــود ن ــی وج ــات کاف ــز امکان ــتان نی بلوچس
ــردد  ــل ت ــه در مح ــی ک ــا زمان ــرد: ت ــح ک تصری
وجــود  کافــی  قرنطینــه ای  امکانــات  دام 

ــو  ــه کنگ ــب کریم ــال ت ــر س ــد، ه ــته باش نداش
در اســتان های کشــور شــیوع پیــدا می کنــد؛ 
عنــوان  بــه  دامپزشــکی  ســازمان  بنابرایــن 
بایــد  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  زیرمجموعــه 
ــن  ــری از شــیوع ای ــرای جلوگی ــات الزم را ب امکان
بیمــاری در کشــور فراهــم کنــد. هرچنــد کــه 
متاســفانه بــرای مســئوالن اولویت هــای دیگــری 
 در کشــور وجــود دارد و بــه ایــن مــوارد توجهــی ن

می شود.
ــات بارهــا  ــود امکان ــر اینکــه کمب ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت:  ــر داده شــده، گف ــط تذک ــه مســئوالن ذی رب ب
ایــن  در  دامپزشــکی  ســازمان  مســئوالن  بــا 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــده و ب ــی ش ــوص رایزن خص
بعضــی بیماری هــا میــان دام و انســان مشــترک 

ــن  ــیوع ای ــری از ش ــرای جلوگی ــد ب ــتند، بای هس
بیمــاری آن هــم از طریــق واردات دام هــای آلــوده  

ــود. ــاذ ش ــژه اتخ ــر وی ــور تدابی ــه کش ب
حمــزه بــا اشــاره بــه اینکــه مســئوالن دامپزشــکی 
ــد، افــزود:  ــع انتقــاد دارن ــود مناب ــه کمب نســبت ب

امــا وزارت جهــاد کشــاورزی بایــد در اســتان های 
هم مــرز بــا پاکســتان بــرای جلوگیــری از شــیوع 
دام  و  انســان  میــان  مشــترک  بیماری هــای 
ــد  ــد تاکی ــه بای ــن اینک ــد. ضم ــه کن بیشــتر هزین
ــب کنگــو بیشــتر  ــزان شــیوع بیمــاری ت کــرد می
ــه کشــور ایجــاد  از طریــق ورود دام هــای آلــوده ب

می شــود.
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس بــا 
ــای الزم از ســوی  ــری آموزش ه ــر فراگی ــد ب تاکی
مــردم و رعایــت نــکات بهداشــتی تصریــح کــرد: 
مــردم بایــد از خریــد گوشــت از مکان هــای نامطمئن 
خــودداری کننــد و از مراکــز معتبــر گوشــت را 
بخرنــد؛ ضمــن اینکــه در اســتفاده از گوشــت نیــز 

نــکات بهداشــتی را رعایــت کننــد. مهــر
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تغذیهکدام استان ها در معرض تب کریمه هستند؟

آسیب های روزه بدون سحری

متخصص تغذیه
زهرا عسکری

گرفتــن روزه بــدون ســحری نشــان از قــوی بــودن 
بنیــه داشــتن و قــدرت بدنــی زیــاد نیســت. ممکن 
 اســت شــخص بتوانــد بــدون ســحری روزه بگیــرد 
ــی  ــد، ول ــش نیای ــکلی پی ــرای او مش ــرا ب و ظاه
نبایــد فرامــوش کــرد ایــن موضــوع عــوارض 

ــت. ــد داش ــراه خواه ــه هم ــادی ب زی
1- آسیب به کلیه ها

 در فصــل گرمــا، حدود 12 ســاعت نیاشــامیدن آب 
و مایعــات ممکــن اســت باعــث آســیب بــه کلیه ها 
و مجــاری ادراری و احتمــال سنگ ســازی کلیه هــا 
ــان مســتعد  ــه  آن ــژه در خانواده هایــی کــه کلی به وی

سنگ ســازی اســت، بشــود. 
لیتــر  بــه حــدود 2-2/5  در طــی24 ســاعت 
مایعــات نیــاز داریــم کــه بایــد کمــک بــه تصفیــه 
کلیه هــا کنــد و مثــل صافــی، کلیــه دائــم نیــاز بــه 

مایعــات دارد.
2- دفع نشدن سموم

 کلیــه مــواد ســمی کــه مســتقیم یــا غیرمســتقیم 
ــرات   ــت، نیت ــل نیتری ــوند از قبی ــدن می ش وارد ب
موجــود  آفت کش هــای  ســولفات ها،  اورات، 
و  مجــاز  رنگ هــای  ســبزی ها،  و  میوه هــا  در 
غیرمجــاز و... بــرای دفــع از کلیه هــا می بایــد 
محلــول شــود یــا بــه صــورت نامحلــول از کلیه هــا 
ــحری  ــدون س ــذا در روزه ب ــود. ل ــع ش و ادرار دف
ــی مصــرف نکــردن مایعــات ممکــن  مــدت طوالن
اســت باعــث تجمــع مــواد ســمی در بــدن شــود.

3- کاهش توان جسمی و فکری
ــمی  ــوان جس ــحری ت ــدون س ــخص در روزه ب ش
فکــری و مغــزی در طــول روز بعــد را نخواهــد 
ــرای فعالیــت روزمــره  داشــت و راندمــان کافــی ب

ــدارد. ن
4- تحقق نیافتن بعد عبادی

خداونــد  درگاه  بــه  تقــرب  و  عبــادی   بعــد 
و عبــادت روزه در افــرادی کــه روزه بــدون ســحری 
ــحر  ــرا س ــد؛ زی ــد ش ــق نخواه ــد، محق می گیرن
زمــان مناســبی بــرای عبــادت و مناجــات بــا 

ــت. ــد اس خداون
انــواع  مثــل  کاملــی  غــذای  بایــد  ســحر  در 
ــدن  ــا ب خوراک هــا و پلوخورش هــا صــرف شــود ت

در طــول روز دچــار مشــکل نشــود. 
ــود  ــت می ش ــرف ماس ــه مص ــه ب ــات توصی از لبنی
ســیب،  از  می تــوان  ســبزی ها  و  میوه هــا  از  و 
ســبزی خــوردن، ســاالد، گوجه فرنگــی و هندوانــه 
ــاد آب  ــد زی ــت درص ــه عل ــرا ب ــرد؛ زی ــتفاده ک اس
میوه هــا در طــول روز احســاس تشــنگی کمتــری 

ــه شــخص دســت خواهــد داد.  ب
ــل  ــواد مث ــی م ــدازه از بعض ــش از ان ــتفاده بی اس
ــگام  ــگ، و آش هن ــک، ته دی ــای چرب،کش غذاه
ســحر ممکــن اســت در طــول روز شــخص را دچــار 

تشــنگی کنــد.

زیبایی

مرطوب کننده های طبیعی پوست
 همان گونــه کــه بــدن شــما بــرای عملکــرد خــوب 
و مناســب، احتیــاج بــه ســوخت ) در قالــب ویتامین هــا 
و مــواد معدنــی( دارد، پوســت شــما نیــز بــرای ســامتی 

و زیبایــی طبیعــی احتیــاج بــه مرطوب شــدن دارد.
مرطوب کننــده  مختلــف  انــواع  و  بی نهایــت  تعــداد 
ــواد  ــاوی م ــا ح ــتر آن ه ــا بیش ــود دارد؛ ام ــازار وج در ب
شــیمیایی هســتند کــه اســتفاده طوالنی مــدت از آن هــا 
ــما  ــت ش ــر روی پوس ــی ب ــار مخرب ــت آث ــن اس ممک

ــذارد.  بگ
ــواد  ــتفاده از م ــا اس ــد ب ــما می توانی ــال ش ــن ح ــا ای ب
طبیعــی، بهتریــن مرطوب کننده هــا را بــرای صــاف و 

ــد. ــردن پوســت خــود درســت کنی ــرم ک ن
1- روغن زیتون

روغــن زیتــون، یــک مرطوب کننــده طبیعــی اســت 
 کــه بیشــتر افــراد معمــوال آن را در آشــپزخانه خــود 
ــون حــاوی اســید لینولئیــک اســت  ــد. روغــن زیت دارن
کــه باعــث حفــظ و نگهــداری رطوبــت و صافــی پوســت 

می شــود. 
2- روغن نارگیل

اســید های چــرب موجــود در ایــن روغــن، باعــث 
ــه شــدن پوســت می شــوند و عــاوه  مرطــوب و هیدرات
بــر خاصیــت مرطوب کنندگــی، همچنیــن مــواد مغــذی 
و ضــروری پوســت، بــرای داشــتن یــک پوســت ســالم 

را فراهــم می کنــد.
3- عسل

اگــر شــما از عســل بــرای شــیرین کــردن چــای یــا قهوه 
خــود اســتفاده می کنیــد، کار پســندیده و هوشــمندانه ای 
ــه از عســل  ــت آن اســت ک ــون نوب ــد. اکن انجــام داده ای

بــرای مرطــوب کــردن پوســت خــود اســتفاده کنیــد.
4- گلیسیرین

ــت  ــی اس ــده طبیع ــک مرطوب کنن ــز ی ــیرین نی گلیس
ــتن  ــه نگهداش ــد و ب ــذب می کن ــود ج ــه خ ــه آب را ب ک

ــد. ــک می کن ــت کم ــت پوس رطوب
۵- آلوئه ورا

آلوئــه ورا یکــی از بهتریــن آبرســان های پوســت و حــاوی 
ــد  ــه می توان ــت ک ــن E و A اس ــادی ویتامی ــدار زی مق
ــاده  ــن م ــد. ای ــراوت کن ــا ط ــرم و ب ــما را ن ــت ش پوس
همچنیــن خــارش و پوسته پوســته شــدن پوســت های 

ــد. ــکین می ده ــک را تس خش
۶- خامه یا سرشیر

خامــه، یکــی دیگــر از مــواد طبیعــی عالــی بــرای 
داشــتن پوســتی صــاف، درخشــنده و بی نقــص اســت. 
ایــن یــک راه عالــی بــرای آبرســانی بــه انــواع مختلــف 
بــه ســرعت جــذب منافــذ  پوست هاســت. خامــه 
پوســت می شــود و آن را بــرای مــدت طوالنــی مرطــوب 

ــی دارد.  ــه م نگ
7- موز بسیار رسیده

یــک  عنــوان  بــه  نیــز  رســیده  بســیار  مــوز  یــک 
عمــل  پوســت  انــواع  بــرای  عالــی  مرطوب کننــده 
ــود در  ــیدان های موج ــا و آنتی اکس ــد. ویتامین ه می کن
ــت  ــده پوس ــری و جوان کنن ــد پی ــواص ض آن دارای خ

ســالمتی هســتند. 

خانواده

جایگاه دروغگویی در خانواده
کارشناس اخالق و مسائل تربیتی

حجت االسالم جعفری

دروغ گفتــن، عــدم مســئولیت پذیری اســت. بــه عبارتی 
دیگــر فــرد دروغگــو قــدرت پذیرفتــن اشــتباهی را کــه 
مرتکــب شــده، نــدارد. دروغگویــی می توانــد تبدیــل بــه 
ــرار  ــی ق ــما را در موقعیت های ــود و ش ــادت ش ــک ع ی
ــی  ــه دروغگوی ــته ب ــل و ناخواس ــه بی دلی ــد ک می ده

ادامــه دهیــد.
 دروغ گفتــن بــرای رابطــه ای صمیمــی خطرنــاک 
ــل دارد؛  ــاط متقاب ــکار دیگــری، ارتب ــا ان ــرا ب اســت؛ زی
چــون همیشــه چیــزی وجــود دارد کــه نبایــد بیانــش 
کــرد و دیگــری نبایــد بدانــد و در اصــل وارونــه کــردن 

ــد اســت.  ــا ب ــد خــوب ی حقیقــت هرچن
یــک مشــکل  نادیده گرفتــن  و  انــکار  پنهانــکاری، 
اســت و هیــچ چیــز را بهبــود نمی  بخشــد. برخــی 
بــه ســادگی دروغ می گوینــد، دروغ هایــی کوچــک 
ــی  ــاند و حت ــی نمی رس ــه کس ــیبی ب ــرا آس ــه ظاه ک
ــوب  ــم خ ــی ه ــا، خیل ــگیری از ناراحتی ه ــرای پیش  ب
ــان  ــا پنه ــک ی ــای کوچ ــا دروغ ه ــت؛ ام ــد اس و مفی
کــردن بخشــی از حقیقــت بــه ایــن دلیــل کــه شــاید 
ــان  ــریک زندگی ت ــی ش ــث ناراحت ــت باع ــان حقیق بی

ــت. ــی نیس ــی و اخاق ــود، کاری منطق ش
زمانــی کــه فــرد اشــتباهی ماننــد دروغ گفتــن را 
ــه کار  مرتکــب می شــود، بایــد تمــام ســعی خــود را ب
گیــرد تــا اعتمــاد طــرف مقابــل خــود را دوبــاره جلــب 

ــد. کن
 یکــی از دالیــل عمــده دروغگویــی در زندگــی، تــرس از 
دســت دادن امنیــت اســت؛ زمانــی کــه افــراد چنیــن 
احساســی دارنــد اقــدام بــه دروغگویــی می کننــد و بــا  
ایــن عمــل اعتمــاد افــراد نســبت بــه یکدیگــر کاهــش 

می یابــد.
دارد  اعتمــاد کامــل  شــوهرش  بــه  زنــی   وقتــی 
ــد  ــه او دروغ نمی گوی ــوهر ب ــه ش ــت ک ــن اس و مطمئ
ــل  ــت و در مقاب ــد داش ــری خواه ــار دیگ ــلما رفت مس
ــه او  ــرش ب ــد همس ــاس کن ــه احس ــم ک ــردی ه م
اطمینــان و اعتمــاد دارد، از هــر کاری کــه آرامــش 

زندگــی او  را بــه هــم بزنــد، دوری می کنــد.
دروغ آثــار مخــرب بــر زندگــی زناشــویی دارد و گاهــی 
ــراد  ــی از اف ــود. بعض ــن می ش ــی زوجی ــبب جدای س
ــه  ــی تجرب ــودن را از دوران کودک ــکاک ب ــی و ش بدبین
می کننــد؛ امــا بــرای درمــان ایــن مشــکل بایــد 
بتواننــد ذهــن خــود را کنتــرل و افــکار مثبــت را تقویت 
از دروغگویی هــا نداشــتن  کننــد. علــت بســیاری 
ــل  ــترک مث ــی مش ــراد در زندگ ــای الزم  اف مهارت ه
نداشــتن اعتمادبه نفــس و قــدرت ابــراز وجــود اســت.

ــه اعضــای خــود  ــا ب ــودن عم ــا راســتگو ب ــواده ب خان
راســتگویی و بــا دروغ بــه آن هــا دروغگویــی را آمــوزش 

می دهــد.
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اغلــب  بیماری هــای شــایع کــه  از  یکــی 
مــردم گرفتــار آن هســتند و بــه نوعــی از 
مشــکات  می برنــد،  رنــج  آن  عــوارض 
گوارشــی اســت.در ایــن بیــن نقــش مثبــت 
روزه داری در کاهــش عــوارض بیماری هــا، 

ــت.  ــده اس ــت ش ثاب
ــوردن  ــد نخ ــور می کنن ــراد تص ــیاری از اف بس
بــروز  موجــب  روزه داری  هنــگام  غــذا 
ــامت  ــود و س ــف می ش ــای مختل بیماری ه
دســتگاه گــوارش را بــه  خطــر می انــدازد؛ 
در حالی کــه متخصصــان تاکیــد می کننــد 
ــد  ــه بای ــت ک ــئله ای اس ــدن مس ــی ب کم آب

ــود. ــه ش ــه آن توج ــتر ب بیش
الگوی هــای غذایــی اصولــی و ســاده در مــاه 
ــراه  ــد نخــوردن آب هم ــارک رمضــان مانن مب
غــذا، نوشــیدن کافــی آب، کــم کــردن مصــرف 
ــذا  ــس از غ ــه پ ــدن بافاصل ــای و نخوابی چ
باعــث می شــود بســیاری از بیماری هــای 
شــایع گوارشــی و کبــدی بــدون مصــرف دارو 
درمــان شــوند و آســیب های کمتــری ببیننــد. 
بــا دکتــر  رابطــه گفت وگویــی  در همیــن 
محســن شــریفی، متخصــص داخلــی و فوق 
تخصــص گــوارش و کبــد و عضــو هیئــت 
ــان  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش علم

ــید. ــراه باش ــا هم ــا م ــم. ب ــام داده ای انج
 برای سالم تر ماندن در ماه مبارک 

رمضان چه کار هایی را باید انجام 
داد؟ 

ــدن امــری ثابت شــده  تغییــر فیزیولوژیــک ب
در ایــن مــاه بــوده و الزم اســت مــواردی 
را رعایــت کنیــم تــا پــس از مــاه مبــارک 
رمضــان دچــار مشــکل نشــویم؛ زیــرا ممکــن 
مــاه  از  پــس  بیماری هــا  بیشــتر  اســت 

ــد.  ــان دهن ــود را نش ــارک خ مب
ــی دچــار مشــکل نمی شــویم؛  ــا از کم غذای م
مشــکل آفرین  مــا  بــرای  کم آبــی  بلکــه 
ــراد  ــه اف ــه ک ــن نکت ــتن ای ــا دانس ــت؛ ب اس
ــراد  ــن اف ــوی و همچنی ــکات کلی دارای مش
عــادی بــه ۸ تــا ۹ لیــوان آب در روز نیــاز 

ــد.   دارن
ــا  ــار ت ــن افط ــل بی ــد در فواص ــن آب بای ای
عــادت  برخــاف  شــود.  نوشــیده  ســحر 
ــع  ــرای رف ــای ب ــتفاده از چ ــا در اس ایرانی ه
ــه آب شــود؛  ــل ب ــد تبدی تشــنگی، چــای بای
زیــرا چای ادرارآور اســت و تشــنگی را بیشــتر 
ــای گوارشــی را  ــم بیماری ه ــن عائ و همچنی
ــن چــای  ــن جایگزی ــد؛ بهتری تشــدید می کن

ــه و ســیب اســت. ســیاه، چــای ب
 اگر آب بیشتر به صورت شربت 

استفاده شود، بهتر است؟ 

از  اعــم  شــیرین  نوشــیدنی های  خیــر؛ 
شــربت های صنعتــی و خــود آب میوه هــا 
ــرعت  ــه س ــرا ب ــود؛ زی ــه نمی ش ــا توصی اص
ــاال می بــرد و دفــع قنــد هــم  قنــد خــون را ب
ــری  ــه کال ــود؛ در نتیج ــتر می ش از ادرار بیش
ــی رود و شــانس  بیشــتری هــم از دســت م
تشــنگی را بیشــتر می کنــد؛ ولــی بــر مصــرف 
ــربتی  ــم ش ــیر و تخ ــا خاکش ــربت هایی ب ش
ــه  ــد ب ــیار تاکی ــر بس ــتن فیب ــل داش ــه دلی ب

می کنیــم.
 چه توصیه ای برای وعده های 
غذایی مصرفی در افطار و سحر 

دارید؟ 
ــده در  ــرب و سرخ ش ــای چ ــرف غذاه از مص
ایــن دو وعــده غذایــی بپرهیزیــد و بیشــتر از 
ســوپ، آش و غذاهــای آبکــی اســتفاده کنید. 
همچنیــن فیبرهــا را کــه بســیار اهمیــت دارند 
به ویــژه ســبزیجات و میوه هــا را در ســبد 

غذایــی خــود قــرار دهیــد. 
در واقــع فیبر هــا هســتند کــه ایجــاد ســیری 
ــنگی را  ــاس گرس ــول روز احس ــرده و در ط ک
رفــع می کننــد. مصــرف برنــج را محــدود 
کنیــد؛ چــون خــود برنــج یبوســت را تشــدید 
می کنــد و بــه دلیــل نداشــتن ســبوس، ارزش 

غذایــی هــم نــدارد.
 آیا بهتر است افطار دو وعده باشد؟ 

توصیــه می شــود کــه افطــار دو وعــده باشــد. 
ــبزی  ــر، س ــان و پنی ــیر، ن ــا ش ــده اول ب  وع
و خرمــا روزه بــاز و یــک ســاعت و نیــم بعــد 

وعــده شــام جایگزیــن شــود. 
ــا  ــوان روزه را ب ــه می ت ــیدنی ک ــن نوش بهتری
ــه  ــرم اســت ن ــا آب ول ــرد، شــیر ی ــاز ک آن ب

چــای. 
شــیر، یــک غــذای کامــل اســت کــه بعــد از 
ــن  ــا، اولی ــر و خرم ــان و پنی ــا خــوردن ن آن ب

ــود.  ــرف می ش ــار ص ــده افط وع
ــر  ــوند، بهت ــخ می ش ــار نف ــه دچ ــرادی ک اف
ــا  ــه ب ــد ک ــدا کنن ــا را ج ــت خرم ــت پوس اس

ــی رود.  ــن م ــخ از بی ــه نف ــن نکت ای
 علت مزه و بوی بد دهان هنگام 

روزه داری چیست؟ 
ــان  ــد ده ــوی ب ــی ۸5 درصــد ب ــور کل ــه ط ب
ناشــی از حفــره دهــان، دندان هــا، ترشــحات 
پشــت حلــق بــه دلیــل آلــرژی و سینوســیت 

و 15 درصــد آن مربــوط بــه دســتگاه گــوارش 
و دســتگاه تنفســی اســت. 

ــس  ــل باالن ــه دلی ــارک رمضــان ب ــاه مب در م
میکروبــی، حرفــه دهــان تغییــر می کنــد 
ــل  ــه دلی ــد، ب ــس دارن ــه رفاک ــرادی ک و اف
ــد  ــوی ب ــحری ب ــده س ــد از وع ــدن بع خوابی

دهانشــان تشــدید می شــود. 
ــان  ــاه رمض ــان در م ــد ده ــوی ب ــن ب بنابری
ــت  ــد عل ــود و بای ــدید می ش ــودآگاه تش ناخ

ــود.  ــخص ش آن مش
بیشــتر بــوی بــد دهــان بــه دلیــل دندان هــای 
خــراب اســت. بــرای کاهــش بــوی بــد دهــان 
 توصیــه می شــود حتمــا مســواک بزننــد 
و نــخ دنــدان اســتفاده کننــد و  بعــد از وعــده 
ســحری مقــداری گاب اســتفاده کننــد؛ ولــی 
ــه  ــی توصی ــراد رفاکس ــرای اف ــا ب ــرق نعن ع

نمی شــود.

 روزه داری با کبد چرب ارتباطی 
دارد؟ 

ــرب  ــد چ ــد، کب ــایی کب ــی نارس ــل اصل دلی
اســت و بــه دلیــل الگــوی غذایــی نادرســت 
و بی تحرکــی ایــن مســئله تبدیــل بــه بحــران 
ــه  ــراد جامع ــد اف ــدود ۳۰ درص ــود. ح می ش

ــد چــرب هســتند.  دچــار کب
کبــد زمانــی چــرب می شــود کــه تــوازن 
ــه  ــی ب ــا خروج ــدن ب ــای ب ــن دریافتی ه بی
هــم بخــورد؛ طبــق مطالعــات انجام شــده 
ایرانی هــا ۳۰ درصــد اضافــه غــذا می خورنــد؛ 
ــد ۳۰ درصــد از حجــم غــذا را کــم  ــی بای یعن
را  کننــد و ســپس فعالیت هــای هــوازی 

ــد. بیشــتر کنن
 آیا اسید معده با روزه داری بیشتر 

می شود؟ 
رفاکــس معــده یــا برگشــت محتویــات  
اســیدی معــده کــه ناشــی از نارســایی دریچه 
بیــن معــده و مــری اســت و شــایع ترین 
عامــت رایــج مراجعه کننــدگان مشــکات 
ــی،  ــم غذای ــا الگــوی رژی معــده اســت کــه ب

ــت.  ــط اس ــک مرتب ــه وزن و ژنتی اضاف
ــتر  ــس بیش ــان رفاک ــارک رمض ــاه مب در م
می شــود؛ ولــی دال بــر ایــن نیســت کــه روزه 

نگیرنــد. 
در افــراد رفاکســی توصیــه می شــود کــه 
ــه  ــبز را ب ــای س ــیاه و چ ــای س ــرف چ مص
ــفید و  ــه و س ــای ب ــانند و از چ ــل برس حداق

ــد. ــتفاده کنن ــی اس غیرنعنای
ــه غــذا خــوردن، شــدیدا  ــا عجل پرخــوری و ب
ــد  ــار بع ــد بیم ــده ضــرر دارد و نبای ــرای مع ب
ــا  ــا فاصلــه ب از غــذا بخوابــد و بایــد نمــاز را ب

ــه جــا آورد. غــذا ب
 شایع ترین بیماری در ماه مبارک 

رمضان چیست؟
کــه  ســوء هاضمه  و  معــده  رفاکــس 
بیشــترین عامــت آن نفــخ و ســنگینی ســر 
ــی رفــع  ــا رعایــت الگویــی غذای دل اســت، ب

می شــود. 
ایــن افــراد نبایــد بیــن غــذا آب بخورنــد؛ زیــرا 
ــده  ــید مع ــده و اس ــیره مع ــوردن آب، ش خ
ــود.  ــم نمی ش ــذا هض ــد و غ ــق می کن را رقی
داده  روده  تحویــل  هضم نشــده  غــذای 
ــه روده  ــورت وظیف ــن ص ــه در ای ــود ک می ش

ــذا. ــه هضــم غ جــذب اســت، ن
ــا  ــیرین اص ــیدنی های ش ــابه و نوش از نوش
دوغ  و  ازآب  بیشــتر  و  نکننــد  اســتفاده 
اســتفاده کننــد؛ ولــی بــا فاصلــه از غــذا. 
ــه  ــذا را ب ــد غ ــد، بای ــخ دارن ــه نف ــرادی ک اف
را  غــذا خــوردن  زمــان  و  بجونــد  خوبــی 

طوالنــی کننــد.
 منع مطلق روزه داری در بین بیماران 

گوارشی درباره چه کسانی است؟ 
افــرادی کــه نارســایی کبد و ســیروز پیشــرفته 

و  هپاتیــت حــاد دارند. 
افــرادی کــه بیمــاری زخــم اپتیــک یــا زخــم 
اثنــی عشــر دارنــد کــه بیماری هــای التهابــی 
روده و تحریک پذیــر اســت، از روزه داری منــع 

می شــوند.

در گفت وگو با متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد بررسی شد:

سالمت دستگاه گوارش و روزه داری

،،
می کننــد  تصــور  افــراد  از  بســیاری   
نخــوردن غــذا هنــگام روزه داری، موجــب 
و  می شــود  مختلــف  بیماری هــای  بــروز 
بــه  خطــر  را  گــوارش  دســتگاه  ســامت 
متخصصــان  کــه  حالــی   در  می انــدازد؛ 
ــی بــدن مســئله ای  تاکیــد می کننــد کم آب
اســت کــه بایــد بیشــتر بــه آن توجه شــود.

یادداشت
سیاست کنترل جمعیت در ایران 

فرصت یا تهدید؟ )1(

سیاســت کنتــرل  دوره  اولیــن  ایــران  کشــور  در 
از  پــس  بین المللــی  کمک هــای  بــا  جمعیــت 
سرشــماری نفــوس و مســکن در ســال 1۳45 آغــاز 
ــا وقــوع انقــاب اســامی متوقــف و دوره دوم آن  و ب
ــون ادامــه  ــاره آغــاز شــد و هم اکن از ســال 1۳6۸ دوب

دارد. 
ــال 1۳۸5  ــکن س ــوس و مس ــماری نف ــج سرش  نتای
ایــن  ادامــه  به ویــژه ســال 1۳۹۰ زنــگ خطــر  و 
سیاســت را بــه صــدا درآورد. البتــه اِعمــال ایــن 
سیاســت بــه تنهایــی عامــل اصلــی کاهــش جمعیــت 
نیســت و می تــوان از عوامــل دیگــر به ویــژه تغییــرات 

ــرد. ــام ب ــوده ن ــه و خان ــترده در جامع گس
ــدگاه اســام  ــت از دی ــار جمعی  اجــرای سیاســت مه
ــئوالن  ــت مس ــه جاس ــل دارد و ب ــث و تأم ــای بح ج
ــت  ــه صراح ــه ب ــا توج ــامی ب ــوری اس ــام جمه نظ
آیــات و روایــات در ایــن زمینــه، تدابیــر جــدی 
ــوان  ــه عن ــت را ب ــش جمعی ــوع کاه ــاذ و موض اتخ
یــک تهدیــد مهــم از ســر راه نظــام بردارنــد و بــا 
 ارائــه راهــکار هــای مناســب درصــدد جبــران آن 

برآیند. 
برخــاف گذشــته کــه بیشــتر ســخن از کنتــرل 
ــن  ــگاه داشــتن آن در محــدوده ای معی جمیعــت و ن
بــود، امــروز بــا توجــه بــه نتایــج سرشــماری نفــوس 
و مســکن در ســال 1۳۹۰ و مقایســه آن بــا آمــار ســال 
1۳۸5 از طــرف افــراد یادشــده در نگرانــی از کاهــش 
جمعیــت هشــدارهایی داده شــده اســت. ایــن گــروه 
ــه  ــد کــه دامــن زدن ب ــن باورن ــر ای از صاحب نظــران ب
ایــن طــرح و تبلیــغ آن در دهــه دوم انقــاب، اقدامــی 
ــر  ــه زودی دامنگی ــوارض آن ب ــه ع ــوده ک ــواب ب ناص

جامعــه خواهــد شــد. 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
اســامی، بارهــا درخصــوص ادامــه سیاســت کنتــرل 

ــد.  ــئوالن داده ان ــه مس ــدارهایی را ب ــل هش نس
ایشــان در تاریــخ 1۳۹۰/۰5/16 در دیــدار بــا مســئوالن 
ــا  ــا ب ــور م ــه کش ــدم ک ــن معتق ــد: »م ــام فرمودن نظ
امکاناتــی کــه داریــم، می توانــد صــد و پنجــاه میلیــون 
نفــر جمعیــت داشــته باشــد. مــن معتقــد بــه کثــرت 
جمعیتــم. هــر اقــدام و تدبیــری کــه می خواهــد 
بــرای متوقــف کــردن رشــد جمعیــت انجــام بگیــرد، 

بعــد از صــد و پنجــاه میلیــون انجــام بگیــرد.« 
در شــماره بعــدی ایــن روزنامــه بــه تفصیــل بــه 
ــژه در جمهــوری  بحــث سیاســت های جمعیتــی به وی

ــت.  ــم پرداخ ــران خواهی ــامی ای اس

سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان
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بدبخت ترین انسان چه کسی است؟
ــه  ــا اشــاره ب  حجت االســام حســین جمالــی زاده ب
روایاتــی  از پیامبــر اکــرم)ص( درخصــوص بــرکات 
ــارک  ــاه مب ــرد: م ــار ک ــان اظه ــارک رمض ــاه مب م
رمضــان از بهتریــن ماه هــای ســال اســت و روزهــا 
برترین هاســت  جــزو  ســاعت هایش  و  شــب ها 
ــد دعــوت  ــه ضیافــت خداون ــاه ب ــن م و شــما در ای

شــده اید.
ــه اینکــه تمــام اعمــال نیــک شــما  ــا اشــاره ب وی ب
در ایــن مــاه مقبــول خداونــد اســت، افــزود: در مــاه 
ــادت  ــان روزه دار عب ــال مؤمن ــان اعم ــارک رمض مب
محســوب می شــود و همچنیــن دعاهــای شــما در 

ــاری  تعالــی اســت. ایــن مــاه مقبــول درگاه ب
امــام جمعــه فارســان کســی را کــه در ایــن مــاه مورد 
ــت  ــت دانس ــرد، بدبخ ــرار نگی ــروردگار ق ــرزش پ  آم
و ادامــه داد: خداونــد در ایــن مــاه توفیــق روزه داری 
تــاوت قــرآن کریــم و طلب مغفــرت از پیشــگاهش 
را داده اســت و اگــر انســان در ایــن مــاه آمرزیــده 

ــت. ــن انسان هاس ــزو بدبخت تری ــود، ج نش
جمالــی زاده در ادامــه از برتریــن اعمــال در مــاه 
ــن  ــزود: برتری ــت و اف ــخن گف ــان س ــارک رمض مب
مســتمندان بــه  مــاه، کمــک  ایــن  در   اعمــال 

صدقــه، اطعــام یتیمــان، مراقبــت از زبــان در بیــان 
ــل  ــم در مقاب ــت از چش ــوده، مراقب ــای بیه حرف ه
ــنیدن  ــوش در ش ــت از گ ــوده و مراقب ــای آل نگاه ه

صــدای حــرام اســت.
وی اضافــه کــرد: از اقداماتــی کــه در ایــن مــاه 
ســفارش شــده، پذیــرش سرپرســتی یــک کــودک 
ــودک  ــن ک ــه ای ــای ماهیان ــول هزینه ه ــم و قب یتی
ــرای  ــه ای ب ــن شایســته اســت هدی اســت. همچنی
در  ســهمی  و  بگیریــم  نظــر  در  یتیــم  کــودکان 
داشــته  آن هــا  زندگــی  هزینه هــای  پرداخــت 

باشــیم.
ــات  ــات مناج ــن  اوق ــان بهتری ــه فارس ــام جمع  ام
و دعــا را در مــاه مبــارک رمضــان، وقــت نمــاز 
دانســت و خاطرنشــان کــرد: حــق تعالــی در اوقــات 
نمــاز بــه نــدای بنــدگان لبیــک می گویــد. پــس در 
ایــن ســاعات از خداونــد طلــب آمــرزش و اســتغفار 
کنیــد تــا گناهانتــان کــه بــر شــما ســنگینی می کنــد 
از دوش شــما برداشــته شــود و احســاس ســبکی 

کنیــد.
جمالــی زاده از اهمیــت افطــاری دادن در مــاه مبارک 
ــر  ــه پیامب ــه گفت ــزود: ب ــت و اف رمضــان ســخن گف
ــی روزه داری را  ــر کس ــاه اگ ــن م ــرم)ص( در ای اک
ــده و آزادی  ــک بن ــردن ی ــواب آزاد ک افطــار دهــد، ث
ــاری دادن  ــر افط ــی اگ ــم را دارد؛ حت ــش جهن از آت
ــوان آب  ــک لی ــا ی ــا ی ــه خرم ــک دان ــدازه ی ــه ان  ب

باشد.
ــن  ــم در ای ــاش کنی ــرد: ت ــه ک ــان اضاف وی در پای
 مــاه، صفــات ناپســندی همچــون عصبانیــت، تنــدی 
صفــات  بــه  و  کنیــم  کنتــرل  را  بداخاقــی  و 
ــرآن                ــاوت ق ــم، ت ــه ر ح ــه صل ــندیده ای از جمل پس
و کمــک بــه محرومــان اهمیــت دهیــم. فــارس

گردشگری
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع  دستی 

و گردشگری اردکان مطرح کرد:
 توسعه گردشگری، عامل رونق 

بازار تولید و اشتغال
هم اندیشــی  نشســت  در  مشــتاقیان  حمیــد 
ــتان اردکان  ــگری شهرس ــش گردش ــعه بخ توس
کــه بــا حضــور فرمانــدار اردکان و جمعــی از 
فعــاالن گردشــگری ایــن شهرســتان برگــزار شــد، 
ــایی  ــت را شناس ــن نشس ــزاری ای ــدف از برگ ه
ــتاهای  ــز و روس ــود در مرک ــای موج توانمندی ه
شهرســتان و برنامه ریــزی بــرای آن هــا و نیــز 
عنــوان  گردشــگری  زیرســاخت های  توســعه 
کــرد و اظهــار داشــت: امــروزه بحــث گردشــگری 
روســتایی در دنیــا مطــرح اســت و جایگاه بســیار 
ــه پتانســیل های  ــا توجــه ب ــی پیداکــرده و ب خوب
بــاالی روســتاهای اردکان در بخــش گردشــگری 
بناهــای  ســنت ها،  رســوم،  آداب  و  از  اعــم 
ــاری  ــای معم ــای ســنتی، گونه ه تاریخــی ، غذاه
بــا  می توانیــم  خــود،  مخصــوص  و  خــاص 
ــی  ــیار خوب ــرفت بس ــت، پیش ــزی درس برنامه ری
را در بحــث گردشــگری روســتایی در شهرســتان 

اردکان داشــته باشــیم.
بــه  توجــه  بــا  اردکان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــای ارزشــمند در حــوزه  پیشــینه تاریخــی و بناه
ــادی  ــای زی ــد حرف ه ــی می توان ــراث فرهنگ می
گردشــگری  توســعه  و  گردشــگر  جــذب  در 
 داشــته باشــد، اظهــار داشــت: امیدواریــم بــا 
ــدان  ــان و عاقه من ــه متولی ــت هم ــاش و هم ت
ــش  از  ــد بی ــاهد رش ــگری ش ــوزه گردش ــه ح ب
 پیــش شهرســتان اردکان در صنعــت گردشــگری 

باشیم.
ــع  دســتی  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــس اداره می  رئی
و گردشــگری شهرســتان اردکان در ادامــه توســعه 
فراهــم کــردن  و  زیرســاخت های گردشــگری 
امکانــات بــرای مانــدگاری گردشــگر را عامل رونق 
ــت  ــتغال دانس ــد و اش ــازار تولی ــه ب ــیدن ب  بخش
ــح کــرد: اگــر مســافران و گردشــگران از  و تصری
خدمــات مطلــوب در ســطح شهرســتان و اســتان 
ــتری  ــدگاری بیش ــند، مان ــته باش ــت داش رضای
صــورت می گیــرد کــه همیــن مانــدگاری، نقــش 

ــق اقتصــادی خواهــد داشــت. مهمــی در رون
وی در پایــان خاطرنشــان ســاخت: در شهرســتان 
ــدت  ــدت و کوتاه م ــزی بلندم ــا برنامه ری اردکان ب
ــم  ــزی اســتراتژیک می توانی ــراه برنامه ری ــه هم ب
گســترش  و  توســعه  بــرای  الزم  زمینه هــای 
ایــن صنعــت و نیــز توســعه زیرســاخت های 

ــم. ایرنــا ــم بیاوری ــگری را فراه گردش

عضــو پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی 
بــا بیــان اینکــه فیلســوفان مســلمان در ارائــه 
ــا اندیشــه  یــک نظریــه اخاقــی متناســب ب
ــان  ــت: متکلم ــد، گف ــوان بوده ان اســامی نات
آزاد  اراده  پذیــرش  بــا  معتزلــه  و   شــیعه 
و نیــز واقعــی انگاشــتن ارزش هــای اخاقــی 
ــن  ــدرت ادراک ای ــی ق ــل عمل ــه عق و اینک
ــه  ــک نظری ــری را دارد، ی ــق نفس االم حقای

ــد. ــه کرده ان ــامی را عرض ــی اس اخاق
 حجت االســام و المســلمین محمدتقــی 
ســبحانی، عضــو پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ 
اســامی و رئیــس قطــب تعمیــق باورهــای 
حــوزه   اســامی  تبلیغــات  دفتــر  دینــی 
ــی  ــت علم ــومین نشس ــم، در س ــه ق علمی
»توســعه و تکامــل فلســفه« کــه بــه همــت 
ــه  ــوزوی عام ــی ح ــوزش عال ــه آم مؤسس
ــات  ــر تبلیغ ــه دفت ــته ب ــی)ره( وابس مجلس
اســامی اصفهــان برگــزار شــد، اظهــار کــرد: 
یکــی از مبانــی اساســی اخــاق، ارزش هــای 
ــری  ــف فک ــب مختل ــی اســت و مکات اخاق
همــواره در تــاش بوده انــد تــا نظریــه ارزش 

ــد.  ــن کنن ــش را تبیی ــی خوی اخاق
ــه  ــت ک ــوان گف ــن می ت ــه یقی ــزود: ب وی اف
نظریــه ارزش اخاقــی در کنار جهان شناســی، 

انسان شناســی و فرجام شناســی، یکــی از 
ــر در  ــترک بش ــش های مش ــن پرس مهم تری
طــول تاریــخ بــوده اســت. ایــن موضــوع در 
بیــن فیلســوفان و متکلمــان مســلمان هــم 
مطــرح شــده و هــر کــدام بــه فراخــور مبانــی 

ــد. ــدان پاســخ گفته ان ــش ب خوی

حجت االســام ســبحانی ادامــه داد: فلســفه 
فلســفی  نظــام  میراث بــر  اســامی کــه 
ــا  ارســطویی فلوطینی اســت، تــاش کــرده ت
ــا  ــب ب ــه ای متناس ــوص نظری ــن خص در ای
ــد و راهــی  فضــای فکــر اســامی عرضــه کن
بگشــاید؛ امــا متأســفانه علی رغــم همــه 

تاش هــای در خــور تقدیــر، تاکنــون بــه 
ایــن مهــم دســت نیافتــه و اندیشــه اخاقــی 
ــن ارزش  ــوان تبیی ــا ت ــا اساس ــوفان ی فیلس
اخاقــی را نــدارد یــا دســت کم از ارائــه 
ــا اندیشــه  یــک نظریــه اخاقــی متناســب ب

ــت. ــده اس ــامی فرومان اس
وی تصریــح کــرد: خاصــه کام اینکــه یــک 
بایــد  )اســامی(  اخاقــی  ارزش  نظریــه 
ــن و  ــی را تأمی ــه اساس ــه پای ــت کم س دس
تضمیــن کنــد کــه عبارتنــد از: مســئولیت 
اخاقــی انســان، تبییــن معنــا و مفهــوم 
ــان از  ــناخت انس ــوان ش ــی و ت ارزش اخاق

ــا. ارزش ه
عضــو پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی 
ــد در  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــن  ــک از ای ــچ ی ــج، هی ــب فلســفی رای مکات
ــل  ــت قاب ــته اس ــه بایس ــور چنانک ــه مح س
تأمیــن نیســت، گفــت: دلیــل آن ایــن اســت 
ــت و  ــرو حری ــی در گ ــئولیت اخاق ــه مس ک
ــامی  ــفه اس ــت و فلس ــان اس اراده آزاد انس
بــه دلیــل بــاور بــه حاکمیــت اصــل ضــرورت 
بــر فرآینــد فعــل انســان، از اعتقــاد بــه آزادی 

اراده انســان فرومی مانــد.
وی خاطرنشــان کــرد: فیلســوفان بــه پیروی 

از ارســطو، اراده را یکــی از عناصــر مشــترک 
بیــن انســان و حیــوان می داننــد و آن را بــه 
رو  ایــن  از  بازمی گرداننــد.  ادراک  و  میــل 
ــان در تعریــف فعــل ارادی انســان، هیــچ  آن
جایــی بــرای اختیــار آزاد انســان کــه اســاس 

ــد. ــت، نمی گذارن ــی اس ــر ارزش اخاق ه
کــرد:  اضافــه  ســبحانی  حجت االســام 
باورنــد  ایــن  بــر  مســلمان  فیلســوفان 
ــا  ــی ی ــوالت عرف ــدی از مق ــی و ب ــه خوب ک
ــت  ــچ واقعی ــت و هی ــه اس ــهورات عام مش
نفس االمــری نــدارد. در آخریــن تفســیر 
عامــه  اخاقــی،  ارزش هــای  ایــن  از 
طباطبائــی)ره( معتقدنــد کــه ایــن ارزش هــا 
ــه انســان  ــات بعد االجتمــاع اســت ک اعتباری
ــوه اســتخدام  ــه ذات و ق ــل حــب ب ــه دلی ب
ــد.  ــار می کن ــل و اعتب ــا را جع طبیعــت، آن ه
ــت  ــد ماهی ــه نمی توان ــن نظری ــت، ای در نهای
ارزش اخاقــی را توضیــح دهــد و همــه 

ــل را در  ــرای انجــام فع ــی ب الزام هــای درون
یــک ردیــف می نشــاند.

وی تأکیــد کــرد: از نظــر قــوه تشــخیص 
ارزش هــای اخــاق نیــز ایــن فلســفه ها 
نــگاه،  ایــن  از  دارد.  کاســتی های جــدی 
شــناخت حقیقــی تنهــا توســط عقــل نظــری 
ــوه  ــا ق ــی ی ــل عمل ــرد و عق ــورت می گی ص
ــاز  ــتگاه اعتبارس ــک دس ــر ی ــه حداکث عامل

ــت. اس
حجت االســام ســبحانی بیــان کــرد: بــر 
ایــن باوریــم کــه نظریــه اخاقــی فیلســوفان 
ــاعره  ــدگاه اش ــه دی ــی را ب ــترین نزدیک بیش
دارد؛ حــال آنکــه متکلمــان شــیعه و معتزلــه 
بــا پذیــرش اراده آزاد و نیــز واقعی انگاشــتن 
ــی  ــل عمل ــه عق ــی و اینک ــای اخاق ارزش ه
ــق نفس االمــری را  ــن حقای ــدرت ادراک ای ق
دارد، یــک نظریــه اخاقــی اســامی را عرضــه 

کرده انــد. ایکنــا

متکلمان شیعه صاحب نظریه اخالقی 
متناسب با اندیشه اسالمی هستند

مذهبــی میربــد، کارشــناس  محمــد  ســید   حجت االســام 
اظهــار کــرد: بهتریــن عمــل در مــاه رمضــان تقواســت و انســان بــا 
تــرک محرمــات و تمســک بــه مقربــات الهــی، می توانــد ارزش 

ایــن مــاه را درک کنــد. 
وی افــزود: مــاه رمضــان، بهــار قــرآن اســت و انســان بــه واســطه  
صفــای قلــب بایــد بــا قــرآن ارتبــاط بیشــتری برقــرار کنــد؛ بــه 
ایــن دلیــل کــه درک مفاهیــم و آیــات آن فضیلــت بســیاری دارد. 
ــا قــرآن  حجت االســام میربــد تصریــح کــرد: ارتبــاط پیوســته ب
ــرای وجــود  ــه شــربت گوارایــی ب ــه منزل ــی آن ب و تأمــل در معان
ــت و  ــش اس ــرآن، حیات بخ ــرد: ق ــد ک ــت. وی تاکی ــان اس انس

ــت.  ــدی از آن اس ــرای بهره من ــان ب ــن زم ــان بهتری ــاه رمض م
ایــن کارشــناس مذهبــی بیــان کــرد: تحمــل گرســنگی، تشــنگی 
و دوری از اعمــال ناپســند در حقیقــت زمینــه رســیدن بــه فلســفه 

اصلــی ایــن مــاه یعنــی تقویــت صفات برجســته انســانی اســت. 
حجت االســام میربــد بیــان کــرد: یکــی از وجــوه ایــن مــاه دعــا 
ــد  ــر خواه ــز نزدیک ت ــت نی ــا اجاب ــن روزه ــت و در ای ــردن اس ک
بــود. وی خاطرنشــان کــرد: کمــک کــردن بــه دیگــران و صدقــه 
دادن در ایــن مــاه به ویــژه در لحظــات پایانــی روز ســفارش شــده 

اســت. 
حجت االســام میربــد وجــود شــب های قــدر را از دیگــر فضایــل 
ایــن مــاه پــر برکــت برشــمرد و گفــت: شــب زنــده داری و خواندن 
 دعاهــای ابوحمــزه ثمالــی و افتتــاح در شــب های مــاه رمضــان 
ــت.  ــده اس ــه ش ــان توصی ــه آن ــل ب ــه عم ــت ک ــی اس از اعمال
ــر  ــت در براب ــر و مقاوم ــت صب ــن و تقوی ــرد: تمری ــار ک وی اظه
ــاه  ــن م ــد ای ــر فوای ــکات، از دیگ ــا مش ــه ب ــختی و مواجه  س

است. ایکنا

در مراســمی بــا حضــور فرمانــده قــرارگاه منطقــه ای  مدینــه منــوره 
ــان  ــاب اســامی، از خادم ــی ســپاه پاســداران انق ــروی زمین نی
ــل  ــان تجلی ــتان کرم ــور  ۹۵-۹۶ اس ــان ن ــت اندرکاران راهی   و دس

شــد. 
ســردار نــوری، فرمانــده ســپاه ثــارهللا کرمــان، در ایــن مراســم  بــا 
بیــان  اینکــه  مفاهیــم دوران دفــاع مقــدس نیازمنــد انتقــال بــه 
جوانــان اســت، گفــت: راویــان بایــد بــه گونــه ای روایتگــری کننــد 
کــه و اقعیــات دوران دفــاع مقــدس را انتقــال دهنــد. وی افــزود: 
روایــان عــاوه بــر انتقــال مفاهیــم بــه نســل جوانــان در تربیــت و 

آمــوزش راویــان جــوان هــم بایــد بــه واقعیــات بپردازنــد.
محمــد علیرضایــی، مســئول اردویــی راهیــان نــور و گردشــگری 
ســپاه ثــارهللا کرمــان، در بخــش دیگــری از ایــن مراســم 
ــد متعــال و شــهدای گرانقــدر ســازمان  ــاری خداون ــه ی گفــت: ب

اردویــی راهیــان نــور ســپاه ثــارهللا در راهیــان نــور ســال 
دانشــجویی اقشــار  از  را  نفــر  هــزار   ۲۴ از  بیــش   ۹۶-۹۵ 

ــزام  ــوب اع ــی جن ــق عملیات ــه مناط ــی ب ــوزی و عموم دانش آم
ــه ایــن اعزام هــا  ــا برنامه ریزهــای صورت گرفت کــرد. وی افــزود: ب
بــا کیفیــت مطلــوب برگــزار شــد؛ بــه گونــه ای کــه  زائــران اعزامــی 

پــس از بازگشــت از ســفر  رضایــت کامــل داشــتند. 
علیرضایــی در ادامــه عنــوان کــرد: در راهیــان نــور ۹۵-۹۶ بیش از 
۲۰۰خادم الشــهدا  از اســتان کرمــان در مناطــق عملیاتــی جنــوب 
ــه صــورت نیمه متمرکــز  ــان ب فعالیــت داشــتند کــه ۸۰ نفــر از آن
در اردوگاه ثــار هللا کرمــان در اســتان خوزســتان فعالیــت داشــتند. 
یــادآور می شــود در مراســم تجلیــل از خادمــان و دســت اندرکاران 
ــر  ــش از ۶۰ نف ــان از بی ــتان کرم ــال ۹۵-۹۶ اس ــور س ــان ن راهی

تجلیــل شــد. میــزان

،،
متکلمان شیعه و معتزله با پذیرش 
انگاشــتن  واقعــی  نیــز  و  آزاد  اراده 
ارزش هــای اخالقــی و اینکــه عقــل 
حقایــق  ایــن  ادراک  قــدرت  عملــی 
نظریــه  یــک  دارد،  را  نفس االمــری 
اخالقــی اســالمی را عرضــه کرده انــد

کارشناس مذهبی مطرح کرد:

تقویت صفات انسانی، فلسفه اصلی ماه مبارک رمضان
تجلیل از خادمان راهیان نور 95-96 

استان کرمان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه ۲۰/۹۶ ش ۲۵   
ــی  ــتی مبن ــار دادخواس ــی ی ــی تق ــان عل خواه
بــر: مطالبــه 3۵۰۰۰۰۰۰ ریــال بــه انضمــام مطلق 
خســارات  بــه طرفیــت یاســر قربانــی  تقدیــم 
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز......  مــورخ 
۹۶/۴/1۴ ســاعت ۴ عصــر تعییــن گردیــده 
ــودن  ــه  مجهــول المــکان ب اســت . باعنایــت ب
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 
ــب  ــی ، مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 73 قان
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان- ــع در اصفه ــن شــعبه واق ــه ای رســیدگی ب

ابتــدای خیابــان آتشــگاه- مجتمــع شــماره 
ــه و  ــان مراجع ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ۲ ش
ــذ  ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان نس
نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیم 
مقتضــی اتخــاذ خواهــد شد.شــماره: 7137/م 
ــر شــعبه ۲۵ مجتمــع شــماره  ــر دفت ــف مدی ال

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح دو ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه ۹۶/1۸7   خواهــان 
ــر:  ــی ب ــتی مبن ــاری زاده دادخواس ــواد حج ج
ــی  ــوان اصفهان ــت کی ــه طرفی ــه ب ــه وج مطالب
ــوده  ــم نم ــور  تقدی ــین پ ــر حس زاده و جهانگی
و وقــت رســیدگی بــرای روز شــنبه  مــورخ 
۹۶/۴/17 ســاعت ۵ عصــر تعییــن گردیــده 
ــودن  ــه  مجهــول المــکان ب اســت . باعنایــت ب
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 
ــب  ــی ، مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 73 قان
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان- ــع در اصفه ــن شــعبه واق ــه ای رســیدگی ب

ابتــدای خیابــان شــیخ صــدوق شــمالی چهــار 
اصفهــان  اختــاف  حــل  شــورای  وکا-  راه 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیم 
ــماره: 717۰/م  ــد شد.ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
الــف مدیــر دفتــر شــعبه 31 مجتمــع شــماره دو 

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه ۹۶/1۸۶   خواهــان 
ــر:  ــی ب ــتی مبن ــاری زاده دادخواس ــواد حج ج
ــوان  ــت کی ــه طرفی ــل ب ــرت المث ــه اج مطالب
اصفهانــی زاده و جهانگیــر حســین پــور  تقدیــم 
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز شــنبه  
ــن  ــر تعیی ــاعت ۴/3۰ عص ــورخ ۹۶/۴/17 س م
گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان 
ــون آئیــن دادرســی مدنــی  ــر مــاده 73 قان براب
ــل  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای ، مرات
ــع در  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق
ــدوق  ــیخ ص ــان ش ــدای خیاب اصفهان-ابت

شــمالی چهــار راه وکا- شــورای حــل اختــاف 
اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور 
در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  
و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شد.شــماره: 
ــر شــعبه 31 مجتمــع  ــر دفت ــف مدی 71۶۹/م ال

ــان ــاف اصفه شــماره دو شــورای حــل اخت

آگهی ابالغ
ــماره  ــه: ۹۶1۰1۰۰3۶17۰۲113 ش ــماره اباغنام ش
پرونــده: ۹۶۰۹۹۸۰3۶17۰۰1۹3 شــماره بایگانــی 
 ۹۶/3/3 تنظیــم:  تاریــخ    ۹۶۰۲1۴ شــعبه: 
خواهــان آقای محســن غامــزاده  دادخواســتی 
ــده آقــای امیــر رضــا ســاعی   ــه طرفیــت خوان ب
ــفته  ــره س ــه 1۲ فق ــه وج ــته مطالب ــه خواس ب
شهرســتان  عمومــی  دادگاه هــای  تقدیــم  
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه 
شــعبه ۲۸ دادگاه  عمومــی حقوقــی شهرســتان 
اصفهــان واقــع در اصفهــان – خ چهــار بــاغ بــاال 
– خ شــهید نیکبخــت – ســاختمان دادگســتری 
کل اســتان اصفهــان طبقــه ۲ اتــاق شــماره 
ــت  ــه ۹۶۰۲1۴ح/۲۸ ثب ــه کاس ــاع و ب ۲1۴ ارج
گردیــده لــذا بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
ــز  ــه تجوی ــان و ب ــت خواه ــده و در خواس خوان
ــای  ــی دادگاه ه ــن دادرس 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
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده پس 
ــه دادگاه  ــاد آن ب ــاع از مف ــی و اط ــر آگه از نش
ــود  ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع ــه و ضم مراجع
ــم را دریافــت  نســخه دوم دادخواســت و ضمائ
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت  رســیدگی حاضــر 
دادگاه  منشــی  الــف  71۲۰/م  گردد.شــماره: 
حقوقــی شــعبه ۲۸ دادگاه عمومــی حقوقــی  

ــبی ــین طهماس ــان – افش ــتان اصفه شهرس

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
نظــر بــه درخواســت شــهرداری مبنــی بــر ابــاغ 
ــد  ــوم محم ــه مرح ــه ورث ــی ب ــه کارشناس نظری
حســین اســدی بنامهــای محمــود و مصطفــی 
ــه  ــذا بدینوســیله ب ــژه اســدی ل و حســن و منی
ــک  ــرف ی ــه ظ ــردد ک ــی گ ــاغ م ــردگان اب نامب
ــی و  ــه کارشناس ــه نظری ــت ماحظ ــه جه هفت
اظهــار هرمطلبــی نفیــا و یــا اثباتــا در ایــن شــعبه 
ــق  ــورت مطاب ــن ص ــر ای ــد. در غی ــر گردن حاض

ــم خواهــد شــد.  ــررات اتخــاذ تصمی مق
حقوقــی  عمومــی  دادگاه  اول  شــعبه  دفتــر 

برخــوار
ــگ و ارشــاد اســامی  ــه اداره فرهن  شــماره نام

ــخ ۹۶/۰3/۰۸ ــه تاری ــف ب ۵/37/۲۰۰/م ال

برگ اخطاریه
نــام اخطــار شــونده : شــهرزاد شــهریاری فرزنــد 
ــکان  محــل  ــول الم ــه نشــانی مجه مرتضــی ب
ــوار  ــع در برخ ــعبه اول  واق ــهرداری ش ــاالر ش ت

ــور 13۹۶/۰۶/1۲  ــت حض ــوار وق ــتان برخ شهرس
ســاعت ۰۵:3۰ علــت حضــور : در خصــوص 
دعــوی آقــای شــهرام کرمــی بــه طــرف شــما در 

وقــت مقــرره حاضــر شــوید.
یــک   شــماره  مجتمــع  اول  دفترشــعبه 

برخــوار  شهرســتان 
ــگ و ارشــاد اســامی  ــه اداره فرهن  شــماره نام

ــخ ۹۶/۰3/۰۸ ــه تاری ــف ب ۵/37/1۹۸/م ال

آگهی مزایده و فروش اموال غیر 
منقول

اجــرای احــکام دادگســتری برخــوار در خصوص 
ــه  ــکام ک ــرای اح ــه 1۴7/۹۶ اج ــده کاس پرون
ــفید  ــی س ــاد کریم ــه فره ــوم علی در آن محک
ــه  ــت ب ــوم اس ــماعیل محک ــد اس ــتی فرزن دش
پرداخــت مبلــغ ۴۲۹3۲1۵۹ ریــال در حــق 
ــغ  ــد اســداله و مبل ــم گیتــی شــفیعی فرزن خان
۲1۴۶۶۰7 ریــال بابــت حــق االجــرا دولتــی 
جلســه مزایــده ای در تاریــخ ۹۶/۰۴/11 ســاعت 
۹:3۰ صبــح در محــل دادگســتری برخــوار دفتــر 
اجــرای احــکام برگــزار نمایــد طالبیــن میتواننــد 
۵ روز قبــل از مزایــده از امــوال واقــع در اجــرای 
احــکام حقوقــی دادگســتری شهرســتان برخــوار 
بازدیــد نماینــد. مزایــده از مبلــغ ارزیابــی شــده 
شــروع و برنــده کســی اســت کــه حداقــل ده در 
ــده  ــان مزای ــی شــده را در زم ــغ ارزیاب صــد مبل
بــه همــراه داشــته باشــد و باالتریــن قیمــت را 

ــد . پیشــنهاد نمای
1-یــک دســتگاه ســواری ال ۹۰ نقــره ای رنــگ 
ــی ۴3- ۲37 ل  ــماره انتظام ــه ش ــدل ۸۶ ب م
۵1 بــه مبلــغ 1۲۸۵۰۰۰۰۰ ریــال ماحضــات فاقــد 
بیمــه نامــه و بیــش از 11۰۰۰۰۰۰ ریــال خافــی و 

تــو رفتگــی در ســپر عقــب و جلــو و ... .
اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری شهرســتان 

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

ــخ ۹۵/۰3/۰۸ ــه تاری ــف ب ۵/37/1۹۹/م ال

آگهی مزایده و فروش اموال غیر 
منقول

اجــرای احــکام دادگســتری برخــوار در خصوص 
ــه  ــکام ک ــرای اح ــه 111۴/۹۵ اج ــده کاس پرون
ــی  ــین خان ــد حس ــه محم ــوم علی در آن محک
محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ ۵73۰۰۸۰۶ 
ــا  ــادی و ب ــن عم ــای محس ــق آق ــال در ح ری
مبلــغ  و  فــر  آزادی  آقــای شــکراله  وکالــت 
۲۵۰۰۰۰۰۰ ریــال بابــت حــق االجــرا دولتــی 
جلســه مزایــده ای در تاریــخ ۹۶/۰۴/13 ســاعت 
۹:3۰ صبــح در محــل دادگســتری برخــوار دفتــر 
اجــرای احــکام برگــزار نمایــد طالبیــن میتواننــد 
۵ روز قبــل از مزایــده از امــوال واقــع در اجــرای 
احــکام حقوقــی دادگســتری شهرســتان برخــوار 
بازدیــد نماینــد. مزایــده از مبلــغ ارزیابــی شــده 
شــروع و برنــده کســی اســت کــه حداقــل ده در 
ــده  ــان مزای ــی شــده را در زم ــغ ارزیاب صــد مبل

بــه همــراه داشــته باشــد و باالتریــن قیمــت را 
ــد . پیشــنهاد نمای

ــه  ــرب ب ــص کرد-ع ــب ناخال ــک راس اس 1-ی
مبلــغ ۸۰۰۰۰۰۰۰.

اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری شهرســتان 
ر برخوا

ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
ــخ ۹۶/۰3/۰۹ ــه تاری ــف ب ۵/37/۲۰1/م ال

آگهی مزایده و فروش اموال غیر 
منقول

اختــاف  حــل  شــورای  احــکام  اجــرای 
شهرســتان برخــوار در خصــوص پرونــده کاســه 
1۰۸۲/۹۵ اجــرای احــکام کــه در آن محکــوم 
علیــه مهــدی قربانــی  محکــوم اســت بــه 
پرداخــت مبلــغ ۵۹۲۴۹۶31 ریــال در حــق 
ــال  ــغ ۲۹۶۲۴۸1 ری ــی و مبل آقــای رجــب قربان
ــده ای  ــی جلســه مزای ــت حــق االجــرا دولت باب
در تاریــخ ۹۶/۰3/۲1 ســاعت ۹ صبــح در محــل 
دادگســتری برخــوار دفتــر اجــرای احــکام برگزار 
نمایــد طالبیــن میتواننــد ۵ روز قبــل از مزایــده 
از امــوال واقــع در اجــرای احــکام حقوقــی 
دادگســتری شهرســتان برخــوار بازدیــد نماینــد. 
مزایــده از مبلــغ ارزیابــی شــده شــروع و برنــده 
ــغ  ــد مبل ــل ده در ص ــه حداق ــت ک ــی اس کس
ــراه  ــه هم ــده ب ــان مزای ــده را در زم ــی ش ارزیاب
ــنهاد  ــت را پیش ــن قیم ــد و باالتری ــته باش داش

ــد . نمای
ــاد  ــا ابع ــانی ب ــال نیس ــتگاه یخچ ــک دس 1-ی
بــا کمپرســور  متــر  1۶۰*۲۰۰*۲3۰ ســانتی 
ــه  ــتعمل ب ــت و 1۴۵۰ دور مس ــی ۲3۰ ول آلمان

مبلــغ ۴۲۰۰۰۰۰۰ ریــال.
اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری شهرســتان 

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

ــخ ۹۶/۰3/۰۶ ــه تاری ــف ب ۵/37/1۹1/م ال

آگهی مزایده و فروش اموال غیر 
منقول

در پرونــده ۹۴۰1۴7 از شــعبه ۲ دادگاه عمومــی 
علیهــم  محکــوم  شــهر  شــاهین  حقوقــی 
بــه  جنتــی  علیرضــا  و  وعیــدی  مصطفــی 
پرداخــت مبلــغ ۶۴۲۲۶۵1۹۸ ریــال بابــت اصــل 
ــغ ۶1۰۰۰۰۰۰  ــه و مبل خواســتهدر حــق محکــوم ل
ــت  ــدوق دول ــق صن ــرا در ح ــه االج ــال هزین ری
ــه در  ــوم ل ــه محک ــت ک ــده اس ــوم گردی محک
قبــال خواســته خــود اقــدام بــه توقیــف ملــک 
ــط  ــر توس ــرح زی ــه ش ــه ب ــم ک ــوم علیه محک
کارشــناس خبــره کارشناســی شــده اســت 
ــه  ــام کاال لول ــت.1-کد کاال ۹1۲1۶ ن ــوده اس نم
 PEX-AL-PEX نیوپایپ ســایز 1۶ میلیمتــری
واحــد متــر تعــداد 71۰۰۰ بهــای ارزیابــی واحــد 
)ریــال( 1۲1۸3 بهــای ارزیابــی کل )ریــال( 
ــی  ــام ارزیاب ــای اق ــع کل به ۸۶۴۹۹3۰۰۰ جم
ــون و  ــار میلی ــصت و چه ــتصد و ش ــده هش ش

ــال ۸۶۴۹۹3۰۰۰ ــزار ری ــه ه ــود و س ــد و ن نهص
کارشناســی بــه محکــوم علیــه ابــاغ و در مهلــت 
ــن  ــت ای ــده اس ــراض مان ــون از اعت ــرر مص مق
ــده  ــق مزای ــوال از طری ــروش ام ــد ف ــرا قص اج
 ۹۶/۰3/۲1 : را دارد. زمــان برگــزاری مزایــده 
محــل  صبــح   1۰ الــی   ۹ ســاعت  یکشــنبه 
برگــزاری مزایــده: اجــرای احــکام حقوقــی 
دادگســتری شــاهین شــهر محــل بازدیــد از 
:شــهرک صنعتــی مورچــه  توقیفــی  امــوال 

ــرا ــن اج ــی ای ــا هماهنگ ــورت ب خ
مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه 
ــن قیمــت را پیشــنهاد دهــد  ــه باالتری کســی ک
ــده میبایســت  ــده مزای ــد د. برن ــه خواه فروخت
1۰ درصــد از ثمــن معاملــه را فــی المجلــس بــه 
حســاب ســپرده واریــز و تــا یــک مــاه فرصــت 
دارد مابقــی ثمــن معاملــه را به حســاب ســپرده 
واریــز نمایــد و اال ضمــن ابطــال معاملــه 1۰ 
ــده  ــس از کســر هزینه هــای مزای ــه پ درصداولی
بــه صنــدوق دولــت واریــز مــی گــردد. کســانی 
کــه مایــل بــه شــرکت در مزایــده میباشــند مــی 
ــده  ــل از مزای ــج روز قب ــر پن ــد اکث ــت ح بایس
ــا  ــه ت ــی مراجع ــره اجــرای احــکام مدن ــه دای ب
ترتیــب بازدیــد آنهــا از امــوال داده شــود و در روز 
ــه  ــی خــود را ب ــده در خواســت کتب انجــام مزای
همــراه قیمــت پیشــنهادی را بــه دایــره اجــرای 
ــرکت  ــده ش ــا در مزای ــل ت ــی تحوی ــکام مدن اح

ــوند. داده ش
حقوقــی  حقوقــی  احــکام  اجــرای  دفتــر 

میمــه و  شــهر  شــاهین  دادگســتری 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
۵/37/1۹7/م الــف بــه تاریــخ 13۹۶/۰۲/۲3

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای صفــر علــی بابائــی دادخواســتی بــه 
خواســته فســخ بــه طرفیــت اصغــر یدالهــی بــه 
ــه ۹۵/۵۶۸  ــه کاس ــه ب ــلیم ک ــن دادگاه تس ای
ــخ ۹۶/۰۵/۰۹ ســاعت ۰۶:3۰  ــرای تاری ــت و ب ثب
ــت  ــده اس ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس ــر وق عص
ــکان  ــول الم ــدگان مجه ــه خوان ــه اینک ــر ب نظ
ــن  ــون آئی ــاده 73 قان ــب م ــذا حس ــد ل میباش
در  نوبــت  یــک  مراتــب  مدنــی  دادرســی 
ــع و  ــار طب ــر االنتش ــای کثی ــی از روزنامه ه یک
ــه  ــوت ب ــور دع ــده مذک ــود و از خوان ــر میش نش
ــی  ــد جهــت دریافــت نســخه ثان عمــل مــی آی
دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر دادگاه مراجعــه 
ــیدگی  ــت رس ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق و در وق

ــود.  ــر ش حاض
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک 
شهرســتان  برخــوار شــماره نامــه اداره فرهنگ و 
ارشــاد اســامی ۵/37/۲۰3/م الــف بــه تاریــخ 

۹۶/۰3/۰۹

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای ســید قــدرت الــه صالحــی لشــگرگاه بــا 
ــه  ــتی ب ــر دادخواس ــدی ف ــی اح ــت مجتب وکال

طرفیــت اســماعیل رســتمی فرزنــد جهانبخــش 
بــه خواســته مطالبــه مبلــغ دویســت و بیســت 
میلیــون ریــال وجــه یــک فقــره چــک بــه ایــن 
دادگاه تســلیم کــه بــه کاســه ۹۵1۲۵۹ ح 1 
ــاعت 11:۰۰  ــخ ۹۶/۰۴/۲۸ س ــرای تاری ــت و ب ثب
ــه  وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر ب
اینکــه خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــد لــذا 
حســب مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
ــای  ــی از روزنامه ه ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
کثیــر االنتشــار طبــع و نشــر میشــود و از خوانده 
مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت 
ــم  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس دریاف
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق 

نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 
دفتــر شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقــی برخوار 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش

۵/37/۲۰۲/م الــف بــه تاریــخ ۹۶/۰3/۰۹

دادنامه
خواهــان: آقــای بهــزاد معتمــدی فرزنــد ناصــر 
ــا وکالــت خانــم ســمیه قاســم بنــدی فرزنــد  ب
حســن بــه نشــانی دولــت آبــاد بلــوار جانبــازان 
ــم  ــت و خان ــر وکال ــتری دفت ــروی دادگس روب
زلیخــا قاســمی نوغــان علیایــی فرزنــد محمــد 
بــه نشــانی اصفهــان چهــار بــاغ بــاال بیــن دروازه 
ــاری  ــهید مخت ــوی ش ــت ک ــیراز و خ نیکبخ ش
جنــب آزمایشــگاه کــخ ســاختمان اســکان 
ــدگان : 1- آقــای محمدرضــا  طبقــه ســوم خوان
ــان  ــای پیم ــهراب ۲- آق ــد س ــی فرزن جهانبان
ــانی  ــه نش ــی ب ــد همگ ــد حمی ــان فرزن ماکری
ــای مســعود اشــراقی  ــکان 3- آق ــول الم مجه
ــان –  ــتان اصفه ــانی اس ــه نش ــور ب ــد تیم فرزن
شهرســتان اصفهــان- خ ربــاط دوم خ مخابــرات 
بــن بســت اللــه انتهــای بــن بســت ۴- خانــم 
یوحنــا کیانــی بــا والیــت قهــری جمشــید کیانی  
فرزنــد جمشــید بــا وکالــت آقــای محمــد 
اســامی فرزنــد داود بــه نشــانی اصفهــان 
ــع  ــی مجتم ــن اعتصام ــی خ پروی ــان ج خیاب
دوم  طبقــه  تخــت جمشــید  اداری  تجــاری 
واحــد ۲ کــد پســتی ۸1۹۹۸1۴۹31 خواســته ها: 
ــه تنظیــم ســند  ــزام ب 1- دســتور موقــت ۲- ال
ــا  ــده خانم ه ــن پرون ــودرو   رای دادگاه در ای خ
ســمیه قاســم بنــدی و زلیخــا قاســمی بــه 
وکالــت از خواهــان آقــای بهزادمعتمــدی فرزنــد 
ــر  ــی ب ــم مبن ــدور حک ــته ص ــه خواس ــر ب ناص
ــه انتقــال ســند رســمی یــک دســتگاه  ــزام ب ال
ســواری هیونــدای وراکــروز به شــماره شــهربانی 
3۵7۴ ج 71 ایــران 71 بــه انضمــام مطلــق 
ــی  ــه دادرس ــم از هزین ــی اع ــارات دادرس خس
ــدگان  ــت خوان ــه طرفی ــل ب ــه وکی و حــق الوکال
ــد تیمــور ۲- پیمــان  1- مســعود اشــراقی فرزن
ماکریــان فرزنــد حمیــد 3- محمــد رضــا 
ــی  ــا کیان ــهراب ۴- یوحن ــد س ــی فرزن جهانبان
ــای  ــت آق ــا وکال ــی ب ــید کیان ــت جمش ــا والی ب
محمــود اســامی مطــرح نمــوده اســت بــا ایــن 

ــوده ات  ــام نم ــان اع ــه خواه ــح ک توضی
ــف اول  ــده ردی ــر را از خوان ــوق الذک ــودرو ف خ
ــودرو را از  ــز خ ــان نی ــوده و ایش ــداری نم خری
ــوده اســت  ــداری نم ــف  دوم خری ــده ردی خوان
و ایشــان نیــز خــودرو را از خوانــده ردیــف ســوم 
خریــداری نمــوده اســت و خوانــده ردیــف 
چهــارم وکالــت در فــروش امــوال غیر منقــول را 
نیــز بــه آقــای جهانبانــی یعنــی خوانــده ردیــف 
ســوم اعطــا نموده اســت و در جلســه رســیدگی 
ــاع  ــن دف ــارم ضم ــف چه ــده ردی ــل خوان و کی
ــی  ــتی مبن ــه دادخواس ــت ک ــوده اس ــام نم اع
ــر اعــام بطــان مبایعــه نامــه عــادی مــورخ  ب
۹۲/11/۰۹ از جنــاب آقــای محمدرضــا جهانبانــی 
یعنــی خوانــده ردیــف ســوم بــه طرفیــت دیگــر 
خوانــدگان در شــعبه ۸ حقوقــی شهرســتان 
ــی  ــه دادرس ــت ک ــده اس ــرح ش ــان مط اصفه
ــده  ــف گردی ــاف متوق ــن اوص ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــه موضــوع رســیدگی  اســت و دادگاه محتــرم ب
و دعــوی خواهــان را نپذیرفتــه و حکــم بــه 
بطــان دعــوی خواهــان صــادر نمــوده اســت و 
در رای اعــام نمــوده اســت کــه معاملــه بصورت 
صحیــح صــورت گرفتــه و موجبــی بــرای بطــان 
آن نمــی باشــد کــه رای صــادره مــورد اعتــراض 
دادگاه  مجــددا  و  گردیــده  واقــع  خواهــان 
محتــرم تجدیــد نظــر رای دادگاه بــدوی را عینــا 
تائیــد نمــوده اســت علــی ایحــال بــا عنایــت بــه 
اینکــه مطابــق دالیل و اســناد موجــود در پرونده 
و آرا صــادره از محاکــم معامــات بصــورت 
ــودن  ــا جمــع ب ــوده و هــرگاه عقــد ب ــح ب صحی
شــرایط مقــرردر مــاده 1۹۰ قانــون مدنــی منعقد 
گــردد و موضــوع قــرارداد بــه خواهــان منتقــل 
شــود تعهداتــی مطابــق قانــون بوجــود مــی آیــد 
کــه در راســتای اصــل صحــت و لــزوم و نیــروی 
الــزام آور  قرارداادهــا فــی مــا بیــن متعاملیــن  
و قئــم مقــام قانونــی آنهــا الزم االتبــاع اســت و 
ــد باشــد  ــا پایبن ــه آنه ــن مــی بایســتی ب طرفی
ــته و  ــان را وارد دانس ــوی خواه ــوع دع در مجم
ــی  ــون مدن ــواد ۲1۹ و ۲۰ از قان ــه م ــتند ب مس
آییــن  قانــون  از  و مــواد 1۹۸ و ۵1۵ و ۵1۹ 
دادرســی مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده 
ردیــف چهــارم بــه الــزام بــه انتقــال ســند رســم 
ــه  ــام هین ــه انضم خــودرو موضــوع خواســته ب
دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل مطابــق تعرفــه 
صــادر و اعــام مــی گــردد. در خصــوص دیگــر 
ــر  ــف 1 و ۲ و 3( نظ ــده ردی ــدگان )خوان خوان
بــه اینکــه دعــوی متوجــه نامبــردگان نمیباشــد 
لــذا مســتند بــه بنــد ۴ مــاده ۸۴ قانــون آییــن 
دادرســی مدنــی قــرار رد دعــوی خواهــان صــادر 
ــوری و  ــادره حض ــردد. رای ص ــی گ ــام م و اع
ظــرف بیســت روز از تاریــخ ابــاغ قابــل تجدیــد 
نظــر خواهــی در محاکــم تجدیــد نظــر اســتان 
اصفهــان مــی باشــد.مدیر دفتــر شــعبه اول 
دادگاه عمومــی حقوقــی برخوارشــماره نامــه 
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی ۵/37/۲۰۴/م 

ــخ  ۹۶/۰3/۰۹ ــه تاری ــف ب ال
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کالســه:  اجرائیــه  ابــالغ  آگهــی 
بــه  بدینوســیله   139404002128000044/1
نادعلــی  فرزنــد  فیــروزی  حســن  آقــای 
شــماره  و    1219050105 ملــی  شــماره  بــه 
 1 پرونــده کالســه  :498بدهــکار  شناســنامه 
گــزارش  برابــر  139404002128000044 کــه   /
ــورخ 1394/08/20 شــناخته  شــماره 1122/67م
نگردیــده ایــد ابــالغ مــی گــردد کــه برابــر قــرارداد 
بانکــی شــماره 1-1361/110/4605969 مــورخ 
1391/09/09 بیــن شــما و بانــک اقتصــاد نویــن  
، مبلــغ 156637867ریــال بابــت اصــل طلــب، 
بابــت خســارت  ریــال  مبلــغ  122499394 
از  و   1394/07/18 تاریــخ  تــا  تادیــه  تاخیــر 
ایــن تاریــخ بــه بعــد  مبلــغ 141618ریــال بابــت 
ــید  ــی باش ــکار م ــه بده ــر روزان ــارت  تاخی خس
ــتانکار  ــه، بس ــت وج ــدم پرداخ ــر ع ــر اث ــه ب ک
درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده، پــس از 
ــه  ــادر و بکالس ــه ص ــی اجرائی ــریفات قانون تش
ــذا  ــد، ل ــی باش ــرح م ــراء مط ــن اج ــوق در ای ف
ــاد  ــی مف ــه اجرائ ــن نام ــاده 19/18 آئی ــق م طب
ــردد از  ــی گ ــالغ م ــما اب ــه ش ــمی ب ــناد رس اس
ــالغ  ــخ اب ــه تاری ــی ک ــن آگه ــار ای ــخ انتش تاری
اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در 
روزنامــه کثیراالنتشــار درج و منتشــر مــی گــردد، 
ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی 
خــود اقــدام ودر غیــر ایــن صــورت بدون انتشــار 
آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات 

ــد. ــد ش ــب خواه ــما تعقی ــه ش علی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلپایگان

مهدی صادقی وصفی
 م الف 176 

آگهی ابالغ اجرائیه
کالســه:  اجرائیــه  ابــالغ  آگهــی 
بــه  بدینوســیله   139404002128000044/1
مرتضــی   فرزنــد  شــریفی  محســن  آقــای 
و شــماره  ملــی 1219095443   بــه شــماره 
 1 پرونــده کالســه  :678بدهــکار  شناســنامه 
گــزارش  برابــر  139404002128000044 کــه   /
ــناخته  ــورخ 1394/08/20 ش ــماره 1122/66م ش
نگردیــده ایــد ابــالغ مــی گــردد کــه برابــر قــرارداد 
بانکــی شــماره 1-1361/110/4605969 مــورخ 
1391/09/09 بیــن شــما و بانــک اقتصــاد نویــن  
، مبلــغ 156637867ریــال بابــت اصــل طلــب، 
بابــت خســارت  ریــال  مبلــغ  122499394 
از  و   1394/07/18 تاریــخ  تــا  تادیــه  تاخیــر 
ایــن تاریــخ بــه بعــد  مبلــغ 141618ریــال بابــت 
ــید  ــی باش ــکار م ــه بده ــر روزان ــارت  تاخی خس
ــتانکار  ــه، بس ــت وج ــدم پرداخ ــر ع ــر اث ــه ب ک
درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده، پــس از 
ــه  ــادر و بکالس ــه ص ــی اجرائی ــریفات قانون تش
ــذا  ــد، ل ــی باش ــرح م ــراء مط ــن اج ــوق در ای ف
ــاد  ــی مف ــه اجرائ ــن نام ــاده 19/18 آئی ــق م طب
ــردد از  ــی گ ــالغ م ــما اب ــه ش ــمی ب ــناد رس اس
ــالغ  ــخ اب ــه تاری ــی ک ــن آگه ــار ای ــخ انتش تاری
اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در 
روزنامــه کثیراالنتشــار درج و منتشــر مــی گــردد، 
ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی 
خــود اقــدام ودر غیــر ایــن صــورت بدون انتشــار 
آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات 

ــد. ــد ش ــب خواه ــما تعقی ــه ش علی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلپایگان

مهدی صادقی وصفی
 م الف 177 

رونوشت آگهی حصر وراثت
شــماره  دارای  مهاجــری    ســعید  آقــای 
شناســنامه 1210023751 بــه شــرح دادخواســت 
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه 219/96 از ای ــه کالس ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان معصومــه رشــیدی  بــه 
شــماره شناســنامه 538 در تاریــخ 96/01/27 
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 

ــه :  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ورث
1.ســعید مهاجــری فرزنــد محمــد رضــا ش ش 

1210023751
ــا ش  ــد رض ــد محم ــری فرزن ــورش مهاج 2.ک

 4583 ش 
ــا ش  ــد رض ــد محم ــری فرزن ــان مهاج 3.احس

5622 ش 
ــد رضــا ش  ــد محم 4. حســین مهاجــری فرزن

ش 671 
ــا  ش  ــد رض ــد محم ــری فرزن ــهیال مهاج 5.س

 8686 ش 
ــر  ــد باق ــد محم ــری فرزن ــا مهاج ــد رض 6.محم

 412 ش ش 
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 175 

 
آگهی متهم مجهول المکان 

شــاکی   : مســیب خســروی مهــر فرزنــد 
حســین علــی   متهــم : ســعید اصفهانــی فرزنــد 
محمــد باقــر   موضــوع : توهیــن بــا الفــاظ 

ــی   ــق تلفن ــک از طری رکی
ــت  ــم تح ــت مته ــه طرفی ــکایتی  ب ــاکی ش ش
ــگان   ــم دادگاه گلپای ــوق تقدی ــی ف ــوان اتهام عن

ــعبه 102  ــه  ش ــیدگی ب ــت  رس ــه جه ــوده ک نم
بــه کالســه  و  دو گلپایــگان  دادگاه کیفــری 
ــت رســیدگی آن  ــه وق ــده ک ــت گردی 960182 ثب
و ســاعت 9/30 صبــح   1396/4/14 مــورخ  
تعییــن شــده اســت . بــه علــت   مجهــول 
المــکان بــودن متهــم  و درخواســت شــاکی  
و  بــه تجویــز  مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی  و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در 
یکــی از جرایــد کثیــر النتشــار آگهــی مــی شــود  
ــالع از  ــی  و اط ــر  آگه ــس  از نش ــم پ ــا مته ت
ــالم  ــن اع ــه و ضم ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب مف
نشــانی کامــل خــود در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــردد .  ــر گ ــیدگی حاض رس
مدیــر دفتــر دادگاه کیفــری   شــعبه   102دادگاه 

کیفــری شهرســتان   گلپایــگان
اکرم خرمی 
م الف 178 

آگهی احضار متهم
نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه 950798 
ــد جمعــه  ک 101 متهــم بهــروز نوربلچــی   فرزن
نــور   بــه اتهــام کالهبــرداری   موضــوع شــکایت 
ــول  ــه  مجه ــد عزیزال ــکندری  فرزن ــود اس محم
ــذا در اجــرای  ــده اســت  ل ــالم گردی ــکان اع الم
مــاده 344 قانــون آئیــن دادرســی کیفــری 
ــای  ــه ه ــی از روزنام ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
بــه  بدینوســیله  وآگهــی  درج  کثیراالنتشــار 
نامبــرده  ابــالغ میگــردد کــه درتاریــخ 96/4/14  
ســاعت  11  جهــت رســیدگی بــه اتهــام خــود در 
دادگاه انقــالب فالورجــان حاضــرو از خــود دفــاع 
نمایــد و در صــورت عــدم حضــور یاعــدم ارســال 
الیحــه دفاعیــه وعــدم معرفــی وکیــل خــود 
ایــن آگهــی بمنزلــه ابــالغ قانونــی محســوب  و 

ــم خواهــد شــد ــه اتخــاذ تصمی ــادرت ب مب
فالورجــان  دو  کیفــری  دادگاه   101 شــعبه 

- ییــس ر

آگهی احضار متهم
نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه 960504  متهم 
خانــم لیلــی دهقانــی چــم پیــری   فرزندغفــار 
ــاورزی   ــی کش ــری اراض ــر کارب ــام تغیی ــه اته ب
کشــاورزی   جهــاد  اداره  شــکایت  موضــوع 
ــذا  ــت  ل ــده اس ــالم گردی ــکان اع ــول الم مجه
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده 344 قان ــرای م در اج
کیفــری مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه 
هــای کثیراالنتشــار درج وآگهــی بدینوســیله بــه 
نامبــرده  ابــالغ میگــردد کــه درتاریــخ 96/4/17  
اتهــام  بــه  رســیدگی  جهــت  ســاعت11/30  
ــرو از  ــان حاض ــالب فالورج ــود در دادگاه انق خ
ــور  ــدم حض ــورت ع ــد و در ص ــاع نمای ــود دف خ
ــی  ــدم معرف ــه وع ــدم ارســال الیحــه دفاعی یاع
ــه ابــالغ قانونــی  وکیــل خــود ایــن آگهــی بمنزل
تصمیــم  اتخــاذ  بــه  مبــادرت  و  محســوب  

ــد ــد ش خواه
فالورجــان  دو  کیفــری  دادگاه   104 شــعبه 

- ییــس ر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های 

فاقد سند رسمی
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آییــن 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون  تعیی ــه قان نام
واراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی

 139660302007000938 شــماره  رای  برابــر 
ــف  ــن تکلی ــون  تعیی ــوع قان ــات دوم موض هی
واراضــی  ثبتــی  وضعیــت  ثبتــی  وضعیــت 
وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت فالورجــان تصرفــات 
ــیرین  ــم ش ــی خان ــارض متقاض ــه بالمع مالکان
بشــماره  فرزندکریــم   فالورجانــی  رهنمــا 
درســه  ازفالورجــان  صــادره    89 شناســنامه 
ــه   ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع از ششــدانگ  ی دان
ــالک 411   ــع پ ــر مرب ــاحت 153.04 مت ــه مس ب
ــک  ــداری از مال ــع درشــرودان  خری ــی واق اصل
رســمی آقــای علیرضــا رهنمــا فالورجانــی  محرز 
ــوم  ــور اطــالع عم ــه منظ ــذا ب ــده اســت .ل گردی
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــبت  ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش م
ــت متقاضــی اعتراضــی  ــه صــدور ســند مالکی ب
داشــته باشــندمی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین 
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب آگهــی ب
ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید ظــرف 
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور وع ــدت مذک م
ــد . ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س مق

تاریخ انتشارنوبت اول : 1396/3/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/2/27

م/الف 203
اکبــر پــور مقــدم رییــس ثبــت اســناد و امــالک 

فالورجــان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های 

فاقد سند رسمی
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آییــن 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون  تعیی ــه قان نام
واراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی

 139660302007000950 شــماره  رای  برابــر 
ــف  ــن تکلی ــون  تعیی ــوع قان ــات دوم موض هی
واراضــی  ثبتــی  وضعیــت  ثبتــی  وضعیــت 
وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت فالورجــان تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم هاجــر 
حســن پورســودرجانی  فرزنــد عبدالــه  بشــماره 
شناســنامه 185 صــادره ازفالورجــان در یــک 
ــع  ــر مرب ــاحت 270.41مت ــه مس ــه ب ــاب خان ب

پــالک 7 فرعــی از21 اصلــی واقــع در ســودرجان  
خریــداری از مالــک رســمی آقــای علــی ترکــی 
ســودرجانی فرزنــد علیرضــا محــرز گردیــده 
اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــندمی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد .
تاریخ انتشارنوبت اول : 1396/3/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/3/27

  م/الف 217
اکبر پور مقدم

رییس ثبت اسناد وامالک فالورجان 

دادنامه
فرزنــد  آبــادی  حســین  اکبرفتحــی  آقــای 
محمــد جعفــر نشــانی فالورجــان کرســگان 
حســین آبــاد جنــب حمــام بــن بســت عدالــت

وجــه  مطالبــه  خواســته  بــه  دادخواســتی 
یــک فقــره چــک بــه شــماره 838129/48 
ــغ  ــه مبل ــی ب ــک مل ــده بان ــخ 95/8/20 عه تاری
طلــب   ریــال   1200000 ومبلــغ  8000000ریــال 
ــی  ــهابی قهفرخ ــه ش ــح ال ــای ذبی ــت اق بطرفی
ــه  ــاع وب ــن دادگاه ارج ــه ای ــه ب ــه  ک فرزندعبدال
کالســه 410/95 ثبــت وبــرای روزدوشــنبه مــورخ 
96/4/26 ســاعت 5/30 عصــر وقــت رســیدگی 
تعییــن گردیــده وچــون خوانــده مجهــول المکان 
ــان  ــه تقاضــای خواه ــده اســت و ب ــالم گردی اع
ودســتور شــورادراجرای مــاده 1023و1029 قانــون 
ــک  ــاده 73 ق.آ.د.م. ی ــتناد  م ــه اس ــی  ب مدن
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــارمحلی درج  
اگهــی میشــود  واز خوانــده دعــوت مــی شــودکه 
بــا مراجعــه بــه دفترشــورا اعــالم نشــانی وادرس 
دقیــق ودریافــت نســخه ثانــی دادخواســت 
ــت  ــرر جه ــت مق ــت ودر وق ــم را دریاف و ضمای
رســیدگی حاضــر شــوند.ودر غیراینصــورت ایــن 
آگهــی بــه منزلــه ابــالغ قانونــی محســوب 
وتصمیــم  رســیدگی  غیابــا  دادگاه  وشــورا/ 

ــود. ــد نم ــالم خواه ــی اع مقتض
 4 شــعبه  اختــالف  حــل  شــورای  رییــس 

فالورجــان   حقوقــی 

آگهی مزایده اموال منقول
احــکام شــعبه دوم دادگاه حقوقــی  اجــرای 
شــماره  پرونــده  در  دارد  نظــر  در  فالورجــان 
آقــای  علیــه  موضــوع  اجرائــی   950423
لــه  و  امینــی   ولیــال  قاســمی  غالمعلــی 
خانــم اعظــم قاســمی فالورجانــی در تاریــخ 
ــک  ــروش ی ــور ف ــه منظ ــنبه 96/4/14 ب چهارش
واقــع در فالورجــان  بــاب منــزل مســکونی 
ــم  ــه پنج ــی کوچ ــام خمین ــوی ام ــع ک –خ بقی
کــد پســتی 8451835887ملکــی محکــوم 
ــی  ــابقه ثبت ــه دارای س ــوم لهاک ــا ومحک علیهم
نمــی باشــد وملــک مذکــور مفــروز مــی باشــد 
ومتعلــق بــه غیــر مــی باشد)مســتاجردارد(  
ــده در  ــح جلســه مزای ــی 11 صب از ســاعت 10 ال
دفتــر اجــرای احــکام حقوقــی فالورجــان اطــاق 
228 برگــزار نمایــد .ملــک موضــوع مزایــده 
توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه 
ــت .  ــده اس ــی ش ــال ارزیاب ــغ 1100000000 ری مبل
ــل  ــج روز قب ــد پن ــی توانن ــد م ــان خری متقاضی
ــرا از  ــن اج ــل ای ــور در مح ــا حض ــده ب از مزای
موقعیــت امــوال مطلــع شــوند . مزایــده از 
ــده کســی اســت  ــی شــروع و برن قیمــت ارزیاب
ــا  کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد ضمن
ــده  ــده برن ــر عه ــده ب ــای مزای ــه ه ــه هزین کلی
خواهــد بــود و کســانی میتواننــد در جلســه 
ده  حداقــل  کــه  نماینــد  شــرکت  مزایــده 
ــاب  ــه حس ــده را ب ــی ش ــت ارزیاب ــد قیم درص
2171290288005 ایــداع نمــوده باشــند و در 
ــه  ــده ده درصــد ایداعــی ب صــورت انصــراف برن

ــردد .  ــط میگ ــت ضب ــدوق دول ــع صن نف
م   الف   215

دادورز اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری 
فالورجــان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 729/50 مت ــه ب ــاب خان ب
پــالک شــماره 2768 فرعــی از 1279 فرعــی 
از 49 اصلــی واقــع در بخــش یــک حــوزه 
ــن  ــون تعیی ــرای قان ــه در اج ــر ک ــی قمص ثبت
ــر رای شــماره 421 هیــات مــورخ  تکلیــف و براب
افــروز  جــواد  آقــای  در ســهم   1395/06/07
فرزنــد اســداله اســتقرار یافتــه و در جریــان 
ــون و  ــاده 13 قان ــره م ــق تبص ــت طب ــت اس ثب
مــاده 13 آییــن نامــه تعییــن تکلیــف بــر طبــق 
تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک مرقــوم 
در روز یکشــنبه مــورخ 1396/04/04 ســاعت 
ــد  ــل خواه ــه عم ــح در محــل شــروع و ب 9 صب
ــه  ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ــذا ب ــد ، ل آم
و  روز  اخطــار مــی گــردد کــه در  مجاوریــن 
ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 
مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه 

ــد .  ــد ش خواه
تاریخ انتشار : 1396/03/10 

ــر –  ــالک قمص ــناد و ام ــت اس ــس اداره ثب رئی
ــی  رضــا طویل

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 613/27 مت ــه ب ــاب خان ب
ــی از  ــی از 300 فرع ــماره 2777 فرع ــالک ش پ
ــی  ــک حــوزه ثبت ــع در بخــش ی ــی واق 49 اصل
ــه  ــی ب ــده ثبت ــق ســوابق و پرون ــه طب قمصــر ک
نــام ســید محمــد نیکوشــعار فرزنــد ســید علــی 
در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد 
حــدود قانونــی بــه عمــل نیامــده اســت . 
ــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15  اینــک بن
قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
ــورخ  ــنبه م ــوم در روز یکش ــالک مرق ــدود پ ح
1396/04/04 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع 
و بــه عمــل خواهــد آمــد  لــذا بــه موجــب ایــن 
ــردد  ــی گ ــار م ــن اخط ــه مجاوری ــه کلی ــی ب آگه
ــی در  ــن آگه ــرر در ای ــاعت مق ــه در روز و س ک
ــا  ــن ی ــد و اعتراضــات مالکی محــل حضــور یابن
مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از 
ــا  ــدی ت ــس تحدی ــورت مجل ــم ص ــخ تنظی تاری

ــد .  ــد ش ــه خواه 30 روز پذیرفت
تاریخ انتشار : 1396/03/10 

ــر –  ــالک قمص ــناد و ام ــت اس ــس اداره ثب رئی
ــی  رضــا طویل

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
قســمتی از خانــه کــه قبــال کوچــه متروکــه بــوده 
بــه مســاحت 50 متــر مربــع بــه شــماره پــالک 
ــه  ــاق ب ــت الح ــی جه ــی از 49 اصل 2757 فرع
پــالک 2717 فرعــی از 49 اصلــی واقــع در 
ــق  ــه طب ــر ک ــی قمص ــوزه ثبت ــک ح ــش ی بخ
ــام آقــای جعفــر  ــه ن ــده ثبتــی ب ســوابق و پرون
فرشــباف فرزنــد مهــدی در جریــان ثبــت اســت 
و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن بــه عمــل 
نیامــده اســت . اینــک بنــا بــه دســتور قســمت 
ــق تقاضــای  ــت و طب ــون ثب ــاده 15 قان ــر م اخی
ــوم در روز  ــالک مرق ــدود پ ــد ح ــرده تحدی نامب
ــح  ــاعت 9 صب ــورخ 96/04/07 س ــنبه م چهارش
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد . لــذا 
ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ب
اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در 
ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات 
 20 مــاده  مطابــق  مجاوریــن  یــا  مالکیــن 
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 
ــد .  ــد ش ــه خواه ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت تحدی

پرداخت هزینه به عهده متقاضی می باشد 
 تاریخ انتشار : 96/03/10

ــت اســناد و امــالک قمصــر –   رئیــس اداره ثب
رضــا طویلــی

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

ــمی  رس
برابــر آراء صــادره هیــات / هیــات هــای موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی منطقــه مرکــزی اصفهــان تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیده 
ــالک  ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا مش ــت. ل اس
مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع 
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب عم
ــبت  ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش م
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند. م ــته باش داش
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را 

بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
شــماره  رای  برابــر   -1 ردیــف 
 1396/02/30 139660302023000243مــورخ 
آقــای محمــد علــی حبیــب اللهــی     بــه شــماره 
1291292152صــادره  40 کدملــی  شناســنامه 
ــه  ــه س ــبت ب ــین  نس ــد حس ــان  فرزن از اصفه
دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب بــه 
مســاحت 52/60 متــر مربــع مفــروزی از پــالک 
شــماره 1 فرعــی از 3649 - اصلــی واقــع در 
ــت   ــه در ازای مالکی ــان ک ــت اصفه ــش 1 ثب بخ
ــده اســت. ــه محــرز گردی رســمی مشــاعی اولی
شــماره  رای  برابــر   -2 ردیــف 
 1396/02/30 139660302023000245مــورخ 
آقــای ابراهیــم توکلــی      بــه شــماره شناســنامه 
میمــه    از  6229941422صــادره  کدملــی   3
فرزنــد حســن  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 
ــه مســاحت 52/60  ــاب ب ــک ب از  ششــدانگ ی
متــر مربــع مفــروزی از پــالک شــماره 1 فرعــی 
از 3649 - اصلــی واقــع در بخــش 1 ثبــت 
اصفهــان کــه در ازای مالکیــت رســمی مشــاعی 

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

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/3/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/3/25 
شماره : 7200/ م الف 

امیر حسین صفائی 
رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک مرکــزی 

اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
دارای شــماره  افشــار        خانــم روشــنک 
شناســنامه 559 بــه شــرح دادخواســت بــه 
درخواســت  شــورا  ایــن  از   221/96 کالســه 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــه  ــری    ب ــن جهانگی ــادروان محس ــه ش داده ک
ــخ 95/11/27  شــماره شناســنامه 15004 در تاری

در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ــه :  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ورث

7.جنت اسد اللهی فرزند جواد ش ش 631
8.فاطمــه زهــرا جهانگیــری فرزنــد محســن ش 

ش 2130625959
ــر ش ش  ــی اکب ــد عل 9.روشــنک افشــار  فرزن

 559
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 

رجبــی علیرضــا   - شهرســتان گلپایــگان 
م الف 180  

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــر مســیبی        دارای شــماره  ــی اکب ــای عل آق
شناســنامه 6 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  از   222/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــه شــماره  کــه شــادروان حســین مســیبی     ب
در   91/2/19 تاریــخ  در   12447 شناســنامه 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت

ــه :  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ورث
1.محمد مسیبی فرزند حسین ش ش 18

2.علــی اکبــر مســیبی  فرزنــد حســین ش ش 
6

3.فاطمه مسیبی فرزند حسین ش ش 18 
4.کبری مسیبی فرزند حسین ش ش 23 

5.زهرا مسیبی فرزند حسین ش ش 3 
6.مریم مسیبی فرزند حسین ش ش 9 

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 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
یکبــاب  ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  چــون 
ــی  ــی از 10393 اصل ــالک 3538 فرع ــه  پ خان
ــق  ــه طب ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
ــی  ــر عباس ــی اکب ــام عل ــه ن ــی ب ــده ثبت پرون
فرزنــد رحیــم )نســبت بــه چهــار دانــگ ( 
و معصومــه یدالهــی فرزنــد احمــد )نســبت 
اســت  ثبــت  (   در جریــان  دانــگ  دو  بــه 
و   139560302027013446 شــماره  آرای  و 
139560302027013448  مــورخ 1395/10/20  
ــون  از طــرف هیــات حــل اختــالف موضــوع قان
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ثبــت اســناد و امــالک منطقــه شــرق اصفهــان 
نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر گردیــده اســت 

ــدود  ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــه ب ــا توج و ب
اولیــه پــالک اصلــی فــوق قانونــی نبــوده اســت 
ــاده  ــر از م ــه دســتور قســمت اخی ــا ب ــک بن این
ــرده  ــق تقاضــای نامب ــر طب ــت و ب ــون ثب 15 قان
متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در تاریخ 
96/4/3  روزشــنبه   ســاعت 9 صبــح در محــل 
شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بموجــب ایــن 
ــار  ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ــی ب آگه
ــل  ــرر در مح ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک میگ
حضــور یابنــد اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان 
امــالک مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ 
ــا ســی  ــد حــدود ت ــس تحدی ــم صورتمجل تنظی
روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 86 
آئیــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه 
ــع  ــه مراج ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ــن اداره ب ای
طــرح  و گواهــی  اقــدام  قضایــی  ذیصــالح 
ــه  ــی ارائ ــه ثبت ــن منطق ــه ای ــود را ب ــوی خ دع
ــا  ــت و ی ــر اینصــورت متقاضــی ثب ــد در غی نمای
نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه 
مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را 
اخــذ و بــه ایــن منطقــه تســلیم نمایــد ســپس 
ــه اعتــراض عملیــات  ــدون توجــه ب اداره ثبــت ب
ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاریــخ انتشــار: 1396/03/10  شــماره :7209/ 
ــت اســناد و  ــزاده رئیــس اداره  ثب ــف هادی م ال

ــان ــه شــرق اصفه ــالک منطق ام

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

ــمی  رس
برابــر آراء صــادره هیــات / هیــات هــای موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی منطقــه مرکــزی اصفهــان تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیده 
ــالک  ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا مش ــت. ل اس
مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع 
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب عم
ــبت  ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش م
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند. م ــته باش داش

اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را 

بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
شــماره  رای  برابــر   -1 ردیــف 
139460302023001173مــورخ 1394/05/29 و 
رای اصالحــی شــماره 139660302023000264 
گــزارش  پیــرو  و   1396/03/06 مــورخ 
ــری  ــعود صاب ــای مس ــان آق ــی کارشناس اصالح
ملــی  کــد   932 شــماره  شناســنامه  بــه 
1286805368 صــادره از اصفهــان  فرزندحیــدر 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــر شش ــی  ب عل
از  مســاحت 34/50  متــر مربــع مفــروزی 
پــالک شــماره 1 فرعــی از 3528 - اصلــی 
ــه در ازای  ــان ک ــت اصفه ــش 3 ثب ــع در بخ واق
مالکیــت مشــاعی اولیــه محــرز گردیــده اســت 
کــه در رای قبلــی مســاحت 33/93 متــر مربــع 

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

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/03/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/03/25 
شماره : 7086/ م الف 

امیــر حســین صفائــی - رئیــس منطقــه ثبــت 
اســناد و امــالک مرکــزی اصفهــان

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

ــمی  رس
برابــر آراء صــادره هیــات / هیــات هــای موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی منطقــه مرکــزی اصفهــان تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیده 
ــالک  ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا مش ــت. ل اس
مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع 
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب عم
ــبت  ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش م
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند. م ــته باش داش
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را 

بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
شــماره  رای  برابــر   -1 ردیــف 
 1396/02/30 139660302023000249مــورخ 
شــماره  بــه  روحانــی   اصغــر  ســید  آقــای 
شناســنامه 3875  کــد ملــی 1110037848  
صــادره از فالورجــان  فرزنــد ســید عبدالــه  بــر 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
86/91   متــر مربــع مفــروزی از پــالک شــماره 
ــش 3  ــع در بخ ــی واق ــی از 9223- اصل 1 فرع
ــاعی  ــت مش ــه در ازای مالکی ــان ک ــت اصفه ثب

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

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/03/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/03/25 
شماره : 7081/ م الف 

امیــر حســین صفائــی - رئیــس منطقــه ثبــت 
اســناد و امــالک مرکــزی اصفهــان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
یکبــاب  ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  چــون 
ــی  ــی از 10393 اصل ــالک 3536 فرع ــه   پ خان
ــق  ــه طب ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
ــد  ــان فرزن ــه طباخی ــام فاطم ــی بن ــده ثبت پرون
ــان ثبــت اســت و رای شــماره  حســن   در جری
 1395/11/6 139560302027014447مــورخ 
ــون  از طــرف هیــات حــل اختــالف موضــوع قان
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
ــتفر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ثبــت اســناد و امــالک منطقــه شــرق اصفهــان 
نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر گردیــده اســت 

ــدود  ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــه ب ــا توج و ب
اولیــه پــالک اصلــی فــوق قانونــی نبــوده اســت 
ــاده  ــر از م ــه دســتور قســمت اخی ــا ب ــک بن این
ــرده  ــق تقاضــای نامب ــر طب ــت و ب ــون ثب 15 قان
متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در 
تاریــخ 96/4/7 روزچهــار شــنبه   ســاعت 9 
ــد  ــد آم ــل خواه ــح در محــل شــروع و بعم صب
ــن و  ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه ــذا بموجــب ای ل
مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت 
اعتراضــات  یابنــد  حضــور  محــل  در  مقــرر 
ــاده  ــق م ــالک مطاب ــان ام ــن و صاحب مجاوری
ــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس  20 قان
ــد  ــه خواه ــی روز پذیرفت ــا س ــدود ت ــد ح تحدی
شــد و طبــق مــاده 86 آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بــا تقدیــم 
دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی اقدام 
و گواهــی طــرح دعــوی خــود را بــه ایــن منطقــه 
ثبتــی ارائــه نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی 
ــه  ــد ب ــی وی میتوان ــده قانون ــا نماین ــت و ی ثب
دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم 
دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن منطقــه تســلیم 
نمایــد ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه 
اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات 

ــد داد.  ــه خواه ادام
تاریــخ انتشــار: 1396/03/10 شــماره :7350/ 
ــت اســناد و  ــزاده رئیــس اداره  ثب ــف هادی م ال

ــان ــه شــرق اصفه ــالک منطق ام

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقــای محمــد حســین نجفــی پــور فرزنــد یــار 
علــی بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادیه  محلــی 
مدعــی میباشــد کــه ســند مالکیــت یکدانــک 
و نیــم مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه پــالک 
بخــش 5در صفحــه  در  واقــع   15193/208
464 دفتــر 354 امــالک و بشــماره ثبــت 
ــه  ــب نام ــت دارد و بموج ــابقه ثب 63786 س
 1390/01/16 مــورخ   9010110372600016
اجــرای احــکام دادگاه حقوقــی و طــی شــماره 
5878/90 ش3ج مــورخ 1390/12/20 شــعبه 
ــه 162/91  ــی نام ــکام و ط ــرای اح ــوم اج س
مــورخ 1391/07/24 شــعبه ســوم اجــرای 
مــورخ   163/91 شــماره  طــی  و  احــکام 
1391/07/24 و 164/91 مــورخ 1391/07/24 
شــعبه   1391/07/24 مــورخ   165/91 و 
احــکام و 437/93 مــورخ  اجــرای  ســوم 
1394/08/19 و 437/94 1394/08/19 شعبه 
پنجــم اجــرای احــکام در قبــال یــک میلیــارد 
ــت  ــال بازداش ــون ری ــاه میلی ــد و پنج و یکص
ــده  ــود ش ــی مفق ــت جابجائ ــه  بعل ــد ک مباش
ودرخواســت صــدور ســند المثنــی نمــوده 
طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120 آییــن 
نامــه قانــون ثبــت مراتــب  آگهــی  مــی شــود 
کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از 
ــبت  ــده ( نس ــر ش ــی ذک ــن آگه ــه در ای آنچ
بــه آن یــا وجــود اســناد مالکیــت مزبــور نــزد 
خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــاده 
ــود  ــراض خ ــه و اعت ــن اداره مراجع ــه ای روز ب
ــت  ــناد مالکی ــل اس ــه اص ــن ارائ ــا ضم را کتب
ــب  ــا مرات ــد ت ــلیم نمای ــه تس ــند معامل و س
صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 

ــردد.  ــترد گ ــده مس کنن
ــا  ــد ی ــی نرس ــرر اعتراض ــت مق ــرف مهل ــر ظ اگ
ــردد  ــه نگ ــند ارائ ــل س ــراض اص ــورت اعت در ص
ــه  ــادر و ب ــوم ص ــت مرق ــند  مالکی ــی س المثن

ــد.  ــد ش ــلیم خواه ــی تس متقاض
شماره : 6639/ م الف 

حســین هادیــزاده رییــس منطقــه ثبــت اســناد 
شــمال شــرق اصفهــان

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــر  ــد منوچه ــکائ فرزن ــی ب ــای مجتب چــون آق
ــب  ــه موج ــر ب ــوم منوچه ــد از وراث مرح اح
ــه  ــماره 1366 مورخ ــت ش ــر وراث ــی حص گواه
ــعبه  ــالف ش ــل اخت ــورای ح 1395/03/19 ش
       19 فــرم  و  اصفهــان  وراثــت  دهــم حصــر 
مالیاتــی بــه شــماره ..... اصفهــان نســبت بــه 
ســهم االرث خــود از ششــدانگ یکبابخانــه 
بــا تســلیم 2 بــرگ استشــهاد محلــی کــه 
ــت و امضــاء شــهود رســما طــی شــماره  هوی
ــده و  ــی ش ــه 1396/02/17 گواه 31011 مورخ
بــه تاییــد دفتــر 114 اصفهــان رســیده مدعــی 
اســت بــه حکایــت دفتــر امــالک اداره جنوب و 
سیســتم جامــع امــالک تمامــت ســه دانــگ و 
نیــم مشــاع از ششــدانگ پــالک 15190/2526 
ــان در صفحــه  واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفه
ــت و  ــماره 14172 ثب ــل ش ــر 120 ذی 171 دفت
بــه شــماره ســند مالکیــت 330189بنــام 
رضــا مداحــی هرنــدی فرزنــد رمضانعلــی 
ــق  ــپس طب ــته س ــند داش ــت و س ــابقه ثب س
ســند شــماره 119230 مورخــه 1360/02/15 
دفتــر خانــه اســناد رســمی شــماره 2 اصفهــان 
ــد  ــی جــزی فرزن ــه محمــد بکائ تمامــت آن ب
محمــد ابراهیــم انتقــال گردیــده ســپس طبــق 
 67/07/06 مورخــه   68975 شــماره  ســند 
ــم  ــگ و نی ــدار یکدان ــان مق ــر 34 اصفه دفت
مشــاع آن از طــرف محمــد بــه اشــرف بکائــی 
ــده مالکیــت  ــده و باقیمان ــال گردی جــزی انتق
ــه  ــد و ب ــی باش ــاع م ــگ مش ــد دو دان محم
ــال  ــرده انتق ــه نامب ــری ب ــال قه ــب انتق موج
ــن  ــت مورثی ــه ســند مالکی و اعــالم داشــته ک
نــزد خانــم اشــرف بکائــی جــزی احــد از ورثــه 
مــی باشــد کــه طــی شــماره 96/2027002309 
ــده  ــار گردی ــه وی اخط مورخــه 1396/01/30 ب
ســند مالکیــت را بــه وراث یــا اداره ثبــت 
اســناد ارائــه ننمــوده کــه مهلــت مقــرر ده روز 
ــند  ــدور س ــت ص ــذا در خواس ــه ل ــا یافت انقض
ــد  ــوده ان ــود را نم ــهم االرث خ ــه س ــبت ب نس
طبــق  تبصــره ســه اصالحــی مــاده 120 آییــن 
نامــه قانــون ثبــت مراتــب  آگهــی  مــی شــود 
و چنانچــه در مهلــت مقــرر اعتراضــی از طــرف 
دارنــده ســند مالکیــت نرســد و بــدون مجــوز 
قانونــی ظــرف مهلــت مقــرر ســند مالکیــت را 
ارائــه ننماینــد بــا رعایــت کلیــه مقــررات ســند 

ــد شــد.  ــت صــادر خواه مالکی
شماره : 6549/ م الف 

ــرق  ــالک ش ــناد و ام ــت اس ــه ثب ــس منطق رئی
ــزاده  ــان  هادی اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 29/960224 پرونــده کالســه  خصــوص  در 
ــر:  ــی ب ــتی مبن ــکندری دادخواس ــن اس محس
ــی  ــد عل ــت محم ــه طرفی ــارت ب ــه خس مطالب
قدیــری تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی 
ســاعت   96/4/19 مــورخ  روز......   بــرای 
3/45 عصــر تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت 
ــده حســب  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ب
تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی ، مراتــب در جرایــد 
ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهان-ابتــدای 
خیابــان آتشــگاه- مجتمــع شــماره 2 شــورای 
حــل اختــالف اصفهــان مراجعــه و نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

ــد. ــد ش ــاذ خواه اتخ
شماره: 7146/م الف

 مدیــر دفتــر شــعبه 29 مجتمــع شــماره دو 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان
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ورزش بانوان

اعزام تیم دختران بسکتبال به هند
فدراســیون بســکتبال بــا ارســال نامــه ای بــه فیبــای آســیا 
ــه  ــوان ب ــرای اعــزام تیــم بان درخواســت رســمی خــود را ب

مســابقات زیــر ۱۶ ســال آســیا در هنــد مطــرح کــرد.
ــا(  ــی بســکتبال )فیب ــت فدراســیون جهان ــس از موافق  پ
بــا حضــور محجبــه بانــوان مســلمان و از جملــه ایــران در 
ــه  ــاه( ب ــر )مهرم ــی، اول اکتب ــن رســمی و بین الملل میادی

عنــوان زمــان اجــرای ایــن قانــون مصــوب اعــام شــد. 
همیــن تعییــن موعــد مقــرر بــرای اجــرای قانــون مصــوب 
فیبــا، باعــث شــد فدراســیون بســکتبال نتوانــد نماینــده ای 
در مســابقات بانــوان غــرب آســیا )لبنــان( داشــته باشــد. 
ــون  ــرای قان ــر اج ــکتبال ب ــی بس ــئوالن جهان ــد مس تاکی
ــر  ــن رســمی از اول اکتب ــوان در میادی ــه بان حضــور محجب
بــه بعــد اســت. بنابرایــن بســکتبال بانــوان ایــران تــا ایــن 
رقابت هــای مختلــف  در  نماینــده ای  نمی توانــد  زمــان 
نماینــدگان  اعــزام  اکتبــر  اول  از  امــا  باشــد؛  داشــته 
بســکتبال بانــوان ایــران بــه مســابقات رســمی بــدون مانــع 
اســت. بــر همیــن اســاس فدراســیون بســکتبال متقاضــی 
ــال  ــر ۱۶ س ــای زی ــران در رقابت ه ــوان ای ــم بان ــور تی حض
ــا ۲۸ اکتبــر )۳۰  آســیا شــده اســت. ایــن رقابت هــا ۲۲ ت
ــا زمــان  ــی ب ــا ۶ آبان مــاه( برگــزار می شــود؛ یعن مهرمــاه ت
ــده،  ــد تصویب ش ــون جدی ــرای قان ــرای اج ــا ب ــرر فیب مق

مغایرتــی نــدارد. مهــر

 پیروزی والیبالیست های 
بانک سرمایه

ــان  ــگاه های زن ــام باش ــال ج ــای والیب ــه رقابت ه در ادام
ــکو  ــس یس ــاف رب ــه مص ــرمایه ب ــک س ــم بان ــیا، تی آس
ــع  ــه نف ــر ۰ ب ــا نتیجــه ۳ ب ــدار ب ــن دی ــت. ای ــن رف فیلیپی
ــان  ــه پای ــرا شــعبانیان در بانــک ســرمایه ب شــاگردان میت
رســید. ســت های ایــن دیــدار ۲5-۲۳، ۲5-۱7 و ۲9-

۲7 بــه پایــان رســید. ایــن دومیــن پیــروزی بانــک 
ــک  ــود. والیبالیســت های بان ــا ب ــن رقابت ه ســرمایه در ای
ــد.  ــت می کنن ــوان پنجمــی رقاب ــرای کســب عن ســرمایه ب
ــی قزاقســتان در حــال برگــزاری ــه میزبان ــن بازی هــا ب  ای

 است. ایسنا

 تیراندازان اصفهانی 
مسافر مسابقات جهانی شدند

مســابقات جــام جهانــی تیرانــدازی از ۱۶ تــا ۲۴ خردادمــاه 
تیــم  برگــزار می شــود.  آذربایجــان  گابــاالی  در شــهر 
ــا  ــداز و ۲ مربــی( ب ــا ۱5 نفــر )۱۳ تیران ــدازی ب ملــی تیران
ترکیــب گلنــوش ســبقت الهی )تیرانــداز اصفهانــی(، وحیــد 
ــه رســتمیان، ســیده شــیرین مرتضــوی،  ــدان، هانی گلخن
ــی در  ــد تاجدین ــدری و محم ــدی تن ــدی، مه ــا محم لعی
ــن  ــو در ای ــا مربیگــری ســکینه خدابنده ل رشــته تپانچــه ب
ــته  ــن در رش ــت. همچنی ــد داش ــور خواهن ــا حض رقابت ه
امام قلی نــژاد،  نرجــس  بــزرگ،  جــام  مه لقــا  تفنــگ 
نجمــه خدمتــی، الهــه احمــدی، پوریــا نوروزیــان و حســین 
باقــری )تیرانــداز اصفهانــی( بــه همــراه مربــی زائــر رضایی 

ــد کــرد. ایمنــا ــن مســابقات شــرکت خواهن در ای

کوتاه اخبار 
 دروازه بان بادران یک سال 

محروم شد
کمیتــه انضباطــی رأی خــود را دربــاره دیــدار تیم هــای 
پــارس جنوبــی جــم و بــادران تهــران از ســری رقابت هــای 
لیــگ دســته اول فوتبــال کشــور، صــادر کــرد. مســابقه دو 
تیــم پــارس جنوبــی جــم و بــادران تهــران در حالــی برگــزار 
شــد کــه عبــاس بختیــاری، دروازه بــان تیــم بــادران تهــران 
تخلفاتــی را مبنــی بــر مضــروب کــردن بازیکــن تیــم مقابــل، 
ــد  ــت مفی ــال محرومی ــک س ــدت ی ــه م ــام داد. وی ب انج
ــال  ــون ری ــت 5۰ میلی ــه و پرداخ ــم مربوط ــی تی از همراه
ــد  ــل تجدی ــن رأی قاب ــوم اســت. )ای ــدی محک ــه نق جریم
نظــر اســت( محمــود خمبســی، بازیکــن تیــم پــارس 
جنــوب جــم، نیــز بــه دلیــل رفتــار زننــده بــا بازیکــن تیــم 
مقابــل بــه ســه جلســه محرومیــت از همراهــی تیــم خــود 
ــدی  ــه نق ــال جریم ــون ری ــد ۱۰ میلی ــد و بای ــوم ش محک

ــت.( ورزش 3 ــی اس ــن رأی قطع ــد. )ای ــت کن پرداخ

 واگذاری تراکتورسازی 
به ناصر شفق تکذیب شد

شــرکت تراکتورســازی ایــران بــا صــدور بیانیــه ای واگــذاری 
ــرد.  ــب ک ــفق را تکذی ــر ش ــه ناص ــازی ب ــگاه تراکتورس باش
شــرکت تراکتورســازی در بیانیــه خــود تاکیــد کــرده 
کــه تیــم تراکتورســازی همــواره متعلــق بــه شــرکت 
ــی  ــا حقوق ــی ی ــه شــخص حقیق ــوده و ب تراکتورســازی ب
واگــذار نشــده تــا بــه نوعــی ادعــای مالکیــت ناصــر شــفق 
را زیــر ســوال ببــرد. در بیانیــه شــرکت تراکتورســازی 
ــی از  ــایعات در بعض ــی ش ــال درج بعض ــه دنب ــده: »ب آم
جرایــد و شــبکه های اجتماعــی مبنــی بــر واگــذاری 
تیــم تراکتورســازی بــه آقــای ناصــر شــفق و انتشــار 
نامــه ای از ســوی ســازمان لیــگ فوتبــال در این بــاره 
کــه موجــب نگرانــی عــده زیــادی از طرفــداران ایــن تیــم 
محبــوب شــده، بــه اطــاع عمــوم عاقه منــدان ایــن تیــم 
ــه  ــق ب ــران همــواره متعل ــم تراکتورســازی ای می رســاند تی
شــرکت تراکتورســازی بــوده و بــه هیــچ شــخص حقیقــی 
ــای  ــی ادعاه ــده و تمام ــذار نش ــری واگ ــی دیگ ــا حقوق ی
ــی و  ــت قانون ــد وجاه ــه فاق ــن زمین ــده در ای مطروح ش

حقوقــی بــوده و تکذیــب می شــود.« قــدس آنالیــن

جماعتی به صنعت نفت پیوست
مدافــع چــپ ســال های گذشــته فــوالد بــه صنعــت نفــت 

آبــادان پیوســت. 
مهــرداد جماعتــی پــس از ســال ها حضــور در فــوالد 
تصمیــم گرفــت ایــن فصــل از ایــن تیــم جــدا و بــا عقــد 
ــد  ــراز کمالون ــادان شــاگرد ف ــت آب ــا صنعــت نف ــرارداد ب ق
ــر  ــدام درگی ــته م ــال گذش ــد س ــی در چن ــود. جماعت ش
مصدومیت هــای پی درپــی بــوده و امیــدوار اســت بــا 
حضــور در صنعــت نفــت بتوانــد بــه روزهــای خــوب خــود 

ــردد. کاپ ــال برگ در فوتب
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ــرداری  ــی مــرادی رئیــس فدراســیون وزنه ب عل
ایــران و یارانــش رقابــت بــر ســر کرســی های 
واگــذار  رقبــا  بــه  را  وزنه بــرداری  جهانــی 
ــدار  ــته پرطرف ــن رش ــت ای ــا وضعی ــد ت کردن

ــرد.  ــرار گی ــام ق ــه ای از ابه ــران در هال ای
جهانــی  فدراســیون  انتخاباتــی  مجمــع 
وزنه بــرداری برگــزار شــد و رئیــس فدراســیون 
ایــران نتوانســت صاحــب هیــچ کــدام از 

شــود.  بین المللــی  کرســی های 

ــت  ــاره توانس ــاله دوب ــان 7۸ س ــاش آی تام
ــرداری را  ــی وزنه ب ــیون جهان ــت فدراس ریاس
ــاش  ــه تام ــم ک ــی ه ــرد. وقت ــده بگی ــر عه ب
ــق انتظــار در بقیــه  آیــان انتخــاب شــد، مطاب
خــودش  تیــم  در  پســت ها کســانی کــه 

ــد.  ــدند و رأی آوردن ــده ش ــد، گنجان بودن
رئیــس  مــرادی،  علــی  میــان  ایــن  در 
کــه  ایــران  بــرداری  وزنــه  فدراســیون 
کلــی،  دبیــر  ریاســت،  پســت های  بــرای 
و  رئیــس  نــواب  اول،  نایب رئیســی 
ــار  ــود، از چه ــده ب ــدا ش ــه کاندی هیئت رئیس

ــی  ــی و نایب رئیس ــر کل ــت، دبی ــت ریاس پس
در  و  داد  انصــراف  هیئت رئیســه  و  اول 
نتوانســت  نــواب رئیــس هــم  انتخابــات 
ــن  ــزرگ ای ــت خورده ب ــا شکس ــاورد ت رأی بی

باشــد. انتخابــات 
 اهمیت کسب کرسی بین المللی

در  هــم  آن  بین المللــی  کرســی  کســب 
ــران در  ــه ای ــرداری ک ــد وزنه ب ــته ای مانن رش
المپیــک و جهــان صاحــب مــدال اســت، 
اتفــاق بســیار خوبــی محســوب می شــد؛ 
ــرای  ــادالت ب ــام مع ــه تم ــرطی ک ــه ش ــا ب ام
رســیدن بــه کرســی درســت چیــده شــود. در 
ــه  ــش از هم ــه بی ــزی ک ــات چی ــن انتخاب ای
بــه چشــم آمــد، اشــتباه علــی مــرادی و 
مشــاورانش در قــرار گرفتــن در تیــم آنتونــی 

ــود.  ــی ب ــو ایتالیای اورس
ــی  ــه اورســو رأی نســبتا خوب ــود اینک ــا وج ب
ــه حضــور  ــا توجــه ب ــات آورد، امــا ب در انتخاب
ــان در فدراســیون  ــاش آی ــن ســاله تام چندی
جهانــی و ارتباط هایــی کــه بــا کشــورهای 
مختلــف دارد و تیمــی کــه بــرای خــود بســته 
ــه  ــرد ک ــی ک ــد پیش بین ــل می ش ــود، از قب ب
ــات بیــرون بیایــد و  ــده از انتخاب ــاز هــم برن ب

بقیــه پســت ها هــم بــه افــرادی واگــذار شــود 
کــه در تیــم او بوده انــد. علــی مــرادی بــا 
ــک دوران کاری اش  ــن ریس ــام بزرگ تری انج
در جبهــه مخالــف آیــان قــرار گرفــت و حتــی 
ــرز  ــا رویت ــو ب ــات در گفت وگ ــش از انتخاب پی
ــا در  ــرد؛ ام ــی ک ــان را علن ــا آی ــش ب مخالفت
ــت  ــا شکس ــان ب ــف آی ــه مخال ــت جبه نهای

مواجــه شــد. 
مــرادی از چنــدی قبــل بــرای ســفر بــه 
کشــورها و رایزنــی بــرای کســب کرســی 
در  ایــن  و  کــرد  زیــادی  نســبتا  هزینــه 
ــی از  ــم مل ــرداران تی ــه وزنه ب ــود ک ــی ب حال
ــاد  ــه انتق ــتن بودج ــات و نداش ــود امکان کمب
کــه  بزرگــی  نگرانــی  اکنــون  می کردنــد. 
اهالــی وزنه بــرداری دارنــد بــرای بعــد از 

اســت.  انتخابــات 

بــا توجــه بــه انتقــادات صریــح علــی مــرادی 
و  سیاســت هایش  و  آیــان  تامــاش  از 
همچنیــن قــرار گرفتــن در جبهــه مخالــف او، 
بایــد نگــران پیامدهــای احتمالــی ایــن اقــدام 

رئیــس فدراســیون ایــران باشــیم. شــخصیت 
تامــاش آیــان بــرای همــه شناخته شــده 
اســت و از ایــن رو بعیــد نیســت کــه انتقادات 
علــی مــرادی و قــرار گرفتــن در جبهــه مخالف 
او را بی جــواب نگــذارد. بــدون شــک هــم 
ــده ای  ــم نگران کنن ــد تصمی ــر بخواه ــان اگ آی
بگیــرد، پیامدهــای آن متوجــه نــه فقــط 
ــرداری و  ــه وزنه ب ــرادی، ک ــی م ــخص عل ش

ایــران می شــود. وزنه بــرداران 
 انتخاب محمد جلود

ایــران  وزنه بــرداری  بــرای  خبــر  بدتریــن 
ــوان  ــه عن ــی ب ــود عراق ــد جل ــاب محم انتخ
دبیــر کل فدراســیون جهانــی بــود. جلــود کــه 
نقــش اصلــی را در حــذف بهــداد ســلیمی در 
ــان داده  ــم نش ــل ه ــت، از قب ــک داش المپی
کــه اصــا از ایرانی هــا خوشــش نمی آیــد 
و هــر جــا توانســته ســعی کــرده ورزشــکاران 
ــاب او  ــا انتخ ــاال ب ــد. ح ــاکام کن ــی را ن ایران
ــی  ــر کل ــد دبی آن هــم در پســت مهمــی مانن
ــا دســتی  ــه او ب ــال وجــود دارد ک ــن احتم ای
بازتــر ورزشــکاران ایرانــی را در رقابت هــای 

وزنه بــرداری اذیــت کنــد. 
متاســفانه ادامــه کار مــرادی بــا وضعیــت 
ــران  ــرداری ای ــع وزنه ب ــه نف ــا ب ــی نه تنه فعل
ــته  ــن رش ــرای ای ــد ب ــه می توان ــت، بلک نیس
ــل  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــاک باش ــیار خطرن بس
شــرایط  در  ایــران  نجــات  راه  تنهــا  هــم 
فعلــی، حــذف مــرادی و انتخــاب فــردی 
ــه  ــت ک ــیون اس ــت فدراس ــوان ریاس ــه عن ب
ــا  ــد ی ــته باش ــان داش ــا آی ــی ب ــه نزدیک رابط
ــم  ــن او و تی ــی بی ــمنی خاص ــت کم دش دس

ــد. ــته باش ــود نداش ــان وج آی

با انتخاب آیان و جلود

روزهای سخت وزنه برداری ایران 
در راه است

فیزیوتــراپ تیــم ملــی والیبــال گفــت: بعیــد می دانــم موســوی 
بــه هفتــه دوم لیــگ جهانــی در تهــران برســد؛ امــا امیــدوارم در 
هفتــه ســوم و در کشــور لهســتان بتوانیــم از ایــن بازیکــن در 

تیــم ملــی اســتفاده کنیــم.
ــد موســوی  ــت ســید محم ــاره وضعی ــروزی درب  ســیامک اف
ــوی  ــد ســالی اســت کــه در زان ــن بازیکــن چن ــار کــرد: ای اظه
خــود مشــکل دارد و در هفته هــای اخیــر ایــن مشــکل حادتــر 
شــده اســت. ایــن مشــکل دیرینــه، بســیاری از مواقــع بــدون 

ــا درد اســت. درد بــوده و در بعضــی مواقــع نیــز همــراه ب
ــوی ســید  ــر مشــکل زان ــان اینکــه در روزهــای اخی ــا بی  وی ب
ــا  ــه درمــان جــواب نمــی داد، گفــت: ت ــه ب ــود ک ــه ای ب ــه گون ب
ــا ببینیــم امــکان  ــم ت ــر کردی ــران صب ــات در ای روز آخــر تمرین
کاهــش درد وجــود دارد و در مســابقات هفتــه نخســت لیــگ 

جهانــی بــدون درد شــرکت کنــد، کــه این گونــه نشــد. موســوی 
حتمــا درمانــش بایــد همــراه بــا اســتراحت باشــد. 

فیزیوتــراپ تیــم ملــی والیبــال ادامــه داد: بــر اســاس 
هماهنگی هــای موســوی و مــن بــا ســرمربی تیــم ملــی، مقــرر 
شــد ایــن بازیکــن ۱۰ روز اســتراحت در تهــران همــراه بــا درمان 
داشــته باشــد. رونــد درمــان تحــت کنتــرل اســت و با همــکاران 
هماهنگــی شــده و از ایتالیــا نیــز پیگیــر ایــن موضــوع خواهــم 
بــود. امیــدوارم در مــدت اســتراحت کــه ایــن بازیکــن تمریــن 
ــد  ــری می کن ــازی را پیگی ــث بدنس ــا بح ــدارد و تنه ــی ن توپ
ــوال  ــن س ــه ای ــخ ب ــروزی در پاس ــد. اف ــواب ده ــان ج درم
کــه چــرا تاکنــون درمــان موســوی بــه صــورت قطعــی انجــام 
نشــده، گفــت: زانــوی موســوی آســیب دیدگی غضروفــی دارد؛ 

ــدارد. فدراســیون والیبــال ایــن مشــکل درمــان خاصــی ن

آبی پوشــان تهــران در شــب کابــوس وار خــود، پایانــی تلــخ در 
آســیا داشــتند. شــبی کــه قطعــا در تاریــخ ایــن باشــگاه ثبــت 

خواهــد شــد و هرگــز از خاطــره فوتبالــی پــاک نمی شــود. 
ــنگین ترین  ــن س ــا پذیرفت ــران ب ــتقال ته ــال اس ــم فوتب تی
شکســت خــود در لیــگ قهرمانــان آســیا از گردونــه ایــن 
ــه  ــت ک ــن شکس ــکل گیری ای ــد. در ش ــذف ش ــابقات ح مس
چیــزی کــم از فاجعــه نــدارد، عوامــل متعــددی نقــش داشــتند 
ــت  ــنگین ترین شکس ــه »س ــل ب ــل تبدی ــن عوام ــد ای و فرآین
ــدای  ــه در ابت ــی ک ــد. تیم ــخ« ش ــتقال در تاری ــیایی اس آس
ــه  ــت، ب ــادی داش ــی زی ــی تخصص ــای میان ــل هافبک ه فص
ــک  ــک هافب ــی ی ــاس حت ــازی حس ــن ب ــی در ای ــور اتفاق ط
ــاب  ــد در غی ــار ش ــان ناچ ــت. منصوری ــم نداش ــی ه تخصص
ــی و فرشــید اســماعیلی، ســه  ــد ابراهیم ــن، امی ــد نورافک امی

هافبــک تخصصــی اش کــه قــادر بــه اســتفاده از آن هــا نبــود، 
ــه از  ــدد ک ــد حســینی دل ببن ــری و مجی ــه زوج فرشــید باق ب
ــی  ــی تخصص ــک میان ــک هافب ــری ی ــا باق ــان، تنه ــن می ای
بــود. بدشانســی های اســتقال وقتــی تکمیــل شــد کــه 
ــا  ــازی ب ــه اول ب ــی نیم ــق ابتدای ــان دقای ــم در هم ــری ه باق
ــا زمیــن را تــرک کنــد. در  العیــن دچــار آســیب دیدگی شــد ت
ــینی،  ــان و حس ــع، مگوی ــازی دو مداف ــن ب ــق ای ــده دقای عم
ــد و  ــکیل دادن ــان را تش ــی آبی پوش ــط میان ــار زوج خ ــه ناچ ب
همیــن موضــوع باعــث شــد تــا میانــه زمیــن بــه طــور کامــل 
در اختیــار هافبک هــای نابغــه العیــن بــا رهبــری عبدالرحمــن 
ــرد. تمــام گل هــای العیــن پــس از مصــدوم شــدن  ــرار بگی ق
باقــری شــکل گرفــت و اگــر ایــن بازیکــن مصــدوم نمی شــد، 
ــد. نــود ــازی را واگــذار نمی کردن ــه ایــن شــکل ب آبی پوشــان ب

،،
شــرایط  در  ایــران  نجــات  راه  تنهــا 
انتخــاب  و  مــرادی  حــذف  فعلــی، 
فــردی به عنوان ریاســت فدراســیون 
اســت کــه رابطــه نزدیکــی بــا آیــان 
داشــته باشــد یــا دســت کم دشــمنی 
خاصــی بیــن او و تیــم آیــان وجــود 

نداشــته باشــد

فیزیوتراپ تیم ملی والیبال:

بعید می دانم موسوی به هفته دوم لیگ جهانی برسد
واکاوی یک شکست فاجعه بار

نداشتن هافبک تخصصی، بالی جان استقالل

ورزش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 95۱5۶۰خواهــان 
دادخواســتی  فــکاری ســیچانی  بیــژن  آقــای 
ــخه  ــت (نس ــی  دادخواس ــخه ثان ــر) نس ــی ب مبن
هــای مطالبــه بــه طرفیــت احمــد رضــا رضایــی و 
ــوده و  ــم نم ــردی  تقدی ــژن دشــت پاگ ــد بی محم
ــرای روز ......  مــورخ 9۶/۴/۱7  وقــت رســیدگی ب
ســاعت ۱۰ صبــح تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت 
بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب 
تقاضــای خواهــان ، مراتــب در جرایــد منتشــر تــا 
ــن شــعبه  ــه ای ــل از وقــت رســیدگی ب ــده قب خوان
واقــع در ابتــدای خیابــان چهار راه وکا شــورای حل 
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــه و نس ــاف مراجع اخت
ــدم حضــور  ــد. در صــورت ع ــم را اخــذ نمای ضمائ
ــده   ــی ش ــی  تلق ــاغ قانون ــیدگی اب ــت رس در وق
ــماره:  ــد شد.ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض و تصمی
7۱59/م الــف مســئول  دفتــر شــعبه ۳۳  مجتمــع 

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره دو ش ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــده کاســه 9۶۰۲۶۶خواه در خصــوص پرون
ــی  ــتی مبن ــی دادخواس ــود میرزای ــای محم آق
ــت  ــه طرفی ــته ب ــن خواس ــه و تامی ــر: مطالب ب
حمیــد رضــا ابراهیمیــان تقدیــم نمــوده و وقــت 
ــورخ 9۶/۴/۱7  ــنبه  م ــرای روز ش ــیدگی ب رس
ــت .  ــده اس ــن گردی ــح تعیی ــاعت 9/۳۰ صب س
ــده  ــودن خوان ــه  مجهــول المــکان ب باعنایــت ب
ــاده  ــه م حســب تقاضــای خواهــان مســتندا ب
7۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان  ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه روی 
ــا  ــاختمان صب ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل مدرس
 ۸۱۶575۶۴۴۱ پســتی  کــد   57 پــاک   –
شــورای حــل اختــاف اصفهــان – شــعبه 9 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و 
ــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شد.شــماره:  تصمی
ــورای  ــعبه 9 ش ــر ش ــر دفت ــف مدی 7۱۳۰/م ال

ــان ــاف اصفه ــل اخت ح

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کاســه 9۶۰۲۶7خواهــان  در خصــوص پرون
آقــای محمــود میرزایــی دادخواســتی مبنــی بر: 
مطالبــه و تامیــن خواســته بــه طرفیــت علیرضــا 
خاصــه تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای 
ــح  ــاعت ۱۰صب ــورخ 9۶/۴/۱7 س ــنبه  م روز ش
تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 
تقاضــای  حســب  خوانــده  بــودن  المــکان 
ــن  ــون آئی ــاده 7۳ قان ــه م خواهــان مســتندا ب
ــر  ــد منتش ــب در جرای ــی، مرات ــی مدن دادرس
ــن  ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ت
شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول خیابــان  
ــور  ــی پ ــه نیل ــه روی مدرس ــاب – روب ارب

– جنــب ســاختمان صبــا – پــاک 57 کــد 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــتی ۸۱۶575۶۴۴۱ ش پس
ــی  ــخه ثان ــه و نس ــعبه 9 مراجع ــان – ش اصفه
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 
عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  
تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 
شد.شــماره: 7۱۳۱/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 9 

ــان شــورای حــل اختــاف اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
۲۱/9۶ش ۲5    پرونــده کاســه  در خصــوص 
ــتی  ــی دادخواس ــار رنان ــی ی ــی تق ــان عل خواه
مبنــی بــر: مطالبــه ۱5۰۰۰۰۰۰ ریــال بــه انضمــام 
ــد  ــین عی ــت حس ــه طرفی ــارات  ب ــق خس مطل
ونــدی  تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای 
روز  مــورخ 9۶/۴/۱۴ ســاعت ۳:۳۰ تعییــن 
گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان 
خواهــان  تقاضــای  خوانــده حســب  بــودن 
ــی  ــون آئیــن دادرســی مدن ــر مــاده 7۳ قان براب
ــل  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای ، مرات
ــع در  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق
ــع  ــگاه- مجتم ــان آتش ــدای خیاب اصفهان-ابت
شــماره ۲ شــورای حــل اختــاف اصفهــان 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 
ــد شد.شــماره: 7۱۳۶/م  ــاذ خواه مقتضــی اتخ
الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۲5 مجتمــع شــماره دو 

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقــای طاهــر شــهناز زاده فرزنــد مســلم  بــا 
تســلیم دو بــرگ استشــهادیه محلــی مدعــی 
میباشــد کــه ســند مالکیــت بیســت و یــک حبــه 
و نــود و پنــج صــدم حبــه از 7۲ حبــه ششــدانگ 
ــش  ــع در بخ ــاک ۱5۱9۳/۲۰۸ واق ــه پ یکبابخان
ــماره  ــاک و بش ــر 5۱۱ ام ــه ۲۸۰ دفت 5 در صفح
ثبــت ۱۰۲۴9۱ ســابقه ثبــت دارد و بعلــت جابجائــی 
ســند مالکیــت اولیــه  مفقــود شــده ودرخواســت 
ــره  ــق تبص ــذا طب ــوده ل ــی نم ــند المثن ــدور س ص
یــک اصاحــی مــاده ۱۲۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت 
ــه هرکــس مدعــی  ــی  مــی شــود ک ــب  آگه مرات
انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آگهــی ذکــر 
شــده ( نســبت بــه آن یــا وجــود اســناد مالکیــت 
مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریخ انتشــار ایــن آگهی 
تــاده روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را 
کتبــا ضمــن ارائــه اصــل اســناد مالکیــت و ســند 
معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلس 

ــه ارائــه کننــده مســترد گــردد.  و اصــل ســند ب
ــا  ــرر اعتراضــی نرســد ی ــت مق ــر ظــرف مهل اگ
ــردد  ــه نگ ــند ارائ ــل س ــراض اص ــورت اعت در ص
ــه  ــادر و ب ــوم ص ــت مرق ــند مالکی ــی س المثن
متقاضــی تســلیم خواهد شــد. شــماره : 7۰۸۴/ 
م الــف حســین هادیــزاده رییــس منطقــه ثبــت 

اســناد شــمال شــرق اصفهــان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
یکبــاب  ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  چــون 
ــی  ــی از 7۸97 اصل ــاک ۳۳۰9 فرع ــه   پ خان
ــق  ــه طب ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
پرونــده ثبتــی بنــام عــزت فروغــی ابــری فرزنــد 
ــماره  ــت و رای ش ــت اس ــان ثب ــی   در جری عل
 ۱۳95/9/۱ مــورخ   ۱۳95۶۰۳۰۲۰۲7۰۱۰9۶9
از طــرف هیــات حــل اختــاف موضــوع قانــون 
اراضــی و  ثبتــی  تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ثبــت اســناد و امــاک منطقــه شــرق اصفهــان 
نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر گردیــده اســت 

ــدود  ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــه ب ــا توج و ب
اولیــه پــاک اصلــی فــوق قانونــی نبــوده اســت 
ــاده  ــر از م ــه دســتور قســمت اخی ــا ب ــک بن این
ــرده  ــق تقاضــای نامب ــر طب ــت و ب ــون ثب ۱5 قان
متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در 
 9 ســاعت  یکشــنبه    روز   9۶/۴/۴ تاریــخ 
ــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد  صب
ــه کلیــه مالکیــن و  ــذا بموجــب ایــن آگهــی ب ل
مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت 
اعتراضــات  یابنــد  حضــور  محــل  در  مقــرر 
ــاده  ــق م ــاک مطاب ــان ام ــن و صاحب مجاوری
۲۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
ــد  ــه خواه ــی روز پذیرفت ــا س ــدود ت ــد ح تحدی
شــد و طبــق مــاده ۸۶ آئیــن نامــه قانــون 
ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بــا تقدیم 
دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی اقدام 
و گواهــی طــرح دعــوی خــود را بــه ایــن منطقــه 
ثبتــی ارائــه نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی 
ــه  ــد ب ــی وی میتوان ــده قانون ــا نماین ــت و ی ثب
دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم 
دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن منطقــه تســلیم 
نمایــد ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه 
اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات 

ــد داد.  ــه خواه ادام
ــماره :75۴۱/ م  ــار: ۱۳9۶/۰۳/۱۰ش ــخ انتش تاری
ــناد و  ــت اس ــس اداره  ثب ــزاده رئی ــف هادی ال

ــان ــرق اصفه ــه ش ــاک منطق ام

ابالغ رای
شماره دادنامه :7۰/9۶ کاسه پرونده9۶۱/95 

مرجــع رســیدگی :شــعبه اول حقوقــی  شــورای 
حــل اختــاف شهرســتان گلپایــگان 

خواهــان : نیــره قانونــی  نشــانی گلپایــگان 
ــر  ــع  یاس ــدرس مجتم ــوار م ــد بل ــهرک الون ش

ــپ  ــمت چ ــر  س ــه آخ طبق
ــول  ــانی مجه ــنی  نش ــد روش ــده : محم خوان

ــه  ــه نفق ــته مطالب ــکان  خواس الم
گردشــکار : پــس از ارجــاع پرونــده به این شــعبه 
ــوق و طــی تشــریفات  ــه کاســه ف ــت ان ب و ثب
قانونــی و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــاء قاضــی 
شــورا ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح زیــر 

مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد :  رای قاضی 
شــورا در خصــوص  دعــوی خواهــان خانــم نیــره 
قانونــی فرزنــد صفــر علــی بــه طرفیــت خوانــده 
ــه  ــا ب ــد غامرض ــنی فرزن ــد روش ــای محم آق
خواســته مطالبــه نفقــه بعــاوه هزینــه دادرســی 
ــرعی و  ــر ش ــده همس ــه خوان ــرح ک ــن ش بدی
قانونــی اینجانــب مــی باشــد و دارای دو فرزنــد 
ــیم و  ــی باش ــاله م ــر ۱۲ و ۱۰ س ــترک دخت مش
ــه  ــه ب ــود ک ــال ب ــن س ــرم چندی ــوش همس چ
علــت محکومیــت در زنــدان تحمــل محکومیــت 
ــث  ــر بح ــا یکدیگ ــس از آزادی ب ــرد و پ ــی ک م
داشــتیم و از مــورخ 95/۴/۱ تاکنــون  هیــچ 
گونــه خرجــی و نفقــه بــه اینجانــب و فرزنــدان 
مشــترک پرداخــت ننمــوده اســت .لــذا تقاضــای 
رســیدگی و صــدور حکــم بــه محکومیــت خوانده 
ــدان مشــترک  ــه پرداخــت نفقــه خــود و فرزن ب
را دارم . شــورا بــا عنایــت بــه جمیــع محتویــات 
پرونــده ، احــراز علقــه زوجیــت و رابطــه نســبیت 
فــی مــا بیــن مشــارالیها و فرزنــدان مشــترک به 
داللــت رونوشــت مصــدق ســند نکاحیه و اســناد 
ســجلی پیوســت و اینکــه خوانــده از طریق نشــر 
ــار  ــعبه اخط ــه ش ــورخ 95/۱۲/۴ ب ــی در م آگه
شــده لکــن خوانــده حضــور پیــدا نکــرده و 
ــت  ــه و برائ ــوی مطروح ــال دع ــی  در قب دفاع
ذمــه خویــش اقامــه و ارائــه ننمــوده اســت . لــذا 
مجموعــا دعــوی مطروحــه را ثابــت و محمــول و 
ــه صحــت تشــخیص داده و مســتندا  مقــرون ب
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــواد ۱9۸ – 5۱9 قان ــه م ب
مــواد ۱۱9۶-۱۱۱۱-۱۱۰7-۱۱۰۶-۱۱۰۲- و  مدنــی 

ــی  ــون مدن ۱۱97-۱۱9۸-۱۱99-۱۲۰۴-۱۲۰۶- قان
ــون  ــه ســه میلی ــه پرداخــت ماهیان ــده را ب خوان
ــم  ــرای حک ــت اج ــخ 95/۴/۱ لغای ــال از تاری ری
ــون  ــج میلی ــه پن ــه و ماهیان ــه زوج ــت نفق باب
ریــال از تاریــخ 95/۱۰/۱۳ لغایــت اجــرای حکــم 
بابــت نفقــه فرزنــدان مشــترک ) هریــک از 
ــال  ــد ری ــون و پانص ــه دو میلی ــدان ماهیان فرزن
( و یــک میلیــون و ســیصدوده هــزار ریــال 
بابــت هزینــه تمبــر و دادرســی در حــق خواهــان 
محکــوم مــی نمایــد . رای صــادره غیابــی و 
ــل  ــاغ قاب ــخ اب ظــرف مــدت بیســت روز از تاری
ــا  ــس از انقض ــعبه و پ ــن ش ــی در همی واخواه
مهلــت واخواهــی ظــرف مــدت بیســت روز قابــل 
اعتــراض در محاکــم عمومــی حقوقــی گلپایــگان 
ــی باشــد . ســید حســین حســینی  قاضــی  م
شــعبه اول حقوقــی شــورای حــل اختــاف 
حــوزه قضایــی شهرســتان گلپایــگان م الــف ۱7۱ 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 9۶۰۲۳9 خواهــان 
آقــاآرش دولــت آبــادی دادخواســتی مبنــی 
ــت  ــه طرفی ــال ســند خــودرو  ب ــزام انتق ــر: ال ب
مرتضــی شــیخ صادقــی تقدیــم نمــوده و وقــت 
رســیدگی بــرای روز ........  مــورخ 9۶/۴/۱۸ 
ــت .  ــده اس ــن گردی ــح تعیی ــاعت ۱۰/۳۰ صب س
ــده  ــودن خوان ــول المــکان ب ــه  مجه ــت ب باعنای

حســب تقاضــای خواهان مســتندا به مــاده 7۳ 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب در جرایــد 
ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول 
ــی  ــه نیل ــه روی مدرس ــاب – روب ــان  ارب خیاب
پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــاک 57 کــد 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــتی ۸۱۶575۶۴۴۱ ش پس
ــی  ــخه ثان ــه و نس ــعبه 9 مراجع ــان – ش اصفه
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 
عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  
تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 
شد.شــماره: 7۱۶7/م الــف مدیــر دفتر شــعبه ۶ 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 9۶۰۲5۸ش ۱۴   
دادخواســتی  آکوچکیــان  خواهــان مرتضــی 
مبنــی بــر: مطالبــه بــه طرفیت  رســول هاشــمی 
تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز  
مــورخ 9۶/۴/۱۸ ســاعت 9:۳۰ تعییــن گردیــده 
ــودن  ــول المــکان ب ــه  مجه ــت ب اســت . باعنای
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 
7۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی ، مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان- ــع در اصفه ــن شــعبه واق ــه ای رســیدگی ب
ــل  ــورای ح ــرم ش ــع ح ــهدای مداف ــع ش مجتم
اختــاف اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 
عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  
تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 
ــر شــعبه  ــر دفت ــف مدی شد.شــماره: 7۱۴۰/م ال
ــاف  ــع شــماره دو شــورای حــل اخت ۱۴ مجتم

ــان اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 9۶۰۲۶۸ خواهــان 
اصفهانــی  زاده   معمــار  حســین  محمــد 
ــت  ــه طرفی ــه ب ــر: مطالب ــی ب ــتی مبن دادخواس
مهیــن شــیراوند تقدیم نمــوده و وقت رســیدگی 
ــاعت  ــورخ 9۶/۴/۱۸ س ــنبه  م ــرای روز یکش ب
۱۰ صبــح تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت 
ــب  ــده حس ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ب
مــاده 7۳  بــه  تقاضــای خواهــان مســتندا 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب در جرایــد 
ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول 
ــی  ــه نیل ــه روی مدرس ــاب – روب ــان  ارب خیاب
پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــاک 57 کــد 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــتی ۸۱۶575۶۴۴۱ ش پس
ــی  ــخه ثان ــه و نس ــعبه 9 مراجع ــان – ش اصفه
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 
عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  
تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 
شد.شــماره: 7۱7۸/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ۶ ش

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کاســه 9۶۰۲7۴خواهــان  در خصــوص پرون
ــی  ــتی مبن ــی دادخواس ــم اصفهان ــن ناع محس
بــر: مطالبــه بــه طرفیــت مجتبــی کاظمــی 
ــرای  ــم نمــوده و وقــت رســیدگی ب اســفه تقدی
روز......  مــورخ 9۶/۴/۲7 ســاعت ۱۸ عصــر 
تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 
تقاضــای  حســب  خوانــده  بــودن  المــکان 
خواهــان برابــر مــاده 7۳ قانــون آئیــن دادرســی 
ــده  ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای ــی ، مرات مدن
ــه ایــن شــعبه واقــع  قبــل از وقــت رســیدگی ب
در اصفهان-ابتــدای خیابــان آتشــگاه- مجتمــع 
شــماره ۲ شــورای حــل اختــاف اصفهــان 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 
ــماره: 7۱۶5/م  ــد شد.ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۲7 مجتمــع شــماره دو 

ــان ــاف اصفه شــورای حــل اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــه 95۰5۶۸ / 95- ــده کاس ــوص پرون در خص

9۰۸ مجتبــی محمــد هاشــمی دادخواســتی 
مبنــی بــر: مطالبــه بــه طرفیــت حجــت رجبــی 
تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز......  
ــن  ــر تعیی ــاعت ۳/۴5 عص ــورخ 9۶/۴/۲۰ س م
گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان 
خواهــان  تقاضــای  خوانــده حســب  بــودن 
ــی  ــون آئیــن دادرســی مدن ــر مــاده 7۳ قان براب
ــل  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای ، مرات
ــع در  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق
ــع  ــگاه- مجتم ــان آتش ــدای خیاب اصفهان-ابت
شــماره ۲ شــورای حــل اختــاف اصفهــان 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
حضــور  عــدم  صــورت  در  نمایــد.  اخــذ  را 
تلقــی  قانونــی   ابــاغ  رســیدگی  وقــت  در 
شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 
شد.شــماره: 7۱۴5/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 
ــاف  ۲9 مجتمــع شــماره دو شــورای حــل اخت

 اصفهان

دادنامه 
 9۶۰997۶۸۳7۲۰۰۲۶7  : دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم : ۱۳9۶/۰۲/۱9 شــماره پرونــده 
بایگانــی  شــماره   9۴۰99۸۶۸۳7۲۰۰۰9۶:
شــعبه :9۴۰۰97 خواهــان: آقــای محبوبــه 
حســنی فرزنــد رحمــت الــه بــه نشــانی 
اصفهــان- رهنــان - خ شــهید مطهــری ک 
شــهید اعتصامــی )کوچــه ۱9( پ۳ منــزل 
ــید  ــای س ــده: اق ــگری خوان ــی عس ــی عل عل
اســماعیل ســجادی فرزنــد ســید هاشــم  
ــه  ــاق ب ــته: ط ــکان خواس ــول الم ــا مجه فع
 ۱۳9۶/۱/7 تاریــخ  بــه  زوجــه  درخواســت 
ــه  ــت باماحظ ــت نظراس ــه 9۴۰۰97 تح کاس

محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی اعــام 
بــا اســتعانت از خداوندمتعــال بــه شــرح 
ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی شــود رای 
دادگاه درخصــوص دادخواســت خانــم محبوبه 
حســنی فرزنــد رحمــت الــه بــه طرفیــت 
ــد ســید  ــای سیداســماعیل ســجادی فرزن آق
هاشــم بــه خواســته طــاق بــه لحــاظ عســرو 
عــادی  ســند  فتوکپــی  باماحظــه  حــرج 
پیوســت دادخواســت بــه تاریــخ ۱۳۸۶/5/۲5 
زوجیــت  علقــه  وجــود  از  حکایــت  کــه 
دائــم بیــن طرفیــن داردو گــزارش مــورخ 
ــارات  ــان واظه ــری ۲5 رهن ۱۳95/9/۲۸ کانت
ــده  ــت دارد خوان ســه نفرشــهودخواهان حکای
ــترک  ــزل مش ــون من ــش تاکن ــال پی ازدوس
ــرده  ــا ک ــف ره ــان را باتکلی ــرک و خواه را ت
ــرده  ــت نک ــدت پرداخ ــن م ــه ای در ای و نفق
ــه دادگاه  ــوت در جلس ــم دع ــده علیرغ و خوان
ــخصیه  ــول ش ــی معم ــده ودفاع ــر نش حاض
ــی  ــون مدن ــتان و 7 قان ــیع افغانس ــل تش اه
و ۲۶ قانــون حمایــت خانــواده مصــوب ۱۳9۱ 
حکــم بــه الــزام خوانــده بــه حضوردریکــی از 
ــردن  ــه ک ــاق و مطلق ــت ط ــمی ثب ــر رس دفات
خواهــان صادرواعــام مــی شــود نــوع طــاق 
ــد  ــت فرزن ــی باشــد حضان ــن م ــم بای در حک
مشــترک بــه نــام نرگــس متولــد ۱۳۸۸/5/۱۰ 
ــی  ــه م ــده زوج ــت وی عه ــت مصلح بارعای
باشــد زوج مــی توانــد هــر جمعــه از ســاعت 
9 صبــح الــی ۱۶ بعدالظاهرفرزندراماقــات 
ــان  ــه نداشــته زوجــه بی ــد زوجــه جهیزی نمای
ــوق  ــایر حق ــه وس ــوص مهری ــته در خص داش
ــاز  ــده نی ــن پرون ــد درای ــه فرزن ــی ونفق مال
بــه اتخــاذ تصمیــم نیســت مــدت اعتبــار 
حکــم طــاق شــش مــاه پــس از تاریــخ 
انقضــای مهلــت  یــا  رای فرجامــی  ابــاغ 
فرجامخواهــی اســت ضمنــادر صــورت امتنــاع 
زوج ســردفتردراجرای صیغــه طــاق نمایندگی 
دارنــد بدیهــی اســت رعایــت شــرایط صحــت 
ــه  ــاق ب ــه ط ــی اجــرای صیغ شــرعی و قانون
عهــده مجــری آن اســت ارائــه گواهــی پزشــک 
ــدم  ــا ع ــن ی ــود جنی ــورد وج ــاح درم ذی ص
ــدت  ــت م ــی اس ــاق الزام ــت ط ــرای ثب آن ب
اعتبــار حکــم طــاق شــش مــاه پــس از 
تاریــخ ابــاغ رای فرجامــی یــا انقضایــی 
ــی  ــت رای غیاب ــی اس ــام خواه ــت فرج مهل
ظــرف مهلــت بیســت روز از تاریــخ ابــاغ 
قابــل واخواهــی درایــن دادگاه وســپس ظــرف 
مهلــت بیســت روز از تاریــخ انقضایــی مهلــت 
واخواهــی قابــل تجدیدنظرخواهــی در محاکــم 
ــرف  ــپس ظ ــان و س ــتان اصفه تجدیدنظراس
مهلــت بیســت روز از تاریــخ انقضــای مهلــت 
خواهــی  فرجــام  قابــل  تجدیدنظرخواهــی 

ــی کشــور اســت دردیوانعال
شماره :7۱۰۰/ م الف 

رییــس شــعبه ۱۲ دادگاه خانــواده اصفهــان – 
عبدالمجیــد رشــیدی



پیشهناد فیلم

شام آخر

کارگردان: فریدون جیرانی
نویسنده: فریدون جیرانی، نازنین مفخم

بازیگــران: کتایــون ریاحــی، ثریــا قاســمی، آتیــا پســیانی 
محمدرضــا گلــزار،  هانیــه توســلی، شــاهرخ فروتنیــان 
قــادری بهــروز  ابراهیمــی،  شــیوا  عظیمــی،   مهســا 
ابوالقاســم یــزدی، پــدرام فریوســفی، پرویــن میکده، ســارا 

ــر نظری ــی، اکب رحمان
 خالصه داستان فیلم

مهیــن مشــرقی، اســتاد دانشــگاه، پــس از 26 ســال 
زندگــی مشــترک از همســر خــود جــدا می شــود. ســتاره، 
ــردی  ــدر را ف ــد و پ ــی می کن ــادر زندگ ــا م ــه ب ــر او ک دخت
خــود  همــکاس  مانــی،  عاشــق  می دانــد،  متعصــب 
ــود  ــتاد خ ــه اس ــد ک ــار می کن ــی اظه ــا مان ــود؛ ام می ش
مهیــن مشــرقی را دوســت دارد. پــدر می فهمــد و بــه 
حراســت دانشــگاه اطــاع می دهــد کــه دختــر و همســرش 
روابــط غیراخاقــی بــا یــک پســر دانشــجو دارنــد. حراســت 
ــد؛  ــن و ســتاره را از دانشــگاه اخــراج می کن دانشــگاه مهی
امــا مهیــن بــه عشــق مانــی پاســخ مثبــت می دهــد و قــرار 

می گذارنــد.  ازدواج 
از طرفــی ســتاره کــه عشــق خــود را از دســت داده، از 
ــی شــب  ــرد؛ ول ــاه می ب ــدر پن ــه پ ــد و ب ــر می کن ــادر قه م
عروســی بــا تفنــگ شــکاری پــدر بــه خانــه  مــادر مــی رود و 

ــاند.  ــل می رس ــه قت ــادر را ب ــی و م مان
شــام آخــر بــدون شــک یکــی از بهتریــن فیلم هــای 
فریــدون جیرانــی اســت کــه توانســت بــا قصــه ای جــذاب 
و در زمــان خــود قصــه یــک عشــق ممنوعــه را بــه تصویــر 
بکشــد.  هانیــه توســلی و محمدرضــا گلــزار کــه در آن زمــان 
بازیگــران نوپایــی بودنــد، بــا این فیلــم درخشــیدند و بعدها 
راه هایــی کامــا جداگانــه در ســینما در پیــش گرفتنــد. گلزار 
سوپراســتار فیلم هــای تجــاری و توســلی راهــی ســینمای 

ــد. ــر ش جدی ت

حرف و نقل

ــان  ــت، پیم ــژه حکم ــا، منی ــم حاتمی کی  ابراهی
ــی  ــه کارگردانان ــیدی، از جمل ــن س ــادی و هوم مع
هســتند کــه ایــن روزهــا پشــت دوربیــن جدیدتریــن 

ــتند. ــان هس ــم سینمایی ش فیل
 تصویربــرداری ســریال »آشــوب« از یــک مــاه پیــش 
ــروه  ــرداری، گ ــه تصویرب ــده و در ادام ــاز ش ــران آغ در ته
ــه شــهرک ســینمایی غزالــی، شــهرک ســینمایی  تولیــد ب
ــت.  ــد رف ــادان و ... خواهن ــهر، آب ــدس، خرمش ــاع مق دف
ــت  ــود پاک نی ــورث، محم ــیاوش طهم ــی، س ــاس غزال عب
پروانــه معصومــی، ســلمان فرخنــده، مالک ســراج و شــیوا 

ــد. ــش می کنن ــای نق ــریال ایف ــن س ــی در ای ابراهیم
 کاس هــای آمــوزش داستان نویســی بــرای 
ــندگان  ــن نویس ــط انجم ــان توس ــودکان و نوجوان ک

ــود. ــزار می ش ــوان برگ ــودک و نوج ک
 ابراهیــم وحیــدزاده، کارگــردان فیلم »مجســمه«، 
پــس از ســال ها دوری از عرصــه ســینما قصــد دارد 
ــران اجــرا  ــار شــب در ته ــه مــدت چه نمایشــی را ب

کنــد.
 پرفورمنــس- تئاتریــکال »خانــه بوشاســب 
درازدســت« بــه نویســندگی و کارگردانــی علــی 
اتحــاد بــا بــازی مهــدی پاکــدل از اول تیــر در 
ــی رود. ــه م ــهرزاد« روی صحن ــر »ش ــس تئات پردی

ــه   فیلــم ســینمایی »پرســه در حوالــی مــن« ب
کارگردانــی غزالــه ســلطانی از اواســط خردادمــاه در 
ســینماهای هنــر و تجربــه اکــران می شــود. در ایــن 
فیلــم مهــراوه شــریفی نیا، بهنــاز جعفــری، سوســن 
مقصودلــو، نســرین نکیســا بــه ایفــای نقــش 

می پردازنــد.
ــت  ــرار اس ــه ق ــی« ک ــب اتم ــادر قل ــده »م  پخش کنن
ــرای  ــم ب از چهارشــنبه اکــران شــود، اعــام کــرد ایــن فیل

ــاه شــده اســت. اکــران ســه دقیقــه ای کوت
غفــاری  حســن  و  صافــی  محمدابراهیــم   
از عکاســان کشــورمان، از افتتــاح شــعبه فیــاپ 
ــه در  ــک تجرب ــد و آن را ی ــتقبال کردن ــران اس در ای
ــوزه  ــدوزی در ح ــای تجربه ان ــوه فرصت ه ــان انب می

ــتند. ــی دانس عکاس
تهیه کننــده  کاسه ســاز،  حبیــب هللا  فرزنــد   
ــدرش  ــه پ ــب ک ــن مطل ــان ای ــن بی ــینما، ضم س
تحــت جراحــی روده قــرار گرفتــه، بیــان کــرد 
کــه طــی چنــد روز آینــده، مرحلــه دیگــری از 

می کنــد. ســپری  را  شــیمی درمانی 
 داریــوش اســدزاده، بازیگــر پیشکســوت ســینما 
ــی  ــد تربیت ــودک در رون ــینمای ک ــت س ــد اس معتق
ــا  ــت ی ــه تربی ــرا ک ــیاری دارد؛ چ ــار بس ــودکان آث ک
ــر  ــاس پوشــیدن بچه هــا تحــت تأثی ــوع لب ــی ن حت

فیلم هایــی کــه می بیننــد، قــرار می گیــرد.
در  کوتــاه،  فیلــم  کارگــردان  آبادپــور،  آزاده   
ــا  ــه گانه ای ب ــر از س ــومین اث ــد س ــال پیش تولی ح

موضــوع زنــان و روابــط میــان آن هاســت.
ــکا  ــینمای آمری ــدار س ــردان نام ــچ، کارگ ــد لین  دیوی
اعــام کــرد قصــد نــدارد فیلمســازی را کنــار بگــذارد 
 و از گفتــه مــاه پیــش وی، برداشــت نادرســت شــده 

بود.

کوتاه اخبار 

 آغاز اجرای حسن معجونی 
از 18 خردادماه

ــاژ« را  ــران پ ــه مت ــش »قضی ــی نمای ــن معجون محمدحس
ــردان  ــن کارگ ــرد. ای ــه می ب ــه روی صحن ــاه ب از 18 خردادم
 نمایــش »قضیــه متــران پــاژ« نوشــته الکســاندر وامپیلــوف 
یــک  شــماره  ســالن  در  را  ترجمــه کیــوان سررشــته  و 
تماشــاخانه پالیــز روی صحنــه می بــرد. »قضیــه متــران پاژ«، 
داســتان مدیــر یــک هتــل بــه نــام »کالوشــین« اســت کــه با 
ــود؛  ــر می ش ــف« درگی ــام »پاتاپ ــه ن ــافرانش ب ــی از مس یک
 ســپس تردیــد می کنــد کــه پاتاپــف آدم مهمــی باشــد 

و متوجه می شود او یک »متران پاژ« است. 
محمدحســن معجونــی نمایــش »قضیــه متــران پــاژ« 
ــته را  ــوان سررش ــه کی ــوف و ترجم ــاندر وامپیل ــته الکس نوش
ــاعت 19 در  ــاه س ــران از 18 خردادم ــار در ای ــن ب ــرای اولی ب
ســالن شــماره یــک تماشــاخانه پالیــز بــه روی صحنــه 
ــی  ــاب ثروت ــان، مهت ــودی، ســعید چنگیزی ــرد. رضــا بهب می ب
حســین حســینیان، مــژده دایــی، حســین امیــدی، ســیاوش 
ــای  ــاژ« ایف ــران پ ــه مت ــی در نمایــش »قضی البخشــی نائین
)تهیه کننــده(  قیومــی  مهــرداد  کــرد.  خواهنــد   نقــش 
حمیــد انصــاری، ســیاوش البخشــی نائینــی )دســتیار 
کارگــردان و برنامه ریــز(، عســل اصفهانــی )منشــی صحنــه( 
محمدحســن معجونــی )طــراح صحنــه(، شــایان عشــایری 
)دســتیار طــراح صحنــه(، شــایان عشــایری )طــراح لبــاس( 
مریــم ســپهری )مدیــر روابــط عمومــی لئــو(، الهه حاجــی زاده 
ــک(  ــراح گرافی ــی )ط ــدی دوای ــانه(، مه ــور رس ــاور ام )مش
ــا  ــمی، رض ــر قاس ــه(، امی ــر صحن ــرزاده )مدی ــان صف احس
ــیقی(  ــن )موس ــا پورامی ــه(، پوی ــتیاران صحن ــامانی )دس س

ــش هســتند. ایــران تئاتــر ــن نمای ــل ای ــر عوام دیگ

 اعالم آمار متقاضیان 
جشنواره  موسیقی نواحی

2۳ اســتان درخواســت خــود را بــرای حضــور در بخــش 
رقابتــی )راویــان اصالــت( دهمیــن جشــنواره موســیقی 
نواحــی ایــران بــه دبیرخانــه ایــن جشــنواره ارســال کرده انــد. 
ــیقی  ــنواره موس ــن جش ــی دهمی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نواحــی ایــران، بخــش رقابتــی )راویــان اصالــت( ایــن دوره 
ــه رو  ــه روب ــن عرص ــدان ای ــتقبال هنرمن ــا اس ــنواره ب از جش
شــده اســت؛ بــه طــوری کــه از 2۳ اســتان کشــور درخواســت 
حضــور در ایــن بخــش بــه دبیرخانه جشــنواره رســیده اســت. 
ــه  ــن دوره از جشــنواره ک ــه موضــوع محــوری ای ــه ب ــا توج ب
ــه از  ــر و تجرب ــده، تبح ــی ش ــی طراح ــه منظومه خوان ــر پای ب
ــش  ــن بخ ــرای ای ــرای اج ــدان ب ــم هنرمن ــاخص های مه ش
ــن  ــده س ــبب ش ــر س ــن ام ــه همی ــود ک ــوب می ش محس
هنرمنــدان متقاضــی بــرای حضــور از ۳۵ ســال بــه باال باشــد. 
اســتان های خراســان رضــوی، خراســان شــمالی و کرمانشــاه 

ــد. ــه خــود اختصــاص داده ان بیشــترین متقاضــی را ب
 از نــکات شــاخص ایــن دوره می تــوان بــه حضــور هنرمندانــی 
ــان اشــاره  ــن و اصفه ــزد، ســاوه، قزوی ــد ی از شــهرهایی مانن
ــیقی  ــنواره موس ــچ دوره ای از جش ــون در هی ــه تاکن ــرد ک ک
جشــنواره  دوره  دهمیــن  نداشــته اند.  حضــور  نواحــی 
موســیقی نواحــی ایــران بــا محوریــت منظومه خوانــی از 6 تــا 

ــد. ایســنا ــد ش ــزار خواه ــان برگ ــاه 1۳96 در کرم 9 تیرم

موزه

عصارخانه شاهی اصفهان، برترین موزه کشور شد
مدیــر مــوزه عصارخانــه شــاهی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
گفــت: مــوزه »عصارخانــه شــاهی: از طــرف ایکــوم بــه  عنــوان برترین موزه کشــور 
در بخــش پژوهــش معرفــی شــد. محمــد معماریــان بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار 
داشــت: در جلســه ای کــه بــا حضــور معــاون وزیــر ارشــاد، رئیــس پژوهشــگاه 
میــراث فرهنگــی، رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی، رئیــس ایکــوم و دیگــر 
ــه  ــوزه »عصارخان ــد، م ــزار ش ــران برگ ــدان ته ــه هنرمن ــور در خان ــئوالن کش مس
شــاهی اصفهــان«، برتریــن مــوزه کوچــک دولتــی در بخــش پژوهــش معرفــی 
ــار  ــن مــوزه در چه ــه خــود اختصــاص داد. همچنیــن ای ــزه اول را ب شــد و جای
ــه و  ــگ عام ــات فرهن ــز مطالع ــر مرک ــت. مدی ــر گرف ــورد تقدی ــر م بخــش دیگ
ــش را  ــش پژوه ــه در بخ ــت عصارخان ــل موفقی ــان دلی ــنتی اصفه ــاغل س مش
عملکــرد ایــن مــوزه دانســت و بیــان داشــت: در ســال گذشــته مــوزه عصارخانــه 
شــاهی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان در بخــش پژوهــش بــه 
ــد کتــاب  ــان ادامــه داد: 1۵ جل گــردآوری تاریــخ شــفاهی اقــدام کــرد. معماری
حاصــل تحقیــق و پژوهــش ایــن مرکــز بــود، تولیــد فیلم هــای مشــاغل و تولیــد 
فیلم هــای تاریــخ شــفاهی و برگــزاری همایش هــای پژوهشــی عوامــل برتــری 
ایــن مــوزه در ســطح کشــور بــود. وی گفــت: مــوزه عصارخانــه شــاهی بــه  عنــوان 
ــن  ــه ای ــان دســت ب ــه و مشــاغل ســنتی اصفه ــگ عام ــز مطالعــات فرهن مرک
ــته  ــال گذش ــد      و در س ــم بزن ــاق را رق ــن اتف ــت ای ــا زد و توانس پژوهش ه

توانســت عملکــرد خوبــی از خــود نشــان دهــد. ایمنــا

سینما

رونمایی از پوستر فیلم »زیر سقف دودی«
ــنده در  ــوران درخش ــاخته پ ــقف دودی« س ــر س ــینمایی »زی ــم س ــتر فیل پوس
آســتانه اکــران عمومــی رونمایــی شــد. »زیــر ســقف دودی«، آخریــن ســاخته 
پــوران درخشــنده، از 17 خردادمــاه در گــروه ســینمایی »آزادی« اکــران عمومــی 
ــد  ــش درآم ــه نمای ــر ب ــنواره فج ــی وپنجمین جش ــم در س ــن فیل ــود. ای می ش
و توانســت در شــش بخــش، نامــزد دریافــت جایــزه شــود و مریــا زارعــی بــه 
ــوان بهتریــن  ــه عن ــوان بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن و ایمــان امیــدواری ب عن
طــراح گریــم ســیمرغ بلوریــن ایــن دوره جشــنواره را بــرای »زیــر ســقف دودی« 

ــد.  دریافــت کردن
ــی در  ــه موضــوع طــاق عاطف ــه ب ــر ســقف دودی« ک در خاصــه داســتان »زی
ــد و  ــا فرزن ــی ب ــی خانوادگ ــه در زندگ ــیرین ک ــده: »ش ــردازد، آم ــه می پ جامع
ــدا کــردن راهــی  ــال پی ــه دنب ــج دچــار مشــکل می شــود، ب ــه تدری همســرش ب
بــرای ایجــاد ارتبــاط بــا آن هاســت کــه موفــق نمی شــود و بــه بحــران می رســد. 
ــدی  ــش جدی ــا چال ــران، او را ب ــن بح ــت از ای ــرای برون رف ــاره او ب ــاش دوب ت
ــی،  ــا زارع ــی، مری ــاد اصان ــر فره ــم پربازیگ ــن فیل ــد.« در ای ــه رو می کن روب
ــا  ــان، فریب ــادی مرزب ــی،  ه ــم بوبان ــی، مری ــی، هوشــنگ توکل ــوش طباطبای بهن
ــا  ــن، آزیت ــه روش ــان، نفیس ــول نجفی ــت، رس ــهرام حقیقت دوس ــص، ش متخص
ــل  ــی ابوالفض ــا معرف ــرد و ب ــید زارعی ف ــوی، فرش ــام نواب صف ــان، حس حاجی
ــر  ــم ب ــن فیل ــد. پخــش ای ــای نقــش می پردازن ــه ایف ــان ب ــه مرزب ــری و الل می

ــری اســت. ایســنا ــده حــوزه هن عه

تلویزیون

خشایار الوند به »پایتخت ۵« پیوست
خشــایار الونــد بــه عنــوان نویســنده بــه جمــع عوامــل ســریال »پایتخــت ۵« 
ــی  ــی طــی صحبت های ــت: به تازگ ــاره گف ــد در این ب ــه شــد. خشــایار الون اضاف
بــا عوامــل »پایتخــت ۵«، قــرار شــد مــن هــم نویســندگی متــن ایــن ســریال 
ــر عهــده داشــته باشــم. تاکنــون محســن تنابنــده و امیرحســین قاســمی  را ب
حــدود ۵ قســمت اول از داســتان را بــه نــگارش درآورده انــد و قــرار اســت مــن 

هــم در ادامــه ایــن کار حضــور داشــته باشــم.
 ایــن نویســنده ســریال های کمــدی دربــاره »پایتخــت ۵« و اینکــه چــه 
ــح داد:  ــر دارد، توضی ــریال در نظ ــن س ــتان ای ــن داس ــرای مت ــی ب ویژگی های
مــا در ایــن فصــل از »پایتخــت« روی ویژگی هایــی کــه مــردم در ســری های 
ــا ایــن حــال اســاس ایــن ســریال  قبــل دوســت داشــته اند، تمرکــز داریــم؛ ب
در فصــل پنجــم، نهــاد خانــواده اســت کــه حتــی در ســخت ترین موقعیت هــا 
نهــاد اهمیــت دارد و فعــا جزئیــات مشــخص تری را در این بــاره  ایــن 

ــرد.  ــان ک ــوان بی نمی ت
بازیگــران ایــن مجموعــه عبارتنــد از: محســن تنابنــده، احمــد مهران فــر 
ــی  ــن حاجی عبداله ــی، هوم ــر، نســرین نصرت ــا رامین ف علیرضــا خمســه، ریم
بهــرام افشــاری، ســاراونیکا فرقانــی، مجتبــی بــال حبشــی، مصطفــی 
بــال حبشــی، ســلمان خطــی. ایــن ســریال بــه تهیه کنندگــی الهــام 
ــر  ــت س ــود را پش ــد خ ــل تولی ــدم مراح ــیروس مق ــی س ــوری و کارگردان  غف

می گذارد. مهر

ــر  ــش تئات ــه همای ــاره ب ــا اش ــی ب ــوروش زارع ک
ــن هســتیم  ــال ای ــه دنب ــت: ب ــی خــرداد گف مردم
در بلندمــدت، ایــن همایــش تبدیــل بــه همایــش 
بــزرگ تئاتــر انقــاب اســامی شــده و تئاتــر 
صحنــه ای و همچنیــن موضوعــات مرتبــط بــا 
ــه  ــش اضاف ــن همای ــه ای ــز ب ــامی نی ــاب اس انق

ــود.  ش
طبــق گــزارش رســیده، مدیــر مرکــز آفرینش هــای 
ادبــی حــوزه هنــری در نشســت رســانه ای همایش 
ــاه  ــه سه شــنبه 9 خردادم ــر مردمــی خــرداد ک تئات
در حــوزه هنــری برگــزار شــد، بــا بیــان اینکــه 
ــذرد،  ــامی می گ ــاب اس ــروزی انق ــال ها از پی س
امــا دربــاره شــخصیت رهبــر کبیــر انقــاب در 
عرصــه نمایــش کاری نکرده ایــم، اظهــار کــرد: 

ــز  ــت مرک ــمت مدیری ــه س ــه ب ــته ک ــال گذش س
 هنرهــای نمایشــی حــوزه هنــری منصــوب شــدم
تصمیــم گرفتــم همایــش تئاتــر مردمــی خــرداد را 
بــار دیگــر احیــا کنــم؛ چــرا کــه حــس کــردم جــای 
ــور  ــر کش ــای تئات ــی در فعالیت ه ــن همایش چنی

خالــی اســت. 
وی ادامــه داد: امــام خمینــی)ره(، شــخصیت 
 برجســته و بزرگــی در تاریــخ کشــورمان بودنــد 
ــه ثمــر  ــارزات خــود انقــاب اســامی را ب ــا مب و ب
ــه در عرصــه  ــه دور اســت ک رســاندند. از انصــاف ب
هنــر، بــه ویــژه تئاتــر کاری بــرای ایشــان نداشــته 

باشــیم. 
متاســفانه نــگاه و رویکــرد امــام)ره( در جامعه و در 
بیــن نســل جدیــد کم رنــگ شــده اســت و نســل 

ــد  ــن شــخصیت نمی دان ــادی از ای ــز زی جــوان چی
ــر مردمــی خــرداد، قــدم کوچکــی  و همایــش تئات
در راه معرفــی دوبــاره رهبــر کبیــر انقــاب اســامی 

بــه مــردم اســت.
 گسترش همایش تئاتر مردمی

زارعــی بــا تاکیــد بــر اینکــه مرکــز هنرهای نمایشــی 
حــوزه هنــری، اهــداف بلندمدتــی در برگــزاری 
عنــوان  دارد  خــرداد  مردمــی  تئاتــر  همایــش 
ــن هســتیم کــه در بلندمــدت،  ــال ای ــه دنب کــرد: ب
بــزرگ  همایــش  بــه  تبدیــل  همایــش  ایــن 
ــه ای  ــر صحن ــده و تئات ــامی ش ــاب اس ــر انق  تئات
انقــاب  بــا  مرتبــط  موضوعــات  همچنیــن  و 
ــود.  ــه ش ــش اضاف ــن همای ــه ای ــز ب ــامی نی اس
البتــه ایــن برنامــه ای بلندمدت اســت و ان شــاءهللا 
ــد. هــر ســاله  ــق می یاب ــده تحق طــی ۵ ســال آین
بســیاری از اصحــاب رســانه از مــن می پرســند کــه 
ــر فجــر، رنــگ  چــرا در جشــنواره های فیلــم و تئات
ــود و  ــده نمی ش ــی دی ــن انقاب ــی از مضامی و بوی
معتقــدم کــه متولیــان فرهنگــی و هنــری کشــور، 
بایــد شــرایطی را بــرای هنرمنــدان مهیــا کننــد تــا 

ــوند.  ــده ش ــر دی ــن بهت ــه مضامی این گون
ــت:  ــن گف ــر همچنی ــر تئات ــردان و بازیگ ــن کارگ ای
هم افزایــی بیــن دســتگاه های فرهنگــی وجــود 
ــا  ــم ت ــم بدهی ــت ه ــه دس ــت ب ــد دس ــدارد. بای ن
اتفاقــات بــزرگ در تئاتــر کشــور رخ دهــد. در 
ــا و  ــابقه آرم ه ــری مس ــی و هن ــای فرهنگ ارگان ه
ــن  ــای بی ــه و در همکاری ه ــکل گرفت ــانه ها ش نش

ارگان هــا، متاســفانه بحــث بــر ســر ایــن اســت کــه 
ــی  ــود؛ در حال ــده ش ــتر دی ــی بیش ــه ارگان آرم چ
کــه ایــن مســئله مهمــی نیســت و بایــد بــه 
ــر  ــه هن ــزرگ در عرص ــای ب ــکل گیری رخداده ش

بیندیشــیم.
 زارعــی بــا تاکیــد بــر اینکــه مرکــز هنرهــای 
ــال تولیدمحــوری  ــه دنب ــری ب نمایشــی حــوزه هن
ــد،  ــرد: برخــی از دوســتان هنرمن ــوان ک اســت، عن
ــرکت  ــف ش ــنواره های مختل ــر در جش ــک اث ــا ی ب
ــوع  ــا موض ــری ب ــال اث ــور مث ــه ط ــد و ب می کنن
دفــاع مقــدس را بــه جشــنواره ای بــا موضــوع 
ــبت  ــا نس ــد و م ــال می کنن ــامی ارس ــاب اس انق
بــه این گونــه آثــار حســاس بودیــم. آثــار راه یافتــه 
ــن  ــرای ای ــرداد، ب ــی خ ــر مردم ــش تئات ــه همای ب

همایــش تولیــد شــده اند. 
ــوام  ــار، از ق ــی از آث ــه بعض ــل اینک ــه دلی ــه ب  البت
فضــای  نبــود،  برخــوردار  الزم  اســتانداردهای  و 
رقابتــی را حــذف کردیــم و بــر روی تولیــد و اجــرای 

ــم. ــز کردی ــار تمرک عمــوم آث
 تئاتر خیابانی

ــش  ــن همای ــر چهارمی ــفیعی، دبی ــین ش امیرحس
بین المللــی تئاتــر خــرداد، نیــز بــا اشــاره بــه 
مرکــز  خیابانــی  تئاتــر  دفتــر  فعالیت هــای 
هنرهــای نمایشــی گفــت: در ســال گذشــته بخــش 
ــر ســوره  ــه جشــنواره تئات ــی ب نمایش هــای خیابان
مــاه اضافــه شــد؛ همچنیــن بــرای نخســتین بــار 
ــزار  ــری برگ ــوی در حــوزه هن ــاالن عل جشــنواره نق

شــد.همایش نمایــش ترافیــک نیــز از دیگــر 
ــود.  ــری ب ــوزه هن ــی ح ــر خیابان ــای تئات فعالیت ه
همایــش  چهارمیــن  برگــزاری  دربــاره  وی 
ایــن  گفــت:  نیــز  خــرداد  تئاتــر  بین المللــی 
تهــران  در  خردادمــاه   17 تــا   1۳ از   همایــش 
ــزار  ــازده اســتان کشــور برگ ــا آن در ی ــان ب و همزم
ــز در  ــران نی ــی ته ــای خیابان ــود. نمایش ه می ش
ــهدای  ــزار ش ــهر، گل ــر ش ــه تئات ــه مجموع محوط
ــرا  ــی)ره( اج ــام خمین ــد ام ــرا و مرق ــت زه بهش

می شــود. 
شــفیعی افــزود: پــس از بررســی آثــار همایــش 20 
اثــر بــه مرحلــه نهایــی راه پیــدا کــرده اســت. تاکیــد 
داشــتیم کــه آثــار انتخابــی بــا موضوعــات مرتبــط 
ــاش  ــند. ت ــته باش ــی داش ــش همخوان ــا همای ب
کردیــم تــا مبنــا را بــر اســاس اجــرای عمــوم 
آثــار قــرار دهیــم و از رقابتــی کــردن همایــش 
ــتیم  ــی داش ــن تمرکززدای ــم و همچنی  دوری کردی
و اســتان های کشــور را نیــز در ایــن همایــش 

ــم.  ــل کردی دخی
تئاتــر  بین المللــی  همایــش  چهارمیــن  دبیــر 
خــرداد بــا بیــان اینکــه هــر گــروه تئاتــری حاضــر 
در ایــن همایــش بیــن ۳ تــا 6 اجــرا خواهــد 
داشــت، تصریــح کــرد: در مجمــوع 8 اثــر در شــهر 

ــد. ــد ش ــرا خواه ــران اج ته
20 ســاعت  نیــز  همایــش  ایــن  اختتامیــه    
ــهدای  ــزار ش ــار م ــاه در کن ــنبه 17 خردادم چهارش
ــد شــد. ایســنا ــری اجــرا خواه ــواص حــوزه هن غ

ســامان مقــدم از اوایــل تابســتان امســال ســاخت مجموعــه ای 
تاریخــی بــا نــام »دلدادگــی« را آغــاز خواهــد کــرد و ایــن روزها 

مشــغول انتخــاب لوکیشــن های آن اســت. 
بــه گــزارش مشــاور رســانه ای ایــن پــروژه، »دلدادگــی« عنــوان 
ــی ســامان مقــدم اســت  ــه کارگردان ــی ب مجموعــه ای تلویزیون
ــرار دارد  ــه ق ــگارش فیلمنام ــه ن ــال حاضــر در مرحل ــه در ح  ک
تابســتان  انجام گرفتــه،  برنامه ریزی هــای  اســاس  بــر  و 

ــت.  ــد رف ــن خواه ــل دوربی مقاب
مقــدم به تازگــی ســاخت »دیواربه دیــوار« را بــه پایــان رســانده 

و تــا دو مــاه دیگــر ایــن ســریال را کلیــد می زنــد. 
»دلدادگــی« بــه نویســندگی طــا معتضــدی، مضمونــی 
تاریخــی دارد و داســتانی عاشــقانه را در دل تاریــخ روایــت 
می کنــد. داســتان ایــن مجموعــه از مقطــع ســقوط احمدشــاه 

ــد.  ــد ش ــت خواه ــوی روای ــقوط پهل ــا س ت
از  یکــی  در  کامــل  طــور  بــه  فیلــم  ایــن  تصویربــرداری 
مقــدس  دفــاع  ســینمایی  شــهرک   اســتان های کشــور، 
ــا  ــن روزه ــازندگان ای ــود و س ــام می ش ــی انج ــهرک غزال و ش

ــتند.  ــر هس ــن های مدنظ ــد از لوکیش ــغول بازدی مش
ســامان مقــدم در کارنامــه تلویزیونــی خود ســاخت مجموعه هایی 
ــته  ــده داش ــر عه ــت« را ب ــمس العماره« و »پریدخ ــون »ش چ

اســت. 
ایــن کارگــردان در ســینما نیــز فیلــم »نهنــگ عنبــر، سلکشــن 
ــت دوم  ــت در نوب ــرار اس ــه ق ــران دارد ک ــاده اک ــا« را آم رؤی
ــه  ــی« ب ــد. »دلدادگ ــی درآی ــش عموم ــه نمای ــوروز ب ــران ن اک
تهیه کنندگــی حمیــد رحیمــی نــادی در ۴0 قســمت و بــه 

ســفارش ســیمافیلم تولیــد می شــود. خبــر فارســی

علیرضــا رضــاداد، دبیــر ســی امین جشــنواره فیلم هــای 
از  و جزئیــات  اطاعــات  آخریــن  نوجوانــان،  و  کــودکان 
ــزار  ــان برگ ــه در اصفه ــینمایی را ک ــداد س ــن روی ــزاری ای برگ

می شــود تشــریح کــرد. 
علیرضــا رضــاداد، دبیــر ســی امین جشــنواره فیلم هــای 
ــالن هایی  ــه س ــاره ب ــا اش ــان، ب ــان اصفه ــودکان و نوجوان ک
ــوان  ــده اند، عن ــز ش ــنواره تجهی ــن دوره از جش ــرای ای ــه ب ک
ــش بازســازی ســالن ۴ ســینما  ــاه پی ــک م ــرد: حــدود ی ک
ــا ســه ســالن  ــا در آنج ــام شــد. م ــان تم ــاغ در اصفه چهارب
بازسازی شــده داریــم کــه جــزو ســالن هایی اســت کــه 
بــرای جشــنواره انتخــاب شــده اند. ســالن فلســطین هــم کــه 
حــدود یــک ســالی اســت کــه بازســازی شــده و بهره بــرداری 
می شــود، بــه همیــن منظــور انتخــاب شــده و یکــی از 

آثــار ســی امین جشــنواره  ســالن های قطعــی نمایــش 
یــک  اســت.  اصفهــان  نوجوانــان  و  فیلم هــای کــودکان 
ــرداری  ــاده بهره ب ــم آم ــنتر ه ــه سیتی س ــالن در مجموع س
ــالن  ــاز 2 س ــاخت و س ــده و کار س ــاز ش ــت و کارش آغ اس
دیگــر هــم در حــال تمــام شــدن اســت. اگــر ایــن 2 ســالن 
بهره بــرداری شــود، جــزو ســینماهای جدیــدی خواهنــد بــود 
کــه آثــار جشــنواره در آنجــا بــه نمایــش درمی آینــد؛ در غیــر 
ــان اســت، جــزو  ــه در اصفه ــن صــورت 2 ســالن دیگــر ک ای
ســالن های نمایش دهنــده آثــار جشــنواره خواهنــد بــود 
کــه طــی چنــد روز آینــده بــا تعییــن تکلیــف وضعیــت ایــن 
ــور  ــه ط ــیم. ب ــدی می رس ــه جمع بن ــاره ب ــالن در این ب 2 س
ــی  ــنواره پیش بین ــار جش ــش آث ــرای نمای ــالن ب ــی 6 س کل

مهــر شــده اند. 

پس از ساخت »دیواربه دیوار«

سامان مقدم در مسیر »دلدادگی«
آخرین خبرها از جشنواره فیلم کودک

پیش بینی 6 سالن برای اکران آثار جشنواره در اصفهان
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معرفی سبک هنری

دادائیسم
در ســال های 1920 مکاتــب افراطــی در هنــر 
ــول  ــن محص ــش »دادا« ای ــت. گرای ــکل گرف ش
ــگ  ــی از جن ــی ناش ــای روان ــارها و تکان ه فش
ــه  ــر و انکارگرایان ــد هن ــش ض ــی اول، گرای جهان
ــن  ــه رو ای ــدان دنبال ــود. هنرمن )نیهیلیســتی( ب
ــه  ــود را ب ــر خ ــای عص ــه  ارزش ه ــت هم حرک
ســخره می گرفتنــد و معتقــد بودنــد کــه تمــدن 
معاصــر آن هــا، تمدنــی دیوانــه و بی منطــق 

ــت.  اس
»دادائیســت« ها  کار  مبنــای  کــه  آنجــا  از 
ــان  ــار ایش ــم آث ــیر و فه ــود، تفس ــی ب انکارگرای

دشــوار اســت. هرچنــد دادائیســم گرایشــی 
طــور  بــه   1922 ســال  در  و  بــود  زودگــذر 
بــر  امــا  رســید،  پایــان  بــه  غیرمنتظــره ای 
حرکت هــای هنــری بعــد از خــود تاثیــرات 

گذاشــت.  توجهــی  جالــب 
دادائیســم ماننــد تمــام ســبک های پیــش 
ــری  ــای بص ــی و هنره ــر نقاش ــاوه ب ــود ع از خ
و  موســیقی  تئاتــر،  ادبیــات،  و  شــعر  در 
ــت،  ــان دادائیس ــت. نقاش ــود یاف ــک نم گرافی
ــط  ــد خ ــتفاده از چن ــا اس ــا ب ــی هایی را تنه نقاش
نمایش هایــی  می کشــیدند.  معــوج  و  کــج 
ــرار  ــا تک ــا ب ــیقی تنه ــی و موس ــا بی معن واقع

ــت. ــد ن چن
معروف تریــن نقــاش ایــن ســبک مارســل 
ــزا  ــروف او مونالی ــر مع ــت. دو اث ــان اس دوش
ــمه را  ــا چش ــویی ی ــنگ دستش ــیبل و س ــا س ب

می تــوان نــام بــرد. 
دادا در نهــان تفکــری ساختارشــکن داشــت کــه 

ــر را می خواســت. ــی صــور هن ــر و دگرگون تغیی
عــده ای معتقدنــد کــه اصــل تفکــر دادا بــر ایــن 
ــک  ــط ی ــی فق ــک نقاش ــر ی ــا اگ ــه مث ــت ک اس
خــط باشــد، البتــه ایــن اســمش هنــر نیســت؛ 
ولــی ســعی دارد بفهمانــد کــه نقاشــی از همیــن 
خط هــا تشــکیل شــده اســت. پــس ایــن ضدهنر 

ــت  ــدی نیس ــز ب ــم چی ــر ه ــی ضدهن ــت؛ ول  اس
و الزم است! 

یــا  پیشــگام  هنــر  ســرفصل  دادائیســم 
ــت.  ــتم اس ــرن بیس ــری در ق ــم هن آوانگاردیس
تمــام آثــار انتزاعــی مــدرن غریــب و غیرطبیعــی 
و بــه گفتــه مخالفــان »اجــق وجــق«، چیــزی بــه 

ــتند.  ــکار هس ــب بده ــن مکت ای
ــک  ــیس ی ــه تأس ــت ها ن ــه دادائیس ــدف اولی ه
ــی  ــی دهن کج ــه نوع ــازه، بلک ــری ت ــب هن مکت
بــه عالــم هنــر بــود کــه آن را قابــی و دروغیــن 
و  بلرزانــد  می خواســت  دادا  می دانســتند. 

ــد.  ــوکه« کن »ش

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

قهوه سرد آقای نویسنده
نویسنده روزبه معین

قیمت 20000 تومان
انتشارات نیماژ

               

وقت سکوت
نویسنده لوییس مارتین سانتوس

مترجم ونداد جلیلی
قیمت 27000 تومان

انتشارات چشمه

مردی به نام اوه
نویسنده فردریک بکمان
مترجم فرناز تیمورازف
قیمت 23000 تومان

انتشارات نون

کوروش زارعی مطرح کرد:

درباره  شخصیت امام خمینی)ره( در عرصه نمایش کاری نکردیم

ــن  ــن ای ــان تدوی ــاده« از پای ــردان »ج کارگ
اثــر ســینمایی و آغــاز صداگذاری آن توســط 
آرش قاســمی گفــت. مجیــد اســماعیلی 
پارســا دربــاره آخریــن وضعیــت فیلــم 
ســینمایی »جــاده« گفــت: به تازگــی تدویــن 
ایــن اثــر توســط حمیــد نجفــی راد بــه پایان 
ــذاری آن  ــر صداگ ــال حاض ــیده و در ح رس
ــیقی  ــاخت موس ــمی، س ــط آرش قاس توس
توســط مســعود سخاوت دوســت و اصــاح 
رنــگ توســط حمیدرضــا فطوره چیــان در 

حــال انجــام اســت.
ــی  ــی اجتماع ــاده«، فیلم ــزود: »ج  وی اف
ــه  ــت ک ــوان اس ــتان دو ج ــر داس و روایتگ
قصــد مهاجــرت غیرقانونــی بــه یــک کشــور 
ــکات  ــل مش ــه دلی ــا ب ــد؛ ام ــر را دارن دیگ
مالــی بــرای رســیدن بــه هــدف خــود، 
ــد و راهــی  ماشــینی گران قیمــت را می دزدن
ــیر  ــن مس ــت در ای ــوند؛ در نهای ــرز می ش م

ــه  ــه آن هــا را ب دچــار مســائلی می شــوند ک
چالــش می کشــد. 

اســماعیلی پارســا بــا اشــاره بــه اینکــه 
فیلمــش تــا نیمــه خردادمــاه آمــاده نمایش 
تمــام داســتان  می شــود، عنــوان کــرد: 
ــه  ــم در جــاده روایــت می شــود؛ ب ــن فیل ای
ــاده«  ــم »ج ــم بگوی ــل می توان ــن دلی همی

ــت. ــت اس ــم در حرک ــک فیل ی

 ایــن کارگــردان در پایــان اظهــار کــرد: مــن 
ــم  ــک فیل ــه ی ــتم ک ــت داش ــه دوس همیش
ــود  ــم ب جــاده ای بســازم و همیشــه در ذهن
کــه داســتان زندگــی دو جــوان در یــک 
ــه همیــن دلیــل  ــم؛ ب ماشــین را روایــت کن

ــم.  ــاخت »جاده«رفت ــراغ س ــه س ب
ــاده«  ــینمایی »ج ــم س ــل فیل ــایر عوام س
ــماعیلی  ــد اس ــردان: مجی ــد از: کارگ عبارتن

اســماعیلی  نویســندگان: مجیــد  پارســا، 
مدیــر  عبــدی،  امیرمحمــد  پارســا، 
فیلمبــرداری:  هاشــم مــرادی، صدابــردار: 
شــکرهللا دامــوغ، طــراح گریــم: فرشــاد 
تندنویــس، طــراح صحنــه و لبــاس: مجیــد 
ــد نجفــی  ــن: حمی اســماعیلی پارســا، تدوی
راد، آهنگســاز: مســعود سخاوت دوســت، 
تهیه کننــده: عبــاس روزی طلــب، بازیگــران: 
یوســف صفــری، امیرمحمــد عبــدی، محمد 

رنجبــر و شــیوا محمــدی. خبرآنالیــن

»جاده« به صداگذاری رسید
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نقش فضای مجازی در بروز طالق
ــت:  ــد اس ــی، معتق ــناس اجتماع ــی، روان ش ــر مدرس دکت
ــود فرهنــگ مناســب در اســتفاده از شــبکه های مجــازی  نب
باعــث شــده تــا افــراد بــا فاصلــه گرفتــن از حقیقــت خــود 
ــه  ــاختگی را ب ــخصیت س ــک ش ــود از ی ــی خ ــور ذهن تص
عنــوان خویشــتن بــه دیگــران معرفــی کننــد. دکتــر مدرســی 
ــازی  ــای مج ــاخصه های فض ــن ش ــی از مهم تری ــت: یک گف
ــه  ــوری ک ــه ط ــن فضاســت؛ ب ــراد در ای ــت نداشــتن اف هوی
ــت  ــت و حقیق ــر از واقعی ــا یکدیگ ــاط ب ــن ارتب ــراد در حی اف
طــرف مقابــل بی اطــاع هســتند. وی در ادامــه افــزود: 
فضــای مجــازی، یکــی از مهم تریــن بســترهای شــکل گیری 
عشــق های رمانتیــک اســت؛ چــرا کــه بیشــتر افــراد در ایــن 
فضــا بــدون اطــاع از هویــت و شــخصیت یکدیگــر وارد 
ــی  ــناس اجتماع ــن روان ش ــوند. ای ــو می ش ــط گفت وگ محی
بــا اشــاره بــه فاصلــه فــرد از خویــش و پیامدهــای ناشــی از 
ایــن موضــوع عنــوان کــرد: فاصلــه فــرد از خویشــتن همــواره 
ســبب ایجــاد تــرس، اختــال شــخصیت و ناامنــی در افــراد 

می شــود. ایســنا

پاک سازی پسماندهای عفونی 
بیمارستان ها پیش از دفع

رئیــس مرکــز ســامت محیــط و کار وزارت بهداشــت گفــت: 
۹۰ درصــد بیمارســتان های کشــور بــه دســتگاه های غیرســوز 
ــماندهای  ــازی پس ــا پاک س ــا ب ــده اند ت ــز ش ــر مجه بی خط
عفونــی بیمارســتان ها، از خطرهــای احتمالــی جلوگیــری 
ــی از  ــماندهای عفون ــت: پس ــت گف ــرو صادق نی ــود. خس ش
خطرناک تریــن زباله هــای بیمارســتانی اســت کــه دفــع 
مســتقیم آن می توانــد منجــر بــه آلودگی هــای محیطــی 
ــک  ــس از تفکی ــرد: پ ــان ک ــود. وی خاطرنش ــانی ش و انس
ــا،  ــد و بی خطرســازی آن ه ــه تولی ــواع پســماندها در مرحل ان
پســماندهای پاک سازی شــده جهــت دفــع نهایــی، بــه 
شــهرداری تحویــل داده می شــود. وی عنــوان کــرد: مدیریــت 
ــط  ــتان ها توس ــی بیمارس ــماندهای عفون ــر پس ــارت ب و نظ
ــام  ــتان انج ــم در بیمارس ــط مقی ــت محی ــناس بهداش کارش
می شــود. ایــن نظارت هــا در ســطح دانشــگاه های علــوم 

پزشــکی کشــور ادامــه دارد. میــزان

 هالل احمر، بازوی قدرتمند دولت 
در امدادرسانی

ــات  ــه خدم ــر ضــرورت ارائ ــر ب ــت هال احم ــر کل جمعی دبی
ــوی  ــور از س ــروم کش ــق مح ــی در مناط ــتی و درمان بهداش
معاونــت بهداشــت، درمــان و توانبخشــی هــال  احمــر تاکیــد 
کــرد. مصطفــی محمدیــون بــه حضــور مســئوالن ایــن نهــاد 
در کنــار مــردم حادثه دیــده به ویــژه زلزلــه اخیــر بجنــورد و در 
روســتای قصــر قجــر اشــاره و اذعــان کــرد: بــا وجــود اینکــه 
مــردم زلزلــه زده هنــوز هــم شــرایط نامســاعدی داشــتند، امــا 
ــردم  ــار م ــدا در کن ــه از ابت ــادی ک ــا نه ــد تنه ــان می کردن اذع
ــه  ــا ارائ ــواره ب ــر هم ــال  احم ــت. ه ــر اس ــال  احم ــوده، ه ب
خدمــات مطلــوب بــه مــردم، بــازوان قدرتمنــد دولــت بــوده 
و مــردم هــم بــه  خوبــی بــه ســطح کیفیــت  خدماتــی کــه بــه 

ــتند. مهــر ــود، آگاه هس ــه می ش ــا ارائ آن ه

گزارش ویژه
 شیوع مصرف سیگار 

در بین دانشجویان دختر
دانشــجویان  روان  مدیــر کل مرکــز مشــاوره و ســامت 
ــن  ــه شــیوع مصــرف ســیگار در بی ــا اشــاره ب ــوم ب وزارت عل
ــیگار در  ــیدن س ــفانه کش ــت: متاس ــر گف ــجویان دخت دانش
حــال تبدیــل شــدن بــه یــک اپوزیســیون اجتماعــی و گاه یک 
ــد  ــن برخــی گروه هــای دانشــجویی اســت و بای ارزش در بی
اقداماتــی اساســی را بــرای پیشــگیری از اســتعمال دخانیــات 

ــت. ــه کار گرف ــگاه ها ب در دانش
 دکتــر حمیــد یعقوبــی اظهــار کــرد: اســتعمال ســیگار و قلیان 
کــه یکــی از موضوعــات حســاس و از معضــات بشــری در 
ســال های اخیــر اســت، پایه هــا و بنیان هــا جامعــه انســانی 

ــد.  ــد می کن را تهدی
وی در ادامــه تصریــح کــرد: اســتعمال ســیگار، یکــی از عوامل 
ــوده و  ــان ب ــژه جوان ــراد، به وی ــده ســامتی اف ــم تهدیدکنن مه
یکــی از اولویت هــای بهداشــت عمومــی بــرای کاهــش شــیوع 
ــان  ــدن جوان ــیگاری ش ــگیری از س ــیگار و پیش ــرف س مص
ــات  ــن افزایــش شــیوع مصــرف دخانی ــا وجــود ای اســت؛ ب
ــجویان  ــر دانش ــش اخی ــژه گرای ــجویان، به وی ــان دانش در می
ــده  ــه قاع ــد ک ــان می ده ــات نش ــرف دخانی ــه مص ــر ب دخت
ــای آموزشــی  ــم از ســوی محیط ه ــن مه ــرای ای بهنجــاری ب
طراحــی نشــده و متاســفانه کشــیدن ســیگار در حــال تبدیــل 
شــدن بــه یــک اپوزیســیون اجتماعــی و گاه یــک ارزش 
در بیــن برخــی گروه هــای دانشــجویی اســت. مدیــر کل 
مرکــز مشــاوره و ســامت روان دانشــجویان وزارت علــوم 
ــاه  ــا 1۰ خردادم ــادف ب ــه مص ــاله 31 م ــر س ــرد: ه ــد ک تاکی
 )WHO( بهداشــت  جهانــی  ســازمان  ســوی  از   ،13۹6
ــده و  ــه ش ــر گرفت ــات در نظ ــا دخانی ــارزه ب ــی مب روز جهان
شــعار امســال ســازمان بهداشــت جهانــی بــه مناســبت 
ــه  ــرای توســعه« اســت. ب ــدی ب ــات، تهدی ــن روز، »دخانی ای
ــوص  ــجویان درخص ــازی دانش ــی  آگاه س ــر یعقوب ــه دکت گفت
اطاعــات  افزایــش  دخانیــات،  بــا  مبــارزه  جهانــی   روز 
ــی  ــرای تشــخیص شــرایط بحران ــدی دانشــجویان ب و توانمن
و انتخــاب راهکارهــای بهینــه بــرای مقابلــه بــا آن و تشــویق 
ــیگار  ــرک س ــت ت ــک جه ــت کم ــت دریاف ــجویان جه دانش
بــرای خــود، خانــواده و دوستانشــان، از جملــه اهــداف 
ــات در  ــا دخانی ــارزه ب ــی مب ــای روز جهان ــزاری برنامه ه برگ
دانشگاه هاســت؛ بــه طــوری کــه دانشــجویان، کارکنــان و 

ــت. ــه اس ــن برنام ــدف ای ــه، ه ــگاه جامع ــتادان دانش اس
 وی گفــت: حقایقــی دربــاره ســیگار، آثــار اعتیــادآور نیکوتیــن 
اســتراتژی های تــرک مصــرف ســیگار، چگونــه می تــوان 
ــاری  ــادات رفت ــرد، ع ــه ک ــیگار غلب ــیدن س ــه کش ــر وسوس ب
مصــرف ســیگار، ســیگار و وزن، ســیگار و تندرســتی، ســیگار 
ــیگار  ــدون س ــی ب ــترس، زندگ ــق و اس ــا خل ــاط آن ب و ارتب
ــزش ــار لغ ــک ب ــط ی ــیگار و فق ــی، س ــادل زندگ ــی تع  بازیاب

انــواع راهکارهــای مقابلــه ای بــرای غلبــه بــر وسوســه مصــرف 
ســیگار و موقعیت هــای وسوســه انگیز از جملــه محتــوای 
پیشــنهادی بــه برنامه هــای روز جهانــی مبــارزه بــا دخانیــات 

اســت. خبرفارســی

کوتاه اخبار 
 ناکامی جاعالن در فروش 

ملک ۱۱۰ میلیارد ریالی
ــدی  ــان گفــت: اعضــای بان ــده انتظامــی اســتان اصفه فرمان
کــه بــا جعــل ســند، قصــد فــروش ملکــی خالــی از ســکنه را 
بــه ارزش 11۰ میلیــارد ریــال داشــتند، در عملیــات کارآگاهــان 
اداره جعــل و کاهبــرداری پلیــس آگاهــی دســتگیر شــدند. 

ــری  ــب خب ــی کس ــت: در پ ــی گف ــا آقاخان ــردار عبدالرض س
ــرای  ــند ب ــل س ــه جع ــدی در زمین ــت بان ــر فعالی ــی ب مبن
ــروش  ــق ف ــرداری از طری ــکنه و کاهب ــی از س ــاک خال ام
ــان  ــژه در دســتورکار کارآگاه ــه صــورت وی ــا، موضــوع ب آن ه
آگاهــی  پلیــس  و کاهبــرداری  بــا جعــل  مبــارزه  اداره 

ــت.  ــرار گرف ــان ق ــتان اصفه ــی اس ــی انتظام فرمانده
ــادی در  ــارت زی ــد مه ــن بان ــای ای ــه اعض ــان اینک ــا بی وی ب
تهیــه اســناد جعلــی داشــتند، گفــت: آن هــا بــا پرســه زنی در 
مناطــق بــاالی شــهر اقــدام بــه شناســایی امــاک گرانقیمــت 
خالــی از ســکنه کــرده و بــا اطمینــان از عــدم مراجعــه 
طوالنی مــدت صاحبــان ملــک، بــرای آن ســند جعلــی تهیــه 
ــاندند.  ــروش می رس ــه ف ــق آن را ب ــن طری ــد و از ای می کردن
ایــن مقــام مســئول عنــوان داشــت: ســرانجام بــا تحقیقــات 
گســترده کارآگاهــان اعضــای ایــن بانــد ســه نفــره در حالــی 
کــه قصــد داشــتند ملکــی گرانقیمــت واقــع در یکــی از نقــاط 
بــاالی شــهر اصفهــان را کــه دارای ارزشــی بالــغ بــر 11۰ میلیارد 
ریــال بــود، در یکــی از بنگاه هــای معامــات ملکــی بــه 
فــروش برســانند، دســتگیر و از آنــان یــک جلــد ســند بنچــاق 

جعلــی نیــز کشــف شــد. مهــر

 فوت 4 کارگر بر اثر 
سقوط در دستگاه خمیر کاغذ

ــگاه  ــکی دانش ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــز ح ــر مرک مدی
علــوم پزشــکی مشــهد از فــوت 4 کارگــر بــر اثــر ســقوط در 

دســتگاه خمیــر کاغــذ خبــر داد. 
وفایی نــژاد عنــوان کــرد: عصــر روز دوشــنبه حادثــه ای 
ــذ  ــر کاغ ــتگاه خمی ــه دس ــر ب ــقوط 4 کارگ ــر س ــی ب مبن
ــای  ــه نیروه ــه بافاصل ــد ک ــاع داده ش ــس اط ــه اورژان ب
اورژانــس بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند و مصدومــان را 
بــه بیمارســتان امــدادی مشــهد منتقــل کردنــد. وی افزود: 
ــوت  ــاد ف ــیب زی ــل آس ــه دلی ــر ب ــن 4 کارگ ــفانه ای متاس

ــدند. جــام جــم آنالیــن ش

 واژگونی پیکان وانت 
و دو کشته و مجروح

ســرهنگ خلجــی، معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی 
ــک دســتگاه  ــی ی ــر واژگون ــر اث ــت: ب ــزی، گف اســتان مرک
ــان-  ــور دلیج ــر ۲۹ مح ــت در کیلومت ــودروی پیکان وان خ
ــده  ــرد و رانن ــوت ک ــودرو ف ــین خ ــک سرنش ــان ی اصفه

مصــدوم شــد. 
ســرهنگ خلجــی افــزود: ایــن ســانحه روز گذشــته اتفــاق 
افتــاد و در بررســی کارشــناس تصادفــات پلیــس راه ایــن 
ســانحه بــه علــت بی توجهــی بــه جلــو راننــده خــودرو رخ 

داد. باشــگاه خبرنــگاران

کنش    وا

قائم مقام شهردار منطقه ۱ تهران   
در آستانه بیست وهشتمین سالگرد پاسداشت رحلت 

ملکوتی امام خمینی)ره(، شهرداری منطقه یک اقدام به 
آماده سازی مسیرهای منتهی به جماران برای حضور زائران 

بیت و حسینیه امام)ره( کرده است.

رئیس پژوهشگاه ابن سینا  
مراکز درمان ناباروری در دو دهه اخیر از لحاظ کمی 
رشد چشمگیری در بیمارستان ها و مراکز خصوصی 

و دانشگاهی داشته اند؛ اما عمده محدودیت این 
است که این درمان ها با توجه به نوع فناوری مورد 

استفاده و داروهای آن گران هستند.

سرپرست دبیرخانه گزینش وزارت آموزش 
و پرورش   

به احتمال قوی دوره های یکساله صاحیت 
حرفه ای پذیرفته شدگان در دانشگاه فرهنگیان از 

ابتدای مهر ماه شروع شود. قرار است یک آزمون 
جدید دیگر نیز در خردادماه برگزار شود. تاش 

می کنیم پذیرفته شدگان هر دو آزمون در مهرماه سر 
کاس های دانشگاه فرهنگیان بنشینند.

عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی 
ایران   

نرخ عفونت اچ آی وی با سرعت بیشتری نزد زنان 
در مقایسه با مردان در حال افزایش است و در 

میان زنان هم زنان جوان، بیشتر در معرض خطر 
قرار دارند. آنچه نگرانی ها را درباره ایدز در کشور 

ایران افزایش می دهد نسبت به سرعت رو به 
رشد تعداد موارد ابتا از طریق ارتباطات جنسی 

محافظت نشده در مقایسه با سایر روش های انتقال 
ویروس است که با آغاز »موج سوم ایدز« در ایران 

شناخته شده است.

مرکز آمار ایران   
بررسی آماری که سال های اخیر در کشور انجام 

شده نشان می دهد که در ماه رمضان آمار جرایمی 
شامل سرقت اتومبیل، لوازم داخل اتومبیل، 

جیب بری، قتل، راهزنی، سرقت منزل نسبت به 
ماه های دیگر کاهش محسوسی داشته است.

رئیس پلیس راهور ناجا   
داخل خودرو محدوده شخصی نیست و اگر کسی 

تظاهر به روزه خواری کرده یا کشف حجاب کند، 
پلیس با آن ها برخورد خواهد کرد و مطابق با قوانین 

و شئونات، متخلفان به دستگاه قضایی معرفی 
خواهند شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی   
بر اساس پیام رئیس جمهور و اعام دولت و 

همچنین برنامه ریزی های موجود این گونه به نظر 
می رسد که این اطمینان می تواند وجود داشته باشد 

که ما بر فقر پیروز شویم.

درگیری دایی ها و خواهرزاده ها رنگ خون گرفت

درگیــری فامیلــی بیــن 6 دایــی و 3 خواهــرزاده در 
ــه  ــا ب ــی از دایی ه ــل یک ــا قت ــران ب ــوذر ته ــارک اب پ

ــان رســید.  پای
ــک  ــوع ی ــورخ 4 خــرداد ۹6، وق در ســاعت ۲۲:۰۰ م
ــر –  ــه رهب ــته جمعی در منطق ــری دس ــزاع و درگی ن
پــارک ابــوذر بــه کانتــری 144 جوادیــه تهرانپــارس 

اعــام شــد.
بــا حضــور مأمــوران و انجــام تحقیقــات اولیــه 
مشــخص شــد کــه درگیــری بیــن دو گــروه از افاغنــه 
صــورت گرفتــه و طــی آن فــردی بــه نــام »حســین. 
ح« )3۵ ســاله( از ناحیــه چــپ قفســه ســینه مــورد 

اصابــت جســم تیــز قــرار گرفتــه اســت. 
در ســاعت ۲3:۰۰ مــورخ 4 خــرداد ۹6، از طریــق 
ــارس  ــری 144 تهرانپ ــه کانت ــان ب ــتان لواس بیمارس
درمانــی  اقدامــات  علی رغــم  کــه  شــد  اعــام 
»حســین. ح« بــه علــت شــدت جراحــت واردشــده 

ــت. ــرده اس ــوت ک ف
 بافاصلــه پرونــده مقدماتــی بــا موضــوع قتــل 
شــعبه  بازپــرس  دســتور  بــه  و  تشــکیل  عمــد 
پنجــم دادســرای ناحیــه ۲۷ تهــران، پرونــده جهــت 
ــل پلیــس  ــژه قت ــار اداره دهــم وی رســیدگی در اختی

ــت. ــرار گرف ــزرگ ق ــران ب ــی ته آگاه
ــه بیمارســتان  ــال »حســین. ح« ب ــا انتق ــان ب همزم
مأمــوران کانتــری 144 جوادیــه تهرانپــارس در همان 
شــب درگیــری و پیــش از اعــام خبــر فــوت مقتــول 
ــراد  ــایی اف ــه شناس ــدام ب ــتان، اق ــوی بیمارس از س
ــر از  ــتگیری ۸ نف ــری و دس ــزاع و درگی ــر در ن حاض
ــرزاده  ــن 3 خواه ــول و همچنی ــرادر مقت ــه ۵ ب جمل

ــد. ــا می کنن آن ه
ــه  ــی، کلی ــم آگاه ــه اداره ده ــده ب ــاع پرون ــا ارج ب
ــه اداره دهــم پلیــس آگاهــی  ــراد دستگیرشــده ب اف
کارآگاهــان اداره دهــم منتقــل و تحقیقــات از آن هــا 

آغــاز شــد.
۵ بــرادر مقتــول در اظهاراتــی مشــابه عنــوان داشــتند 
ــو  ــک س ــرادر( از ی ــا )6 ب ــن آن ه ــری بی ــه درگی  ک
و 3 خواهــرزاده آن هــا از ســوی دیگــر صــورت گرفتــه 
ــین. ح  ــام حس ــه ن ــرادر ب ــی از 6 ب ــی آن، یک و ط
توســط یکــی از خواهرزاده هــای آن هــا بــه نــام 

ــت. ــیده اس ــل رس ــه قت ــاله( ب ــس )۲۰ س وی

ــه  ــر هرگون ــه منک ــات اولی ــه در تحقیق ــس« ک »وی
ارتــکاب جنایــت و قتــل دایــی خــود شــده بــود، در 
ادامــه تحقیقــات پلیســی لــب بــه اعتــراف گشــود و 
در ســاعت 1۰:۰۰ مــورخ ۸ خــرداد ۹6 بــه قتــل یکــی 

ــرد. ــراف ک ــود اعت ــای خ از دایی ه
ــه  ــرای آنک ــت: ب ــوان داش ــش عن ــم در اعترافات مته
ــع از کشــته شــدن خــود توســط دایــی حســین  مان
)مقتــول( شــوم، در یــک لحظــه توانســتم چاقــو را از 
دســتش بگیــرم و ضربــه ای را بــه ســمتش بزنــم که 
چاقــو بــه ســینه اش برخــورد کــرد؛ بافاصلــه مــن بــه 
همــراه دو بــرادرم محــل را تــرک کردیــم؛ امــا پس از 

دقایقــی توســط مأمــوران دســتگیر شــدیم.
متهــم درخصــوص چگونگــی آغــاز درگیــری نیــز بــه 
کارآگاهــان گفــت: بــه همــراه برادرانم در خانــه بودیم 
 کــه دایــی حســین )مقتــول( با مــادرم تمــاس گرفت 
 و از او خواســت تــا بــا مــن بــه پــارک بــرود 
و درخصــوص برخــی اختافــات کــه از مدت هــا 
پیــش مبیــن مــا ایجــاد شــده بــود، صحبــت کــرده 

ــم. ــل کنی ــل و فص ــه ح ــرای همیش ــوع را ب و موض
بــروم  پــارک  بــه  تــا  از مــن خواســت   مــادرم 
ــن  ــت م ــن نی ــه ای ــم؛ ب ــتی کن ــرادرش آش ــا ب و ب
بــه ســمت پــارک رفتــم و دو بــرادرم نیــز بــه 
ــارک  ــل پ ــا در داخ ــد؛ ام ــه راه افتادن ــن ب ــال م دنب
ناگهــان متوجــه شــدیم کــه تمامــی دایی هــا )6 
ــد  ــا قص ــع آن ه ــتند و در واق ــا هس ــی( در آنج دای
 و نیــت دیگــری بــرای کشــاندن مــا بــه آنجــا 

داشته اند.
ــه کتــک  ــه محــض مشــاهده مــا، آن هــا شــروع ب ب
ــا  ــه شــدت از آن ه ــه ب ــی ک ــد؛ در حال ــا کردن زدن م
ــو  ــه توانســتم چاق ــک لحظ ــک می خــوردم، در ی کت
را از دســت مقتــول خــارج کــرده و ضربــه ای را بــا آن 

بــه ســمت دایــی حســین بزنــم و ... .
ــا  ــارزه ب ســرهنگ کارآگاه حمیــد مکــرم، معــاون مب
ــا اعــام ایــن خبــر  جرائــم جنایــی تهــران بــزرگ، ب
ــه  ــم ب ــح مته ــراف صری ــه اعت ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ــوی  ــت از س ــت موق ــرار بازداش ــت، ق ــکاب جنای ارت
بازپــرس پرونــده و متهــم جهــت انجــام تحقیقــات 
ــس  ــل پلی ــژه قت ــم وی ــار اداره ده ــی در اختی تکمیل

ــه اســت. رکنــا ــرار گرفت ــزرگ ق ــران ب ــی ته آگاه

دختــر نوجــوان کــه بــه همــراه مــادرش دسیســه قتــل پــدر 
خانــواده را طراحــی و اجــرا کــرده بــود، پــس از نقــض حکــم 
اعــدام در دیــوان عالــی کشــور، بــرای دومیــن بــار پــای میــز 
محاکمــه ایســتاد. ایــن در حالــی اســت کــه مــادرش پیــش 

از ایــن بــه قصــاص محکــوم شــده بــود. 
در جلســه محاکمــه، دو بــرادر جــوان ایــن دختــر، خواســتار 
ــرای  ــز ب ــر نی ــا پیش ت ــدند. آن ه ــان ش ــاص خواهرش قص

ــد.  ــرده بودن مادرشــان درخواســت قصــاص ک
رســیدگی بــه ایــن پرونــده هولنــاک از ۲۸ خــرداد ســال ۹۰ 
بــا کشــف جســد خونیــن مــرد ۵۰ ســاله ای بــه نــام »ایرج« 
در یکــی از خیابان هــای محلــه نظام آبــاد تهــران آغــاز شــد.

ــه مشــخص شــد  پــس از حضــور مأمــوران در محــل حادث
ــه  ــو ب ــدد چاق ــای متع ــت ضربه ه ــا اصاب ــرا ب ــی ماج قربان
ــازه  ــه جن ــل ک ــی مح ــی از اهال ــت. یک ــیده اس ــل رس قت
پتوپیــچ را در خیابــان دیــده و بــا پلیــس تمــاس گرفتــه بود، 
بــه کارآگاهــان گفــت: »دقایقــی پیــش مــادر و دختــری را 
کــه خانه شــان کمــی دورتــر از اینجاســت، دیــدم کــه جســد 

ــد. ــد و فــرار کردن خونیــن را در کوچــه انداختن
 اعتراف هولناک مادر و دختر

ــیک  ــرس کش ــتور بازپ ــا دس ــان ب ــب کارآگاه ــن ترتی بدی
جنایــی حاضــر در صحنــه قتــل، راهــی خانــه مدنظــر شــدند 
ــد.  ــتگیر کردن ــاله اش را دس ــر 16 س ــال و دخت و زن میانس
ــراف  ــل اعت ــه قت ــی ب ــی مقدمات ــز در بازجویی های ــا نی آن ه

ــد. کردن
بدیــن  ترتیــب کیفرخواســت هــر دو متهــم بــه اتهــام 
مشــارکت در قتــل صــادر شــد و بــرای رســیدگی در اختیــار 
شــعبه 113 وقــت دادگاه کیفــری اســتان تهــران قــرار گرفت.

 حکم قصاص برای مادر و دختر
متهمــان پــس از محاکمــه و اعتــراف صریــح بــه قتــل و بــا 
توجــه بــه درخواســت قصــاص اولیــای دم )دو پســر جــوان 
ــه قصــاص محکــوم شــدند.  و خواهــران مقتــول( هــر دو ب
ســپس پرونــده بــرای تأییــد نهایــی حکــم بــه دیــوان عالــی 
کشــور رفــت؛ امــا قضــات پــس از بررســی های الزم حکــم 
قصــاص ناهید- همســر 44 ســاله مقتــول- را تأییــد کردند. 
ولــی بــا توجــه بــه اینکــه دختر نوجــوان 16 ســاله بــود، حکم 
قصــاص او را نقــض کردنــد. ایــن در حالــی بــود کــه پزشــکی 
قانونــی نیــز ســامت روانــی دختــر را تأییــد کــرد. پــس از 
 نقــض حکــم دختــر مقتــول، او بــار دیگــر از کانــون اصــاح 
و تربیــت بــه شــعبه دوم دادگاه کیفــری اســتان تهــران 
منتقــل و در جلســه ای بــه ریاســت قاضــی زالــی و بــا حضور 
قاضــی ابراهیــم اســامی – مستشــار دادگاه- محاکمــه 

شــد.
 اگر نمی بخشید، زودتر اعدامم کنید

در آغــاز جلســه، دادیــار غامــی - نماینــده دادســتان تهران- 
متــن کیفرخواســت نــدا را خوانــد و او را بــه اتهــام مشــارکت 
در قتــل عمــد پــدرش مجــرم شــناخت و خواســتار مجــازات 

او بــر اســاس قانــون مجــازات اســامی شــد.
از قضــات دادگاه خواســتار قصــاص  بــرادر  ســپس دو 
خواهرشــان شــدند. آنــگاه نــدا در جایــگاه متهمــان ایســتاد 
و در حالــی کــه اشــک می ریخــت، ضمــن اظهــار ندامــت و 

پشــیمانی، دربــاره قتــل گفــت: چنــد وقــت پیــش از 
ــودم و  ــده ب ــت ش ــری دوس ــا پس ــدرم، ب ــل پ ــرای قت ماج
ــا او ازدواج کنــم. بــه همیــن دلیــل موضــوع  می خواســتم ب
را بــه پــدرم گفتــم؛ امــا او بــه شــدت مخالفــت کــرد؛ ضمــن 
ــرای  ــرد. ب ــت می ک ــادرم را اذی ــن و م ــه م ــه او همیش اینک
همیــن مــن و مــادرم کــه از رفتارهــای پــدرم خســته شــده 
بودیــم، نقشــه قتلــش را کشــیدیم. اول قــرص برنــج 
خریدیــم و مقــداری در غذایــش ریختیــم؛ امــا وقتــی غــذا را 

ــاد.  ــش نیفت ــی برای خــورد، اتفاق
دفعــه بعــد مــرگ مــوش خریدیــم و در کشــک بادمجانــش 
ریختیــم کــه آن را نخــورد. باالخــره مقــداری قــرص خــواب 
ــوش  ــار بیه ــه این ب ــم ک ــربت ریختی ــم و در ش ــه کردی تهی

شــد. 
ــن  ــم. م ــواب رفتی ــاق خ ــه ات ــادرم ب ــراه م ــس از آن هم پ
ــو  ــا چاق ــادرم ب ــدرم گذاشــتم و م ــی را روی دهــان پ متکای

ــرد.  ــت ک ــدرم مقاوم ــا پ ــه او زد؛ ام ــه ب ــد ضرب چن
همــان موقــع در حالــی کــه بــه شــدت عصبانــی بــودم، چاقو 
ــی  ــدرم زدم. وقت ــه پ ــه ب ــن ضرب ــا آن چندی ــم و ب را گرفت
کشــته شــد، همــراه مــادرم جســدش را در پتــو پیچیدیــم و 

ــم.  ــان رهایــش کردی در تاریکــی خیاب
ــی دادم  ــه انجــام م ــه متوجــه کاری ک ــد آن لحظ ــاور کنی  ب
نبــودم. حــاال هــم اتهامــم را قبــول دارم و می دانــم اشــتباه 
بزرگــی مرتکــب شــده ام و مســتحق مــرگ هســتم؛ امــا بــا 
التمــاس از بــرادران تقاضــای بخشــش دارم. ولــی اگــر قــرار 
ــم  ــر اعدام ــم زودت ــد، خواهــش می کن اســت قصاصــم کنن

ــم!  ــون بمان ــم در کان کنیــد. چــرا کــه دیگــر نمی توان
ــر آزاد شــوی  ــی از او پرســید: اگ ــع قاضــی زال ــن موق در ای

ــد؟  ــو را نمی پذیرن ــه ت ــت ک ــی روی؟ برادران ــا م کج
ــود، گفــت:  ــده ب ــه در گلویــش مان ــام بغضــی ک ــا تم ــدا ب ن
مطمئنــم در ایــن دنیــای بــزرگ، جایــی بــرای مــن هــم پیدا 
می شــود. اگــر آزاد شــوم می خواهــم بــروم بهزیســتی. اگــر 
ــا ســابقه ای کــه دارم،  ــد ب ــال کار! هرچن نشــد، مــی روم دنب
ــا ایــن وضعیــت  ــم ب ــه مــن کار نمی دهــد! نمی دان کســی ب
چــه کنــم. پــس آقــای قاضــی زودتــر اعدامــم کنیــد تــا از 
ــر  ــن دیگ ــم. م ــارش هســتم، نجــات یاب ــه گرفت برزخــی ک
کســی را در ایــن دنیــا نــدارم. مــن دیگــر امیــدی بــه آینــده 
ــم چــه  ــای قصــاص اســت و نمی دان ــدارم. مــادرم هــم پ ن

سرنوشــتی در انتظــارم اســت.
 پــس از پایــان اظهــارات نــدا، قضــات از برادرانش خواســتند 
در صــورت امــکان از قصــاص خواهرشــان بگذرنــد؛ امــا 
آن هــا همچنــان بــر اجــرای حکــم قصــاص تأکیــد کردنــد. 
فاضلــی، دادیــار کانــون اصــاح و تربیــت، نیــز دربــاره 
ــن مــدت  ــر جــوان در ای ــدا گفــت: دخت ــت روحــی ن وضعی
ــه  ــدام ب ــار اق ــن ب ــی چندی ــی نداشــته و حت وضیعــت خوب
خودکشــی کــرده اســت. از نظــر مــا او بــه شــدت از جرمــی 
کــه مرتکــب شــده، متنبــه شــده و در دادگاه وجدانــش، بــه 
کیفــر ســختی مبتــا شــده اســت. امیدواریــم اولیــای دم در 
ــند. ــان را ببخش ــد و خواهرش ــر کنن ــان تجدیدنظ تصمیم ش

پــس از پایــان اظهــارات متهــم، قضــات نیز وارد شــور شــدند 
تــا حکمشــان را صــادر کننــد. جــام جــم آنالین
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خردادمــاه ســال ۹۵ بــود کــه فــروش ســؤاالت 
درس آمادگــی دفاعــی کــه بــه صــورت هماهنــگ 
ــا  ــن ماجــرا ت برگــزار می شــد، خبرســاز شــد. ای
ــه  ــا ب ــای پلیــس فت حــدی پیــش رفــت کــه پ
ماجــرا بــاز شــد و تحقیقــات در ایــن رابطــه بــه 
ــه در نهایــت مــدارک  پلیــس ســپرده شــد. البت
ــد  ــان ده ــه نش ــد ک ــت نیام ــه دس ــتدلی ب مس
ــائبه  ــا ش ــت؛ ام ــه اس ــو رفت ــؤاالت ل ــا س واقع
ــه  ــت ک ــی سال هاس ــؤاالت امتحان ــروش س ف
وجــود دارد. بــا گســترش فضــای مجــازی 
ــده  ــاز ش ــا ب ــن فض ــه ای ــان ب ــای سؤال فروش پ
ــر روز  ــددی ه ــت متع ــز و درش ــای ری و کانال ه
ــی را  ــه ســؤاالت امتحــان نهای ــد ک ــا می کنن ادع
در اختیــار دارنــد و حاضرنــد در ازای مبلغــی، 

ــانند. ــروش برس ــه ف ــؤاالت را ب ــن س ای
 دعوت به اعتراض

یکــی دیگــر از نــکات جالــب توجــه در ایــن 
تجمــع  بــه  دانش آمــوزان  دعــوت   کانال هــا 
و اعتراضــات دانش آمــوزی بــه امتحانــات بــود. 
ایــن کانال هــا در کنــار ادعــای فــروش ســؤاالت، 
دانش آمــوزان را بــه شــرکت در تجمعــات و 
می کردنــد.  دعــوت  اعتراضــات  از  نترســیدن 
در کنــار ایــن کانال هــا، گروه هــای تلگرامــی 
دانش آمــوزی بســیاری نیــز وجــود داشــتند 

ــام رد  ــزاران پی ــش از ه ــه بی ــا روزان ــه در آن ه ک
و بــدل می شــد و در میــان پیام هایــی کــه 
ــؤاالت  ــد س ــری خری ــد، پیگی ــال می کردن ارس
ــوزان ســوم  ــه چشــم می خــورد. دانش آم ــز ب نی
دبیرســتانی زیــادی در حاشــیه ایــن اعتراضــات 
ــات  ــا تجمع ــی ی ــبکه های اجتماع ــق ش از طری
بــا هــم آشــنا شــدند و در میــان هــزاران پیامــی 
ــری  ــد پیگی ــد، می ش ــر می دادن ــه یکدیگ ــه ب ک
ــؤاالت  ــد س ــرای خری ــوزان را ب ــدی دانش آم ج

ــد. ــات دی و تجمع
 سال تحصیلی 95-96

بــازار  هماننــد ســال گذشــته  نیــز  امســال 
ــان داغ اســت. کانال هــای  سؤال فروشــی همچن
ــون در حــال فعالیــت  ــی هم اکن تلگرامــی فراوان
هســتند کــه ادعــا می کننــد ســؤاالت امتحانــات 
ایــن کانال هــا  دارنــد.  اختیــار  در  را  نهایــی 
ــا قیمــت 1۰۰  ــه ســؤاالت را ب ــد ک ــوان می کنن عن
ــی  ــی کانال های ــند؛ حت ــان می فروش ــزار توم ه
هســتند کــه حاضرنــد بــا مبالغــی بســیار کمتــر 
ســؤاالت را در اختیــار دانش آمــوزان قــرار دهنــد.

 کالهبرداری یا واقعیت؟
ــا  ــن کانال ه ــا نحــوه کار ای ــرای آشــنایی ب ــا ب م
ــان  ــم و خواه ــاس گرفتی ــا تم ــی از آن ه ــا یک ب
از دروس شــدیم.  ســؤاالت امتحانــی یکــی 
فروشــنده ادعــا می کــرد کــه رابط هایــی در 
آمــوزش و پــرورش دارد کــه می تواننــد ســؤاالت 

را بــه بیــرون درز دهنــد. او بــرای یکــی از دروس 
ــت  ــان می خواس ــزار توم ــغ ۲۰۰ ه ــکل مبل مش
ــه  ــاب او کارت ب ــه حس ــد ب ــغ بای ــن مبل ــه ای ک
زد  حــدس  می شــد  البتــه  می شــد؛  کارت 
ــه او نیســت  کــه ایــن حســاب قطعــا متعلــق ب
و احتمــاال از شــخصی بی خبــر از همــه جــا 
ــا  ــخص ادع ــن ش ــت. ای ــده اس ــداری ش خری
می کــرد کــه ســؤاالت را یکســاعت قبــل از 
امتحــان از طریــق تلگــرام بــرای مــا می فرســتد. 
ــه دســت  ــاره نحــوه ســاز و کار ب وقتــی از او درب
آوردن ســؤاالت و تضمیــن صحــت ســؤاالت 
پرســیدیم، پاســخ های نــه چنــدان واضحــی 
ــن  ــا باعــث شــد ای ــم و اصــرار م دریافــت کردی
فــرد مــا را بافاصلــه بــاک کنــد. کامــا واضــح 
ــت و  ــش نیس ــیادی بی ــرد ش ــن ف ــه ای ــود ک ب
تنهــا هدفــش هــم کاهبــرداری بــود؛ امــا ایــن 
ــوز  ــد دانش آم ــا چن ــا ب ــود. م ــرا نب ــام ماج تم
ــد، در  ــرده بودن ــتفاده ک ــیوه اس ــن ش ــه از ای ک
دانش آمــوزی گفت وگــو  گروه هــای  از   یکــی 

کردیم. 
می کــرد  ادعــا  دانش آمــوزان  ایــن  از  یکــی 
ســواالتی کــه دریافــت کــرده تقریبــا ۷۰-6۰ 
درصــد ســؤاالت امتحانــی بــوده؛ البتــه نــه عینــا 

ــابه.  ــی مش ــؤاالت، ول ــان س هم
کــه  می کردنــد  ادعــا  دیگــر  دانش آمــوزان 
در مــواردی بافاصلــه پــس از ریختــن پــول 

ســؤال فروش غیبــش زده و دیگــر دستشــان 
بــه جایــی بنــد نبــوده و بــه دلیــل اینکــه ایــن کار 
ــکایت  ــال ش ــت، بی خی ــی اس ــا غیرقانون اساس

کــردن شــده اند.
 بعضــی دیگــر هــم می گفتنــد طبــق قــرار یــک 
ســاعت قبــل از امتحــان ســؤاالت و جواب هــا را 
ــده اند  ــه ش ــدا متوج ــا بع ــد؛ ام ــت کرده ان دریاف
ــه ســال های قبــل  ــوط ب کــه ایــن ســؤاالت مرب
بــوده و ربطــی بــه امتحان امسالشــان نداشــته و 
تنهــا در بعضــی مواقــع یــک یــا دو ســال کامــا 
تصادفــی شــبیه ســؤاالت امســال بــود کــه ایــن 
هــم چیــز چنــدان عجیبــی نیســت و هــر ســال 
از  ســؤاالت  معمــوال  زیــرا  می افتــد؛  اتفــاق 

ــود. ــاب می ش ــا انتخ ــم درس ه ــث مه مباح
واقعیــت این اســت کــه تقریبا ۹۹ درصــد افرادی 
ــیاد  ــد، ش ــؤاالت را دارن ــروش س ــای ف ــه ادع  ک
درصــد  یــک  آن  هســتند.  کاهبــردار  و 
باقی مانــده هــم واقعــا معلــوم نیســت کــه 
چطــور بــه ســؤاالت دسترســی دارنــد. احتمــال 
اول اینکــه شــاید افــراد ســودجویی وجــود 
دارنــد کــه در زمــان چــاپ و تکثیــر ســؤاالت یــا 
ــؤال ها  ــه س ــی ب ــد نگاه ــا می توانن ــال آن ه انتق
بــه  بیشــتر  کــه  دوم  احتمــال  و  بیندازنــد 
ــراد  ــا اف ــه این ه ــت، اینک ــک اس ــت نزدی واقعی
باهــوش و باتجربــه ای هســتند کــه بــر اســاس 
روال امتحانــات، می تواننــد مقــدار زیــادی از 

ســؤاالت را حــدس بزننــد و بــه صــورت تقریبــی 
ســواالتی را کــه فکــر می کننــد ممکــن اســت در 
امتحــان بیایــد، منتشــر می کننــد. البتــه واضــح 
افــراد، کتاب هــای  ایــن  اســاس کار  اســت 
دانش آمــوزی  اگــر  و  اســت  کمک درســی 
زرنــگ باشــد بــا خریــدن یــک کتــاب ۲۰ هــزار 
ــؤاالت ۲۰۰  ــر از س ــی بهت ــد خیل ــی می توان تومان

ــرد. ــه بگی ــراد نتیج ــن اف ــی ای ــزار تومان ه
در انتهــا بایــد گفــت سیســتم آموزشــی مــا 
ــر پایــه  ــه کــه بارهــا عنــوان کرده ایــم ب همان گون
ــال  ــا در ح ــوزان م ــت و دانش آم ــات اس حفظی
ــه دســتگاه های ضبــط هســتند  تبدیــل شــدن ب
کــه تنهــا آنچــه را شــنیده اند، تکــرار می کننــد؛ در 
حالــی کــه تحصیــل در دنیــا بــه ســمت خاقیت 
و عمــل تغییــر مســیر داده و دیگــر نمــره تئــوری 

ــدارد. ارزشــی در بســیاری از دروس ن
 امیدواریــم بــا تغییــر سیســتم آموزشــی بســاط 
راحت طلــب  دانش آمــوزان  و  سؤال فروشــی 
نیــز برچیــده شــود و شــاهد ظهــور نســلی خــاق 
و بــه معنــای واقعــی کلمــه دانش آمــوز باشــیم. 

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از پدیده فروش سؤاالت امتحانی

سؤال فروشی، شایعه یا واقعیت؟

ــت: در  ــس گف ــی مجل ــیون اجتماع ــه کمیس ــو هیئت رئیس عض
شــرایط کنونــی طــاق توافقــی عــاوه بــر کانشــهرها در روســتاها 

رواج چشــمگیری پیــدا کــرده اســت.
 روح هللا بابایــی بــا مثبــت ارزیابــی کــردن اقــدام ســازمان 
بهزیســتی در راه انــدازی ســامانه ثبــت مداخــات طــاق افــزود: 
واقعیــت ایــن اســت کــه وضعیــت طــاق در کشــور نگران کننــده 
اســت تــا جایــی کــه طاق هــا عــاوه بــر کانشــهرها، بــه 

ــت.  ــده اس ــیده ش ــز کش ــتاها نی روس
وی ادامــه داد: متاســفانه طــاق توافقــی نیــز رواج زیــادی پیــدا 
ــرای  ــد زنــگ خطــری جــدی ب کــرده کــه ایــن موضــوع می توان

ــرای آن چاره اندیشــی شــود.  ــد ب ــه شــمار رود و بای جامعــه ب
بابایــی تصریــح کــرد: انجــام مشــاوره ها بــرای کاهــش طــاق در 
کشــور از ضرورت هــای جامعــه بــه شــمار مــی رود و بــر اســاس 
آنچــه اعــام شــده، اجــرای پایلــوت آن در ۵ اســتان نتیجه بخش 

بــوده اســت. وی یــادآور شــد: اگرچــه انجــام مشــاوره پیــش از 
ــش از  ــت پی ــا الزم اس ــت، ام ــی اس ــدام مثبت ــاق، اق ــت ط ثب
ــرد؛  ــورت گی ــن ص ــرای زوجی ــاوره هایی ب ــا، مش ــام ازدواج ه انج
ایــن اقــدام می توانــد تأثیــر چشــمگیری در کاهــش طــاق 

داشــته باشــد.
 بابایــی تاکیــد کــرد: ایــن واقعیــت کــه پیشــگیری بهتــر از درمــان 
ــه ای  ــه گون ــد؛ ب ــز صــدق می کن ــرای معضــل طــاق نی اســت، ب
کــه انجــام مشــاوره پیــش از طــاق، نوعــی درمــان اســت؛ امــا 
انجــام مشــاوره پیــش از ازدواج نوعــی پیشــگیری اســت. عضــو 
هیئت رئیســه کمیســیون اجتماعــی مجلــس گفــت: بایــد همــه 
دســتگاه های مســئول بــه کاهــش طــاق در کشــور کمــک کننــد 
و ایــن مســئولیت بــه تنهایــی نبایــد بر دوش ســازمان بهزیســتی 
باشــد؛ لــذا بایــد نهادهــای متولــی در کنــار بهزیســتی وارد عمــل 

شــوند و بــه رفــع ایــن معضــل کمــک کننــد. خانــه ملــت

مســائل  از جملــه  مختلــف  اشــکال  بــه  اســترس 
اقتصــادی، اجتماعــی، از دســت دادن شــغل، شکســت 
در ازدواج یــا امــور اجتماعــی، می توانــد بــه عنــوان 
عاملــی در تشــدید بیمــاری ام اس دخالت داشــته باشــد. 
علمــی  رئیــس کمیتــه  معتمــد،  دکتــر محمدرضــا 
ــراز  ــب و اب ــن مطل ــان ای ــا بی ــران، ب ــن ام اس ای انجم
ــت: در  ــور گف ــاری ام اس در کش ــش بیم ــف از افزای تأس
ــد  ــان می ده ــا نش ــات و آماره ــر مطالع ــال های اخی س
بیمــاری ام اس در حــال افزایــش اســت و ایــن مختــص 
بــه ایــران نیســت؛ در کشــورهای منطقــه و همســایه مــا 
ــد کــه از نظــر جغرافــی  هــم کــه جــزو کشــورهایی بودن
شــیوع کــم بیمــاری را داشــتند، در ســال های اخیــر ایــن 

ــت.  ــش اس ــال افزای ــاری در ح بیم
ــاری ام اس  ــیوع بیم ــل ش ــه دلی ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب

ــئله  ــن مس ــل ای ــرد: دلی ــح ک ــت، تصری ــخص نیس مش
دقیقــا مشــخص نیســت؛ قطعــا فاکتورهــای مختلفــی 
ــی  ــائل آب و هوای ــت مس ــن اس ــد؛ ممک ــت دارن دخال
تغذیــه ای و ژنتیکــی در آن دخالــت داشــته باشــند؛ ولــی 
فاکتــور دقیقــی بــرای علــت بیمــاری و افزایــش آن در 

ــدارد.  ــود ن ــر وج ــال های اخی س
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــتر داروهــای مربــوط 
بــه بیمــاران ام اس تحــت پوشــش بیمــه ای اســت 
ایــران سیســتم  خاطرنشــان شــد: خوشــبختانه در 
درمانــی در قالــب داروهــا، جــزو پوشــش بیمــه ای 
ــت  ــه تح ــت ک ــد اس ــه داروی جدی ــا س ــتند و تنه هس
پوشــش بیمــه  نیســتند. بــا تاشــی کــه انجمــن ام اس 
بــا وزارت بهداشــت دارد، در ماه هــای آتــی ایــن داروهــا 
ــد. ایســنا ــرار می گیرن ــه ای ق ــش بیم ــت پوش ــز تح نی

بیمه 3 داروی جدید ام اس در ماه های آتیافزایش طالق توافقی در روستاها
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   ترفندهای خانه داری
کارهایتان را راحت تر انجام دهید

 می توانید نصف قاشق غذاخوری نشاسته ذرت را با 
یک قاشق غذاخوری آرد گندم جایگزین کنید.

 یــک قاشــق غذاخــوری گیاهــان تــازه و خردشــده را بــا 
یــک قاشــق چای خــوری گیــاه خشــک جایگزیــن کنیــد.

 یــک حبــه ســیر را بــا یک هشــتم قاشــق چای خــوری 
پــودر ســیر جایگزیــن کنید.

ــه  ــدا آن را ب ــک، ابت ــوه خش ــردن می ــرد ک ــرای خ  ب
ــا  ــپس ب ــد؛ س ــرار دهی ــال ق ــاعت در یخچ ــدت نیم س م
ــد. ــرد کنی ــد، خ ــه آن را در آب داغ فروکرده ای ــی ک چاقوی

 قبــل از جوشــاندن تخم مــرغ بــا ســوزن یــک ســوراخ 
کوچــک در پوســت آن ایجــاد کنیــد تــا راحت تــر پوســت 

. د شو
 بــرای هــر یــک کیلوگــرم برنــج خــام، پنــج گــرم پــودر 
ــج  ــه برن ــد و ب ــازک بریزی ــای خشــک را در کیســه ن نعن

اضافــه کنیــد تــا در آن حشــره رشــد نکنــد.
 بــا آب برنــج آبکش شــده، ســوپ یــا عدســی درســت 

. کنید
 هنــگام جوشــیدن شــیر، یــک قاشــق یــا مالقــه در آن 

قــرار دهیــد تــا ســر نــرود.
 لیمــوی تــازه ســفت را بــه مدت ۵ تــا ۱۰ دقیقــه در آب 

ولــرم قــرار دهیــد تــا نرم شــود. 
khorasannews.com

   سالم باشیم
 آزمایشی مهم برای مردان 

باالی ۵۰ سال
ــرای  ــوژی، ب ــص اورول ــی، متخص ــن ضیای ــید امیرمحس س
انجــام آزمایشــی بــرای آقایــان بــاالی ۵۰ ســال، جهــت 
ایرانــی  مــردان  در  شــایع  ســرطان  دومیــن  تشــخیص 

عنــوان کــرد. را  توصیه هایــی 
ــره  ــتمین کنگ ــیه بیس ــی در حاش ــن ضیای ــید امیرمحس س
انجمــن اورولــوژی ایــران دربــاره یــک توصیــه مهــم بــه مردان 
اظهــار داشــت: اورولوژیســت ها هــر ســال در اســفندماه و در 
ــرای مــردان انجــام  روز جهانــی اورولــوژی ویزیــت رایــگان ب
ــم در  ــن رابطــه یکــی از بیماری هــای مه ــه در ای ــد ک می دهن
ــردان  ــه م ــد هم ــه بای ــردان، ســرطان پروســتات اســت ک م

بــاالی ۵۰ ســال بــه انجــام آزمایــش آن همــت کننــد.
ــی  ــردان ایران ــتات در م ــرطان پروس ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
دومیــن ســرطان شــایع اســت، ادامــه داد: البتــه نبایــد افــراد 
از ایــن نظــر بترســند و بلکــه بایــد تغذیه شــان را بهتــر کننــد 
و از مصــرف فســت فود بپرهیزنــد و مصــرف میــوه، غذاهــای 
دریایــی و ســبزیجات را بــه میــزان مناســب داشــته باشــند؛ 
ــز  ــک نی ــه ژنتی ــن ســرطان مقول ــه ای ــال ب ــا اینکــه در ابت کم
نقــش دارد. ضیایــی بــه بیمــاران دچــار مشــکالت کلیــوی در 
مــاه رمضــان نیــز توصیــه کــرد: مســلما بیمارانــی کــه دچــار 
بیمــاری پیشــرفته کلیــوی و ســنگ های فعالــی هســتند، بــه 

ــالمت نیوز ــود. س ــه نمی ش ــن روزه توصی ــا گرفت آن ه

   سبک زندگی
 همسرداری حضرت فاطمه)س(، بهترین الگو 

برای زنان مسلمان 
شــیوه رفتــار بــا همســر بــرای یــک زن آن قــدر مهــم اســت 
کــه حضــرت علــی)ع( می فرماینــد: جهــاد زن، خــوب 
شــوهرداری کــردن اســت. فاطمــه)س( بــا آن همــه فضیلت، 
ــی)ع(  ــان عل ــر مؤمن ــرای امی ــع ب ــو و مطی ــری نیک همس
بــود. روایــت اســت هنگامــی کــه علــی)ع( بــه فاطمــه)س( 
از  می شــد.  برطــرف  اندوهــش  و  غــم  می نگریســت، 
ــه آن  ــود ک ــن ب ــم حضــرت فاطمــه)س( ای ویژگی هــای مه
بزرگــوار بهتریــن یــار و یــاور شــوهرش علــی)ع( در اجــرای 

ــود.  ــی ب ــن اله فرامی
پیامبــر)ص( از علــی)ع( ســوال کردنــد: همســرت را چگونــه 
يافتــى؟ علــی)ع( پاســخ گفتنــد: »نِْعــَم اْلَعــْوُن علــى  طاَعــِة 

ــِه« )بهتريــن يــار و يــاور بــراى اطاعــت و بندگــى خــدا(. اللَّ
 تربیت و رفتار با فرزندان  

ســیره رفتــار فاطمــه)س( بــا فرزنــدان خــود نیــز سرمشــقی 
مناســب بــرای تربیــت صحیــح فرزنــدان اســت. ایشــان بــه 
ــه  ــیدگی ب ــه رس ــتند و همیش ــرام می گذاش ــدان احت فرزن
ــد:  ــلمان می گوی ــد. س ــرار می دادن ــت ق ــدان را در اولوی فرزن
روزی فاطمــه زهــرا)س( را دیــدم کــه مشــغول آســیاب بــود. 
ــرد. عــرض  ــه می ک ــدش حســین گری ــگام فرزن ــن هن در ای
کــردم: بــرای کمــک بــه شــما آســیاب کنــم یــا بچــه را آرام 
ــی  ــد اول ــردن فرزن ــه آرام ک ــن ب ــود: م ــم؟ ایشــان فرم نمای

هســتم، شــما آســیاب را بچرخانیــد. ســپیدان پــرس

ابتالی 4۰ درصدی به اختالالت 
عضالنی و اسکلتی در کشور

اختــالالت عضالنــی و اســکلتی در کشــور در حــال افزایــش 
اســت. بیــش از ۴۰ درصــد ایرانی هــا مبتــال بــه ایــن 

ــتند.  ــالالت هس اخت
ــتین  ــیه نخس ــران در حاش ــی ای ــن فیزیوتراپ ــس انجم رئی
گنگــره بین المللــی و بیست وهشــتمین کنگــره ســالیانه 
انجمــن فیزیوتراپــی ایــران در ســالن همایــش هتــل 
عضالنــی  اختــالالت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا   المپیــک 
 و اســکلتی شــامل دردهــای کمــر، گــردن، لگــن، زانــو 
ــزود: کمــر درد بیشــترین شــیوع را در  و شــانه هســتند، اف
بیــن ایــن اختــالالت دارد و بعــد از آن دردهــای گــردن قــرار 

دارد. 
تحقیــق  انجــام  بــه  بندپــی  محســنی   محمدعلــی 
ــرد  ــاره ک ــردرد اش ــاره کم ــان درب ــن معلم ــی در بی  و بررس
و گفــت: بــر اســاس ایــن تحقیــق کــه در کشــور انجــام شــد، 

نزدیــک بــه ۴۰ درصــد معلمــان از درد کمــر رنــج می برنــد.
تــا  از 8 صبــح  ایســتادن پلیس هــای جــوان  بــه  وی 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــم اش ــت ه ــل خدم ــر در مح ۴ بعدازظه
ایســتادن  بــرای  آنــان  مفاصــل  از  هیچ کــدام  عمــال 
افــراد  ایــن  طوالنــی آمــاده نیســت و ممکــن اســت 
مدتــی را تحمــل کننــد؛ ولــی پــس از آن یــک رونــد 
 وحشــتناک از اختــالالت عضالنــی و اســکلتی در آنــان آغــاز 

می شود. همشهری آنالین

   خانواده

ــد  ــدی تولی ــه توانمن ــوالد مبارکــه ب ــی دســتیابی ف در پ
 X۶۰ ،X۶۵ گریدهــای API انــواع محصــوالت فــوالدی
و X۷۰ و پــس از اینکــه ایــن محصــوالت بــرای تکمیــل 
ــوط  ــای خط ــاز پروژه ه ــورد نی ــد ورق م ــره تولی زنجی
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــت و گاز کشــور م ــال نف ــه انتق لول
ــمی در  ــور رس ــه ط ــه ب ــوالد مبارک ــرکت ف ــت، ش گرف
ــت  ــدگان )Vendor List( وزارت نف ــت تأمین کنن لیس

قــرار گرفــت.
فــوالد  بازاریابــی  تحقیقــات  و  برنامه ریــزی  مدیــر 
ــر گفــت: از ایــن پــس  ــد ایــن خب مبارکــه ضمــن تأیی
ــواع  ــه ان ــت ب ــای وزارت نف ــن نیازمندی ه ــکان تأمی ام
ــایر  ــه و س ــوالد مبارک ــط ف ــوالدی توس ــوالت ف محص

ــت. ــده اس ــم ش ــی فراه ــدگان داخل تولیدکنن
ــتیابی  ــی دس ــوص چگونگ ــری درخص ــا طاه غالمرض
ــه ایــن موفقیــت ارزشــمند افــزود: فــوالد مبارکــه در  ب
ــعه  ــتراتژی توس ــا اس ــتا ب ــر، هم راس ــال اخی ــد س چن
ســبد کیفــی محصــوالت و تولیــد محصــوالت بــا ارزش 
ــت و گاز  ــت نف ــر در صنع ــور مؤثرت ــاال، حض ــزوده ب اف
ــرمایه گذاری های  ــا س ــرد و ب ــذاری ک ــور را هدف گ کش
گســترده و همچنیــن بــا نصــب تجهیــزات جدیــد 
ــورد  ــی م ــش فن ــه دان ــولفورزدایی ب RH-TOP و س
محصــوالت  انــواع  تولیــد  توانمنــدی  جهــت  نیــاز 
بــرای   X۷۰ و   X۶۰  ،X۶۵ API گریدهــای  فــوالدی 
محیط هــای گاز شــیرین و گوگــرد پاییــن مناســب 

بــرای محیط هــای گازتــرش دســت یافــت.
آن  از  گاز  و  نفــت  صنایــع  توســعه  افــزود:  وی 
جهــت بــرای فــوالد مبارکــه حائــز اهمیــت اســت 
اقتصــادی  پیشــران های  از  یکــی  عنــوان  بــه  کــه 

کشــور باعــث بــه وجــود آمــدن تقاضــا در صنایــع 
ــه  ــود؛ البت ــوالدی می ش ــع ف ــه صنای ــی از جمل مختلف
ــا  ــت عمدت ــن صنع ــاز ای ــورد نی ــوالدی م محصــوالت ف
ــه  ــد ک ــرار می گیرن ــی ق ــای کیف ــدی فوالده در طبقه بن
ــاص ــزات خ ــی و تجهی ــش فن ــد دان ــد آن نیازمن  تولی

 است.
فــوالد  بازاریابــی  تحقیقــات  و  برنامه ریــزی  مدیــر 
بــا داشــتن منابــع  ایــران  مبارکــه تصریــح کــرد: 
غنــی نفــت و گاز، یکــی از بهتریــن و پرجاذبه تریــن 
کشــورها بــرای ســرمایه گذاری و توســعه ایــن صنعــت 
ــرمایه گذاری در  ــد س ــش رش ــن کاه ــه در عی ــت ک اس
ســال های تحریــم، ضــرورت توجــه بــه آن را دوچنــدان 
ــعه،  ــم توس ــه شش ــن رو در برنام ــت؛ از ای ــرده اس ک
ــن  ــرای ای ــارد دالری ب ســرمایه گذاری حــدود ۲۰۰ میلی
صنعــت پیش بینــی شــده کــه انتظــار مــی رود بــا 
ــادی  ــش زی ــام، بخ ــس از برج ــده پ ــای ایجادش فض
از آن، از طریــق جــذب ســرمایه گذاری و مشــارکت 

ــود. ــی ش ــی عملیات خارج
ــی،  ــعه های فن ــوازات توس ــه م ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
اقدامــات منســجم و هدفمنــدی نیــز بــرای نفــوذ 
ــل در  ــور کام ــه ط ــن ب ــش از ای ــه پی ــازار ک ــن ب در ای
اختیــار تولیدکننــدگان خارجــی )عمدتــا اروپایــی( بــود، 
ــا  ــزود: طــی جلســات مســتمر ب ــت، اف صــورت پذیرف
ســطوح  در  مدیریتــی  و  تخصصــی  مجموعه هــای 
توانمندی هــای  و  قابلیت هــا  نفــت،  وزارت  مختلــف 
جدیــد معرفــی شــد و در ادامــه بــرای تکمیــل زنجیــره 
لولــه  پروژه هــای خطــوط  نیــاز  مــورد  ورق  تولیــد 
انتقــال نفــت و گاز، تضمیــن پاســخگویی، اعمــال 

نظــارت و کنتــرل فــوالد مبارکــه بــر کل چرخــه نامبــرده، 
بــا شــرکت فــوالد اکســین  تفاهم نامــه همــکاری 
ــای  ــدی از توانمندی ه ــن بهره من ــا ضم ــد ت ــد ش منعق
ــدی  ــی فرآین ــی، یکپارچگ ــدگان داخل ــایر تولیدکنن س

ــود. ــل ش حاص
ــدگان  ــان مصرف کنن ــه منظــور اطمین طاهــری گفــت: ب
ــرای  ــزات الزم ب ــدی، تجهی ــت محصــوالت تولی از کیفی
 Baumann ــت ــه تس ــف از جمل ــای مختل آزمایش ه
)ســولفورپرینت( ایجــاد شــده تــا در صورت درخواســت 

مشــتریان ارائــه شــود.
ــالش  ــت و ت ــرد: در ســایه هم ــدواری ک ــار امی وی اظه
تمامــی همــکاران و مجموعه هــای مرتبــط و همچنیــن 
بــا برنامه ریزی هــای مناســب عملیاتــی و بلندمــدت در 
زمینــه چگونگــی عرضــه محصــوالت یادشــده و تــداوم 
تعامــالت مؤثــر بــا لوله ســازان کشــور و بــا توجــه 
بیشــتر وزارت نفــت بــه تأمین کننــدگان داخــل، شــاهد 
ــه  ــوالد مبارک ــور ف ــی حض ــی و کّم ــد کیف ــتمرار رش اس
ــد  ــای جدی ــل در عرصه ه ــدگان داخ ــایر تولیدکنن و س

باشــیم.
فــوالد  بازاریابــی  تحقیقــات  و  برنامه ریــزی  مدیــر 
کارکنــان  تمامــی  همــکاری  از  پایــان  در  مبارکــه 
و کارکنــان  تکنولــوژی  و  بهره بــرداری  معاونت هــای 
ســایر بخش هــای مرتبــط در ایــن حــوزه تشــکر و 

قدردانــی کــرد.
 با همدلی مدیریت، کارکنان و بازنشستگان 

فوالد مبارکه میسر شد
فوالد مبارکه رأی اول و کرسی هیئت مدیره 

شرکت بورس کاالی ایران را کسب کرد

ــهام  ــان س ــالیانه صاحب ــادی س ــی ع ــع عموم در مجم
شــرکت بــورس کاالی ایــران کــه روز چهارشــنبه ســوم 
ــد از  ــور ۷۹/۵ درص ــا حض ــاری ب ــال ج ــاه س خردادم
ــرکت  ــن ش ــی ای ــدگان قانون ــهام و نماین ــان س صاحب
ــران  ــروی ته ــکده نی ــارس پژوهش ــج ف ــاالر خلی در ت
برگــزار شــد، بــار دیگــر همــکاری و همدلــی مدیریــت، 
کارکنــان و بازنشســتگان فــوالد مبارکــه در راســتای 
اهــداف ســازمان باعــث شــد تــا شــرکت فــوالد مبارکــه 
بــا بیشــترین رأی مأخــوذه در ایــن مجمــع، موفــق بــه 
کســب رأی اول و کرســی هیئت مدیــره شــرکت بــورس 

ــران شــود. کاالی ای
ــن مجمــع پــس از  ــوالد، در ای ــگار ف ــه گــزارش خبرن ب
رســمیت جلســه، توســط رئیــس مجمــع، دستورجلســه 

ــت و اعضــای هیئت رئیســه انتخــاب شــدند. قرائ
ــه  ــتور جلس ــه وارد دس ــای هیئت رئیس ــه اعض  در ادام
شــدند و دکتــر ســلطانی نژاد، مدیــر عامــل شــرکت 
بــه  را  هیئت مدیــره  ایــران، گــزارش  بــورس کاالی 
ــازرس  ــز حســابرس و ب ــه و پــس از آن نی مجمــع ارائ
قانونــی هــم گــزارش خــود را درخصــوص صورت هــای 
مالــی شــرکت بــرای دوره مالــی منتهــی بــه ۳۰/ 
 ۹۵/۱۲ ارائــه کــرد کــه مــورد تصویــب ســهامداران قــرار 

گرفت.
در ادامــه ایــن مجمــع مدیــر عامــل بــورس کاالی ایــران 
ــوان  ــع عن ــه مجم ــره ب ــاالنه هیئت مدی ــزارش س در گ
کــرد: طــی ســال مالــی ۹۵، ارزش معامــالت فیزیکــی 
بــورس کاال بالــغ بــر ۳۷۱ هــزار میلیــارد ریــال بــود کــه 
ــابه  ــه دوره مش ــبت ب ــد نس ــد رش ــم ۲۵ درص ــن رق ای
ــن  ــه در ای ــل را نشــان می دهــد. ضمــن اینک ســال قب

گــزارش افزایــش ۲۶ درصــدی حجــم و ۳۴ درصــدی 
ارزش معامــالت محصــوالت پتروشــیمی در ســال ۹۵ 

نســبت بــه ســال ۹۴ مشــهود اســت.
ــهم  ــا س ــی ب ــی و معدن ــوالت صنعت ــزود: محص وی اف
۳۶.۹ درصــدی از کل معامــالت کاالی فیزیکــی بــه 
ــی  ــاظ ارزش ریال ــه لح ــد ب ــم و ۴۲ درص ــاظ حج لح
مهم تریــن کاالهــای مــورد معاملــه در بــورس کاالی 
ایــران اســت کــه از ایــن میــان حــدود ۷ میلیــون تــن 
محصــوالت فــوالدی بــه ارزش ۱۱۷ هــزار میلیــارد ریــال 
ــه  ــه ب ــت ک ــرار گرف ــه ق ــورد معامل ــال ۹۵ م ــی س ط

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش ــی ۲۷ درص ــاظ ریال لح
ــزی  ــر برنامه ری ــع مدی ــن مجم ــزاری ای ــان برگ در جری
جامــع و ســرمایه گذاری شــرکت فــوالد مبارکــه در 
ــران گفــت:  ــورس کاالی ای تشــریح عملکــرد شــرکت ب
ایــن شــرکت در جایــگاه یکــی از اصلی تریــن ارکان 
از قطب هــای  یکــی  عنــوان  بــه  و  اقتصــاد کشــور 
ــرای  ــت ب ــی اس ــرح و محل ــور مط ــرمایه کش ــازار س ب
رویارویــی واقعــی عرضــه و تقاضــای کاال در اقتصــاد و 

ــوالت. ــفاف کاال و محص ــه ش مبادل
ــورس کاالی  محمدتقــی صمــدی ادامــه داد: شــرکت ب
ــوع مالــی  ــا طراحــی ابزارهــای مختلــف و متن ــران ب ای
ــش  ــزار پوش ــوان اب ــه عن ــتقه ب ــای مش ــد ابزاره مانن
ــزار  ــوان اب ــه عن ــی ب ــپرده کاالی ــی س ــک و گواه ریس
تســهیل مبــادالت کاال، صنــدوق کاالیــی بــه عنــوان 
ابــزار ســرمایه گذاری در کاال و قراردادهــای ســلف و 
اوراق ســلف مــوازی بــه عنــوان ابزارهــای تأمیــن مالــی 
ــردش  ــادالت کاال و گ ــق مب ــای رون ــته ظرفیت ه توانس
ســرمایه های پولــی در چرخــه اقتصــاد را در مســیر 

ــد. ــم کن رشــد اقتصــادی کشــور فراه
ــد  ــره جدی ــای هیئت مدی ــن اعض ــوص تعیی وی درخص
یــادآور شــد: پــس از رأی گیــری از ســهامداران، شــرکت 
ــر اول  ــوان نف ــه عن ــا بیشــترین رأی ب ــه ب ــوالد مبارک ف
و در ادامــه شــرکت ســرمایه گذاری مهــر آینــدگان، 
شــرکت ســهامی ذوب آهــن، کارگــزاری کشــاورزی، 
ــت و  ــی مل ــروه مال ــی، گ ــعه مل ــرمایه گذاری توس س
ــای  ــوان اعض ــه عن ــو ب ــرمایه گذاری تاپیک ــرکت س ش
ــک دوره  ــرای ی ــرکت ب ــن ش ــره ای ــد هیئت مدی جدی
مؤسســه  اینکــه  تعییــن شــدند. ضمــن  دوســاله 
ــابرس  ــوان حس ــه عن ــز ب ــار نی ــراد مش ــی به حسابرس
ــه  ــد و روزنام ــاب ش ــی انتخ ــازرس قانون ــتقل و ب مس
ــای  ــوان روزنامه ه ــه عن ــاد ب ــای اقتص ــات و دنی اطالع
ــدند. ــن ش ــران تعیی ــورس کاالی ای ــرکت ب ــمی ش رس

مدیــر برنامه ریــزی جامــع و ســرمایه گذاری فــوالد 
مبارکــه بــا تأکیــد بــر اینکــه حضــور ۴۰۰ نفــر از شــرکت 
ــش از  ــه بی ــران ک ــورس کاالی ای ــه در ب ــوالد مبارک ف
نیمــی از آن هــا از کارکنــان بازنشســته شــرکت هســتند، 
بــه ایــن مجمــع غنــای خاصــی بخشــیده اســت، 
در خصــوص تصمیمــات اخذشــده در ایــن مجمــع 
بــرای تقســیم ســود اظهــار کــرد: از کل ســود خالــص 
شــرکت در ســال ۹۵ کــه بــه میــزان ۳۰۹ میلیــارد ریــال 
بــوده، بــه ازای هــر ســهم ۳۴۴ ریالــی، پــس از کســر 
ــل  ــود قاب ــی، س ــره احتیاط ــی و ذخی ــه قانون اندوخت
تقســیم بــه رقــم ۲۶۶ ریــال محقــق شــد کــه در نهایــت 
بــا پیشــنهاد و پیگیــری ســهامداران حقیقــی و نماینــده 
ــیم  ــهم، تقس ــر س ــه ازای ه ــه ب ــوالد مبارک ــرکت ف ش
ســود بــه مبلــغ ۱۵۰ ریــال مــورد تصویــب قــرار گرفــت.

مدیر برنامه ریزی و تحقیقات بازاریابی فوالد مبارکه: 

شرکت فوالد مبارکه در لیست تأمین کنندگان وزارت نفت قرار گرفت 


