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 درخشش داوران ایرانی
 در بازی های جهانی

در صفحه ورزش )9( بخوانید

جوانان، مخاطبان اصلی

رهبــر معظــم انقــاب در ســالروز رحلــت حضــرت 
مخاطــب  را  جوانــان  خــرداد،   14 امــام)ره(، 

خاطرنشــان  و  دادنــد  قــرار  خــود  ســخنان  اصلــی 
کــه جوانــان دوران حماســه های  آنجــا  »از  کردنــد: 
مقــدس  دفــاع  اســامی،  انقــاب  پیــروزی   بــزرگ، 
و دوران حرکت هــای بــزرگ در مقابــل تجزیه طلبــان 
را ندیده انــد، مخاطــب اصلــی توضیحــات امــروز مــن 
آنکــه  ضمــن  هســتند؛  جوانــان  امــام،  درخصــوص 
معــرض  در  دیگــران  از  بیــش  جــوان  نســل  ذهــن 

دارد.« قــرار  تحریف کننــدگان  حمــات 
علــت اینکــه جوانــان مخاطــب اصلــی بودنــد، ایــن 
بــود کــه جوانــان دوران حماســه های  بــزرگ را ندیده انــد؛ 
بی شــک بزرگ تریــن حماســه، پیــروزی انقــاب اســامی 
ــا حمایــت  کــه ب در دوران ســیاه رژیــم جــادی اســت 

مســتکبران دســتش تــا مرفــق...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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 هادی مقدم دوست
کارگردان و نویسنده: منتقد، 

 فیلم دینی 
 یک ژانر سینمایی نیست؛ 
اعتقاد و عمل واقعی است

صفحه 10

 دکتر محمدرضا اخباری
متخصص قلب و عروق: 

کمین   | سکته قلبی در 
افراد سیگاری است  صفحه 6

 تولید ساالنه 30 میلیون تن 
کشور پسماند  صنعتی در 

| اصفهان و خوزستان در صدر 
تولیدکنندگان پسماندهای صنعتی  

صفحه 5

کوه دنا دوباره حادثه آفرید

کوهنورد در سمیرم     | سقوط دختر 
صفحه 4

 | نیم نگاهی به مالیات
بر ارزش افزوده    صفحه 3

| 30 درصد خانوارهای ایرانی 
مستاجر هستند   صفحه 3

 | مشکل بیکاری با تزریق پول 
حل نمی شود  صفحه 3

اخبار روز

کیمیای وطن با اولین داور بین المللی زن والیبال ایران گفت وگوی اختصاصی 

مشاور رئیس جمهور:

کابینه دولت   ۵0 درصد 
تغییر می کند

صفحه 2

در صفحه سیاست )2( بخوانید

گردشگری در استان اصفهان تصویب 32 طرح جدید 
صفحه  4
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/منطقه ای استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری رتبه نخست روزنامه های استا�ن کرد: ح  معاون اول رئیس جمهور مطر

 آمریکا، متهم اصلی تولید 
گلخانه ای در جهان گازهای 

با اَبرچالش بیکاری مواجهیم
دوازدهمین  اعطای  مراسم  در  رئیس جمهور  اول  معاون 
دوره جایزه ملی محیط زیست گفت: گرم شدن زمین زوال 

تنوع زیستی و انقراض گونه ها، آلودگی هوا، آب...

از ماده مخدر »گل« چه می دانید؟

مخدر دانشجویی
صفحه 11



یادداشت
به قلم سردبیر

توصیه های اقتصادی امام رضا)ع(
مســائل اقتصــادی و رفــع نیازهــای مــادی و گــذران 
امــور زندگــی همــواره از مهم تریــن نگرانی هــای 
انســان بــوده و آدمــی بــرای رفــع ایــن نیازهــا 
را  گوناگونــی  راه هــای  طبیعــی  خواســته های  و 
برگزیــده اســت. در تعالیــم آســمانی اهــل بیــت)ع( 
نه تنهــا مســائل اقتصــادی کــه تمامــی شــئون 

زندگــی بــا اخــاق و حکمــت درمی آمیــزد.
ــاد  ــوع اقتص ــه موض ــا)ع( ب ــام رض ــژه ام ــگاه وی  ن
ــزوم اخــاق  ــه ای اســت از ل ــی آمیخت ــط مال و رواب
ــادی در  ــط اقتص ــئولیت پذیری در رواب ــد و مس تعه

ــردی. ــاد اجتماعــی و ف ابع
امــام رضــا)ع( می فرماینــد: »ان الــذی یطلــب 
ــن  ــرا م ــم اج ــه اعظ ــه عیال ــف ب ــل یک ــن فض م

المجاهــد فــی ســبیل هللا«
ــد  ــل خداون ــال روزی و فض ــه دنب ــه ب ــی ک  »کس
ــد  ــن کن ــود را تامی ــواده خ ــه خان ــا هزین ــد ت باش
ــه در راه خــدا  پاداشــش بیشــتر از کســی اســت ک

ــد.« ــاد کن جه
بــرای  متعهــد  انســان  رضــا)ع(  امــام  نــگاه  از 
بــه دســت آوردن روزی حــال و برطــرف کــردن 
نیازهــای مــادی و گــذران امــور زندگــی خــود، بایــد 
ــد؛ از همیــن رو آن حضــرت)ع( در یــک  تــاش کن
درس بــزرگ بــه مــا می آموزنــد کســی کــه بــه 
امیــد روزی و فضــل پــروردگار در پــی روزی حــال 
ــد و  ــن کن ــود را تامی ــواده خ ــاه خان ــا رف ــی رود ت م
ــد  ــزد خداون ــاز باشــد، پاداشــش ن ــران بی نی از دیگ
بیــش از کســی اســت کــه در راه خــدا جهــاد و 

ــد. ــارزه کن مب
ــی دیگــر داشــتن حســاب و  امــام رضــا)ع( در بیان
کتــاب در مخــارج زندگــی و رعایــت دخــل و خرج را 
از خصوصیــات انســان مؤمــن و کامــل برمی شــمرند 
ــان  ــة االیم ــد حقیق ــد: »ال یســتکمل عب و می فرماین
حتــی تکــون فیــه خصــال ثــاث: التفقــه فــی 
ــر  ــی المعیشــه و الصب ــر ف ــن و حســن التقدی الدی

علــی الرزایــا«
 »تــا ســه خصلــت در انســان نباشــد، حقیقــت 
از  عمیــق  شــناخت  نبایــد:  کمــال  او  ایمــان 
دیــن، انــدازه داشــتن در زندگــی و پایــداری در 

مصیبت هــا.«
 بدیهــی اســت کــه زندگــی بی حســاب و کتــاب 
و فاقــد محاســبه و انــدازه، تعــادل و هماهنگــی الزم 
را نــدارد و بــا وجــود صــرف نیــرو و ســرمایه فــراوان، 
بازدهــی بســیار انــدک خواهــد داشــت و درنتیجــه 
اســتواری  و  مــی رود  هــرز  نیروهــا  و   امکانــات 
ــره  ــه دچــار مخاط ــرد و جامع ــات ف ــداری حی و پای

ــود. می ش

اخبار سیاسی
مشاور رئیس جمهور:

 ۵۰ درصد کابینه دولت 
تغییر می کند

محمدعلــی نجفــی، مشــاور رئیس جمهــور، در 
ــود  ــه می ش ــه »گفت ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب پاس
شــما در دولــت آینــده یکــی از وزرای کابینــه 
دوازدهــم خواهیــد بــود و آیــا ایــن خبــر صحــت 
دارد؟« گفــت:  اینکــه چــه افــرادی در کابینــه 
باشــند در حیطــه اختیــارات آقــای روحانــی اســت 

و ایشــان در این بــاره تصمیــم می گیرنــد.
ــر  ــه  نظ ــه »ب ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــه  ــش از کابین ــدام بخ ــور در ک ــما رئیس جمه ش
ــد  ــرد؟« گفــت:  بای ــی را ایجــاد خواهــد ک تغییرات
ــن اســت  ــن ای ــی م ــا پیش بین ــد؛ ام منتظــر مان
 کــه 50 درصــد کابینــه فعلــی تغییــر خواهــد 

کرد. تسنیم

 نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس:

 قطر در انتظار چراغ سبز 
محور مقاومت 

ابوالفضــل حســن بیکی، نایب رئیــس کمیســیون 
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس، دربــاره 
ــر  ــه قط ــی علی ــور عرب ــد کش ــر چن ــرکات اخی تح
گفــت: آقــای ترامــپ تمــام تــاش خــود را کــرد تــا 
بتوانــد ائتــاف عربــی و اســامی در منطقــه تشــکیل 
ــته  ــه گذش ــک ده ــه در ی ــی ک ــا از آنجای ــد؛ ام ده
ــرای تشــکیل  ــا همــکاری اســرائیل ب اقداماتشــان ب
گروه هــای تکفیــری هزینه هــای کانــی داشــته، در 

این بــاره ناموفــق بوده انــد. 
ایــن  در  عربســتان  شــد:  یــادآور  حســن بیکی 
موقعیــت تــاش می کنــد تــا بــا همــه هزینه هایــی 

ــد.  ــزوی کن ــر را من ــد، قط ــام می ده ــه انج ک
ــت  ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــس کمیس نایب رئی
خارجــی مجلــس تصریــح کــرد: در شــرایط فعلــی، 
ــی از  ــز جدای ــی ج ــود، راه ــظ خ ــرای حف ــر ب قط
عربســتان و قــرار گرفتــن در کنــار مقاومــت نــدارد.

ــه  ــنگینی ب ــار س ــی فش ــورهای عرب ــون کش هم اکن
ایــن کشــور وارد می کننــد و قطــر منتظــر ایــن 
ــرار  ــد ق ــورد تائی ــت م ــور مقاوم ــر مح ــت از نظ اس

میــزان بگیرد.

کری هشدار داد: 
وضع تحریم جدید علیه ایران 

خطرناک است
ــدار  ــا هش ــکا ب ــین آمری ــه پیش ــور خارج ــر ام وزی
دربــاره وضــع تحریم هــای جدیــد علیــه ایــران 

ــت. ــی اس ــن کار خطرناک ــه ای ــت ک گف
ــکا  ــین آمری ــه پیش ــور خارج ــر ام ــری، وزی ــان ک ج
در یــک ســخنرانی در سانفرانسیســکو بــا اشــاره بــه 
تــاش برخــی ســناتورهای کشــورش بــرای تصویــب 
ــرد:  ــد ک ــران، تاکی ــه ای ــف علی ــای مضاع تحریم ه
ــران  ــه ای ــد علی ــای اقتصــادی جدی وضــع تحریم ه
خطرنــاک اســت و ایــن کشــور را می توانــد بــه 

ــزاری آسوشــیتدپرس ــد. خبرگ ــزوا بازگردان ان

کوتاه خبر 
رئیس مجلس شورای اسالمی:

روش کار انتخابات باید اصالح شود
رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا تأکیــد بــر لــزوم اصاح 
ــا  ــود ت ــی ش ــد بررس ــا بای ــت: نرم افزاره ــات گف روش انتخاب

انتخابــات بعــدی مکانیــزه برگــزار گــردد.
 پــس از ارائــه گــزارش رحمانــی فضلــی، وزیــر کشــور 
درخصــوص رونــد برگــزاری انتخابــات، علــی الریجانــی 
رئیــس مجلــس شــورای اســامی، در ایــن خصــوص گفــت: 
انتخابــات کــه  دســت اندرکاران  همــه  و  وزارت کشــور  از 
ــد  ــاش کردن ــان ت شــبانه روز در وزارت کشــور و شــورای نگهب
سپاســگزاری می کنیــم. رئیــس مجلــس تأکیــد کــرد: 
همان طــور کــه خودتــان هــم متذکــر شــدید بایــد اصاحاتــی 
ــی  ــای طوالن ــرد. صف ه ــورت گی ــات ص در روش کار  انتخاب
ــر  ــن  ام ــی از ای ــت حاک ــود داش ــری وج ــه در روز رأی گی ک
اســت.وی تصریــح کــرد: چندیــن بــار در قوانیــن گفتــه شــده 
کــه انتخابــات مکانیــزه شــود؛ امــا عمــا اجــرا نشــد. راه فــردا

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

جوانان، مخاطبان اصلی
بــه خــون جوانــان و انقابیــون ایــران آغشــته بــود؛ 
از جــوی خــون در 15خــرداد 42 تــا دریــای خونــی 
کــه در روز 17 شــهریور در میــدان ژالــه تهــران جــاری 

ســاختند.
 جــرم شــهدا عبــارت از اســام خواهی و آزادی خواهــی 
ــاهی  ــور ستم ش ــم و ج ــی از ظل ــتقال و رهای و اس
و جلوگیــری از غــارت منابــع ملــی کشــور و ... 
بــود؛ امــا بــا همــه قدرتــی کــه شــاه داشــت، ملــت 
ــی)ره(  ــام خمین ــری ام ــه رهب ــران ب ــام خواه ای اس
قیــام کردنــد و بــا هزینه ای ســنگین توانســتند رژیم 
2500 ســاله ای را ســرنگون کننــد. ایــن حماســه 
ــذا  ــود؛ ل ــف ش ــد تحری ــت نبای ــام و مل ــزرگ ام ب
ــا مطالعــه دقیــق شــرایط آن زمــان  ــان بایــد ب  جوان
و ســختی های راه ملــت بــه ســتوه آمده و شــناخت 
اندیشــه نــاب امــام)ره( بــرای ادامــه راه آمــاده 
شــوند؛ زیــرا راه نرفتــه در راســتای تحقــق آرمان هــا 
و اندیشــه امــام بســیار اســت؛ امــا ایجــاد انقــاب 
شــاید راحت تــر از نگهداشــت و بقــا و اســتمرار 
ــند  ــه را بشناس ــا راه رفت ــان م ــر جوان ــد. اگ  آن باش
ــا تفکــر و اندیشــه های نــاب امــام کــه برگرفتــه  و ب
از قــرآن و ســنت اســت، آشــنا شــوند، انقــاب بــه 
ــان  ــد داد و خناس ــه خواه ــود را ادام ــی راه خ خوب
ــد  و حســودان فرصــت تحریــف راه امــام را نخواهن

یافــت.
ــوردار  ــژه برخ ــت وی ــه از اهمی ــری ک ــه دیگ حماس
دفــاع  تاریــخ  اســت.  مقــدس  دفــاع  اســت، 
مقــدس و اعتــراف دشــمنان گــواه اســت کــه ملــت 
ــای ضــد  ــا دنی ــه ب ــه صــدام ک ــا ن ــران 8 ســال ب ای
ــه  ــل گرفت ــکا و صهیونیســت بین المل اســام از آمری
ــر  ــه ظاه ــی ب ــی عرب ــی و حت ــا کشــورهای اروپای ت
ــا  ــد؛ ام ــار جنگی ــا افتخ ــرد و ب ــه ک ــلمان مقابل مس
پیــروز بیــرون آمــد. آن هــا آمــده بودنــد و جنــگ را 
بــه راه انداختنــد تــا در مدتــی کوتــاه انقاب اســامی 
را بــا شکســت مواجــه کننــد؛ امــا زهــی خیــال باطــل 
کــه خدایــی کــه ایــن خورشــید فــروزان را روشــنایی 
بخشــیده، اراده ای دیگــر دارد. او اراده کــرده تــا 
ملــت مســلمان ایــران، عزتمنــد از ایــن جهــاد 
 بیــرون آیــد و دنیــا را بــا همــه ابــزار و پــول و قــدرت

و هیمنــه بــه زیــر بکشــد و طبــل رســوایی دشــمنان 
را بــه صــدا درآورد؛ در حالــی کــه دشــمن را تــا بــن 
دنــدان بــا انــواع مختلــف ســاح  جنگی و شــیمیایی 
ــد  ــلح کردن ــی مس ــتار جمع ــری و کش ــد بش  و ض
ــه  ــن ب ــای دی ــف نفت فروش ه ــای کثی ــا پول ه و ب
دنیافــروش جاهــل عربــی و منطقــه ای او را حمایــت 
 کردنــد؛ امــا ایمــان مــردم و ایســتادگی و مقاومــت 
و والیتمــداری و ایثــار و جهــاد و شــهادت توانســت 
ــا را از  ــد و دنی ــن بزن ــه زمی ــدار را ب ــمنان ق آن دش

ــدازد. ــه حیــرت بین ــه خــدا ب ــوکل ب قــدرت ت
جــوان مــا بایــد بدانــد بــا پیــروزی انقــاب اســامی 
ــی را از  ــرم و راحت ــرب و ن ــه چ ــه لقم ــمنی ک دش
دســت داده بــود، دســت بــه کار شــد و انــواع 
مختلــف توطئه هــا را آزمــود؛ از غائلــه گنبــد تــا 
ــه  ــرای تجزی ــاش ب ــرب و ت ــق ع ــتان و خل کردس
کشــور و ...؛ امــا بــه لطــف خــدا و بصیــرت ملــت و 

ــرد. ــش بب ــت کاری از پی ــری نتوانس رهب
ــام  ــل ام ــانی مقاب ــه کس ــد چ ــد بدانن ــان بای  جوان
صف آرایــی کردنــد و امــام را آزردنــد و چــه کســانی 
بــا تــرور و وحشــت مــردم را آزردنــد و بهترین هــای 
خــون کشــیدند  و  خــاک  بــه  را  مــردم   ایــن 
و امــروز چــه کســانی نمــک بــر زخــم مــردم و نظــام 

ــند. می پاش
ــاب  ــامی خط ــاب اس ــر انق ــه رهب ــم  ک ــه کنی توج
بــه جوانــان گفتنــد: پیــروزی انقــاب اســامی 
ــی  ــام خمین ــیله ام ــه وس ــی ب ــق اراده اله ــه تحق ک
و بــا کمــک مــردم بــود، یــک جابه جایــی سیاســی 
ــدرت و روی  ــروه از ق ــک گ ــن ی ــار رفت ــرف و کن ص
کار آمــدن گــروه دیگــر نبــود؛ بلکــه انقــاب اســامی 
ــت  ــه سیاس ــم در عرص ــق و عظی ــول عمی ــک تح ی

ــود. ــی ب ــه ایران ــن جامع ــور و در مت کش
ــی  ــول عمیق ــه تح ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــد،  ــود آم ــه وج ــور ب ــت کش ــه سیاس ــه در عرص ک
ــک  ــامی، ی ــاب اس ــد: انق ــد و افزودن ــاره کردن اش
دیکتاتــورِی بســته و ارثــی و وابســته بــه بیگانــگان 
ــه  ــت مردم پای ــک حکوم ــه ی ــا را ب ــه رو آن ه و دنبال
ــربلند و دارای  ــتقل و س ــردم و مس ــه م ــی ب و متک

ــرد. ــل ک ــت تبدی هوی
ــاب  ــه انق ــی ک ــول عمیق ــوص تح ــان درخص ایش
اســامی در متــن جامعــه ایجــاد کــرد، گفتنــد: 
جامعــه ایــران بــا آن ســابقه فرهنگــی و بــا آن 
عظمــت و دانشــمندان بــزرگ و معــارف عظیــم 
ــه رو  ــت و دنبال ــه بی هوی ــک جامع ــه ی ــری، ب بش
ــامی  ــاب اس ــا انق ــود؛ ام ــده ب ــل ش ــرب تبدی غ
 جامعــه ایرانــی را بــه یــک جامعــه بــا هویــت 
ــت و صاحــِب  ــت و خاقی و دارای اســتقال و اصال

حــرف نــو، تبدیــل کــرد.

مراســم  در  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
ملــی  جایــزه  دوره  دوازدهمیــن  اعطــای 
ــن  ــدن زمی ــرم ش ــت: گ ــت گف ــط زیس محی
انقــراض گونه هــا  و  زیســتی  تنــوع  زوال 
آلودگــی هــوا، آب، خــاک، زوال جنگ هــا 
و مراتــع، خشــکی تاالب هــا و دریاچه هــا 
ــواحل  ــی س ــار و آلودگ ــرد و غب ــان و گ طوف
ــه ســاکنان  ــرای هم ــه ب ــی اســت ک تهدیدات

ــت. ــرح اس ــن مط زمی
اســحاق جهانگیــری افــزود: مقابلــه بــا همــه 
ایــن تهدیــدات فرازمانــی و فرامکانــی اســت 
ــاط  ــه نق ــردم در هم ــا و م ــه دولت ه و هم

ــه سرنوشــت بشــر حســاس  ــد ب ــان بای جه
باشــند.

کــه  می شــنویم  مکــرر  داد:  ادامــه  وی 
را  گام هایــی  بین المللــی  ســازمان های 
نمونــه  کــه  برمی دارنــد  زمینــه  ایــن  در 
ــود؛ امــا کشــوری  آخــرش توافــق پاریــس ب
انتشــار گازهــای  از همــه در  بیــش  کــه 
ــکا  ــی آمری ــته، یعن ــش داش ــه ای نق گلخان
در یــک برتری جویــی نســبت بــه توافــق 
ــه  ــپ گفت ــای ترام ــرده و آق ــد ک ــراز تردی اب
ترجیــح مــن مــردم آمریکاســت و نــه مــردم 
ــکا  ــی کــه گازهایــی کــه آمری ــان. در حال جه

در چنــد دهــه تولیــد کــرده، مــردم جهــان را 
ــه وظایــف  ــد ب ــکا بای تهدیــد می کنــد و آمری

ــد. ــل کن ــی اش عم قانون
تأکیــد کــرد:  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
بــه  تعــادل  بازگشــت  اســت  بدیهــی 
زیســت بوم جهــان مســتلزم تــاش و کار 
و  مختلــف  بخش هــای  همــه  جــدی 
کشــورهای مختلــف اســت. جامعــه جهانــی 
محیــط  بخــش  در  ناعدالتــی  نمی توانــد 
ــی  ــرار از مســئولیت جمع ــد، ف زیســتی ببین
ببینــد و بــه مخاطــرات بی اعتنــا باشــد.

وی افــزود: بــا حساســیت بــر آالیندگــی 
کان شــهرها تمرکــز کردیــم. یکــی از عوامــل 
بــا  نیروگاه هــای  آلودگــی  ایــن  اصلــی 
ــم  ــه حج ــود ک ــازوت ب ــی م ــوخت اصل س
می کــرد.  روانــه کان شــهرها  را  آلودگــی 
ــه نیروگاه هــای حســاس  ــا هم ــروز تقریب ام
مــا سوختشــان بــه گاز تبدیــل شــده اســت. 
ادامــه داد: در  معــاون اول رئیس جمهــور 
حــوزه ریزگردهــا، بخــش مهمــی از مشــکل 
رفــع آن کار بســیار دشــواری  خارجــی و 
ــر  ــی تذک ــای داخل ــه کانون ه ــا ب ــت؛ ام اس
جــدی داده و کار جهــادی در ایــن زمینــه 

ــد. ــاز ش آغ
جهانگیــری بــا تأکیــد بــر اینکــه توجــه 
 بــه مســائل محیــط زیســت یــک بــاور 
ــم  ــاز داری ــروز نی ــاد اســت، گفــت: ام و اعتق

بهــره  از پشــتوانه های دینــی و فرهنگــی 
ببریــم تــا آب و خــاک و هــوا را حفــظ کنیــم. 
تصــرف بی رویــه بشــر محصــول ســقوط 

ــت. ــی اس ــی و اجتماع اخاق

وی هشــدار داد: در ایــران ابرچالش هایــی 
ــائل  ــد مس ــه می توان ــم ک ــش رو داری را پی
و  دهــد  قــرار  تأثیــر  تحــت  را  کشــور 
بیــکاری اســت.  از آن هــا مســئله  یکــی 
ظرفیــت ایجــاد اشــتغال در ایــن کشــور 
ــوده  ــغل ب ــزار ش ــرایط ۶00 ه ــن ش در بهتری
ــون  ــک میلی ــش از ی ــالیانه بی ــه س و االن ک
داریــم،  دانشــگاهی  دانش آموختــه 
نمی تــوان از مســائل مرتبــط بــا اشــتغال 

غفلــت کــرد.
فنــاوری  توســعه  بیــن  بتوانیــم  بایــد    

صنعتــی و شــهری بــا ضرورت هــای محیــط 
ــعه  ــا توس ــم ت ــرار کنی ــوازن برق ــتی ت زیس

ــد نشــود. کشــور کن
معــاون اول رئیس جمهــور تصریــح کــرد: 
حتمــا یکــی از جهتگیری هــای مــا در کشــور 
بحــث بهینه ســازی انــرژی اســت. ایــن یــک 
تعهــد بین المللــی و یــک تعهــد عقانــی 
ــرای کشــور اســت. حفــظ محیــط زیســت  ب
و تبدیــل آن بــه یــک مســئله اجتماعــی 
ملــت  آحــاد  همــه  حضــور  بــا  ملــی  و 

اســت. امکان پذیــر 
ــی  ــای مدن ــرد: نهاده ــد ک ــری تأکی جهانگی
ــاز  ــی کارس ــد خیل ــش می توانن ــن بخ در ای
ــت  ــط زیس ــرفت در محی ــر پیش ــند؛ ه باش
ــه  ــه در صحن ــه هم ــت ک ــر اس ــی میس وقت

ــند. ــته باش ــور داش حض
بایــد  وی در پایــان اعــام کــرد: دولــت 
چالش هــای  در  مــردم  جــدی  پناهــگاه 
مــردم  وقتــی  باشــد.  زیســتی  محیــط 
ــد  ــوند، بای ــان می ش ــرد و طوف ــار ریزگ گرفت
احســاس کننــد دولــت پناهگاهشــان در ایــن 
ــد  ــم بای ــردم ه ــت. م ــخت اس ــای س روزه
 تکیــه گاه دولــت بــرای حــل مســائل بــزرگ 
ــی داشــته باشــیم  ــم مل ــد تفاه باشــند. بای
حل شــدنی  وقتــی  بــزرگ  مســائل  کــه 
هم پیمــان                      دولــت  و  مــردم  کــه  اســت 

فــارس شــوند. 

معاون اول رئیس جمهور مطرح کرد:

آمریکا، متهم اصلی تولید گازهای گلخانه ای در جهان
با ابَرچالش بیکاری مواجهیم

ادامه از صفحه اول

حجت االســام و المســلمین ســید محمدحســن 
ــام  ــام و راه ام ــاد، ن ــت ی ــا بزرگداش ــرد  ب ابوترابی ف
ــا  ــی)ره( ب ــام خمین ــرد: حضــرت ام ــار ک راحــل اظه
ــا بهــره از آموزه هــای دینــی  حرکــت الهــی خــود و ب
خــود در 15 خــرداد 1342، راه خلــق انقــاب بــزرگ 

ــد. ــوار کردن ــران و امــت اســام را هم ای
ســید محمدحســن ابوترابی فــرد ادامــه داد: انقــاب 
بــزرگ ملــت ایــران بــه دســت آن فقیــه بلندمرتبــه 
هوشــمند  سیاســتمدار  و  دوراندیــش  حکیــم   و 
شــاهد  امــروز  و  نشســت  ثمــر  بــه  شــجاع  و 
خلــق امــواج پرخــروش آن بــه دســت پرتــوان 
انقــاب  معظــم  رهبــر  امــام،  صالــح   خلــف 
ــای  ــلطه و دنی ــام س ــا نظ ــی ب ــامی، در رویاروی  اس

استکبار هستیم.
ابوترابی فــرد در ادامــه بیــان کــرد: دغدعــه امــام)ره( 
ایــن بــود کــه در ســایه خداونــد متعــال و در مســیر 
ــه رفیعــی از بندگــی  ــه قل ــردارد و ب اطاعــت او گام ب
ــاد،  ــود، فری ــام، قع ــه قی ــد ک ــت دســت یاب و عبودی
 ســکوت، جنــگ و صلحــش بــرای خــدا باشــد 
و تمــام لحظــات عمــر خــود را در مســیر خــدا 

ســپری کنــد.
حجت االســام و المســلمین ســید محمدحســن 
ابوترابی فــرد ادامــه داد: اگــر بــه زندگــی نورانــی 
امــام چشــم بدوزیــد، آنچــه می بینیــد »جهــاد فــی 
ســبیل هللا« و سختکوشــی و خســتگی ناپذیری در 

ــت. ایســنا ــی اس ــردی و اجتماع ــور ف ــام ام تم

حجت االســام و المســلمین علــی ســعیدی، نماینــده 
ــا  ــا و رویش ه ــی ریزش ه ــه بررس ــپاه، ب ــه در س ــی فقی ول
در انقاب هــا پرداخــت و اظهــار کــرد: ایــن ریزش هــا 
و رویش هــا در چنــد ســطح ماهیــت انقــاب، مــردم، 

خــواص، دولت هــا و جامعــه دیــده می شــود. 
ــت  ــرد: حرک ــان ک ــپاه خاطرنش ــه در س ــی فقی ــده ول نماین
انقــاب در هیــچ زمانــی طــی 1500 ســال گذشــته بــه انــدازه 

ــوده اســت. امــروز دارای حساســیت نب
بــه  توجــه  انقابــی  نیروهــای  اگــر  یــادآور شــد:  وی 
و  زمــان  و  دوره  پیچیدگی هــای  شــرایط،  حساســیت 
تکلیــف خــود نداشــته باشــند، انقــاب مــا نیــز بــا چالــش 

می شــود. روبــه رو  پیشــین  انقاب هــای 
وی اذعــان کــرد: انقابــی الهــی اســت کــه ملــت، جامعــه، 

ــا آخــر خــط  ــدا در خــط باشــند و ت ــت آن از ابت قــوم و دول
هــم در مســیر بمانــد.

حجت االســام و المســلمین ســعیدی بــا بیــان اینکــه 
ــاز دارد،  ــاش نی ــاد و ت ــداکاری، جه ــه ف ــاب ب ــداوم انق ت
گفــت: جهــاد ائمــه معصومیــن باعــث شــد انقــاب پیامبــر 

ــد. ــت بمان و بعث
ــه  ــکا ب وی تصریــح کــرد: عــدول از شــیطان دانســتن آمری

ــه ســازش اســت.   کدخــدا، تغییــر رفتــار از مقاومــت ب
نماینــده ولــی فقیــه در ســپاه در پایــان اظهــار کــرد: مشــکل 
ــند  ــوع س ــن موض ــت؛ در همی ــواص اس ــکوت خ ــا از س م
2030 کــه از کاپیتوالســیون بدتــر اســت، اگــر خــواص 
ســکوت کننــد بــه فرهنــگ کشــور آســیب جــدی وارد  

مهــر می شــود. 

عضو هیئت عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه:

امام خمینی)ره( در برابر دشمنان نفوذناپذیر بود
نماینده ولی فقیه در سپاه:

تداوم انقالب اسالمی نیاز به فداکاری و جهاد دارد

،،
در ایــران ابرچالش هایــی را پیــش 
مســائل  می توانــد  کــه  داریــم  رو 
کشــور را تحــت تأثیــر قــرار دهــد 
و یکــی از آن هــا مســئله بیــکاری 

اســت. 

 فرمانده نیروی دریایی ارتش 
خبر داد:

 برگزاری ۲۵ رزمایش دریایی 
در سال ۹۶

ــه  ــاره ب ــا اش ــش ب ــی ارت ــروی دریای ــده نی فرمان
برگــزاری 25 رزمایــش دریایــی در ســال ۹۶ گفــت: 
ناوشــکن دماونــد نیــروی دریایــی ارتــش جمهوری 
ــده و در  ــی ش ــار عملیات ــا افتخ ــران ب ــامی ای اس

ــد.  ــوردی می کن ــه دریان عرص
ــه  ــاره ب ــا اش ــیاری ب ــب هللا س ــادار حبی ــر دری امی
ــرد:  ــار ک ــال ۹۶ اظه ــش در س ــزاری 25 رزمای برگ

ــف و در  ــای مختل ــا در تخصص ه ــن رزمایش ه ای
ــوب انجــام  ــای شــمال و جن ــا و ســواحل دری دری
می شــود و در انتهــا نیــز رزمایــش بــزرگ دریایــی 

ــم. ــرا درمی آوری ــه اج ــه مرحل ــت ۹۶ را ب والی
ــروی  ــی نی ــزات نظام ــه تجهی ــان اینک ــا بی وی ب
دریایــی بــه روز و تمامــی آن هــا تولیــد داخــل 
هســتند، گفــت: در همیــن شــمال کشــور می بینیــد 
ــا)ع( و  ــام رض ــی ام ــارم دریای ــه چه ــه در منطق ک
در صنایــع دفاعــی شــهید تمجیــدی، ناوشــکن 
دماونــد نیــروی دریایــی ارتــش جمهوری اســامی 
ــون در  ــی شــده و هم اکن ــا افتخــار عملیات ــران ب ای
عرصــه دریاهــا دریانــوردی می کنــد و ناوهــای 

موشــک انداز دیگــری نیــز در دســت تولیــد اســت 
ــا  ــد قطع ــط تولی ــن خ ــد ای ــد خداون ــه امی ــه  ب ک

ــه دارد. ادام
جمهــوری  ارتــش  دریایــی  نیــروی  فرمانــده 
تــاش  اعتقــاد،  بیــان کــرد:  ایــران   اســامی 
و همــت مــا بــر ایــن اســت کــه کارکنانــی را تربیــت 
ــروی  ــر نی ــای خطی ــد مأموریت ه ــا بتوانن ــم ت کنی
و  آزاد  دریاهــای  عرصــه  در  به ویــژه  را  دریایــی 
ــد  ــی انجــام دهن ــه خوب ــان ب ــن کشــورهای جه  بی
امنیــت  بــرای  افتخــار  و  ســربلندی  باعــث  و 
ــوا  ــی کل ق ــه فرمانده ــرا ک ــوند؛ چ ــوب ش محس
دریــا،  در  مــردم  اطمینــان  مظهــر  فرموده انــد 

نیــروی دریایــی اســت.
ــس  ــد از جلســات ان ــه بای ــان اینک ــا بی ســیاری ب
ــه  ــان ک ــارک رمض ــاه مب ــژه در م ــرآن، به وی ــا ق ب
مــاه خودســازی و انسان ســازی اســت، بهــره 
ببریــم افــزود: مــا بــرای اینکــه فرمایش هــای 
معظم لــه را بــه اثبــات برســانیم و انجــام بدهیــم، 
نیــاز بــه انســان هایی داریــم کــه در ابعــاد مختلــف 
آمادگــی انجــام مأموریــت را داشــته باشــند و 
بهتریــن منبعــی کــه می تــوان بــرای جوان هــا 
اســتفاده کــرد، بــرای اینکــه چنیــن مأموریــت 
 خطیــری را انجــام دهنــد، اســتفاده از قــرآن کریــم

 است. مهر

دفاعی
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دبیر شورای عالی امنیت ملی مطرح کرد:

تغییر معادالت سیاسی با همکاری های ایران و روسیه در سوریه

ــس  ــد رئی ــتیار ارش ــاور و دس ــان، مش ــین امیرعبداللهی  حس
مجلــس در امــور بین الملــل، دربــاره قطــع روابــط چنــد کشــور 
ــط منطقــی  ــر اینکــه حفــظ رواب ــد ب ــا تاکی ــا قطــر، ب ــی ب عرب
ــایگان از  ــا همس ــکاری ب ــتی و هم ــت دوس ــاز و تقوی و ممت
اســت     ایــران  اســامی  اصولــی جمهــوری  سیاســت های 
اظهــار داشــت: شــش کشــور شــورای همــکاری خلیــج  فــارس 

ــد. ــی نبوده ان ــد واقع ــچ گاه متح هی
وی افــزود: در ایــران همــواره تــاش شــده روابط با همســایگان 
ــارس در  ــج ف ــی خلی ــی در حــوزه جنوب ــه رابطــه عرب و از جمل
بهتریــن و مطلوب تریــن وضعیــت باشــد کــه البتــه مداخــات 
ــل  خارجــی و برداشــت های نادرســت برخــی طرف هــای مقاب
در مقاطعــی، مشــکاتی را ایجــاد کــرده اســت. دســتیار ارشــد 
رئیــس مجلــس در امــور بین الملــل تصریــح کــرد: متاســفانه 
ــرد  ــی دالر و راهب ــرا، دیپلماس ــه ای، فرقه گ ــت های قبیل سیاس
 توســعه صــادرات اندیشــه های وهابــی از ســوی ســعودی 
 و معــدود متحــدان آن بــه جهــان، بیــش از هــر چیــز منطقــه 
و جهــان اســام را در معــرض تفرقــه، اختــاف، افــراط  گرایــی و 

تروریســم تکفیــری قرار داده اســت. 

امیرعبداللهیــان گفــت: امــروز حاکمــان آل ســعود در وضعیــت 
بــدی قــرار دارنــد  و دچــار ســرگیجه سیاســی شــدیدی 
ــه حــل مشــکات خــود در درون  ــادر ب ــا ق ــه نه تنه هســتند ک
شــورای همــکاری خلیــج فــارس نیســتند، بلکــه خــود بخــش 

ــد. ــمار می رون ــه ش ــه ب ــکل آفرینی در منطق ــی مش اصل
وی افــزود: مقامــات ســعودی بــا اتــکای نادرســت بــه 
ــع  ــی قط ــه دیپلماس ــل ب ــا توس ــد ب ــور می کنن ــگان تص بیگان
ــده  ــی و وع ــی و امنیت ــرد نظام ــاذ رویک ــی، اتخ ــه سیاس رابط
ــت  ــایگان و تقوی ــه همس ــی ب ــم نظام ــی، تهاج ــای نفت دالر ه
رهبــری  می تواننــد  منطقــه،  در  تروریســم پروری  روحیــه 
جهــان عــرب و اســام را تصاحــب کــرده و مســائل را بــه 
ــی  ــی سیاس ــل از »هم پیمان ــه  حاص ــوزاد ناقص الخلق ــع ن نف

ــد.  ــل کنن ــل و فص ــاض« ح ــو و ری ــل اوی ــی ت امنیت
ــار  ــل اظه ــور بین المل ــس در ام ــس مجل ــد رئی ــتیار ارش دس
ــی  ــه ســعودی و بعضــی کشــورهای حام ــا ب ــا قب داشــت: م
ــت  ــن سیاســت، امنی ــه ای ــم ک ــرده بودی تروریســم گوشــزد ک
همــگان  را تهدیــد می کنــد و جــز تفرقــه و اختــاف در منطقــه 

ک ــر نخواهــد داشــت. تابنــا نتیجــه دیگــری درب

دستیار ارشد رئیس مجلس در امور بین الملل:

آل سعود دچار سرگیجه سیاسی شده است 

علــی شــمخانی، دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی، در پاســخ 
ــر و  ــران و روســیه در دو ســال اخی ــه »ای ــن ســوال ک ــه ای ب
ــدی از معامــات  ــع تحریم هــا، دوره جدی ــژه پــس از رف به وی
نظامــی را آغــاز کرده انــد؛ از نظــر شــما تــا چــه انــدازه روابــط 
ایــران و روســیه در ایــن همکاری هــای نظامــی از یــک 
رابطــه ســاده خریــدار- فروشــنده فراتــر مــی رود و بــه یــک 
ــت:  ــود؟« گف ــک می ش ــتراتژیک نزدی ــی اس ــکاری نظام هم
ــط  ــد و فــروش ســاح، بخــش بســیار کوچکــی از رواب خری
دفاعــی میــان جمهــوری اســامی ایــران و فدراســیون روســیه 
اســت. از نظــر مــا، ایــن روابــط به ویــژه از زمــان ورود جــدی 
و موثــر روســیه بــه صحنــه مبــارزه بــا تروریســم در ســوریه به 
ــان اســت و همکاری هــای نظامــی  ــردی در جری شــکل راهب
ــترک  ــع مش ــود مناف ــه وج ــه ب ــا توج ــترک ب ــی مش و دفاع
ــران  ــای ای ــه داد: همکاری ه ــت. وی ادام ــه اس ــکل گرفت  ش
و روســیه نیــز در چارچــوب همکاری هــای راهبــردی مشــترک 
بــه منظــور مقابلــه بــا تروریســم در منطقــه صــورت می گیــرد 

و طرفیــن در ایــن زمینــه هم ســود هســتند.
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی در پاســخ بــه اینکــه  آیــا 

ــاف  ــک ائت ــه ی ــد مقدم ــی را بای ــای نظام ــن همکاری ه ای
منطقــه ای یــا حتــی جهانــی جدیــد دانســت یــا صرفــا یــک 
ــط  ــر رواب ــدگاری ب ــر مان ــه تاثی ــت ک ــی اس ــکاری  مقطع هم
مناســبات منطقــه ای و جهانــی نــدارد، گفــت: در صــورت 
ــوان  ــده، می ت ــای پدیدآم ــا و فرصت ه ــتفاده از ظرفیت ه اس
شــاهد ائتافــات منطقــه ای موثــر بــه منظــور تامیــن امنیــت 
ــران  ــان ای ــاف می ــر ائت ــه اخی ــود؛ نمون ــان ب ــه و جه منطق
روســیه، ســوریه عــراق و حــزب هللا لبنــان در صحنــه ســوریه 
توانســت معــادالت را تغییــر دهــد و تروریســت ها را پــس از 

ــد. ــب را آزاد کن ــد و حل ــب بران ــال ها عق س
وی افــزود: از نظــر مــن ایــن ائتافــات از شــکل مقطعــی بــه 
واســطه اینکــه هــدف آن هــا مقطعــی نیســت، عبــور کرده انــد. 
بی تردیــد هنــوز تهدیــد تروریســم در رأس تهدیــدات امنیتــی 

ملــی جامعــه جهانــی اســت. 
ــل  ــه تحلی ــت ک ــن اس ــئله ای ــن مس ــه وی، مهم تری ــه گفت ب
مشــترکی نســبت بــه آینــده تحــوالت منطقــه، فراگیــر شــدن 
خطــر گروه هــای تروریســتی و نقــش منفــی آمریــکا و 

ــود دارد. ایســنا ــه وج ــاختگی آن در منطق ــات س ائتاف



کوتاه اخبار 
 قیمت الستیک خودرو 

افزایش می یابد
رئیــس هیئت مدیــره انجمــن صنفــی صنعــت تایــر ایــران 
ــه ســازمان  ــه درخواســت انجمــن ب ــا توجــه ب ــد: ب می گوی
ــود،  ــه ش ــازمان ارائ ــن س ــه ای ــه تاییدی ــت، چنانچ حمای
ــد.  ــا 10 درصــد افزایــش یاب ــر ت انتظــار مــی رود قیمــت تای
ــه  ــه ب ــا توج ــت ب ــن در خواس ــت: ای ــار داش ــی اظه گنج
افزایــش نــرخ مــواد اولیــه و ســایر هزینه هــای تولیــدی بــه 
ســازمان حمایــت ارائــه شــده؛ امــا تــا ایــن لحظــه بــا رقــم 
پیشــنهادی انجمــن موافقتــی صــورت نگرفتــه اســت. وی 
بــا اشــاره بــه ســود قانونــی تولیدکننــدگان تایــر در شــرایط 
ــن و دســتورکار های  ــر اســاس قوانی ــرد: ب ــد ک ــی تاکی کنون
ســازمان حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان، تولیدکننــدگان 
بایــد دســت کم 15 تــا 17 درصــد ســود حاصــل از تولیــد را 
بــه دســت آورنــد؛ از ایــن رو بــا توجــه بــه جریــان افزایــش 
قیمــت مــواد اولیــه از ســال گذشــته، ناگزیرنــد برای کســب 
ســود منطقــی، قیمت هــا را افزایــش دهنــد. وی همچنیــن 
بــه تأثیــر بهبــود روابــط و همکاری هــا در رشــد تولیــد تایــر 
ــه در  ــرایطی ک ــت: در ش ــار داش ــت و اظه ــل پرداخ در داخ
ــد  ــاهد رش ــکالت، ش ــی مش ــع بعض ــا رف ــته ب ــال گذش س
ــم  ــور بودی ــر در کش ــد تای ــدی تولی ــا 15 درص ــدودا 14 ت ح
انتظــار مــی رود بــا ادامــه ایــن شــرایط ایــن رقــم از تولیــد 

نیــز در ســال جــاری محقــق شــود. خبــر خــودرو

 افزایش صدور ضمانت نامه 
صنایع کوچک

ــال، ۳5  ــت ماه امس ــان اردیبهش ــا پای ــن ت ــدای فروردی از ابت
ــرای صنایــع کوچــک صــادر شــد کــه نســبت  ضمانت نامــه ب
ــه  ــش یافت ــد افزای ــل، 40 درص ــال قب ــابه س ــان مش ــه زم ب
ــال  ــارد ری ــه ۲50 میلی ــداد ضمانت نام ــن تع اســت. ارزش ای
بــوده کــه نســبت بــه ارزش ضمانت نامــه صــادر شــده در دو 
مــاه نخســت ســال قبــل، بیــش از 140 درصــد رشــد داشــته 

اســت. 
ــه  ــک ب ــع کوچ ــرای صنای ــه ب ــدت 1۸ ضمانت نام ــن م در ای
ارزش ۹۶ میلیــارد ریــال تمدیــد شــد کــه از لحــاظ تعــداد ۶ 
درصــد و از لحــاظ ارزش ریالــی ۳0 درصــد رشــد نســبت بــه 
ــن  ــر ای ــا ب ــوده اســت. بن ــل را دارا ب مــدت مشــابه ســال قب
بــرای  گــزارش 45 درصــد ضمانت نامه هــای صادرشــده 
ــه  ــوط ب ــال ۹۶ مرب ــت س ــاه نخس ــک در دو م ــع کوچ صنای
ــای ایجــادی  ــرای طرح ه ــردش، ۳4 درصــد ب ســرمایه در گ
ــوده اســت. اســتان  ــرای طرح هــای توســعه ب و 1۶ درصــد ب
ــارد  ــا ۳5 میلی ــاه ب ــال، کرمانش ــارد ری ــا 41 میلی ــدران ب مازن
ــارد  ــا ۲0 میلی ــالن ب ــال و گی ــارد ری ــا ۲1 میلی ــران ب ــال، ته ری
ریــال، بیشــترین ارزش ضمانت نامــه را بــرای صنایــع کوچــک 
ــد  ــدای ســال ۹۶ فرآین ــد.  از ابت ــه خــود اختصــاص داده ان ب
صــدور ضمانت نامــه بــرای صنایــع کوچــک بــه صــورت 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــان می توانن ــوده و متقاضی ــی ب الکترونیک
ســایت صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک از 

ــد. ایــران جیــب ــات اســتفاده کنن ــن خدم ای

کوتاه از اقتصاد
30 درصد خانوارهای ایرانی 

مستاجر هستند
ــت: در  ــران گف ــهری ای ــاد ش ــی اقتص ــن علم ــر انجم دبی
ــودی  ــرایط رک ــان در ش ــکن همچن ــازار مس ــه ب ــی ک حال
ــر ســاختمان های  ــات 10 درصــدی ب ــل مالی اســت، تحمی
نوســاز می توانــد بیــش از گذشــته اوضــاع را وخیــم کنــد. 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــادی ب ــی مزدآب ســید محســن طباطبای
ــی  ــای ایران ــد خانواره ــر ۳0 درص ــغ ب ــته بال ــال گذش  س
در خانه هــای اســتیجاری زندگــی کرده انــد کــه نســبت بــه 
ســال 1۳۹0 رشــد 4 درصــدی دارد، افــزود: در ســال 1۳۹4 
نیــز مســکن بیــش از 4۲ درصــد از هزینه هــای خانوارهــای 
شــهری در ترکیــب هزینه هــای غیرخوراکــی ســاالنه را بــه 

خــود اختصــاص داده اســت. 
طباطبایــی بــه آمــار ۲ میلیــون و 5۸7 هــزار واحــدی 
خانه هــای خالــی در ســال گذشــته نیــز اشــاره کــرد 
و گفــت: راهــکار حــل مســئله مســکن، بهبــود ســایر 
شــاخص های درآمــدی کشــور و بــه تبــع افزایــش ســرانه 
ــی  ــر حمایت ــش چت ــپس افزای ــا و س ــدی خانواره درآم
ــدت اســت. ایســنا ــره و بلندم ــا تســهیالت کم به ــت ب دول

 رشد ۷ درصدی مصرف بنزین 
از ابتدای سال تا کنون

ــن از  ــرف بنزی ــن مص ــار، میانگی ــن آم ــاس آخری ــر اس ب
ابتــدای ســال 1۳۹۶ تاکنــون، 7۸ میلیــون و 100 هــزار لیتــر 
ــه مــدت مشــابه ســال ۹5، 7 درصــد  ــوده کــه نســبت ب ب
رشــد داشــته اســت. میانگیــن مصــرف بنزیــن از ابتــدای 
خردادمــاه ســال 1۳۹۶ تــا 15 خردادمــاه 7۶ میلیــون و 400 
هــزار لیتــر بــوده کــه ایــن میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال گذشــته کــه 75 میلیــون لیتــر بــوده 1.۸ درصد رشــد 
داشــته اســت. بنــا بــر اعــالم روابــط عمومــی شــرکت ملــی 
پخــش فرآورده هــای نفتــی، میانگیــن مصــرف بنزیــن از 
ــر  ــون و 100 هــزار لیت ــون، 7۸ میلی ــدای ســال ۹۶ تاکن ابت
بــوده کــه ایــن میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال ۹5 
ــد  ــد رش ــوده 7 درص ــر ب ــزار لیت ــون و ۹00 ه ــه 7۲ میلی ک

داشــته اســت. شــرکت نفــت

بیشتر خودروهای سنگین داخلی 
بی کیفیت  هستند

از هفــت مــدل خــودروی ســنگین تولیــدی در شــرکت های 
خودروســازی داخلــی، چهــار مــدل در پایین تریــن ســطح 
کیفــی قــرار دارنــد. شــرکت بازرســی کیفیــت و اســتاندارد 
ایــران اخیــرا گــزارش ارزیابــی کیفــی خودروهــای تولیــدی 
ــزارش  ــن گ ــی ای ــرد. بررس ــر ک ــت ماه را منتش در اردیبهش
ــار مــدل از خودروهــای ســنگین  نشــان می دهــد کــه چه
کشــنده  شــامل  امســال  اردیبهشــت ماه  در  تولیــدی 
 فوتــون AUMAN H4، کامیــون بنــز WH، کامیونــت الونــد 
و کامیونــت FAW در پایین تریــن ســطح کیفــی قــرار 
ــج ســتاره کیفــی را کســب  ــا یــک ســتاره از پن ــد و تنه دارن
 FH ــوو ــنده ول ــا دو کش ــن خودروه ــالف ای ــد. برخ کرده ان
ــد.  ــب کرده ان ــی را کس ــتاره کیف ــار س 500 و FH 4۶0 چه
ــز ســه ســتاره کیفــی را  ــت ایســوزو NPR75K نی کامیون

ــت. عصرخــودرو ــرده اس ــب ک کس

ارزش  بــر  مالیــات  بی تردیــد  کیمیای وطن
ــدی اســت.  ــی درآم ــع اصل ــی از مناب ــزوده، یک اف
ــات  ــوع مالی ــن ن ــول ای ــر در وص ــان خاط اطمین
ــرای  ــا ب ــزی دولت ه ــات در برنامه ری ــب ثب موج
ــای  ــور در زمینه ه ــاز کش ــورد نی ــات م ــه خدم ارائ
ــر  ــات ب ــان مالی ــن می ــود. در ای ــون می ش گوناگ
حــال  عیــن  در  و  افــزوده کارآمدتریــن  ارزش 
ــوب  ــی محس ــای کنون ــات در دنی ــن مالی رایج تری
می شــود. بــه عبارتــی افزایــش ســهم مالیــات در 
تأمیــن مخــارج دولــت آثــار مطلــوب اقتصــادی به 

دنبال دارد. 
مالیــات بــر ارزش افــزوده ضمــن برخــورداری 
غیرمســتقیم  مالیات هــای  مزایــای  تمامــی  از 
از جملــه ســهولت نســبی محاســبه و مطالبــه 
آن ســبب می شــود کــه از اخــذ مالیــات بــه 
 صــورت دوچنــدان در طــول زنجیــره واردات، تولیــد 
و توزیــع تــا مصــرف خــودداری شــود و پرداخــت 
 مالیــات توســط مصرف کننــده نهایــی کاالهــا 
ــار  ــل فش ــه حداق ــود ک ــبب می ش ــات س و خدم
اقتصــادی تحمــل  تولیدکننــدگان و فعــاالن   را 

کنند.
 تعریف قانونی

افــزوده،  ارزش  بــر  مالیــات  قانــون،  مطابــق 
نوعــی مالیــات بــر مصــرف اســت کــه در زنجیــره 
از  درصــدی  برحســب  توزیــع  و  تولیــد  واردات 
مشــمول  خدمــات  و  کاالهــا  افــزوده  ارزش 
دریافــت می شــود. در ایــن تعریــف، منظــور از 
ــا و  ــن ارزش کااله ــاوت بی ــز تف ــزوده نی ارزش اف
ــا ارزش کاالهــا و خدمــات  خدمــات عرضه شــده ب

ــن  ــک دوره معی ــده در ی ــا تحصیل ش ــداری ی خری
ــر ارزش افــزوده   اســت. بدیــن ترتیــب، مالیــات ب
نوعــی مالیــات چنــد مرحلــه ای اســت کــه در 
ــع  ــد، توزی ــره واردات، تولی ــف زنجی ــل مختل  مراح
بــر اســاس درصــدی از ارزش بهــای کاالهــای 
اخــذ  ارائه شــده،  خدمــات  یــا  عرضه شــده 
ــه از  ــر مرحل ــات در ه ــوع مالی ــن ن ــود. ای می ش
زنجیره هــای مختلــف واردات، تولیــد، توزیــع و 
مصــرف، از هــر عنصــر زنجیــره بــه عنصــر بعــدی، 
انتقــال می یابــد تــا ســرانجام در مرحلــه آخــر 
ــردد.  ــی پرداخــت می گ ــده نهای توســط مصرف کنن
از مهم تریــن مزایــای نظــام مالیــات بــر ارزش 
افــزوده می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: 
کاهــش فرارهــای مالیاتــی، شفاف ســازی مبادالت 
تشــویق  قاچــاق کاال  از  جلوگیــری  اقتصــادی، 
ــن  ــت ای ــل دریاف ــه دلی ــد ب ــرمایه گذاری و تولی س
ــات،  ــی کاال و خدم ــده نهای ــات از مصرف کنن مالی
ــات  ــر مالی ــرخ صف ــل ن ــه دلی ــادرات ب ــت ص تقوی
ــش  ــادرات، افزای ــش ص ــزوده در بخ ــر ارزش اف ب
ــی  ــای مالیات ــد درآمده ــی و رش ــای مالیات پایه ه
کشــور، امــکان اجــرای هــر چــه مطلوب تــر عدالــت 
مالیاتــی در جامعــه بهبــود الگوی مصرف در کشــور 
و انعطاف پذیــری نظــام مالیــات بــر ارزش افــزوده 

ــا. ــر مالیات ه ــه دیگ ــبت ب نس
 مؤدی

ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــاس قان ــر اس  ب
 فعــاالن اقتصــادی اعــم از اشــخاص حقیقــی 
ــا  ــادرات ی ــه، ص ــه عرض ــدام ب ــه اق ــی ک و حقوق
واردات کاالهــا و خدمــات مشــمول قانــون مالیــات 

بــر ارزش افــزوده می کننــد و طبــق ضوابطــی کــه 
ــف  ــد، مکل ــالم می کن ــی اع ــور مالیات ــازمان ام س
محســوب  »مــؤدی«  شــده اند،  ثبت نــام  بــه 

می شــوند.
 شیوه اجرا

درخصــوص شــیوه اجــرای مالیــات بــر ارزش 
ــت  ــوان گف ــاده می ت ــورت س ــه ص ــز ب ــزوده نی اف
در سیســتم مالیــات بــر ارزش افــزوده، هــر 
ــت  ــده خدم ــا ارائه دهن ــده ی ــده، تولیدکنن واردکنن
ــره را تشــکیل  ــن زنجی ــه از ای ــه نخســتین حلق ک
بــه  را  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  می دهــد، 
ــی  ــرده و در صورت ــت ک ــی پرداخ ــازمان مالیات س
کــه کاال تولیــدی یــا وارداتــی باشــد، مالیــات بــر 
ارزش افــزوده در حلقــه توزیــع کاال منتقــل شــده 
تــا در نهایــت ایــن مالیــات از مصرف کننــده نهایــی 

می شــود. دریافــت 
 بسط عدالت مالیاتی با مالیات 

بر ارزش افزوده
معمــوال مالیات هــا بــه دو گــروه مالیات هــای 
مســتقیم و مالیات  هــای غیرمســتقیم تقســیم 
می شــوند. مالیات هــای مســتقیم بــه مالیات هایــی 
ــرای  ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــه ب ــود ک ــه می ش گفت
افــراد، خانوارهــا و بنگاه هــا برقــرار می شــود و 
بــه مالیات هایــی کــه بــه طــور غیرمســتقیم بــرای 
کاال و خدمــات وضــع می شــود، مالیات هــای 
اقتصاددانــان  برخــی  می گوینــد.  غیرمســتقیم 
ــب تر  ــر مناس ــر نظ ــتقیم را از ه ــای مس مالیات ه
از مالیات هــای غیرمســتقیم قلمــداد کرده انــد 
و مخالفــان ایــن گــروه معتقدنــد کــه اعمــال 

مالیات هــای غیرمســتقیم موجــب تنــوع بخشــیدن 
می شــود. گــروه  دولــت  مالیاتــی  ســبد  بــه 
از اقتصاددانــان نیــز عمدتــا ترکیــب  دیگــری 
 مناســبی از ایــن دو نــوع مالیــات را پیشــنهاد 
ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــاختار دس ــن س و آن را بهتری
توســعه اقتصــادی می داننــد. تــا چنــدی پیــش در 
ایــران ترکیــب درآمدهــای مالیاتــی بــه نحــوی بود 
کــه ۳0 درصــد از مالیــات کشــور بــه مالیات هــای 
مالیات هــای  بــه  درصــد   70 و  غیرمســتقیم 
ــرای  ــا اج ــا ب ــت؛ ام ــاص می یاف ــتقیم اختص مس
قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده تــوازن بیشــتری 
بیــن میــزان مالیــات بــر درآمــد و تولیــد بــا 
مالیــات بــر ارزش افــزوده برقــرار شــده کــه ایــن 
امــر بــه نفــع تولیدکننــده و مصرف کننــده خواهــد 
ــادی  ــران اقتص ــب صاحب نظ ــاور اغل ــه ب ــود. ب ب
ــه  ــخگویی ب ــور پاس ــه منظ ــد ب ــی جدی درآمدزای
ــی  ــرار مالیات ــری از ف ــت، جلوگی ــای دول  هزینه ه
و شفاف ســازی مبــادالت میــان تولیــد تــا مصــرف 
ــی، از  ــت مالیات ــراری عدال ــه برق ــر از هم و مهم ت
ــر  ــات ب ــون مالی ــای قان ــن مزای ــه مهم تری جمل

ارزش افــزوده اســت. آنــان تأثیــر بــر رشــد اقتصادی، 
ســطح قیمت هــا و ســرمایه گذاری را از جملــه 
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــادی مالی ــار کالن اقتص آث
ــود  ــار خ ــن آث ــد مهم تری ــده دارن ــد و عقی می دانن
ــر کارآیــی و عدالــت اســت.  ایــن قانــون تأثیــر ب

بی تردیــد، اگــر منابــع حاصــل از مالیــات بــر 
ــع  ــرمایه گذاری در مناب ــور س ــزوده در ام ارزش اف
مــورد نیــاز صــرف شــود، دوبــاره بــه چرخــه تولیــد 
کشــور بازخواهــد گشــت و بــه همیــن ســبب 
اجــرای قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده، کمــک 
ــتر  ــه بیش ــترش هرچ ــط و گس ــه بس ــایانی ب ش
ــه  ــع آن منجــر ب ــه تب ــرده و ب ــی ک ــت مالیات عدال
ــد. از  ــد ش ــی خواه ــای مالیات ــش درآمده افزای
ــر ارزش  ــات ب ــت مالی ــوان گف ــر می ت ــوی دیگ س
ــر  ــس ه ــت؛ پ ــرف اس ــر مص ــات ب ــزوده مالی اف
کــس بیشــتر مصــرف می کنــد، می بایــد مالیــات 
ــش  ــر نق ــن ام ــد؛ ای ــت کن ــم پرداخ ــتری ه بیش
ــت  ــرف و در نهای ــوی مص ــالح الگ ــزایی در اص بس
ــت  ــادی و عدال ــت اقتص ــی، عدال ــت مالیات عدال

اجتماعــی دارد. 

نیم نگاهی به مالیات بر ارزش افزوده

بــا بــروز بحــران و تنــش سیاســی بیــن قطــر و 4 کشــور عربــی 
فرصت هــای تجــاری فراوانــی بــرای ایــران ایجــاد شــده اســت. 
قطــر، یکــی از همســایگان خلیــج فــارس ایــن روزهــا در تــب و 
تــاب بایکــوت شــدن از ســوی کشــورهای همســایه عربــی خــود 
ــش  ــه آرام ــه ای اگرچ ــی و قبیل ــه قوم ــع رابط ــن قط ــت. ای اس
ــرده اســت،  ــه رو ک ــره روب ــا مخاط ــدری ب ــه را ق سیاســی منطق
ــش روی  ــی را پی ــف فرصت ــای مختل ــد از جنبه ه ــا می توان ام
ــا  ــور ب ــن کش ــد. ای ــرار ده ــران ق ــه ای ــازه بهبودیافت ــاد ت اقتص
ــه  ــک ب ــی نزدی ــر و جمعیت مســاحتی بیــش از 11 هــزار کیلومت
ــد ســال گذشــته از تولیــد  ۲ میلیــون و ۲00 هــزار نفــر طــی چن
ــوده  ــارد دالر برخــوردار ب ــی در حــدود 7/1۸۹ میلی ــص مل ناخال
ــدی  ــد 5/5 درص ــرخ رش ــه ن ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای اس
ــتی  ــه بهش ــور را ب ــن کش ــدی ای ــورم 1/۳ درص ــرخ ت GDP و ن
بــرای جــذب ســرمایه گذار تبدیــل کــرده اســت. از ایــن رو 

ــر ۳5  ــغ ب ــور بال ــن کش ــی در ای ــرمایه گذاری خارج ــزان س می
ــی  ــدات صنعت ــد تولی ــرخ رش ــوده و ن ــال ب ــارد دالر در س میلی
حــدود ۳ درصــد را رقــم زده اســت. گفتنــی اســت طــی ســال 
گذشــته میــزان بدهــی خارجــی قطــر بالــغ بــر 150 میلیــارد دالر 
بــود. قطــر بــه عنــوان بزرگ تریــن صادرکننــده گاز طبیعــی جهــان 
ــل  ــی همچــون ســازمان مل ــف بین الملل در ســازمان های مختل
ــارس، ســازمان کنفرانــس  ــج ف متحــد، شــورای همــکاری خلی
اســالمی، اتحادیــه عــرب، صنــدوق پــول اعــراب، فائــو، گــروه 77 
و ســازمان تجــارت جهانــی عضــو اســت. عضویــت ایــن کشــور 
در ســازمان تجــارت جهانــی از نقــاط قــوت ارتبــاط تجــاری ایــران 
بــا قطــر اســت. قطــر ســاالنه 4 تــا 5 میلیــارد دالر انــواع مــواد 
ــر  ــعودی، مص ــتان س ــون عربس ــورهایی همچ ــی را از کش  غذای
و امــارات وارد می کــرد کــه بــا وضــع ایــن تحریم هــا اکنــون بــه 

دنبــال محلــی بــرای تأمیــن ایــن نیازهاســت. مهر

ــالمی  ــوراهای اس ــی ش ــون عال ــس کان رئی
کار معتقــد اســت تزریــق پــول بــه تنهایــی 
نمی توانــد بــه ایجــاد اشــتغال منجــر شــود 
ــود  ــه وج ــدار ب ــتغال پای ــه اش ــرای آنک و ب
مناطــق  از  ظرفیت ســنجی  بایــد  آیــد، 

ــرد.  ــورت گی ص
ــتغال  ــرد: اش ــار ک ــی اظه ــی بیگ ــا عل اولی
آن  روی  کــه  شــغلی  یعنــی  پایــدار 
جریــان  وارد  می کنیــم،  ســرمایه گذاری 
ــد؛  ــدا کن ــه پی ــد ادام ــود و تولی ــد ش تولی
لــذا بــرای آنکــه شــغل پایــدار ایجــاد 
ــد ظرفیت ســنجی صــورت  ــدا بای  شــود، ابت

گیرد. 
ــالمی  ــوراهای اس ــی ش ــون عال ــس کان رئی

کار بــا بیــان اینکــه مشــکل بیــکاری بــا تزریــق پــول حــل نمی شــود، تصریــح کــرد: 
تزریــق پــول نمی توانــد بــه ایجــاد اشــتغال منجــر شــود؛ چــون در مقطعــی ایــن کار 
را کردیــم و دیدیــم کــه بــه اشــتغال ختــم نشــد؛ لــذا معتقــدم بایــد قبــل از ایجــاد 
شــغل، ظرفیت ســنجی و شناســایی اســتعدادهای هــر منطقــه صــورت گیــرد؛ بــرای 
نمونــه در بعضــی مناطــق مجــوز احــداث کارخانــه ای صــادر می شــود، بــدون آنکــه 
ــه ای را دارد  ــن کارخان ــدازی چنی ــش راه ان ــه کش ــا منطق ــود آی ــه ش ــر گرفت  در نظ

یا نه. 

زیرســاخت های  پیش بینــی  علی بیگــی 
ــغل  ــاد ش ــات ایج ــر ضروری الزم را از دیگ
در  بازاریابــی  بایــد  گفــت:  و  دانســت 
ــر  ــا اگ ــم ت ــال کنی ــز فع ــه را نی آن منطق
ــکلی در  ــید، مش ــد رس ــه تولی ــه ب کارخان
عرضــه و فــروش محصــول ایجــاد نشــود 
ــا محصــول در جایــی عرضــه نشــود کــه  ی
بــازار از آن اشــباع باشــد؛ در غیــر ایــن 
صــورت نه تنهــا شــغل جدیــدی ایجــاد 
ــی هــم  نخواهــد شــد، بلکــه مشــاغل قبل

ــد. ــد ش ــکل خواهن ــار مش دچ
ــی شــوراهای اســالمی  ــون عال رئیــس کان
کار بــا تاکیــد بــر ضــرورت ظرفیت شناســی 
و امکان ســنجی در کشــور اظهــار کــرد: 
بــرای دســتیابی بــه اهــداف اشــتغال بایــد بــر اســاس اقلیــم و شــرایط جغرافیایــی 
ــازار کار داشــته  ــم و ارزیابی هــای علمــی و کارشناســی از ب ــزی کنی کشــور برنامه ری

باشــیم. 
ــه  ــر هزین ــی اگ ــت؛ ول ــر اس ــی هزینه ب ــر بخش ــغل در ه ــاد ش ــه وی ایج ــه گفت ب
کردیــم و بــه شــغل پایــدار تبدیــل شــد، دیگــر هزینــه نیســت؛ بلکــه ســرمایه گذاری 
اســت؛ بــه همیــن منظــور بایــد بــه ســمت تولیــدی برویــم کــه منجــر بــه اشــتغال 

پایــدار شــود. ایســنا

ــزداری کشــور گفــت:  ــع و آبخی رئیــس ســازمان جنگل هــا، مرات
درصــدد هســتیم تــا پایــان امســال کل بهره بــرداری از جنگل هــا 
را در توافــق بــا مجریــان مربوطــه، بــه صفــر برســانیم. خداکــرم 
جاللــی افــزود: 14 میلیــون و ۳00 هــزار هکتــار جنــگل در کشــور 
ــرداری  ــای شــمال بهره ب ــط از 50 درصــد جنگل ه ــه فق ــم ک داری
ــم  ــام معظ ــای مق ــاس توصیه ه ــر اس ــت: ب ــود. وی گف می ش
ــد  ــت و برنامــه ششــم توســعه بای ــری و سیاســت های دول رهب
بهره بــرداری از جنگل هــا تــا ســه ســال آینــده متوقــف شــود؛ امــا 
ــا پایــان امســال محقــق شــود.  درصــدد هســتیم ایــن اقــدام ت
ــه حداقــل  ــرداری از جنگل هــا ب ــون بهره ب ــی افــزود: هم اکن جالل
ــرداری را  ــه بهره ب ــوط ب ــه قراردادهــای مرب ممکــن رســیده و هم
ــری  ــی در جنگل هــای شــمال را پیگی ــرد حفاظت ــف و رویک متوق
ــی  ــه بهره برداری هــای غیرچوب ــم کــرد. وی ادامــه داد: البت خواهی
در جنگل هــای جنــوب انجــام می شــود؛ هم اکنــون یــک میلیــون 

و ۶00 هــزار خانــوار کشــور، معیشــت و اقتصادشــان وابســته بــه 
ــد  ــزاق می کنن ــی ارت ــان داروی ــق گیاه ــت و از طری ــگل اس  جن
و در بعضــی مناطــق کــه هنــوز گازرســانی انجــام نشــده، ســوخت 
ــود.  ــن می ش ــده تأمی ــان خشک ش ــا و درخت ــزم از جنگل ه هی
رئیــس ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور در 
پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه پــس از توقــف بهره بــرداری 
ــد  ــا خواهی ــرای حفاظــت از جنگل ه ــه ای ب ــا چــه برنام جنگل ه
داشــت، گفــت: توقــف بهره بــرداری بــه معنــای رهاکــردن جنــگل 
نیســت؛ بلکــه همــه عوامــل آسیب رســان بــه جنــگل بایــد 
کنتــرل شــود و مــا تــالش می کنیــم بــا مجریانمــان درخصــوص 
ــی  ــم. جالل ــد کنی ــرارداد منعق ــی ق اقدامــات پرورشــی و حفاظت
 افــزود: در بخــش مرمــت راه هــا، جلوگیــری از آتش ســوزی 
ــد  ــی منعق ــان قراردادهای ــا مجری ــا ب ــدات جنگل ه ــر تهدی و دیگ

کرده ایــم. خبــر فارســی

بهره برداری از جنگل ها تا پایان امسال به صفر می رسدبحران قطر، فرصتی برای اقتصاد ایران

مشکل بیکاری با تزریق پول حل نمی شود
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)آگهی فراخوان مناقصه عمومی(
نشانی  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  ذیل  عمومی  مناقصات  برگزاری  به  نسبت  دارد  نظر  در  مجلسی  جدید  شهر  عمران   شرکت 

www.setadiran.ir اقدام نماید:

- تاریخ انتشار مناقصه در سایت: ۹۶/۳/10
- شرایط زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 1۹ روز شنبه مورخ ۹۶/۳/۲0

- مهلت زمانی ارائه پیشنهادات : حداکثر تا ساعت 1۳ روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۳/۳1
- زمان بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ ۹۶/4/۳

- نشانی کارفرما: اصفهان - کیلومتر ۲0 جاده مبارکه بروجن - شهر جدید مجلسی - بلوار ارم شرکت عمران مجلسی
تلفن: 0۳15۲47۲7۳۳                            دورنگار 5۲47۲۲14 - 0۳1                   کد پستی ۸۶۳1۶-45775

WWW.majlessi - ntoir.gov.ir :سایت اینترنتی
کلیه هزینه های چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

نوبت دوم

شرایط مبلغ ضمانتنامه شرکت 
در مناقصه )ریال(

مبلغ برآورد)ریال(
مدت قرارداد موضوع مناقصه شماره فراخوان

دارای تائید صالحیت حفاظتی و مجوزات الزم 
از نیروی انتظامی و پلیس پیشگیری

250.000.000  5.000.000.000 
یکسال

حفاظت فیزیکی شهر جدید مجلسی، اراضی 
دولتی و ساختمانهای شرکت عمران مجلسی

200961397000004

 تائید صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی 
با کد فعالیتی مرتبط

216.000.000 4.314.000.000 
یکسال

نگهداری تاسیسات شهر جدید مجلسی و 
ساختمانهای شرکت عمران مجلسی

200961397000005

م الف 47502

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری رودشت 

شمالی را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت 

دعوت  دارند  را  فوق  مناقصه  در  به حضور  تمایل  مناقصه گرانی که  از  نماید.  واگذار 

می گردد تا نسبت به تهیه، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی توان انجام کار اقدام نمایند.

مبلغ پایه: حدود 115۹4۶11۲۳۲ ریال )یازده میلیارد و پانصد و نود و چهار میلیون و 
ششصد و یازده هزار و دویست و سی و دو ریال( بر اساس فهارس بهای پایه سال 1۳۹۶

حداقل رتبه پیمانکار: متقاضیان شرکت در مناقصه باید دارای گواهینامه رتبه بندی 
پایگاه  در  مناقصه  برآورد  اندازه  به  آزاد حداقل  با ظرفیت کاری  آب  رشته  در  معتبر 

اطالع رسانی http://sajar.mporg.ir باشند.

محل اجراء: استان اصفهان شهرستان اصفهان
مشاور : مهندسین مشاور زاینداب

مدت اجرا: 5 ماه
واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت 14 روز مهلت 

دارند نسبت به تهیه و تکمیل اسناد ارزیابی از سایت ESRW.IR گزینه مناقصه ها، 

سامانه امور قراردادها اقدام نموده و مدارک تکمیلی را به نشانی اصفهان - پل خواجو - 

بلوار آئینه خانه - جنب هالل احمر - شرکت آب منطقه ای اصفهان - دفتر قراردادها - 

کد پستی 7۶47۳-۸1۶4۶ صندوق پستی ۳۹1 دبیرخانه امور قراردادها تحویل دهند.

تلفن تماس: 5-۳۶۶15۳۶0 داخلی ۲5۲۸    فاکس: ۳۶۶1107۳
مدیر امور قراردادها

شرکت آب منطقه ای اصفهان

م الف 48550



هشتبهشت
 اصفهانی ها در اهدای خون 

رکورد زدند 
اهدای خون 2 هزار و 230 شهروند 

اصفهانی در10شب ماه رمضان   
ــده  ــزار و 230 مراجعه کنن ــان از 2 ه ــارک رمض ــاه مب در م
بــه مراکــز اهــدای خــون در اســتان اصفهــان، خونگیــری 

شــد.

مدیــر کل انتقــال خــون اســتان اصفهــان گفــت: از ابتــدای 
مــاه مبــارک رمضــان تــا شــب دهــم  بیــش از 3 هــزار نفر 
بــه 10 مرکــز انتقــال خــون ایــن اســتان در شهرســتان های 
اصفهــان، خمینی شــهر، ناییــن، خوانســار، گلپایــگان، 
نجف آبــاد، کاشــان و شــهرضا مراجعــه کردنــد کــه از ایــن 
تعــداد 2 هــزار و 230 نفــر موفــق بــه اهــدای خــون شــدند.

اهداکننــدگان  از  خونگیــری  افــزود:  زینلــی  مجیــد 
اصفهانــی در مــاه مبــارک رمضــان امســال، 3 درصــد 

بیــش از مــدت مشــابه رمضــان پارســال اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مرکــز اهــدای خــون خواجــو اصفهــان 
عــاوه بــر صبح، بعدازظهر و شــب هــم آمــاده خونگیری از 
اهــدا کننــدگان اســت، گفــت: مراکــز اهــدای خــون اســتان 
ــاده  ــح آم ــر روز صب ــان ه ــارک رمض ــاه مب ــان در م اصفه
خونگیــری از اهداکننــدگان اســت.خبرگزاری صداوســیما 

 اشتغال و کارآفرینی در مرکز 
فنی و حرفه ای زینبیه اصفهان

ــی و  ــوزش فن ــز آم ــکاری مرک ــا هم ب کیمیای وطن
حرفــه ای زینبیــه اصفهــان و مشــارکت بخــش خصوصــی، 
حرفــه  مهارت آموختــگان کارگاه  از  نفــر   60 از  بیــش 

میناکاری مشغول به کار هستند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل آمــوزش فنــی 
و حرفــه ای اســتان اصفهــان، مرضیــه اورک شــیرانی 
سرپرســت مرکــز زینبیــه، گفــت: بــا هــدف اشــتغال زایی 
ــات  ــرای منوی ــتای اج ــن در راس ــی و همچنی و کارآفرین
ــی،  ــاد مقاومت ــر »اقتص ــی ب ــری مبن ــم رهب ــام معظ مق
حرفــه  تولیدمحــور  اشــتغال«، کارگاه هــای  و  تولیــد 
ــوان  ــه عن ــی ب ــا مشــارکت بخــش غیردولت ــاکاری ب مین
ــه ای  ــی و حرف ــوزش فن ــز آم ــن در مرک ــش کارآفری بخ
ــگان  ــه مهارت آموخت ــات ب ــه خدم ــغول ارائ ــه مش زینبی

ــتند. هس
وی بیــان داشــت: طــی 2 ســال اخیــر، بیــش از 60 نفــر از 
متقاضیــان حرفــه مینــاکاری ضمــن گذرانــدن دوره هــای 
آموزشــی در کارگاه تولیدمحــور مینــاکاری بــه اشــتغال و 

ــیده اند. ــی رس کارآفرین
ــام  ــوزش و انج ــل آم ــی از مراح ــه گزارش ــن ارائ وی ضم
مینــاکاری بــه روش هــای ســنتی و مــدرن افــزود:  
بخــش زیــادی از محصــوالت میناکاری شــده توســط 
مهارت آموختــگان آموزش هــای فنــی و حرفــه ای بــه 
اســتان های مشــهد، تهــران و شــیراز فرســتاده می شــود.

توزیع هزار و 200 سبد غذایی 
بین نیازمندان اصفهان

»آبشــار  خیریــه  موسســه  خیــران  همــت  بــه 
بیــن  غذایــی  ســبد   200 و  هــزار  عاطفه هــا«، 

شــد. توزیــع  نیازمنــدان 
 مدیــر موسســه خیریــه »آبشــار عاطفه هــا«ی 
ــن  ــه ای ــرای تهی ــران ب ــت: خی ــان گف ــتان اصفه اس
تعــداد ســبد غذایــی، 900 میلیــون ریــال اهــدا 
ســبدها  ایــن  افــزود:  شــیرانی  کردند.شــهره 
بیمــاران  ســادات،  ایتــام،  خانواده هــای  میــان 
صعب العــاج، معلــوالن و خانواده هــای زندانیــان 
ــج،  ــامل برن ــبد ش ــر س ــزود: ه ــد.وی اف ــع ش وزی
ــه،  ــی، رب گوج ــن، ماکارون ــات، روغ گوشــت، حبوب
چــای، قنــد و ســویا بــه ارزش 700 هــزار ریــال 

صداوســیما خبرگــزاری  اســت. 

شناسایی بیش از 400 گونه گیاه 
دارویی در نطنز 

دبیــر دومیــن جشــنواره طبیعت گــردی، گیاهــان 
ــت:  ــز گف ــتان نطن ــنتی شهرس ــب س ــی و ط داروی
پــس از برگــزاری اولیــن دوره جشــنواره، بــا حضــور 
ــه  ــش از 400 گون ــران، بی ــم گیاه شناســی ای ــدر عل پ
ــز شناســایی شــد.محمودرضا  ــی در نطن ــاه داروی گی
ــتاوردهای  ــر از دس ــی دیگ ــرد: یک ــار ک ــی اظه فقیه
نطنــز، معرفــی شــهر  بــرای  اول جشــنواره  دور 
و  چشــم انداز  ســند  الگــوی  عنــوان  بــه  نطنــز 
ــول  ــهر اص ــوان ش ــه عن ــز ب ــی نطن ــن معرف همچنی
جشــنواره  دومیــن  بود.دبیــر  ســامت  حفــظ 
طبیعت گــردی، گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی در 
نطنــز گفــت: یکــی دیگــر از مهم تریــن دســتاوردهای 
ــاد  ــای زی ــایی ظرفیت ه ــنواره اول شناس ــم جش مه
نطنــز در بحــث گیاهــان دارویــی، گردشــگری و 
ــی در  ــان داروی ــت گیاه ــدی کش ــش 30 درص افزای
نطنــز و افزایــش درخواســت بــرای ایجــاد فضاهــای 

ــت. ــز اس ــی در نطن اقامت
ــا  ــی م ــرد: یکــی از اهــداف اصل ــح ک ــی تصری فقیه
در ایــن دوره، برندســازی و معرفــی محصــوالت 
انحصــاری شهرســتان نطنــز بــه بــازار گیاهــان 
دارویــی و در ادامــه ایجــاد اشــتغال در فضــای 

شهرســتان اســت. ایســنا

H.Shariat@eskimia.ir
حامد شریعتیگروه اصفهان

اردســتان در مجلــس شــورای  نماینــده مــردم 
اســامی از شــرکت آب و فاضاب روســتایی اســتان 
اصفهــان بازدیــد کــرد و از نزدیــک در جریــان رونــد 
ــان و  ــتان اصفه ــتائیان اس ــرب روس ــن آب ش تأمی

ــت. ــرار گرف شهرســتان اردســتان ق
طباطبایی نــژاد  صــادق  ســید  حجت االســام  
ــاط  ــامانه ارتب ــرکت، از س ــن ش ــه ای ــدو ورود ب در ب
ــش  ــد از بخ ــرد و در بازدی ــد ک ــی 1523 بازدی مردم
کنتــرل کیفــی و آزمایشــگاه های آب و فاضــاب 
ــان  ــک در جری ــان از نزدی ــتان اصفه ــتایی اس روس
بــرای  شــرب  آب  تأمیــن  و  کیفیــت  بررســی 

ــت. ــرار گرف ــتائیان ق روس
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی 
اســتان اصفهــان در ایــن بازدیــد ضمــن تقدیــر 
طباطبایی نــژاد  حجت االســام  پیگیری هــای  از 
روســتائیان  شــرب  آب  وضعیــت  درخصــوص 
اساســی  مشــکل  اردســتان گفــت:  شهرســتان 
فرســودگی  شهرســتان   ایــن  روســتاهای 
ــت  ــل قدم ــه دلی ــرب ب ــع آب ش ــبکه های توزی ش
زیــاد آن هاســت  و  بــرای برطــرف کــردن آن، اصــاح 

و تعویــض شــبکه های فرســوده در دســتور کار قــرار 
ــت. ــه اس گرفت

 صندوق توسعه ملی به کمک پروژه های 
نیمه تمام آمد 

محمدحســین قرائتــی ادامــه داد: در ســال گذشــته 
ــی،  ــعه مل ــدوق توس ــارات صن ــتفاده از اعتب ــا اس ب
بخــش عمــده ای از پروژه هــای آبرســانی نیمه تمــام 
ــز  ــتان نی ــتان اردس ــید و در شهرس ــام رس ــه اتم ب
طرح هــای آبرســانی مجتمــع آونــج ظفرقنــد، جنبــه 

و ومــکان در دهــه مبــارک فجــر افتتــاح شــد. 
وی طــرح مجتمــع آبرســانی بــه 21 روســتای 
ــه  ــتان را از جمل ــتان اردس ــد شهرس ــش برزاون بخ
طرح هــای در دســت مطالعــه ایــن شــرکت عنــوان 
ــد  کــرد و اظهــار داشــت: روســتاهای منطقــه برزاون
ــالی های  ــل خشکس ــه دلی ــتان ب ــتان اردس شهرس
اخیــر دچــار کــم آبــی شــده و  آبدهــی منابــع تامین 
آب آن هــا کــه غالبــا چشــمه و قنــات اســت، افــت 

چشــمگیری داشــته اســت.
 آبرسانی سیار، راهی برای جبران کمبود 

آب 
وی آبرســانی ســیار را راه حــل موقــت بــرای جبــران 
ــه  ــتاهای مواج ــاز روس ــورد نی ــرب م ــود آب ش کمب

ــا کــم آبــی دانســت و افــزود: مطالعــات فــاز اول  ب
طــرح مجتمــع آبرســانی برزاونــد بــرای تامیــن آب 
شــرب ســالم و پایــدار 21 روســتای ایــن شهرســتان 
از محــل خــط لولــه آب اصفهــان بــزرگ آغــاز شــده 

اســت.
قرائتــی ابــراز امیــدواری کــرد بــا پیگیری هــای 
اردســتان در مجلــس شــورای  نماینــده مــردم 
اســامی و تامیــن اعتبــار مــورد نیــاز، عملیــات 
ــده نزدیــک آغــاز شــود. اجرایــی ایــن طــرح در آین
بــه گفتــه مهنــدس قرائتــی 200 میلیــارد ریــال اعتبار 
ــرآورد شــده  ــن طــرح ب ــرای اتمــام ای ــاز ب ــورد نی م
و بالــغ بــر 8 هــزار نفــر از آن بهره منــد خواهنــد         

شــد.
 راه اندازی آزمایشگاه بررسی فلزات 

سنگین در اصفهان 
در ایــن بازدیــد، رئیــس اداره کنتــرل کیفــی و 
ــتان  ــتایی اس ــاب روس ــگاه های آب و فاض آزمایش
ــت  ــظ کیفی ــه حف ــه اینک ــا اشــاره ب ــز ب ــان نی اصفه
ــت،  ــرکت اس ــن ش ــی ای ــت اصل ــرب اولوی آب ش
گفــت: همان گونــه کــه مدیــر عامــل آب و فاضــاب 
روســتایی اســتان بارهــا عنــوان کرده انــد خــط قرمــز 
مــا، کیفیــت آب شــرب مصرفی روســتائیان اســت و 

ایــن امــر بــا انجــام مســتمر آزمایش هــای مختلــف 
روی نمونــه آب شــرب مصرفــی در روســتاهای 

ــرد.  ــورت می گی ــتان ص ــش اس ــت پوش تح
ــا اشــاره بــه انجــام آزمایش هــای  فهیمــه امیــری ب
شــیمیایی بــه صــورت شــش ماهــه، میکروبــی بــه 
ــه   ــورت روزان ــه ص ــنجی ب ــه و کلرس ــورت ماهان ص
توســط 27 نیــروی تخصصــی کارآزمــوده اظهــار 
ســنگین  فلــزات  بررســی  آزمایشــگاه  داشــت: 
ــرکت آب و  ــور در ش ــار در کش ــن ب ــرای اولی ــز ب نی
فاضــاب روســتایی اســتان اصفهان تاســیس شــده 
و در حــال حاضــر تنهــا 2 شــرکت آبفــار در کشــور از 
ایــن آزمایشــگاه مــدرن و مهــم برخــوردار هســتند. 

 کسب گواهینامه های بین المللی کنترل 
کیفیت 

بین المللــی  گواهینامــه  کســب  ادامــه  در  وی 
ایــزو 17025 را از افتخــارات آزمایشــگاه مرکــزی 
ــن اســاس،  ــر ای ــزود: ب ــن شــرکت دانســت و اف ای
تمــام نتایــج آزمایش هــای انجام شــده در ایــن 
و  آب  آزمایشــگاه های  تمامــی  و  آزمایشــگاه 
فاضــاب مســتقر در امــور آبفــار شهرســتان های 
اســتان اصفهــان در تمــام نقــاط دنیــا معتبــر و 

ــود. ــد ب ــه خواه پذیرفت
منصــور حاجی آقایــی، مســئول ســامانه تلفنــی 
ــردم  ــده م ــد نماین ــی 1523، در بازدی ــاط مردم ارتب
ــدف  ــه ه ــه اینک ــا اشــاره ب ــس ب اردســتان در مجل
دسترســی  تســهیل  ســامانه  ایــن  اســتقرار  از 
ــتایی  ــاب روس ــرکت آب و فاض ــه ش ــتائیان ب روس
ــترکین  ــه مش ــت: هم ــار داش ــت، اظه ــتان اس اس
ــان  ــاور اصفه ــن شــرکت در سرتاســر اســتان پهن ای
ــق  ــماره و از طری ــن پیش ش ــدون گرفت ــد ب می توانن
تلفــن ثابــت و همــراه  بــا ایــن ســامانه بــه صــورت 
 شــبانه روزی تمــاس بگیرنــد و هرگونــه ســوال 
و مشــکل خــود را در زمینــه آب و فاضاب روســتایی 

بــا ایــن شــرکت در میــان بگذارند.
فرمانــدار  حضــور  بــا  بازدیــد  ایــن  پایــان  در    
و نماینــده مــردم اردســتان در مجلــس، کارشناســان 
اداره مطالعــات و بررســی های فنــی آب و فاضــاب 
ــانی  ــای آبرس ــان، پروژه ه ــتان اصفه ــتایی اس روس
بــه روســتاهای شهرســتان اردســتان مــورد بررســی 
ــن آب  ــکات تامی ــع مش ــرای رف ــت و ب ــرار گرف ق
شــرب روســتائیان ایــن شهرســتان بحــث و تبــادل 

نظــر شــد.

با اجرای طرح مجتمع آبرسانی روستایی »برزاوند« اردستان محقق می شود:

 بهره مندی 21 روستا 
از آب شرب سالم و پایدار

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان از رونمایــی 
ــاه  ــس از م ــان پ ــهر اصفه ــی ش ــمند ترافیک ــای هوش نرم افزاره

ــر داد.  ــارک رمضــان خب مب
ــه جرئــت  ــار کــرد: ایــن نرم افزارهــا کــه ب ــی  اظه علیرضــا صلوات
می تــوان گفــت در کشــور بی نظیــر اســت، بــه کاهــش ســفرهای 

ــد. ــد شــهری کمــک می کن زائ
بــه نرم افــزار »ترافیک یــار« کــه در گوشــی های همــراه  وی 
نصــب می شــود، اشــاره کــرد و گفــت: »ترافیک یــار« کمــک 
ــی  ــای ترافیک ــر رفتاره ــتری ب ــارت بیش ــهروندان نظ ــد ش می کن

ــند. ــته باش داش
وی بــه کاهــش یک ســاعته طــرح زوج و فــرد شــهر اصفهــان در 
مــاه مبــارک رمضــان اشــاره کــرد و افــزود: بــا توجــه بــه کاهــش 
ترددهــا در ایــن مــاه پــر خیــر و برکــت، ســاعات طــرح زوج و فــرد 

بــا یــک ســاعت کاهــش تــا 19 اســت.
وی یــادآور شــد: بــرای شــب های قــدر نیــز ســرویس دهی 
بــه  شــهروندان  جابه جایــی  بــرای  اصفهــان  اتوبوســرانی 
ــام  ــهر انج ــی ش ــن اصل ــم، از میادی ــزاری مراس ــای برگ مکان ه
می شــود. صلواتــی یــادآور شــد: مســیرهای ســرویس دهی 
ــدر  ــه شــهروندان در شــب های ق ــان ب ــای شــهر اصفه اتوبوس ه
ــید.  ــد رس ــهروندان خواه ــاع ش ــه اط ــده ب ــد روز آین ــی چن ط
وی همچنیــن خبــر از بهره بــرداری ســامانه اتوبوســرانی تنــدرو از 
میــدان جمهــوری تــا میــدان آزادی در آینــده نزدیــک داد و تصریح 
ــط  ــده توس ــنجی های انجام ش ــن نظرس ــاس آخری ــر اس ــرد: ب ک
ــافران  ــد مس ــش از 90 درص ــان، بی ــگاه اصفه ــگران دانش پژوهش
BRT از راه انــدازی ایــن خطــوط در اصفهــان اعــام رضایــت  

کرده انــد. باشــگاه خبرنــگاران جــوان

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان  کیمیای وطن
اصفهــان گفــت: خوشــبختانه تمهیــدات ســازمان جهــاد کشــاورزی 
بــرای مبــارزه بــا ســن بــه خوبــی جــواب داده و هیچ گونــه مشــکلی 
ــه نقــل از روابــط  ــدارد. ب از ایــن لحــاظ در ســطح اســتان وجــود ن
ــن  ــان، محس ــتان اصفه ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــی س عموم
کریمیــان بــا اشــاره بــه اقدامــات موثــر در بخــش مبــارزه بــا ســن 
ــازمان  ــدات س ــبختانه تمهی ــرد: خوش ــار ک ــتان اظه ــطح اس در س
جهــاد کشــاورزی بــرای مبــارزه بــا ســن بــه خوبــی جــواب داده و 
هیچ گونــه مشــکلی از ایــن لحــاظ در ســطح اســتان وجــود نــدارد 
و مبــارزه بــا ســن در اســتان بــا موفقیــت انجــام شــده اســت.وی 
ــتر  ــارکت بیش ــه مش ــاز ب ــق نی ــی مناط ــه در بعض ــان اینک ــا بی ب
ــا ســن احســاس  ــا جهــاد کشــاورزی بــرای مبــارزه ب کشــاورزان ب
ــا  ــم ت ــام می دهی ــود را انج ــاش خ ــام ت ــه داد: تم می شــود، ادام

ــا  ــارزه ب ــرای مب ــزات الزم ب ــع و تجهی ــودی در مناب ــه کمب هیچ گون
ســن در هیــچ کجــای اســتان وجــود نداشــته باشــد و خوشــبختانه 
مســاعدت های خوبــی نیــز در مباحــث تامیــن اعتبــاری ایــن 
بخــش توســط دســتگاه های مربوطــه اســتان شــکل گرفتــه اســت. 
وی تصریــح کــرد: نیــاز اســت تحقیقــات بیشــتری بــر روی آفــت 
ــری از  ــت جلوگی ــری جه ــای دیگ ــا روش ه ــود ت ــام ش ــن انج س
فعالیــت ایــن آفــت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و تنهــا در ایــن راه به 
مبــارزه بــا اســتفاده از ســم اکتفــا نکنیم.همچنیــن گــودرز صادقــی، 
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی ســازمان جهــاد 
ــچ ســالی تخصیــص بودجــه  ــار کــرد: هی کشــاورزی اســتان، اظه
مبــارزه بــا آفــات بــه کمتــر از 70 درصــد نرســیده و ایــن نشــان از 
جدیــت و اهمیــت مبــارزه بــا آفــات بــا وجــود تمــام محدودیت های 

بودجه ای سازمان است.

مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهان در  کیمیای وطن
ــگری  ــرمایه گذاری گردش ــی س ــیون فن ــن کمیس ــیه دومی حاش
اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان از تصویــب 32 طــرح 
جدیــد گردشــگری در اســتان اصفهــان در ســه ماهــه اول ســال 
ــراث  ــی اداره کل می ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــر داد. ب 1396 خب
ــن  ــام ای ــا اع ــاری ب ــدون الهی ــان، فری ــتان اصفه ــی اس فرهنگ
ــش  ــرمایه گذاران بخ ــتقبال س ــه اس ــه ب ــا توج ــت: ب ــب گف مطل
خصوصــی جهــت فعالیــت در حــوزه گردشــگری در اصفهــان، در 
ــراث  ــرمایه گذاری اداره کل می ــی س ــه فن ــت کمیت ــن نشس دومی
ــد  ــرح ش ــالی مط ــای ارس ــان، طرح ه ــتان اصفه ــی اس  فرهنگ
و پــس از بررســی، 32 طــرح جدیــد گردشــگری در اســتان 
اصفهــان بــا اکثریــت آراء بــه تصویــب رســید. وی تاکیــد کــرد: بــا 
برنامه ریــزی اصولــی در نظــر داریــم بــا هماهنگــی ســایر 

نهادهــای دولتــی حداکثــر حمایــت را از فعــاالن بخــش خصوصی 
ــگری  ــت گردش ــرمایه گذاری در صنع ــوزه س ــه ح ــه ب ــت توج جه
ــراث  ــات اداره کل می ــتا تعام ــن راس ــذا در ای ــم؛ ل ــم آوری فراه
فرهنگــی بــا تمامــی نهادهــای ذی ربــط در امر توســعه گردشــگری 
اســتان، افزایــش یافتــه اســت. در همیــن زمینــه حمیــد امینــی 
اســتان  فرهنگــی  میــراث  اداره کل  ســرمایه گذاری  معــاون 
اصفهــان، عنــوان کــرد: در دومیــن کمیســیون فنــی ســرمایه گذاری 
گردشــگری اصفهــان مجــوز تاســیس 32 طــرح گردشــگری 
شــامل 8 هتــل و هتل آپارتمــان، 2 طــرح توســعه هتــل در 
درجــات 1 و 5 ســتاره ، تاســیس 6 مجتمــع گردشــگری، 10 
اقامتــگاه بومگــردی، 3 ســفره خانه ســنتی و تاســیس 3 اقامتــگاه 
ســنتی در شهرســتان های اصفهــان، کاشــان، خوروبیابانــک، نطنــز 

شهرضا و برخوار و میمه به تصویب رسید.

بــا حضــور نجاتگــران هــال احمــر دختــر کوهنــوردی که از 
ارتفاعــات دنــا ســقوط کــرده بــود، نجــات یافت.

رئیــس جمعیــت هــال احمــر شهرســتان ســمیرم گفــت: 
ایــن دختــر 17 ســاله دوشــنبه بــا یک گــروه کوهنــوردی از 
شهرســتان کازرون قصــد داشــتند بــه قلــه قــاش مســتان 

دنــا برونــد کــه از یــک صخــره بــه پاییــن ســقوط کــرد.
ســید نورالدیــن موســوی افــزود: گــروه عملیــات امــداد و 
 نجــات کوهســتان هــال  احمــر ســمیرم در منطقــه خفــر 
و در مســیر قــاش مســتان، شــب هنگام بــه ایــن کوهنــورد 

رســیدند و او را بــرای امــداد هوایــی آمــاده کردند.
وی گفــت: ایــن کوهنــورد از ناحیــه پــا دچــار شکســتگی 
شــده بــود و امــکان جابه جایــی نداشــت کــه بــا روشــن 
شــدن هــوا دیــروز بــا اســتفاده از بالگــرد و امــداد هوایــی 

بــه بیمارســتان سیدالشــهدای ســمیرم اعــزام شــد.
ــاک  ــه خطرن ــمیرم ب ــر س ــال احم ــت ه ــس جمعی  رئی
ــرد و گفــت:  ــا اشــاره ک ــودن قله هــای دن و ســخت گذر  ب
ــد   ــا را دارن ــوه دن ــه ک ــت ب ــد عزیم ــه قص ــی ک کوهنوردان

ــه کــوه برونــد. ــا تجهیــزات فنــی و راهنمــا ب بایــد ب
دو روز پیــش نیــز نجاتگــران هــال احمــر توانســته بودنــد 
ــه  ــل ب ــه 10 روز قب ــاله را ک ــوان 24س ــان ج ــدن بی ج ب
ــی  ــای یخ ــان یخچال ه ــود، از می ــه ب ــا رفت ــات دن ارتفاع

خــارج کننــد.
کــوه دنــا 44 قلــه بــاالی 4 هــزار متــر دارد کــه صعــود بــه 
ــه  ــمیرم از جمل ــوب س ــتای های جن ــا از روس ــن قله ه ای
ــر انجــام می شــود. خبرگــزاری  روســتای گردشــگری خف

صداوســیما 

 رونمایی از نرم افزارهای هوشمند ترافیکی 
شهر اصفهان پس از ماه رمضان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی:

اصفهان در مبارزه با سن غالت موفق عمل کرده است
کوه دنا دوباره حادثه آفرید

سقوط دختر کوهنورد در سمیرم 

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان:

تصویب 32 طرح جدید گردشگری در استان

به قلم عالمه نجاح طائی
کتاب »مظلوم نمایی یهود« 

تجدید چاپ شد
ــت هللا  ــه آی ــود« ترجم ــی یه ــاب »مظلوم نمای کت
عامــه نجــاح طائــی، توســط انتشــارات بین المللــی 
ــد  ــد تجدی ــراث در 3 هــزار جل ــاء ت ــدی الحی داراله
چــاپ شــده و در دســترس عاقه منــدان قــرار 

ــه اســت. گرفت
بابلیــان  )آیــا  یهــود«  »مظلوم نمایــی  کتــاب 
نصــاری و مســلمانان یهودیــان را قتــل عــام 
ــل  ــه ه ــال یهودی ــاب »لی ــه کت ــد؟( ترجم کرده ان
ذبــح البابلیــون و النهــاری و المســلمون الیهــود« 
ــوان ســند رســوایی یهــود  ــه عن اســت کــه از آن ب

ــرد. ــاد ک ــوان ی می ت
ایــن کتــاب ارزشــمند کــه بــه زبــان عربــی پیــش 
ــود، پــس  از ایــن در بیــروت بــه چــاپ رســیده ب

از چــاپ دوبــاره بــه زبــان فارســی در قــم توســط 
ــراث  ــاء ت ــدی الحی ــی داراله ــارات بین الملل انتش
مــورد اســتقبال قــرار گرفــت و پــس از حضــور در 
ــران  ــاب ته ــی کت ــگاه بین الملل ــی امین نمایش س
ــزار  ــد چــاپ و 3 ه ــاد از آن تجدی و اســتقبال زی

نســخه دیگــر از آن منتشــر شــد.
قطــع  بــا  یهــود«  »مظلوم نمایــی  کتــاب 
ــه چــاپ رســیده،  ــه ب ــه در 256 صفح ــری ک وزی
بــه موضــوع اســام و یهودیــت توجــه دارد و 
ــه ســاحت  ــاب را ب ــن کت ــی ای ــه نجــاح طائ عام
مقــدس حضــرت مریــم عــذرا، تقدیــم کــرده 
ــاب را  ــن کت ــدای ای ــل اه ــز دلی ــه نی و در مقدم
ــه توســط  ــرده ک ــوان ک ــی عن ــو، ظلم ــن بان ــه ای ب
وارد شــده  مریــم)ع(  بــه حضــرت   یهودیــان 

است.
ــاب  ــگفتار کت ــف در پیش ــه مؤل ــاس آنچ ــر اس ب
آورده ایــن کتــاب نخســتین بحــث و تحقیــق 
ــاره  ــان درب ــای یهودی ــاره فاش ســازی دروغ ه درب

ــیحیان و  ــان، مس ــه بابلی ــب ب ــتارهای منتس کش
ــت. ــان اس ــق آن ــلمانان در ح مس

تشــریح  بــه  یهــود«  »مظلوم نمایــی  کتــاب 
و  رومیــان  بابلیــان،  بــا  یهودیــان  جنگ هــای 
مســلمانان می پــردازد و اهــداف آنــان از ایــن 
ــرح  ــا را ش ــوع آن ه ــل وق ــل و عوام ــا و عل نبرده

. هــد می د
ــاب تــاش کــرده ادعاهــای  ــن کت نویســنده در ای
باطــل یهودیــان دربــاره ســرزمین مقدسشــان 
مظلوم نمایــی آنــان در طــول تاریــخ، چندیــن 
ــای  ــان در جنگ ه ــوه دادن کشته هایش ــر جل براب
اعتقــادات  دادن  جلــوه  حــق  بــه  و   مزبــور 
ــرد و  ــر ســؤال بب ــان را زی ــات تاریخــی آن و اقدام

ــد. ــت کن ــودن ادعاهایشــان را ثاب ــذب ب ک
وی در 12 بــاب بــه نقــد عملکــرد یهــود پرداختــه 
اســت. نگارنــده در بــاب نخســت نمونه هایــی 
از خیانت هــای یهودیــان و دروغ هایشــان را در 

قــرآن منعکــس می ســازد.

و  اجتماعــی  امــور  مدیــر  کیمیای وطن
مشــارکت های مردمــی شــهرداری اصفهــان 
ــاجد در  ــازی مس ــه ایمن س ــان اینک ــا بی ب
از  آتش ســوزی  و  ســوانح  برابــر 
اولویت هــای اصلــی شــهرداری اصفهــان در 
ــود، گفــت: تمامــی  ســال جــاری خواهــد ب
مســاجد شــهر اصفهــان در ســال 96 تــا 
ســقف 2 میلیــارد و 500 میلیــون ریــال 
و  ســوانح  بیمــه  پوشــش  تحــت 

آتش سوزی قرار خواهند گرفت.
معاونــت  عمومــی  روابــط  از  نقــل  بــه   
ــان   ــهرداری اصفه ــی ش ــی و اجتماع فرهنگ

در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  مهدویان فــر 
و  مســجد   1100 حــدودا  اصفهــان  شــهر 
حســینیه وجــود دارد کــه در تمامــی آن هــا 
ــزود:  ــود، اف ــه می ش ــه اقام ــای روزان نمازه
شــهرداری اصفهــان در ســال های اخیــر بــه 
ــه  ــوان »کمیت ــت عن ــه ای تح ــطه کمیت واس
مســاعدت« بــرای توســعه، تعمیــر و تجهیــز 
مســاجد مســاعدت های مالی جالــب توجهی 
را در اختیــار هیئــت امنــای مســاجد ســطح 
ــه ایــن واســطه رونــد  ــا ب شــهر قــرار داده ت
تعمیــر یــا تکمیــل مســاجد بی وقفــه ادامــه 

ــد. یاب

ایمنــی  موضــوع  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــوزی  ــوانح و آتش س ــر س ــاجد در براب مس
ــان  ــی شــهرداری اصفه ــای اصل از اولویت ه
ــت: در  ــود، گف ــد ب ــاری خواه ــال ج در س
ــر، اهــدای مســاعدت های  ــد ســال اخی چن
ــی  ــاخت های اساس ــن زیرس ــی و تامی مال
ــداف  ــان از اه ــهر اصفه ــاجد ش ــرای مس ب
اصلــی کمیتــه مســاعدت بــه امــور مســاجد 
شــهرداری اصفهــان بــوده اســت؛ بــه نحــوی 
کــه در ســال گذشــته بیــش از 400 مســجد 
در شــهر اصفهــان بــه منظــور ســاخت، 
تکمیــل یــا تعمیــر بنــای خــود از شــهرداری 

اصفهــان کمک هــای مالــی دریافــت کردنــد 
و در ســال 96 نیــز ایــن رونــد بــا اختصــاص 
ــد  ــه خواه ــار ادام ــال اعتب ــارد ری 100 میلی

داشــت.
وی افــزود: از اولویت هــای اصلــی »کمیتــه 
بــه  توجــه   ،96 ســال  در  مســاعدت« 
موضــوع ایمن ســازی و تجهیــز مســاجد 
ــود؛  ــد ب ــازی خواه ــات ایمن س ــه ملزوم ب
در همیــن راســتا طــی قــراردادی بیــن 
شــهرداری اصفهــان و شــرکت بیمه گــذار 
اصفهــان  شــهر  در  مســاجد  تمامــی 
میلیــون   500 و  میلیــارد   2 ســقف  تــا 

ریــال تحــت پوشــش بیمــه ســوانح و 
گرفــت. خواهنــد  قــرار  آتش ســوزی 

امنــای  هیئــت  اعضــای  آمــوزش  وی 
مســاجد و تجهیــز مســاجد بــه وســایل 
اقدامــات شــهرداری  دیگــر  از  را  ایمنــی 
خاطرنشــان کــرد:  و  دانســت  اصفهــان 
بــرای  بیمــه ای  پوشــش  بــر  عــاوه 
تمامــی مســاجد،  طــی هماهنگی هــای 
آتش نشــانی  ســازمان  بــا  صورت گرفتــه 
ــق  ــای مســاجد از طری ــت امن اعضــای هیئ
بــا  دو ســاعته  آموزشــی  دوره  گذرانــدن 
ــنایی  ــازی آش ــوارد ایمن س ــای م حداقل ه
تجهیــزات  همچنیــن  و  کردنــد  پیــدا 
ــانی  ــول آتش نش ــر کپس ــازی نظی ایمن س
و شــلنگ اطفــاء حریــق در اختیــار مســاجد 

شــهر اصفهــان قــرار خواهنــد گرفــت.

#میراث_مکتوب
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جریمه میلیونی قاچاقچی خودرو
قاچاقچــی خــودرو در اصفهــان بــه پرداخــت بیــش 
ــدی  ــه نق ــال جریم ــون ری ــارد و 660 میلی از 2 میلی

محکــوم شــد.
مدیــر کل تعزیــرات حکومتــی اســتان اصفهــان 
بوییــن  شهرســتان  انتظامــی  مامــوران  گفــت: 
و میاندشــت، قاچاقچــی یــک دســتگاه تویوتــا 
ــرد،  ــور می ک ــی عب ــاک جعل ــا پ ــه ب ــروز را ک لندک

شناســایی و دســتگیر کردنــد.
غامرضــا صالحــی افــزود: ایــن فــرد متخلــف 
عــاوه بــر ضبــط کاالی قاچــاق بــه پرداخــت بیــش 
از 2 میلیــارد و 660 میلیــون ریــال جریمــه در حــق 

ــد. صداوســیما ــوم ش ــت محک ــدوق دول صن

امدادرسانی به 143 حادثه دیده 
توسط نجاتگران هالل احمر

ــت  ــات جمعی ــداد و نج ــاون ام مع کیمیای وطن
امدادرســانی  از  اصفهــان  اســتان  احمــر  هــال 
امدادگــران اصفهانــی بــه 143 حادثه دیــده در هفتــه 

گذشته خبر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی جمعیــت هــال احمــر 
اســتان اصفهــان، داریــوش کریمــی بــا بیــان اینکــه 
در طــول هفتــه گذشــته، پوشــش امــدادی 60 مــورد 
ــام  ــت انج ــن جمعی ــران ای ــط امدادگ ــه توس حادث
ــت  ــران جمعی ــران و نجاتگ ــزود: امدادگ ــده، اف ش
ــه امدادرســانی  ــدام ب ــن اســتان اق هــال احمــر ای

ــد. ــده کردن ــه دی ــه 143 حادث ب
ــورد  ــاه، 27 م ــت 13 خردادم ــزود: از 06 لغای وی اف
حادثــه جــاده ای، 14 مــورد حادثــه شــهری، 11 
مــورد خدمــات حضــوری، 5 مــورد حادثــه صنعتــی 
و کارگاهــی و3 مــورد حادثــه کوهســتان توســط 
ــر اســتان  ــت هــال احم ــدادی جمعی ــای ام نیروه

ــد. ــش داده ش پوش
ــدت 8  ــن م ــول ای ــه در ط ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
تیم هــای  توســط  رهاســازی  عملیــات  مــورد 
ــح  ــه، تصری ــورت گرفت ــت ص ــن جمعی ــی ای عملیات
ــت  ــن جمعی ــی ای ــروی عملیات ــر نی ــرد : 230  نف ک
ــتن  ــراه داش ــا هم ــی ب ــم عملیات ــب 74 تی در قال
ــده  ــای یادش ــدادی در عملیات ه ــزات الزم ام تجهی

ــدند. ــه ش ــه کار گرفت ب

برگزاری دومین دوره آموزش 
مبانی اندیشه اسالمی طالب 

استان اصفهان
دومیــن دوره مردمــی آمــوزش مبانــی اندیشــه 
ــت(  ــان )طــرح والی اســامی طــاب اســتان اصفه
بــا حضــور 160 طلبــه نخبــه و فعــال فرهنگــی 
اســتان اصفهــان و دعــوت از اســتادان مؤسســه 
ــزار  ــی)ره( برگ ــام خمین ــی ام ــی و پژوهش  آموزش

می شود.
دومیــن دوره مردمــی آمــوزش مبانــی اندیشــه 
ــت(  ــان )طــرح والی اســامی طــاب اســتان اصفه
ــخنرانی  ــور و س ــا حض ــرداد ب ــنبه 18 خ روز پنجش
آیــت هللا رجبــی قائم مقــام مؤسســه آموزشــی و 
پژوهشــی امــام خمینــی)ره( قــم و عضــو جامعــه 
ــز حجت االســام  ــم و نی ــه ق مدرســین حــوزه علمی
الهــی راد مســئول آموزش هــای آزاد مؤسســه و 
ــاز  ــی اندیشــه اســامی آغ دوره هــای آمــوزش مبان

ــرد. ــد ک ــه کار خواه ب
در ایــن دوره کــه بــا حضــور 160 طلبــه نخبــه و فعــال 
ــتادان  ــد، اس ــد ش ــزار خواه ــتان برگ ــی اس فرهنگ
مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی)ره( 
ــرای  ــزدی ب ــاح ی ــم تحــت اشــراف آیــت هللا مصب ق
ــاش  ــان ت ــری دانش پژوه ــای فک ــت بنیان ه تقوی

ــد کــرد. فــارس خواهن

 تخصیص 160 تن قیر 
 برای آسفالت معابر 
مسکن مهر دهاقان

رئیــس اداره بنیاد مســکن و شهرســازی شهرســتان 
دهاقــان از اختصــاص160 تــن قیــر بــرای آســفالت 

معابــر مســکن مهــر دهاقــان خبــر داد.
ــات  ــرای عملی ــت: ب ــار داش ــی اظه ــم رضای  ابراهی
ــه  ــان، در مرحل ــر دهاق ــر مســکن مه آســفالت معاب
ــهرداری  ــه ش ــوض ب ــر باع ــن قی ــدار 160 ت اول مق
تحویــل داده شــد کــه در ایــن راســتا بــه زودی 
انجــام  باقی مانــده  معابــر  تکمیــل  عملیــات 

د. می شــو
ــان و  ــر دهاق ــکن مه ــه مس ــه اینک ــه ب ــا توج وی ب
گلشــن در طــرح و ســاخت ویایــی تفاوتــی نــدارد، 
اظهــار داشــت: گروه هــای ســاخت تعاونــی در تمــام 
ــت  مراحــل ســاخت و تقســیط تســهیات از مدیری
بنیــاد جــدا بــوده؛ امــا درخصــوص تامیــن خدمــات 
ــود  ــن کمب ــی در تمــام کشــور، ای ــی و روبنای زیربنای

وجــود دارد و در حــال تامیــن اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مســکن مهــر گلشــن 
برابــر تفاهم نامــه ای بــه شــهرداری تحویــل داده 
ــده  ــای باقی مان ــا پرداخــت هزینه ه ــزود: ب شــد، اف
بــه  شهرســازی  راه  و  بنیــاد  توســط  خدمــات 
شــهرداری، خدمــات تکمیــل شــد و شــهرداری 

مســاعدت الزم را بــه عمــل آورد.
 رضایــی تصریــح کــرد: در شــهر دهاقــان هنــوز 
صورت جلســه تحویــل امضــا نشــده و در حــال 
ــرف دو  ــم ظ ــه امیدواری ــتیم ک ــه هس ــن هزین تامی

ــا ــود. ایمن ــی ش ــوع اجرای ــن موض ــده ای ــاه آین م

 مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان:

مساجد شهر اصفهان تحت پوشش بیمه سوانح و آتش سوزی قرار خواهند گرفت
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رخداد ها 
 نجات 2 گردشگر اصفهانی 
در جنگل های »ونه بین«  

ــر شهرســتان  ــال احم ــت ه ــس جمعی ــل - رئی اردبی
در  کــه  اصفهانــی  گردشــگر   2 گفــت:  »نمیــن« 
جنگل هــای »ونــه بیــن« از صخــره پرتــاب شــده 
ــات  ــتان نج ــن شهرس ــران ای ــط امدادگ ــد، توس بودن

یافتنــد.

 بهبــود نجاتــی بــا اشــاره بــه اینکــه 14 خردادمــاه  یــک 
گــروه 41 نفــره گردشــگر از اصفهــان وارد منطقــه »ونــه 
ــی  ــیرهای جنگل ــی مس ــال ط ــدند و در ح ــن« ش بی
ــر  ــاعات ظه ــی س ــت: حوال ــد، گف ــه بودن ــن منطق ای
ــوده، از  ــم ب ــه خان ــی از گردشــگران ک روز دوشــنبه یک
ــا مــرد  ــا برخــورد ب یکــی از صخره هــا ســر خــورده و ب
ــاب  ــن پرت ــه پایی ــا ب ــاالی صخره ه ــر دو از ب ــر ه دیگ

می شــوند.
ــر  ــال احم ــه ه ــاق ب ــن اتف ــه ای ــزود: بافاصل وی اف
شهرســتان »نمیــن« گــزارش داده شــد و بــا هماهنگــی 
گــروه نجــات اســتان، تیــم واکنــش و اورژانــس 
شهرســتان »نمیــن« و یــک تیــم دیگــر از اســتان 
ــه امدادرســانی  ــدام ب ــه مدنظــر شــد و اق ــازم منطق  ع

کردند.
ــن«  ــتان »نمی ــر شهرس ــال احم ــت ه ــس جمعی رئی
ــه و  ــه حادث ــه صحن ــیدن ب ــس از رس ــرد: پ ــان ک بی
ــه دچــار  ــا ک ــات تخصصــی، مصــدوم آق انجــام اقدام
ــه  ــه از ناحی ــم ک ــا شــده و مصــدوم خان شکســتگی پ
ــه  ــس ب ــا آمبوالن ــود، ب ــده ب ــیب دی ــدیدا آس ــر ش س
بیمارســتان منتقــل شــدند و تحــت درمــان قــرار 

ــا  ــد. ایرن گرفتن

ارتفاعات »بازی دراز« کرمانشاه 
آتش گرفت

ــوع  ــیرین از وق ــر ش ــدار قص ــیرین - فرمان ــر ش قص
آتش ســوزی در جنگل هــا و مراتــع ارتفاعــات »بــازی 
ــیرین،  ــر ش ــتان های قص ــر شهرس ــرف ب دراز« مش
اســتان  غــرب  در  ذهــاب  ســرپل  و  گیانغــرب 

کرمانشــاه خبــر داد.
را  آتش ســوزی  وقــوع  زمــان  اکبــری  فرامــرز 
ــاش  ــا وجــود ت ــرد: ب ــار ک ــر و اظه دوشنبه شــب ذک
ــه نیروهــای امــدادی و ارتــش، آتش ســوزی  بی وقف

ــت. ــده اس ــار نش ــون مه تاکن
وی اظهــار کــرد: عملیــات گســترده مهــار آتــش از روز 
دوشــنبه بــه محــض وقــوع آتش ســوزی آغــاز شــده 
ــان  ــه، همچن ــتردگی منطق ــه گس ــه ب ــا توج ــی ب ول

ادامــه دارد.
وی بیــان کــرد: هنــوز میــزان خســارت ناشــی از 
ــه  ــه ب ــا توج ــده و ب ــرآورد نش ــوزی ب ــوع آتش س وق
شــواهد، وقــوع آتش ســوزی توســط عامــل انســانی 

رخ داده اســت.
وی ادامــه داد: بافاصلــه پــس از وقــوع آتش ســوزی 
نیروهــای یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی بــه همــراه 
دســتگاه های عضــو ســتاد مدیریــت بحــران بــه 
محــل حادثــه اعــزام شــدند و در کنــار دیگــر عوامــل 
همچنیــن  و  اطــراف  شهرســتان های  امــدادی 
نیروهــای ارتــش مشــغول اطفــای حریــق هســتند.

فرمانــدار قصــر شــیرین گفــت: بــرای مهــار آتش ســوزی 
در ارتفاعــات »بــازی دراز« درخواســت اعــزام بالگــرد 

شــد کــه تاکنــون ایــن مهــم محقــق نشــده اســت.
ــای  ــا قله ه ــازی دراز« ب ــذر »ب ــخت  گ ــات س ارتفاع
بلنــد و شــیب های تنــد و بریدگی هــای ممتــد از 
اهمیــت ویــژه ای در منطقــه مــرزی اســتان کرمانشــاه 

برخــوردار اســت. ایرنــا

 خراسان رضوی، اصفهان 
 و خوزستان رکورددار 
تخلفات برون شهری

رئیــس مرکــز اجرائیــات پلیــس راهــور ناجــا گفــت:  
بیشــترین تخلفــات در حــوزه درون شــهری بــه 
ترتیــب در تهــران، خراســان رضــوی و اصفهــان و در 
حــوزه برون شــهری بــه خراســان رضــوی، اصفهــان و 

خوزســتاناختصاص دارد.
ســرهنگ کرمــی اســد بــا اشــاره بــه افزایــش 
ــار  ــه نســبت ســال 94 اظه ــات در ســال 95 ب تخلف
داشــت: تخلفــات در جاده هــا 10.6 و در شــهر ها 

23.5 درصــد رشــد داشــته اســت.
وی تصریــح کــرد: در شــهر ها فراوانــی تخلفــات 
راننــدگان بــه ترتیــب ورود بــه محــدوده طــرح 
نکــردن  اســتفاده  غیرمجــاز،  ســرعت  ترافیــک، 
بــوده  ســاکن  تخلفــات  و  ایمنــی  کمربنــد   از 

است.
رئیــس مرکــز اجرائیــات پلیــس راهــور ناجــا گفــت: 
ــه  ــب ب ــه ترتی ــم ب ــا ه ــات در جاده ه ــی تخلف فراوان
ــتن  ــودرو ، نبس ــی خ ــص فن ــاز ، نق ــرعت غیرمج س
ــای  ــاز در جاده ه ــبقت غیرمج ــی و س ــد ایمن کمربن

ــاص دارد. تــی نیــوز ــه اختص دو طرف

افزایش بیماران تنفسی ریگان
ــا  ــده ریزگرده ــل پدی ــه دلی ــت: ب ــگان گف ــدار ری فرمان
افزایــش  نفــر  بــه 43  ریــگان  تنفســی   بیمــاران 

یافتند. 
ــه  ــه از س ــا ک ــت: ریزگرده ــار داش ــری اظه ــن باق امی
روز قبــل در آســمان شــهر ریــگان پدیــدار شــده، هــر 
ــه  ــهروندان روزه دار در زمین ــرای ش ــکاتی را ب روز مش
تنفســی ایجــاد می کننــد. طــی ســه روز بیــش از 
ــز  ــی مراک ــگان راه ــتان ری ــی شهرس ــر از اهال 43 نف

فــارس شــده اند.  بهداشــتی درمانی 

ــد  ــی تولی ــی جغرافیای ــی پراکندگ دربررس
پســماندهای صنعتــی، اســتان های صنعتــی 
اصفهــان و خوزســتان بــا اختافی چشــمگیر 
در صــدر تولیدکننــدگان پســماندهای جامــد 
و مایــع صنعتــی کشــور قــرار دارنــد؛ دلیــل 
ایــن امــر نیز حضــور واحدهــای تولیــدی در 
ایــن شهرهاســت کــه بیشــترین پســماندها 

ــد می شــود.  ــق آن هــا تولی از طری
و خــاک ســازمان  آب  دفتــر  مدیــر کل 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــط  زیس ــت محی حفاظ
تولیــد ســاالنه 30 میلیــون تــن پســماند 
ــان  ــوع را بی ــن موض ــور ای ــی در کش صنعت
کــرد کــه از ایــن میــزان پســماند، 8 میلیــون 

ــت.  ــی اس ــژه صنعت ــماند وی ــن پس ت
جــواد ســروش بــا بیــان اینکه پســماندهای 
و معــادن  باقی مانــده صنایــع  صنعتــی، 
و کلیــه واحدهایــی اســت کــه بــا مــواد 
ایــران  گفــت:  می کننــد،  کار  شــیمیایی 
ــیمی  ــع پتروش ــه صنای ــت ک ــوری اس کش
پاالیشــگاهی و صنایــع مربــوط  صنایــع 
ــع  ــداد صنای ــزات بســیاری دارد و تع ــه فل ب
وابســته و نیروگاهــی در کشــور زیــاد اســت؛ 
بنابرایــن میــزان پســماند صنعتــی آن نیــز از 
فراوانــی قابــل ماحظــه ای برخــوردار اســت.

وی بــا بیــان اینکــه بیــش از 90  درصــد 
بازیافت شــدنی  فلــزات  پســماندهای 
هســتند کــه ایــن رقــم در پســماندهای 
60  درصــد می رســد،  بــه حــدود  مایــع 
صنعتــی  پســماندهای  در  تاکیــد کــرد: 
بایــد  و  اســت  بازیافــت  مــا  رویکــرد 
مــواد دوبــاره بــه خــط تولیــد برگــردد؛ 
ــه  ــه ب ــا توج ــژه ب ــماندهای وی ــا در پس ام
ــان  ــد، رویکردم ــه دارن ــی ک ــرات فراوان خط

اســت.  معدوم ســازی 
بــرای مثــال PCBهــا )ترکیبــات آلــی 
مضــر  و  خــاص  مــواد  دارای  کلــردار( 

هســتند کــه یــا بایــد در لندفیــل دفــن یــا 
ســوزانده شــوند.

 تنها سه استان مرکز پسماندسوز 
ویژه صنعتی دارند

ــور  ــی کش ــت کنون ــاره وضعی ــروش درب س
ویــژه  پســماندهای  مدیریــت  حــوزه  در 
ــر در  ــال حاض ــرد: در ح ــار ک ــی اظه صنعت
ــان  ــن و اصفه ــزی، قزوی ــتان مرک ــه اس س
دارد؛  وجــود  ویــژه  پسماندســوز  مراکــز 
ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از 
پســماندهای صنعتــی و ویــژه، قابلیــت 
ــت در  ــن جه ــه همی ــد و ب ــوزاندن ندارن س
ــن  ــتان های قزوی ــه در اس ــی ک لندفیل های
دفــن  شــده اند،  راه انــدازی  ســمنان  و 

 . ند می شــو
محــل  دیگــر،  اســتان   10 در  هم اکنــون 
لندفیل هــا  ســاخت  بــرای  مناســب 
شناســایی شــده و مقدمــات واگــذاری 
آن هــا بــه بخــش خصوصــی در حــال 
انجــام اســت کــه بــه زودی ایــن لندفیل هــا 

می شــوند. راه انــدازی  نیــز 
ــا  ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
صنعتــی  پســماندهای  انتقــال  امــکان 
اســتان  ســه  بــه  اســتان ها  ســایر  از 

ــود دارد،  ــان وج ــن و اصفه ــزی، قزوی مرک
گفــت: ایــن ســه اســتان پسماندســوز 
صنعتــی دارنــد و انتقــال پســماند از ســایر 
اســتان ها و شــهرها بــه ایــن اســتان ها 
ــز  ــه مرک ــن س ــون ای ــود؛ چ ــام می ش انج
ــت  ــرای دریاف ــی ب ــی و آمادگ ــت کاف ظرفی
را  شــهرها  ســایر  صنعتــی   پســماند 

دارند.
 راه اندازی 2 سایت پسماندسوز 

در عسلویه  
ایــن کارشــناس محیــط  زیســت گفــت: 
یکــی از مراکــز بســیار مهــم کــه در گذشــته 
پسماندســوزی  و  دفــن  مرکــز  هیــچ  
ــی  ــه ط ــا اینک ــود. ب ــلویه ب ــت، عس نداش
ــی  ــب توجه ــداد جال ــته تع ــال گذش 14 س
پاالیشــگاه و پتروشــیمی در آنجــا راه اندازی 
شــده، امــا پسماندســوز نداشــتیم؛ تــا 
پســماندهای  بــرای  ســایت  دو  اینکــه 
ــه زودی  صنعتــی و ویــژه آمــاده کردیــم و ب
ــن  ــازی ای ــازی و آماده س کار زیرساخت س
دو ســایت در عســلویه انجــام می شــود.

 ایــن کارشــناس محیــط زیســت بــا اشــاره 

بــه اینکــه پســماندهای صنعتــی ویــژه 
درجه بنــدی دارنــد، اظهــار کــرد: برخــی 
پســماندهای ویــژه از جملــه ســموم کلــره، 
ــکالر  ــای آس ــی بی ها )PCB( و روغن ه پی س
بــه دلیــل شــدت خطــری کــه دارنــد تحــت 
آلــی  آالینده هــای  کنوانســیون  کنتــرل 

ــا اســتکهلم هســتند.  ــس( ی ــدار )پاپ پای
مــواد تحــت پوشــش ایــن کنوانســیون 
ــوز اجــازه ســوزاندن  ــاک اســت و هن خطرن
ــا  ــواد ب ــن م ــم. ای ــران نداری ــا را در ای آن ه

هماهنگــی از کشــور خــارج می شــود.
وی تاکیــد کــرد: بــرای ســوزاندن ایــن مــواد 
ــش  ــن پای ــد سیســتم آنای ــاک، بای خطرن

راه انــدازی شــود. 
ــن  ــز در ای ــس، نی ــده مجل ــی، نماین الهوت
زمینــه می گویــد: بایــد بتــوان نهادهــای 
زمینــه مدیریــت پســماند  در  را  مرتبــط 

ــرد.  ــف ک مکل
همچنیــن پیــش از انجــام هــر گونــه پــروژه 
ــت  ــط  زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــد س بای
اقدامــات  پســماند  مدیریــت  زمینــه  در 

ــد. تــی نیــوز ــام ده ــب انج مناس

تولید ساالنه 30 میلیون تن پسماند  صنعتی در کشور

اصفهان و خوزستان در صدر 
تولیدکنندگان پسماندهای صنعتی کشور

ــه  ــت: ب ــارت اردســتان گف ــدن و تج ــت، مع ــس اداره صنع رئی
مناســبت مــاه مبــارک رمضــان مقــدار 17 تــن برنــج وارداتــی بــا 
نــرخ مصــوب در ســطح ایــن شهرســتان توزیــع شــده اســت.

ــی  ــج واردات ــو برن ــر کیل ــت ه ــزود: قیم ــری اف ــا باق محمدرض
بــرای مصرف کننــده مبلــغ 28 هــزار ریــال تعییــن شــده اســت.

ــت:  ــز گف ــد نی ــت منجم ــرغ و گوش ــع م ــوص توزی وی درخص
بــرای تنظیــم بــازار و رفــاه حــال مــردم مــرغ منجمــد بــا نــرخ 
هــر کیلــو 58 هــزار ریــال و گوشــت گوســاله منجمــد هــر کیلــو 

ــود. ــع می ش ــال توزی ــزار ری 235 ه
ــه  ــزود: ب رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت اردســتان اف
هــر میــزان کــه نیــاز شهرســتان باشــد، بــا معرفــی و مراجعــه به 
واحــد پشــتیبانی امــور دام اســتان اصفهــان، گوشــت و مــرغ در 

اختیــار نماینــدگان شهرســتان قــرار داده می شــود.

ــه تشــکیل گــروه بازرســی و نظــارت ویــژه  ــا اشــاره ب باقــری ب
ــر  ــغ ب ــون بال ــرد: تاکن ــان ک ــان خاطرنش ــارک رمض ــاه مب م
ــی  ــواد غذای ــه م ــن عرض ــگاه ها و اماک ــروه از فروش ــش گ ش
و پروتئینــی و میوه فروشــی های ســطح شهرســتان بازدیــد 
ــرات  ــه اداره تعزی ــم و ب ــف تنظی ــده متخل ــد و 9 پرون کرده ان

ــت. ــده اس ــال ش ــی ارس حکومت
ــام  ــر اق ــن و دیگ ــکر، روغ ــد و ش ــن قن ــوص تامی وی درخص
پرمصــرف گفــت: پیش بینی هــای الزم بــه عمــل آمــده و 

هیچ گونــه کمبــودی در شهرســتان وجــود نــدارد.
 باقــری افــزود: زولبیــا و بامیــه هــر کیلــو 100هــزار ریــال 
حلیــم هــر کیلــو 80 هــزار ریــال و آش هــر کیلــو 60 هــزار ریــال 
ــه  ــان عرض ــارک رمض ــاه مب ــدگان در م ــرای مصرف کنن ــز ب نی

می شــود. ایرنــا 

ــال  ــا و انتق ــای ابت ــی از راه ه ــوده، یک ــرب آل آب ش
ــد  ــی می توان ــروب اســت و حت ــاری و میک ــواع بیم ان
در بســیاری از مــوارد خطراتــی را تــا حــد مــرگ بــرای 

افــرادی کــه از آن اســتفاده می کننــد، بــه دنبــال 
داشــته باشــد.

بخــش  روســتایی  مناطــق  از  بعضــی  هم اکنــون 
ــود آب  ــاهد وج ــی آب، ش ــندرک« دارای لوله کش »س
گل آلــود در شــبکه هســتند کــه دارای رســوب های 
مختلــف اســت و بــرای اســتفاده بایــد بگذاریــم ایــن 

آب ته نشــین شــود.
ــاعاتی از روز  ــترکان در س ــی مش ــی برخ  آب  لوله کش
ــرای شست وشــو هــم  ــوده اســت کــه ب ــه حــدی آل ب
ــامت  ــران س ــون نگ ــردم هم اکن ــت؛ م ــب نیس مناس
آب هســتند و از مســئوالن می خواهنــد هرچــه زودتــر 
ــرب  ــی آب ش ــکل آلودگ ــع مش ــال رف ــه ح ــری ب فک

ایــن منطقــه کننــد.
از جملــه مناطــق اســتان هرمــزگان کــه از چنــد 
ســال گذشــته بــا موضــوع کمبــود آب و بی آبــی 
روســتاهای  بیشــتر  می کننــد،  نــرم  دســت وپنجه 
ــه  ــاب هســتند ک بخــش »ســندرک« شهرســتان مین
مشــکاتی را بــرای ســاکنان ایــن روســتاها بــه وجــود 

آورده اســت.
ــون  ــش همچ ــروم بخ ــتاهای مح ــه روس ــانی ب آبرس
عشــایر کــوچ رو توســط تانکــر صــورت می گیــرد و 
ــام  ــان و احش ــرب انس ــام، آب ش ــو، حم شست وش

ــود. ــم می ش ــق فراه ــن طری ــی از ای همگ
ــا تانکــر  در بعضــی از روســتاهای بخــش، آبرســانی ب
ــاکنان  ــه س ــر گفت ــا ب ــه بن ــه البت ــود ک ــام می ش انج
ایــن روســتاها، هــم غیرکافــی و هــم دارای مشــکات 

بهداشــتی اســت.
»ِســنِدْرک« در گذشــته دارای ثروت هــای فــراوان 
و  زیرزمینــی   آب  ســفره های  جملــه  از  خــدادادی 
زمین هــای کشــاورزی بســیار حاصلخیــز بــود تــا 
یــک خشکســالی  دچــار   1375 ســال  در  اینکــه 
ــدند  ــک ش ــای آن خش ــام باغ ه ــد و تم ــر ش کم نظی
ــه آب  ــی ک ــا جای ــد ت ــم آب ش ــز ک ــمه ها نی و چش
ــرای مــردم از طریــق تانکــر فراهــم  آشــامیدنی نیــز ب

می شــود.
مــردم بخــش »ســندرک« و بعضــی دیگر روســتاهای 
مینــاب سال هاســت کــه از نعمــت آب آشــامیدنی 
مســئوالن  اســت  الزم  لــذا  بی بهره انــد؛  ســالم 
ــرف و  ــکل را برط ــن مش ــت ای ــرع وق ــتانی در اس اس

ــد. ایســنا ــن کنن ــردم را تأمی ــای م ــن نیازه کمتری

فرمانــدار کرمــان گفــت: بــر اســاس تاکیــدات اســتاندار کرمــان 
ــژه  ــه صــورت وی موضــوع حرفه آمــوزی در تابســتان امســال ب

مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
محمدعلــی توحیــدی در نشســت شــورای آمــوزش و پــرورش 
اســتان کرمــان افــزود: در شــهرهای کوچــک شــهرداری ها و در 
ــا از ظرفیت هــای  ــاده هســتند ت ــا آم ــز دهیاری ه روســتاها نی

منطقــه ای خــود بــرای توســعه حرفه آمــوزی اقــدام کننــد.
وی اظهــار کــرد: در مناطــق بهره منــد و برخــوردار اولیــاء 
دانش آمــوزان بــه ثبت نــام فرزنــدان خــود در کاس هــای 
مختلــف اهتمــام ویــژه ای دارنــد؛ امــا ایــن موضــوع در 
حاشــیه ها و مناطــق کمتــر توســعه یافته، کم رنــگ اســت.

مناطــق کمتــر  و  حاشــیه ها  در  کرمــان گفــت:  فرمانــدار 
توســعه یافته بایــد تمرکــز بیشــتری صــورت گیــرد؛ زیــرا ایــن 

افــراد بیشــتر در معــرض آســیب های اجتماعــی هســتند.
وی خاطرنشــان کــرد: دســتگاه های متولــی از جمله بهزیســتی 
بایــد بــا اســتفاده از امکانــات ســیار خــود، زمینــه را بــرای پــر 
ــیه ها و  ــوزان در حاش ــت دانش آم ــات فراغ ــه اوق ــردن بهین ک

ــد. ــر توســعه یافته فراهــم کنن مناطــق کمت
مدیــر کل تبلیغــات اســامی اســتان کرمــان نیــز گفــت: 185 
روحانــی مســتقر در ســطح اســتان، فعالیت هــای فرهنگــی را 

ــا رویکــرد بهتــری انجــام می دهنــد. در روزهــای تابســتان ب
حجت االســام علــی جالــی ادامــه داد: 123 موسســه قرآنــی 
ــتایی در  ــرآن روس ــه ق ــهری و 327 خان ــرآن ش ــه ق 88 خان
اســتان کرمــان وجــود دارد کــه تابســتان امســال نیــز در 
راســتای پــر کــردن بهینــه اوقــات فراغــت دانش آمــوزان 

فعالیــت می کننــد. ایرنــا

،،
و  قزویــن  مرکــزی،  اســتان های 
اصفهان پسماندسوز صنعتی دارند 
و انتقــال پســماند از ســایر اســتان ها 
و شــهرها بــه ایــن اســتان ها انجــام 

می شــود

استانها

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت:

توزیع 17 تن برنج وارداتی در اردستان
فرماندار کرمان:

 حرفه آموزی در تابستان امسال مورد توجه ویژه است

افطاری با آب گل آلود در بخش »ِسندِرْک « میناب

موزه و باغ نادری در مشهد 
 آرامگاهی که دو بار تخریب 

و سه بار ساخته شد
ــادری در مشــهد  ــاغ و مــوزه و آرامــگاه ن مجموعــه ب
مقــدس، مکانــی تاریخــی و مفــرح را بــرای بازدیــد 

گردشــگران در مشــهد فراهــم آورده اســت.
ــادر در  ــه ن ــوزه و کتابخان ــگاه، م ــاغ، آرام ــه ب مجموع
ــم  ــادری قدی ــارراه ن ــان چه ــا هم ــهدا ی ــارراه ش چه
از آن جاهایــی اســت کــه هیچ کــس از دیدنــش 

نمی شــود.  پشــیمان 
از البــه الی شــاخ و بــرگ درختــان، مجســمه برنــزی 
ــن  ــا تبرزی ــادر را ب ــه ن ــد ک ــه چشــم می آی ــی ب بزرگ
ــن  ــد. ای ــر اســب نشــان می ده معروفــش ســوار ب
 مجســمه بــزرگ 14 هــزار 600 کیلوگــرم وزن دارد 
ــاز  ــی«، مجسمه س ــن صدیق ــتاد »ابوالحس و کار اس

برجســته ایــران، اســت. 
ــنگ  ــه ای س ــادر در گوش ــگاه ن ــه آرام ــل محوط داخ

ــه  ــه می شــود ک ــع شــکلی ماحظ منشــورمانند مرب
همــان قبــر نادرشــاه افشــار اســت  و در ســمت چــپ 
ــروف  ــه مع ــه ک ــرار گرفت ــی ق ــوزه کوچک ــگاه، م آرام
بــه مــوزه نــادری اســت. نــادر جنــگاوری بــزرگ بــود                      
و مــوزه اش نیــز پــر اســت از ابــزار جنگــی مختلــف. 
در ضلــع شــمالی بــاغ نــادری یعنــی در ســمت 
ــه از آِن  ــزاری وجــود دارد ک ــادر، م ــگاه ن راســت آرام
»کلنــل محمدتقــی خــان پســیان« اســت. او از 
ــه  ــود ک ــار ب ــان دوره قاج ــری در پای افســران ژاندارم
ــید  ــان رس ــری خراس ــی ژاندارم ــه فرمانده ــدا ب ابت
ــا  ــی ی ــری شمس ــای 1299 هج ــا کودت ــپس ب و س
همــان کودتــای ســیاه بــه عنــوان حکمــران خراســان 

ــد.  ــوب ش منص
بــود  قوام الســلطنه  ایالــت  ایــن  قبلــی  حاکــم 
ــا او  ــری ب ــر ژاندارم ــیان ب ــی پس ــه دوره فرمانده ک

اختــاف و درگیــری داشــت.
کارشناســان می گوینــد از ســال 1334 طراحــی و 
ــه  ــی ک ــد و طرح ــاز ش ــد آغ ــگاه جدی ــاخت آرام س

ــود،  ــده ب ــه ش ــیحون تهی ــنگ س ــیله هوش ــه وس ب
مــاک عمــل قــرار گرفــت. بــا آغــاز عملیــات احــداث 
آرامــگاه، معلــوم شــد کــه زمیــن تــا عمــق 5 متــری 
کامــا سســت اســت و نشســت ســاختمان در 
درازمــدت حتمــی خواهــد بــود؛ بنابرایــن کارشناســان 
ــرداری  ــس از خاکب ــه پ ــد ک ــن تشــخیص دادن چنی
صفحــه بتــون آرمــه بزرگــی زیــر ســاختمان ایجــاد 

ــود. ــادر ب ــر ن ــن کار مســتلزم نبــش قب شــود. ای
در فروردیــن مــاه 1336 بــا حضــور مقامــات مســئول 
قبــر نــادر شــکافته و بقایــای اســتخوان های او 
ــه  ــه وی ک ــه در جمجم ــب اینک ــد. جال ــکار ش آش
ــه  ــر ب ــه تب ــار ضرب ــود، آث ــده ب ــالم مان ــا س تقریب
ــم  ــه چش ــده، ب ــل او آم ــه قت ــه در واقع ــرحی ک ش

می خــورد!
  اســتخوان ها را درون صندوقــی گذاشــتند و الک 
و مهــر کردنــد و دو ســال بعــد کــه ســاختمان آرامگاه 
نــادر کامــل شــد، ایــن اســتخوان ها پــس از کفــن و 
اقامــه نمــاز بــه جــای اولیــه و ابدی خــود بازگشــتند. 

کهن # میراث _ 

روزنه
 2 هکتار از مزارع لردگان 

در آتش سوخت
مســئول جهــاد کشــاورزی بخــش  کیمیای وطن
از  از آتش ســوزی در 2 هکتــار  لــردگان  فــارد 
ــکفتی«  ــل اش ــتای »ت ــو روس ــدم و ج ــزارع گن م

این بخش خبر داد.
بــه نقــل از روابــط عمومی جهــاد کشــاورزی بخش 
فــارد لــردگان ســید ســام میرســتاری اظهــار کــرد: 
شــامگاه جمعــه، 2 هکتــار از مــزارع دیم کشــاورزی 
ــارد«  ــش »ف ــکفتی« در بخ ــل اش ــتای »ت روس
طعمــه آتــش شــد کــه پــس از اطــاع نیروهــای 
 امــدادی در کمتریــن زمــان ممکــن آتــش را مهــار 

کردند.
وی از بیمــه نبــودن محصــوالت حادثه دیــده ابــراز 
تاســف کــرد و گفــت: علــت آتش ســوزی از ســوی 
کارشناســان ایــن ســازمان در دســت بررســی 

اســت.

 برنامه های متنوع هنری 
در نمایشگاه علوم قرآنی یزد

اداره کل  هنــری  امــور  رئیــس  کیمیای وطن
از  یــزد  اســتان  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
برگــزاری برنامه هــای متنــوع هنــری در نمایشــگاه 

علوم قرآنی یزد خبر داد.
ــه نقــل از روابــط عمومــی ایــن اداره کل، احمــد  ب
زارع بــا بیــان اینکــه نمایشــگاه علــوم قرآنــی یــزد 
از امــروز )چهارشــنبه( آغــاز می شــود، گفــت: 
نمایشــگاه پوســتر، خوشنویســی، نقاشــی خــط و 
اجــرای زنــده نقاشــی خــط از برنامه هــای هنــری 

ــن نمایشــگاه اســت. امســال ای
ــن  ــم ای ــای مه ــی از بخش ه ــه داد: یک وی ادام
ــت  ــی اس ــای قرآن ــاب و نرم افزاره ــگاه، کت نمایش
کــه بــا تخفیــف ١٠ تــا 50 درصــد ارائــه می شــود.

ــگاه  ــر نمایش ــای دیگ ــرد: بخش ه ــه ک وی اضاف
شــامل عفــاف و حجــاب، مؤسســات قرآنــی 
کــودک، صنایــع دســتی، نســخ قرآنــی، هنرهــای 
ــس و  ــل و مجال ــم، حاف ــش فیل ــمی، پخ تجس

ــت. ــرآن اس ــت ق کتاب
ــزد  ــی ی ــوم قرآن ــگاه عل ــرد: نمایش ــد ک وی تاکی
از ١٧خردادمــاه بــه مــدت ١٠ روز در حســینیه 
برگــزار  یــزد  محمودآبــاد  صاحب الزمان)عــج( 
برگــزاری  زمــان  اســت  گفتنــی  می شــود. 
نمایشــگاه از ســاعت 21 تــا 1 بامــداد اعــام شــده 

ــت. اس

12 هزار شیء تاریخی در لرستان 
بدون جایگاه استاندارد

ــی ــراث فرهنگ ــت می ــعه و مدیری ــاون توس  مع
صنایــع دســتی و گردشــگری لرســتان گفــت: 12 
هــزار شــیء تاریخــی در لرســتان وجــود دارد کــه 
ــر اســاس  ــداری آن هــا ب ــگاه نگه متأســفانه جای

اســتانداردهای موجــود نیســت.

ــب  ــن مطل ــر ای ــد ب ــا تاکی ــد  ب اســکندر  فاحون
گفــت: ایــن اشــیا بایــد بــا اســتانداردهای خــاص 
خــود نگهــداری شــود کــه تحقــق ایــن مهــم 5 تــا 

6 میلیــارد تومــان هزینــه نیــاز دارد.
ــی از  ــراث فرهنگ ــهم می ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ــارد  ــته، 413 میلی ــال گذش ــناور س ــارات ش  اعتب
و 670 میلیــون تومــان بــوده، اظهــار کــرد: از ایــن 
ــان  ــارد توم ــد 72 میلی ــوب ش ــه مص ــم آنچ رق
ــان  ــون توم ــارد و 648 میلی ــه 46 میلی ــوده ک ب
 آن بــه  صــورت نقــدی، جــذب شــده و 3 میلیــارد 
و 600 میلیــون تومــان نیــز اوراق خزانــه ملــی 

ــت.  ــوده اس ب
ــان  ــون توم ــارد و 248 میلی ــوع 50 میلی در مجم

جــذب شــد.
ــی ــراث فرهنگ ــت می ــعه و مدیری ــاون توس  مع

صنایــع دســتی و گردشــگری لرســتان گفــت: در 
حــوزه زیرســاخت های گردشــگری 2 میلیــارد 

ــوده اســت. تومــان ســهم اســتان ب
ــتان  ــاجد اس ــرای مس ــده ب ــار جذب ش وی اعتب
ــان  ــا بی ــرد و ب ــام ک ــان اع ــون توم را 300 میلی
اینکــه بــرای مســجد امــام  خمینــی)ره( بروجــرد 
طــی  و  شــده  هزینــه  تومــان  میلیــون   150
قــراردادی کــه بــا پیمانــکار منعقدشــده پرداخــت 
ــارد  می شــود، اضافــه کــرد: همچنیــن یــک میلی
 و 257 میلیــون تومــان اعتبــار بــرای پل هــا 
و بافت هــای تاریخــی اســتان لرســتان مصــوب 
ــان  ــون توم ــارد و 267 میلی ــک میلی ــده و ی ش
ــش از  ــان بی ــون توم ــه 17 میلی ــده ک ــذب  ش ج

ــه اســت. مصوب
فاحونــد بــر لــزوم ســاماندهی و اجــرای خزانــه 
میــراث  اشــیای  نگهــداری  بــرای  اســتاندارد 

ــرد. ایســنا  ــد ک ــی تاکی فرهنگ

سرانه صندلی سینما در میبد 
بیش از میانگین کشوری است

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی میبــد 
گفــت: در شهرســتان میبــد بــه ازای هــر هــزار نفــر 
9 صندلــی ســینما وجــود دارد کــه ایــن تعــداد از 

ســرانه اســتان و کشــور بیشــتر اســت. 
احمدعلــی هنردوســت بــا بیــان ایــن مطلــب 
اظهــار داشــت: در شهرســتان میبــد دو ســینما بــا 
ــزار  ــر ه ــه ازای ه ــه ب ــی وجــود دارد ک 780 صندل

ــت. ــی اس ــر 9 صندل نف
وی افــزود: ایــن آمــار در شهرســتان یــزد بــه ازای 
ــرای شــهرهای هم جــوار  ــی و ب هــزار نفــر 6 صندل

3 صندلــی اســت. فــارس 

اولیــن جشــنواره تابســتانی اســتان  کیمیای وطن

مســافرتی  خدمــات  دفتــر   70 حضــور  بــا   یــزد 
تبریــز،  البــرز،  تهــران،  اســتان   8 از  و گردشــگری 
اصفهــان، شــیراز، کرمــان، قزویــن و گیــان برگــزار 

می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی، 
ــزد محمدرضــا  ــع دســتی و گردشــگری اســتان ی صنای
ــن اداره  ــگری ای ــت گردش ــت معاون ــری، سرپرس نصی
کل، گفــت: یــزد از 17 تــا 19خردادمــاه میزبــان 70 دفتــر 
خدمــات مســافرتی و گردشــگری از 8 اســتان مطــرح 

کشــور در زمینــه گردشــگری خواهــد بــود.
وی ادامــه داد: بــه دنبــال مطالعــات و بررســی های 
از فصولــی  بــرای اســتفاده حداکثــری  انجام شــده 

کــه گردشــگر خارجــی کمتــری  در کشــور حضــور 
ــزار  ــنواره برگ ــن جش ــرداد( ای ــر و م ــای تی دارد )ماه ه
می شــود تــا متناســب بــا ظرفیــت شهرســتان های 
اســتان و همچنیــن تعامــل و همــکاری بــا دیگــر 
جالــب  و  خــاص  برنامه هــای  اســتان های کشــور 

ــود. ــده ش ــدارک دی ــی ت توجه
ــاش می شــود تعامــل و  ــرد: ت ــری خاطرنشــان ک نصی
ــی  ــر خدمــات گردشــگری در ماه های ــا دفات همــکاری ب
کــه گردشــگر خارجــی در شــهر و کشــور کمتــر حضــور 
ــت  ــق صنع ــی رون ــای داخل ــزاری توره ــا برگ ــد، ب دارن

گردشــگری اســتان حفــظ شــود.
ــافرتی  ــات مس ــر خدم ــران دفات ــرد: مدی ــار ک وی اظه
 اســتان های تهــران، البــرز، تبریــز، اصفهــان، شــیراز

کرمــان، قزویــن و گیــان بــرای آشــنایی بــا ظرفیت هــای 
ســفر  شــهر  ایــن  بــه  یــزد،  اســتان   گردشــگری 

می کنند.
سرپرســت معاونــت گردشــگری اداره میــراث فرهنگــی 
اســتان یــزد بازدیــد از بافــت تاریخــی شــهر یــزد، 

ــق  ــز، مناط ــت و مهری ــتان تف ــی شهرس ــق ییاق مناط
از  بازدیــد  بافــق،  و  اردکان  کویــری شهرســتان های 
ــاخت  ــال س ــای در ح ــنتی و مجموعه ه ــای س هتل ه
اســتان و نشســت بــا دفاتــر خدمــات مســافرتی و 
ــن  ــای ای ــداران اســتان را از برنامه ه گردشــگری و هتل

ــمرد. ــنواره برش جش
ــهر  ــن ش ــام و دومی ــت خ ــهر خش ــتین ش ــزد، نخس ی
ــاحت  ــه مس ــی ب ــت تاریخ ــان، دارای باف ــی جه تاریخ
ــوده  ــار ب ــزار هکت ــم 5 ه ــار و مســاحت حری 743 هکت
ــیده  ــت رس ــه ثب ــور ب ــی کش ــار مل ــت آث ــه در فهرس ک

ــت. اس
ــی  ــی ایران ــگ و تمدن ــر، فرهن ــه ای از هن ــزد، گنجین ی
ــه، مســاجد  ــی، بقع ــای مذهب ــه بناه ــود دارد ک را در خ
خانه هــای  زرتشــتیان،  زیارتگاه هــای  حســینیه ها، 
تاریخــی، آب انبارهــا، باغ هــای تاریخــی، بادگیرهــا و 

بازارچه هــا از این گونــه بناهــا هســتند.

با حضور 70 دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری کشور

جشنواره تابستانی استان یزد به مدت 3 روز برگزار می شود

 



محمدحســین عزیــزی، رئیــس انجمــن علــوم و صنایــع 
ــه غذاهایــی  ــم از جمل ــار کــرد: آش و حلی ــران، اظه ــی ای غذای
ــه  ــادی را ب ــان زی ــارک رمضــان متقاضی ــاه مب ــه در م اســت ک
ــا  ــن غذا ه ــوردن ای ــی خ ــاظ غذای ــد؛ از لح ــب می کن خودجل
ــن  ــروش ای ــکان پخــت و ف ــا م ــوی و مناســب اســت، ام مق

ــت. ــوردار اس ــادی برخ ــت زی ــز از اهمی ــا نی غذا ه
وی افــزود: بــا توجــه بــه اســتقبال مــردم از آش و حلیــم پخت 
و فــروش ایــن غذا هــا در مغازه هــای غیرمرتبطــی چــون 
فســت فود ها و بســاط دستفروشــان رایــج شــده اســت کــه از 
لحــاظ بهداشــتی و ســامت، امنیــت غذایــی آن هــا را کاهــش 

ــدارد. ــا وجــود ن ــی در مصــرف آن ه می دهــد و اطمینان
ــوان کــرد:  ــران عن ــی ای ــع غذای ــوم و صنای رئیــس انجمــن عل
بــرای جلوگیــری از مســمومیت های احتمالــی و تضمیــن 
ــم را از  ــه می شــود آش و حلی ــه شــهروندان توصی ســامتی ب

مغازه هــای دارای پروانــه کســب خریــداری کننــد؛ چــرا کــه بــا 
توجــه بــه ســابقه پخــت غــذا در ایــن اماکــن دربــاره مرغوبیــت 

ــان الزم وجــود دارد. اقــام مصرفــی در غــذا اطمین
ــی  ــارک رمضــان اماکن ــا فرارســیدن مــاه مب ــان کــرد: ب وی بی
چــون فســت فودی ها و کافه هــا بــا ارائــه افطــار بــه شــهروندان 
ــد کــه ایــن امــر مخالــف  ــه جیــب می زنن ســود بســیاری را ب
قانــون بــوده و بایــد بــا آن هــا برخــورد شــود؛ بنابرایــن مــردم بــا 
دقــت در انتخــاب مــکان مناســب بــرای صــرف افطــاری عــاوه 
ــد از ســودجویی اماکــن متخلــف  ــر حفــظ ســامت می توانن ب

جلوگیــری کننــد.
عزیــزی یــادآور شــد: وظیفــه نظــارت بــر اقدامــات غیرقانونــی 
ایــن اماکــن در ارائــه محصــوالت غذایــی و نظــارت بر بهداشــت 
محیــط بــر عهــده مرکــز ســامت محیــط و کار وزارت بهداشــت 

درمــان و آمــوزش پزشــکی اســت. مهــر

ــیدنی  ــک نوش ــراد ی ــی از اف ــرای برخ ــوه ب ــرف قه مص
روزمــره بــرای آغــاز روز، رفــع احســاس خســتگی، 
درمــان ســردرد، افزایــش تمرکــز و برطــرف کــردن 
ــل  ــه دلی ــان ب ــاه رمض ــا در م ــت؛ ام ــی اس خواب آلودگ
ــراد  ــی برخــی اف ــواد غذای ــر در ســاعات مصــرف م تغیی
کــه بــه خــوردن قهــوه عــادت دارنــد، بــا مشــکل ســردرد، 

کاهــش تمرکــز و خســتگی مواجــه می شــوند.
کافئیــن، یــک مــاده محــرک طبیعــی اســت کــه عطــر 
ــواع  ــاوی ان ــن ح ــردی دارد. همچنی ــم منحصربه ف و طع
آنتی اکســیدان های ضــروری بــرای بــدن اســت کــه 
ســبب ایمنــی از ابتــا بــه بعضــی بیماری هــاو مبــارزه بــا 

می شــود. باکتری هــا 
در  آن  درمانــی  خــواص  و  قهــوه  از  اســتفاده  بــرای 
ــاه  ــن م ــه ای ــده ب ــد روز مان ــدا از چن ــان، ابت ــاه رمض م

ــوان و  ــم و از لی ــود را ک ــوه خ ــرف قه ــد مص ــعی کنی س
ــی از  ــی طوالن ــای زمان ــک و در بازه ه ــای کوچ فنجان ه
ــوه  ــد از قه ــن می توانی ــد؛ همچنی ــتفاده کنی ــر اس یکدیگ
فاقــد کافئیــن اســتفاده کنیــد تــا بدنتــان بــه تدریــج بــه 

ــد. ــادت کن ــوه ع ــم قه ــرف ک مص
کارشناســان توصیــه می کننــد بهتریــن زمــان بــرای 
مصــرف قهــوه در مــاه رمضــان دو تــا ســه ســاعت پــس 

ــار اســت. از افط
ــرا  ــد؛ زی ــاز نکنی ــوه ب ــا مصــرف قه ــز روزه خــود را ب هرگ
ایــن مــاده ســبب اســیدی شــدن ســریع معــده، بــروز 

ســوء هاضمه و ســوزش ســر دل می شــود.
ــا  ــاز کــردن روزه در افطــار ی ــرای ب  بهتریــن نوشــیدنی ب
ــگ  ــای کم رن ــا چ ــرم ی ــحر آب گ ــده س ــیدن در وع نوش

اســت. ایســنا

هرگز با قهوه افطار نکنیدهشدار درباره مراکز عرضه آش و حلیم

 آشنایی با بمب انرژی
در ماه رمضان

حیــدری، محقــق و پژوهشــگر طــب ســنتی بیــان 
کــرد: از نظــر طــب ابــن ســینا حلیــم آســان 
ــر  ــا ه ــه ب ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــن غذاس هضم تری
مزاجــی ســازگار بــوده و حتــی بــرای افــرادی کــه 

ــت. ــب اس ــد، مناس ــف دارن ــده ضعی مع
ــرژی محســوب  ــم، بمــب ان ــرد: حلی ــار ک وی اظه
اســت؛  چاق کننــده  و  خون ســاز  و  می شــود 
بنابرایــن مصــرف آن در خانم هایــی کــه مبتــا 
بــه کم خونــی بــوده یــا دچــار ریــزش مــو بــر اثــر 

ــت. ــروری اس ــتند، ض ــن هس ــود ویتامی کمب
ــزود:  ــنتی اف ــب س ــگر ط ــق و پژوهش ــن محق ای
اضافــه کــردن ادویــه مخصــوص حلیــم کــه شــامل 
ــن  ــدی، دارچی ــوز هن ــراه ج ــه هم ــوز ب ــه ج ریش
فلفــل قرمــز و کمــی زنجبیــل اســت ســبب 
تســریع در فرآینــد هضــم حلیــم می شــود. از 

ــم  ــه حلی ــا ب ــن ادویه ه ــزودن ای ــر اف ــوی دیگ س
افزایــش ســوخت و ســاز بــدن را بــه همــراه دارد.
از  زیــادی  بخــش  اینکــه  بیــان  بــا  حیــدری 
خاصیــت گنــدم در پوســت و ســبوس آن موجــود 
ــگام  ــت هن ــر اس ــراد بهت ــرد: اف ــوان ک ــت، عن اس
طبــخ حلیــم از گنــدم همــراه بــا پوســت اســتفاده 
کننــد یــا در زمــان مصــرف، حــدود ۲ تــا 3 قاشــق 
غذاخــوری پــودر ســبوس گنــدم بــه آن بیفزاینــد. 
مصــرف یــک کاســه حلیــم خانگــی در وعــده 

ــت. ــب اس ــرای روزه داران مناس ــار ب افط
وی تاکیــد کــرد: حلیم هــای بــازاری اغلــب حــاوی 
ــع  ــا مــرغ هســتند. حلیــم طب گوشــت گوســاله ی
معتدلــی دارد و گوشــت گوســاله دارای مــزاج ســرد 
ــه از گوشــت  ــه می شــود ک ــن توصی اســت؛ بنابرای
ــم اســتفاده  ــخ حلی ــون در طب ــا بوقلم گوســفند ی
ــت  ــاوی گوش ــه ح ــی ک ــن حلیم ــود. همچنی ش
گوســفند یــا بوقلمــون اســت از ابتــای افــراد بــه 
ــد. ــری می کن ــز جلوگی ــون نی ــی خ ــار و چرب فش

ــح  ــق و پژوهشــگر طــب ســنتی تصری ــن محق ای
کــرد: حلیــم بــه خاطــر آســان هضــم بــودن غذایی 
ــرای وعــده افطــار محســوب می شــود.  مناســب ب
همچنیــن اشــخاص می تواننــد از حلیمــی کــه 
خیلــی چــرب و حــاوی شــکر نباشــد، نیــز در وعده 

ســحری اســتفاده کننــد.
ــی مناســب  ــم غذای ــر اینکــه حلی ــد ب ــا تاکی وی ب
بــرای کــودکان در ســنین رشــد محســوب می شــود 
 اظهــار داشــت: افــرادی کــه دچــار اضافــه وزن 
و چاقــی، قنــد، فشــار یــا چربــی خون باال هســتند، 
ــد  ــکر، کنج ــی، ش ــن محل ــزودن روغ ــد از اف  بای
و پــودر نارگیــل بــه حلیــم خــودداری و حلیــم را بــه 

همــراه کمــی نمــک میــل کنند.
حیــدری یــادآور شــد: نوشــیدن آب پــس از 
مصــرف حلیــم ســبب ایجــاد حالــت اســیدی در 
معــده، ریفاکــس، تولیــد گاز معــده و آســیب بــه 
ــگاه  ــود. باش ــای( می ش ــوت )ن ــی گل ــه اپ دریچ

خبرنــگاران

ــف، رســوبات ســختی  ــواع مختل ــه در ان ســنگ کلی
ــیدی  ــای اس ــا از نمک ه ــه درون کلیه ه ــتند ک هس
ناحیــه  در  درد  بــروز  موجــب  و  شــده  ســاخته 
ــنگ  ــوع س ــه ن ــته ب ــوند. بس ــو می ش ــر و پهل کم
ــود.  ــد ب ــاوت خواه ــه، متف ــنگ کلی ــای س درمان ه
امــکان  غلیظ شــده  ادرار  حالــت،  در شــایع ترین 
ــه  ــی ب ــواد معدن کریســتالی شــدن و چســبیدن م
یکدیگــر را فراهــم می کنــد. بــه طــور معمــول درد از 
ناحیــه پهلــو یــا کمــر شــروع می شــود و بــه ســمت 
تحتانــی شــکم یــا لگــن حرکــت می کنــد. معمــوال 
ســنگ های کلیــوی یــک علــت اصــی ندارنــد و 
ــرایطی  ــم ش ــا ه ــب ب ــل در ترکی ــدادی از عوام تع
ــه  ــا ب ــتعد ابت ــرد را مس ــه ف ــد ک ــاد می کنن را ایج

ــازند. ــه می س ــنگ کلی س

دکتــر محمدعلــی زرگــر، متخصــص جراحــی کلیــه 
ــی  ــی از بیماری های ــد: یک ــاری ادرار، می گوی و مج
کــه درمــان آن طــی ۲۰ ســال اخیــر دچــار تغییراتــی 
شــده، ســنگ های کلیــه اســت کــه بــه ســنگ 
کلیــه، ســنگ حالــب و ســنگ مثانــه تقســیم 
علــت  بــه  همیشــه  مثانــه  ســنگ  می شــوند. 
ــود؛  ــاد می ش ــیر ادرار ایج ــود در مس ــداد موج انس
ــکان دارد  ــه ام ــنگ مثان ــه س ــا ب ــرد مبت ــی ف یعن
ــه  ــه ادرارش تخلی ــد ک ــم باش ــتات ه ــار پروس دچ
نمی شــود و در ادرار باقی مانــده در مثانــه ســنگ 
وجــود دارد. فقــر تغذیــه در کــودکان و کمبــود 
پروتئیــن در بعضــی کشــورهای آفریقایــی، موجــب 
ــته  ــد. در گذش ــد ش ــه خواه ــنگ در مثان ــاد س ایج
فــرد مبتــا بــه ســنگ بــه روش جراحــی بــاز درمــان 

می شــد؛ امــا امــروزه درمــان جراحــی بــاز تقریبــا از 
ــه اســت. ــن رفت بی

وی ادامــه می دهــد: اگــر ســنگ کلیــه در یــک 
بیمــار یــک ســانتیمتر بــه پایین تــر باشــد، از بیــرون 
بــا اشــعه خــرد می شــود. حــال اگــر انــدازه ســنگ 
بزرگ تــر باشــد، در کلیــه ســوراخی ایجــاد می شــود 
ــد.  ــد ش ــارج خواه ــنگ خ ــه، س ــه کلی ــا ورود ب و ب
در صورتــی کــه ســنگی در قســمت فوقانــی حالــب 
ــرد  ــوان آن را خ ــی می ت ــرق مختلف ــه ط ــد، ب باش
ــب  ــی حال ــنگ فوقان ــال س ــوان مث ــه عن ــرد؛ ب ک
می شــود.  خــارج  ســنگ  الپاراســکوپی  توســط 
ــل حــل هســتند. ســنگ ها  بعضــی از ســنگ ها قاب
فســفات  اگــزاالت کلســیم،  دســته  چنــد  بــه 
کلســیم، ســنگ های اســید اوریکــی و ســنگ های 

سیســتینی تقســیم می شــوند.
ســنگ های  می دهــد:  توضیــح  همچنیــن  وی 

ــل حــل هســتند.  سیســتینی و اســید اوریکــی قاب
ســنگ اســید اوریکــی در اثر خــوردن مــواد پروتئینی 
ــر  ــود. اگ ــاد می ش ــز ایج ــت قرم ــد گوش ــاد مانن زی
ــتر از  ــد و PH ادرار بیش ــی کنن ــردی را قلیای ادرار ف
ــنگ  ــت. س ــل اس ــل ح ــنگ قاب ــن س ــد، ای ۷ باش
سیســتین هــم کــه یــک بیمــاری مــادرزادی اســت 
ــل حــل  ــده می شــود، قاب ــودکان دی ــوال در ک و معم

اســت. 
ــد  ــد، بای ــه ش ــنگ کلی ــار س ــه دچ ــردی ک ــال ف ح
پیشــگیری کــرد کــه در آینــده دوبــاره ســنگ نســازد، 
ــه بیمــار  ــوان ب ــرای درمــان ســنگ می ت ــن ب بنابرای
ــز  ــش دارو تجوی ــا برای ــرد ی ــه ک ــی ارائ توصیه های

کــرد.
وی در ادامــه ســخنانش عنــوان می کنــد: یکــی 
ــک و  ــاد نم ــردن زی ــرف نک ــا، مص ــن توصیه ه از ای
گوشــت قرمــز اســت و دوم آنکــه حجــم ادرار روزانــه 

ــز  ــد. تجوی ــر باش ــا دو لیت ــم ت ــک و نی ــتر از ی بیش
ــری  ــاره جلوگی ــازی دوب ــم از سنگ س ــی ه داروهای
می کنــد. متأســفانه در صــورت درمــان نکــردن 
ــنگ،  ــار س ــراد دچ ــد اف ــه 3۰ درص ــنگ های کلی س
کلیه شــان را از دســت می دهنــد و اگــر دو کلیــه 
ــد  ــا بای ــوند ی ــزی می ش ــد، دیالی ــت بدهن را از دس
ــم  ــه را ه ــنگ کلی ــن س ــد. بنابرای ــه کنن ــد کلی پیون
بایــد ماننــد هــر بیمــاری دیگــری جــدی گرفــت و 

ــت. ــدنی اس ــروزه درمان ش ــبختانه ام خوش
ــاره  ــاری ادرار درب ــه و مج ــی کلی ــص جراح متخص
ــه  ــه ســنگ کلی ــا ب ــاران مبت شــرایط روزه داری بیم
معتقــد اســت افــرادی کــه بــه صــورت مکــرر دچــار 
ســنگ کلیــه می شــوند، روزانــه بایــد ۱۰ تــا ۱۲ لیــوان 
آب بنوشــند. بنابرایــن بــا روزه گرفتــن در فصــل گــرم 
کــه میــزان تعریــق هــم افزایــش می یابــد، شــرایط 

غ بــرای بیمــار بغرنــج خواهــد شــد. ســیمر

#طب_سنتی

امروز چهارشنبه 17 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 446 روزنامه6
سالمت

سنگ کلیه و روزه گرفتن  زیبایی
 با چشم های پف کرده 

خداحافظی کنید
پــف چشــم واقعــا چیســت؟ ایــن مشــکل می توانــد 
بــه دلیــل التهــاب و خســتگی لنفــاوی یــا افزایــش 
بیــش از حــد وزن آب بــدن اتفــاق بیفتــد. چــه کنیم 
ــی از  ــان طوالن ــرای مدت زم ــه ها ب ــن کیس ــه ای ک

زیــر چشــمانمان محــو شــوند؟ 
بایــد مقــدار زیــادی آب بنوشــید تــا ســموم بدنتــان 
دفــع شــود، میــزان مصــرف نمــک را محــدود کنیــد 
و مقــدار زیــادی غذاهــای ادرارآور میــل کنیــد تــا آب 
اضافــی از بدنتــان خــارج شــود و البتــه کمــی هــم 
بخوابیــد! در ادامــه راهکارهــای دیگــری ارائــه شــده 

اســت.
1- آلوئه ورا

آلوئــه ورا سرشــار از ویتامیــن E و آنتی اکســیدان 
اســت و بــه عنــوان یــک آرامش دهنــده بــه پوســت 
شــناخته  ســلول ها  ترمیــم  افزایش دهنــده  و 

می شــود. 
ــف  ــش پ ــه کاه ــه ورا ب ــی آلوئ ــد التهاب ــواص ض خ
زیــر چشــم ها کمــک می کنــد. بــا مالیــدن ژل 
ــه اســتخوان دور چشــم  ــه ورا ب ــازه آلوئ برگ هــای ت
خواهیــد دیــد کــه بافاصلــه پلک هــا و مژه هــا 

احســاس تازگــی می کننــد.
2- چای بابونه کیسه ای

ــه ای  ــه کیس ــای بابون ــه از چ ــج دقیق ــدت پن ــه م ب
سردشــده بــه عنــوان ماســک چشــم اســتفاده 

ــد.  کنی
محتــوای حــاوی کافئیــن و آنتی اکســیدان بــه 
جمــع شــدن و حجــم گرفتــن پوســت اطــراف 
چشــم کمــک می کنــد و جریــان خــون را افزایــش 

می دهــد.
3- قاشق سرد

یــک روش قدیمــی امــا موثــر؛ اگــر زمــان داریــد دو 
قاشــق غذاخــوری فلــزی را داخــل فریــزر یخچــال 
قــرار دهیــد تــا خنــک شــوند؛ امــا اگــر زمــان 
ــد. ســپس  ــر آب ســرد بگیری ــر دو را زی ــد، ه نداری
دراز بکشــید و قســمت انحنــادار قاشــق ها را بــه 
ــود  ــته خ ــم های بس ــه روی چش ــک دقیق ــدت ی م

ــد. ــرار دهی ق
4- کرم چشم سردشده

پف کردگــی چشــم ها  بــا مشــکل  مرتــب  اگــر 
درگیــر هســتید، کــرم چشــمتان را در یخچــال 
نگهداریــد. بــا ایــن کار وقتــی کــرم می مالیــد، 
مــواد اکتیــو آن ســخت تر کار می کننــد. توصیــه 
از کــرم چشــمی اســتفاده کنیــد کــه  می کنــم 

باشــد. منقبض کننــده  ترکیبــات  حــاوی 
5- ماساژ ضد پف

ــا دســت، یکــی از بهتریــن روش هــا  ماســاژ دادن ب
 بــرای بهبــود جریــان خــون در اطــراف چشــم 
و درنتیجــه افزایــش تخلیــه مایعــات اضافــی از آن 
ــا ایــن حــال چــون بافــت اطــراف  ناحیــه اســت. ب
چشــم بســیار حســاس اســت، مواظــب باشــید کــه 

ــد. نســخه ــار می آوری ــدر فش چق

تغذیه

صبح ها آب گرم و لیموترش بخورید
روز را بــا نوشــیدن یــک فنجــان آب گــرم همــراه بــا 
ــرای  ــنتی ب ــخه ای س ــردن، نس ــاز ک ــازه آغ ــوی ت آب لیم
تغذیــه  ســالم اســت و فوایــد زیــادی بــرای تندرســتی بــه 
همــراه دارد. ایــن نوشــیدنی دســتگاه گــوارش را فعــال و 

جگــر را پاکیــزه می کنــد.
آب لیمــو همچنیــن بــه دلیــل داشــتن ویتامیــن ث، 
سیســتم دفاعــی بــدن را تقویــت می کنــد. همچنیــن اگــر 
بــدن کســی دچــار اختــال مزمــن در تعــادل اســید ـ بــاز 
ــات آن  ــادل و ثب ــن تع ــدن ای ــه بازگردان باشــد، آب لیمــو ب
ــز دارد  ــم زدایی نی ــت س ــاند.آب لیمو خاصی ــاری می رس ی
و بــه طــور طبیعــی جــزو مــواد پیشــاب زا یــا ادرارآور اســت 
ــدن کمــک  ــه ب و همیــن خاصیــت ســبب می شــود کــه ب
کنــد تــا مایعــات و زهرآبه هــا )توکســین ها( را دفــع کنــد. 
خاصیــت دیگــر آب لیمــو شــاداب و مرطــوب نگهداشــتن 

پوســت اســت. ایرنــا

نوشیدن آب زیاد و کاهش وزن 
نوشــیدن ۲ لیتــر آب در روز، می توانــد مصــرف انــرژی در 
بــدن را تــا حــدود ۹۶ کالــری در روز افزایــش دهــد. بــرای 
ــرا  ایــن منظــور بهتــر اســت آب نســبتا ســرد بنوشــید؛ زی
بــدن مجبــور می شــود انــرژی )کالــری( مصــرف کنــد تــا 
دمــای آب نوشیده شــده را بــرای رســیدن بــه دمــای بــدن، 

گــرم کنــد. 
نوشــیدن آب، حــدود نیم ســاعت پیــش از غــذا نیــز میــزان 
کالــری مصرفــی در افــراد، به ویــژه افــراد مســن را کاهــش 

ــد. می ده
ــژه  ــی آب )به وی ــدار کاف ــیدن مق ــد نوش ــر می رس ــه نظ ب
ــش وزن  ــی در کاه ــب توجه ــش جال ــذا( نق ــش از غ پی
دارد؛ به ویــژه در صورتــی کــه بــا رژیــم غذایــی ســالمی نیــز 

همــراه شــده باشــد. جــام جــم

ارزش غذایی قارچ
در علــم تغذیــه مــدرن بارهــا بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده 
ــی  ــواد معدن ــا و م ــی ویتامین ه ــت کاف ــرای دریاف ــه ب ک
در رژیــم غذایــی الزم اســت انــواع مختلــف میوه هــا 
و ســبزی ها آن هــم در رنگ هــای مختلــف را مصــرف 

کنیــد.
هــر چــه تنــوع ایــن رنگ هــا بیشــتر باشــد، رژیــم شــما از 
لحــاظ ویتامین هــا و مــواد معدنــی، غنی تــر خواهــد بــود. 
ــا ایــن نظریــه پیــش برویــم، قارچ هــا از  اگــر بخواهیــم ب
همــان اول روانــه  لیســت ســیاه می شــوند؛ امــا این طــور 
نیســت! قارچ هــا کــه معمــوال بــه رنــگ ســفید هــم 
ــدا  ــن پی ــبد ویتامی ــن س ــژه ای در ای ــگاه وی ــتند جای هس

ــد. ــر دادن ــا را تغیی ــی از نظر ه ــد و خیل کردن
 تجزیه غذایی قارچ ها

ــه طــور طبیعــی حــاوی مقادیــر کمــی ســدیم،  قارچ هــا ب
چربــی، کلســترول و همچنیــن کالــری هســتند و معمــوال 
ــی  ــود؛ یعن ــه می ش ــردی گفت ــای عملک ــا غذاه ــه آن ه ب
علی رغــم تامیــن مــواد مغــذی پایــه ای مــورد نیــاز بــدن، 
ــای رژیمــی  ــل داشــتن آنتی اکســیدان ها و فیبره ــه دلی ب
مهمــی ماننــد کیتیــن و بتاگلــوکان نقــش مهمــی در 

ــد. ــده دارن ــر عه ــن ب ــای مزم ــگیری از بیماری ه پیش
ویتامین هــای گــروه  از  قارچ هــا مــواد غذایــی غنــی 
تیامیــن،  فــوالت،  ریبوفاویــن،  ماننــد  هســتند.   B

نیاســین.  و  اســیدپانتوتنیک 
ــی  ــع گیاهــی غن ــا منب ــوان تنه ــا را می ت ــن قارچ ه همچنی
از ویتامیــن D در نظــر گرفــت. قارچ هــا همچنیــن حــاوی 
ــم  ــا از رژی ــن آن ه ــه تامی ــی هســتند ک ــواد معدن ــوع م ان
ــیم،  ــلنیوم، پتاس ــد س ــت. مانن ــاده ای نیس ــی کار س غذای
مــس، آهــن و فســفر.فیبر، پتاســیم و ویتامیــن C موجود 
ــب  ــی قل ــی حام ــاده غذای ــک م ــه ی ــا آن را ب در قارچ ه

تبدیــل کــرده اســت.  ســامانه

شیر کامل یا شیر کم چرب؟
از  می خریــد،  فروشــگاه ها  از  کــه  شــیرهایی  تمــام 
ــدار یکســانی  ــا شــیر کم چــرب، مق ــه ت ــل گرفت شــیر کام
بــدن مهیــا  بــرای  پروتئیــن  و  D، کلســیم  ویتامیــن 
ــی  ــدار چرب ــیرها مق ــان ش ــی می ــاوت اصل ــد. تف می کنن
موجــود در آن هاســت. در ســال های گذشــته همیشــه 
ــد  ــی را بای ــدون چرب ــا ب ــه می شــد شــیر کم چــرب ی گفت

بــه شــیر های پرچــرب ترجیــح داد.
ــدون  ــه گزینه هــای ب ــود ک ــه آن ب ــن توصی ــرِ پشــِت ای فک
چربــی یــا کم چــرب، کالــری کمتــری دارنــد و در مقایســه 

بــا شــیرهای پرچــرب بــرای قلــب مفیــد هســتند.
ــر  ــه را زی ــن نظری ــد ای ــات جدی ــن تحقیق ــود ای ــا وج ب
ــد  ــات جدی ــی از تحقیق ــج بعض ــت. نتای ــرده اس ــوال ب س
نشــان داده وقتــی افــراد محصــوالت پرچــرب ماننــد شــیر 
ــه افزایــش  ــوط ب ــد، خطــری مرب کامــل اســتفاده می کنن

ــد.  ــش نمی آی ــان پی ــه وزن برایش اضاف
در واقــع بعضــی تحقیقــات اظهــار کرده انــد خــوردن 
ــد  ــی می توان ــرب حت ــای کم چ ــه ج ــرب ب ــات پرچ لبنی
خطــر اضافــه وزن و ابتــا بــه دیابــت را نیــز کاهــش دهــد.

ــی  ــه غذای ــک برنام ــوان در ی ــات را می ت ــواع لبنی ــام ان تم
ــد  ــرب نبای ــات پرچ ــه از لبنی ــی ک ــد؛ در حال ــالم گنجان س
ــه  ــد ک ــد دارن ــان تاکی ــان همچن ــا متخصص ــید؛ ام  ترس
در افزایــش چربــی محصــوالت لبنــی کــه اســتفاده 
می کنیــد، احتیــاط نماییــد و ناگهانــی مقــدارش را افزایــش        

ــد. نســخه ندهی

 خطر مسمومیت 
با مصرف زیاد گوجه سبز

دکتــر ضیاء الدیــن مظهــری، مــدرس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی ایــران واحــد علــوم و غــذا، هشــدار داد: مصــرف 
بیــش از انــدازه گوجــه ســبز می توانــد آثــار معکوســی بــر 
ســامت فــرد بگــذارد و بــه عنــوان یــک ســم در بــدن عمل 

کنــد. 
ــر  ــاده روی شــود و فرات ــر در خــوردن آن زی ــوه اگ ــن می ای
ــار  ــر زیان ب ــد اث از هضــم و جــذب مصــرف شــود، می توان

ــر جــای بگــذارد. گوارشــی و مســمومیت زا ب
ــران  ــامت ای ــه و س ــذا و تغذی ــی غ ــن علم ــس انجم رئی
خاطرنشــان کــرد: هــر مــاده غذایــی اگــر بــه انــدازه 
باشــد  مفیــد  بــدن  بــرای  می توانــد   مصــرف شــود، 
و نیازهــای غذایــی بــدن را برطــرف ســازد؛ امــا در صــورت 
ــرف  ــژه مص ــی، به وی ــواد غذای ــدازه م ــش از ان ــرف بی مص
گوجــه ســبز ضمــن ایجــاد ســنگینی در معــده یا مشــکات 
گوارشــی دیگــر، نه تنهــا ایــن آثــار مثبــت وجــود نخواهــد 
داشــت، بلکــه ســامت فــرد نیــز بــه خطــر خواهــد        

ــاد. ســامت آنایــن افت

خانواده
فرزندساالری

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
فاطمه شیرازی

ــروع  ــی ش ــا از وقت ــاالری دقیق ــد فرزندس ــرادی معتقدن اف
ــای  ــد ج ــم گرفتن ــا تصمی ــدر و مادره ــی پ ــه برخ ــد ک ش
صمیمــت و احتــرام را در خانــواده بــا بگــو و بخنــد و ارتبــاط 

ــد. ــوض کنن نادرســت ع
ــدان  ــارات فرزن ــا و  انتظ ــد نیازه ــعی می کنن ــا س خانواده ه
ــرار  ــواده ق ــر تمامــی سلســله فعالیت هــای خان ــدم ب را مق
ــدا  ــت پی ــا ارجحی ــه خانواده ه ــدان در این گون ــد و فرزن دهن
ــان  ــرای اینکــه اختــاالت رفتــاری و خلقــی در آن کــرده و ب
ایجــاد نشــود، ســعی می کننــد انعطــاف بیشــتری بــا 

فرزندانشــان داشــته باشــند.
مدتــی  گذشــت  از  پــس  فرزندســاالر  خانواده هــای  در 
ــاالت  ــل و انفع ــام فع ــز تم ــور و مرک ــود را مح ــد، خ فرزن
خانــواده می دانــد و بــر ایــن اســاس، خواســته های خــود را 
در اولویــت خواســت خانــواده تلقــی می کنــد و خانــواده بــا 
هــر مشــکلی کــه دارد، ســعی می کنــد آن را بــرآورده کنــد.

ــه  ــاری را ک ــان انتظ ــای فرزندســاالر هم ــودکان خانواده ه ک
ــه همیــن  ــد؛ ب ــد، از جامعــه نیــز دارن ــواده خــود دارن از خان
ــدی  ــاس و ناامی ــار ی ــه دچ ــه جامع ــس از ورود ب ــل پ  دلی
و دلمردگــی می شــوند و ایــن مســئله باعــث می شــود 
ارتبــاط خــود را بــا جامعــه قطــع کننــد کــه عــوارض و 

عواقبــی را بــه دنبــال دارد.
بزرگــی  ظلــم  فرزندســاالری  معتقدنــد  کارشناســان 
بــه فرزنــدان اســت؛ چــون باعــث می شــود کــودکان 
بــه بلــوغ اجتماعــی دســت نیابنــد و بــه دلیــل اینکــه 
در  و  می شــود  بــرآورده  ســرعت  بــه  خواسته هایشــان 
 عیــن حــال بــرای اینکــه فرزنــدان رنجــش نداشــته باشــند

خانواده هــا همــه مســئولیت ها را بــه عهــده می گیرنــد و در 
ایــن مــوارد هیــچ عرصــه ای بــرای تمریــن و تجربه انــدوزی 
ــای  ــد و کســب مهارت ه ــود نمی آی ــه وج ــدان ب ــرای فرزن ب

زندگــی بــرای آن هــا ایجــاد نمی شــود.
دلیــل والدیــن بــرای ابــراز بیــش از حــد محبــت بــه 
ــه  ــد جامع ــاس می کنن ــه احس ــت ک ــن اس ــان ای فرزندش
ــرای فرزندشــان  ــه وجــود دارد ب ــی ک و محیط هــای مختلف
خطرنــاک  شــده و می ترســند مبــادا کودکانشــان در انجــام 
وظایــف خــود و حضــور در اجتمــاع شکســت بخورنــد. 
والدیــن بــه اشــتباه تصــور می کننــد بــا محبــت زیــاد 
آن هــا ســبب می شــوند  نیازهــای  بــه  اولویت دهــی  و 
فرزندشــان از مســیر درســت منحــرف نشــود؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه فرزندســاالری حتــی می توانــد بــه بــروز 

آســیب هایی در فرزنــدان منجــر شــود. 
دهنــد،  انجــام  بایــد  والدیــن  کــه  کاری  مهم تریــن 
اصــاح روش هــای تربیتی شــان اســت. اگــر والدیــن 
ــا  ــیاق، ب ــبک و س ــن س ــه همی ــود را ب ــد خ ــت فرزن تربی
ندانم کاری هــا، زیــاده روی در محبــت و درک نادرســت از 
تربیــت پــی بگیرنــد، جامعــه روزبــه روز بیشــتر بــه ســمت 

انحــراف حرکــت می کنــد.

بیشــتر حمــات قلبــی توســط یــک لختــه 
مســدود  را  کرونــر  رگ هــای  از  یکــی  کــه 
ــوال در  ــه معم ــوند. لخت ــاد می ش ــد، ایج می کن
ــرات  ــت تغیی ــه عل ــا ب ــه قب ــر ک ــک رگ کرون ی
آترواســکلروز باریــک شــده، تشــکیل می شــود 
و پــاک آترواســکلروزی داخــل دیــواره رگ 
ــکیل  ــر تش ــن ام ــی دارد و ای ــرک برم ــی ت گاه
لختــه را کــه »ترومبــوز« نیــز نامیــده می شــود، 

می کنــد. شــروع 
لختــه درون رگ کرونــری جریــان خــون و 
اکسیژن رســانی بــه عضلــه قلبــی را مختــل 
ــی  ــلول های قلب ــرگ س ــبب م ــه س ــد ک می کن
در آن ناحیــه می شــود. گاهــی اســترس شــدید 
ناگهانــی می توانــد یــک حملــه قلبــی را شــروع 

کنــد.
ــی دشــوار  تخمیــن دقیــق شــیوع حمــات قلب
اســت؛ زیــرا حــدود ۲۰۰ تــا3۰۰ هــزار بیمــار هــر 
ســاله در آمریــکا پیــش از رســیدن بــه خدمــات 

ــد. ــکی می میرن پزش
تخمیــن زده می شــود کــه تقریبــا یــک میلیــون 
بیمــار هــر ســاله بــا حملــه قلبــی بــه بیمارســتان 

ــد. مراجعــه می کنن
حمــات قلبــی مســئول ۱ مــرگ از هــر ۵ مــرگ 
بــوده و ایــن بیمــاری یــک علــت عمــده مــرگ 
ــن  ــا ای ــه ب ــت. در رابط ــن اس ــی در بالغی ناگهان
موضــوع گفت وگویــی را بــا دکتــر محمدرضــا 
اخبــاری، متخصــص قلــب و عــروق، انجــام 
ــان  ــروح آن از نظرت ــه مش ــه در ادام ــم ک داده ای

می گــذرد:
 سکته قلبی چیست؟ 

ســکته قلبــی بــه معنــای گرفتگــی یا تنگــی رگ 
ــانی  ــب خون رس ــه قل ــه ب ــت ک ــریانی اس و ش
ــاژی  ــت پمپ ــا خاصی ــب ب ــه قل ــد. عضل می کن
خــود، خون رســانی بــه کلیــه اعضــای بــدن را بــه 
عهــده دارد و خــودش هــم نیــاز بــه خون رســانی 
و اکسیژن رســانی از طریــق شــریان های کرونــری 

ــد  ــاق می افت ــی اتف ــی وقت دارد؛ امــا ســکته قلب
کــه رگ هایــی کــه بــه خــود عضلــه قلــب 

ــوند. ــدود ش ــد، مس ــانی می کنن خون رس
 سکته های قلبی چه عالئم 

هشداردهنده ای دارد؟ 
درد ســینه پشــت جنــاق )اســتخوان وســط 
ســینه( یــک عامــت عمــده حملــه قلبی اســت؛ 
ولــی در بســیاری افــراد به ویــژه در افــراد مســن 
ــز  ــت ناچی ــن اس ــی درد ممک ــاران دیابت و بیم
ــد  ــته باش ــود نداش ــا وج ــی اص ــا حت ــد ی باش
کــه از آن بــه نــام »حملــه قلبــی خامــوش« یــاد 

می شــود.
اغلــب درد از ناحیــه ســینه بــه بازوهــا یــا شــانه، 
گــردن، دندان هــا، فــک، شــکم یــا پشــت 
انتشــار می یابــد. گاهــی اوقــات درد تنهــا در 

ــود.  ــاس می ش ــی احس ــن نواح ــی از ای یک
یکــی از خصوصیــات دردهــای قلبــی ایــن 
اســت کــه دســت چــپ هــم ممکــن اســت تیــر 

ــد. بکش
 چه دالیلی باعث ایجاد سکته قلبی 

می شود؟ 
همــه  شناخته شــده ای کــه  و  مهــم  دالیــل 

مــردم بــا آن هــا آشــنایی دارنــد، قنــد خــون یــا 
همــان دیابــت اســت. متأســفانه شــیوع دیابــت 

ــت. ــده اس ــزون ش روزاف
علــت دوم فشــار خــون بــاال و کنترل نشــده 

ــت. اس
 علــت دیگــر چربــی خــون مضــر اســت؛ ضمــن 
اینکــه مصــرف دخانیــات اعــم از ســیگار و 
هــوا،  آلودگــی  قلیــان، چاقــی، کم تحرکــی، 
ســروصدای زیــاد و اســترس از دیگــر علــل 

ــد. ــمار می رون ــه ش ــی ب ــکته قلب ــاد س ایج

 راهکارهای پیشگیری کدامند؟ 
ــه  ــر ب ــت منج ــژه دیاب ــا به وی ــرل بیماری ه کنت
ــر  ــی می شــود. اگ ــای قلب پیشــگیری از بیماره
فــردی دچــار فشــار خــون اســت، بایــد بیمــاری 
ــک  ــر پزش ــق نظ ــرد و طب ــدی بگی ــود را ج خ
ــد. بیمــاری  ــاد کن ــا زی دوز داروی خــود را کــم ی
ــد  ــا نبای ــت اســت. م ــدون عام فشــار خــون ب
دنبــال عامــت باشــیم؛ بلکــه بایــد بــا دســتگاه 
فشارســنج فشــار خــون را بگیریــم و اگــر فشــار 
بــاال بــود، بــا نظــر پزشــک دارو مصــرف کنیــم.

ــرک در  ــش تح ــی و افزای ــیوه زندگ ــاح ش اص
ــی  ــت؛ چرب ــر اس ــیار مؤث ــگیری بس ــد پیش رون
ــت  ــه درس ــا ورزش و تغذی ــد ب ــم بای ــون ه خ

ــوند. ــرل ش کنت
از  خــون  چربــی  و  دیابــت  خــون،  فشــار 
ــی هســتند. ــل ســکته های قلب ــن عوام مهم تری

ــیگاری  ــراد س ــن اف ــی در کمی ــکته های قلب س
ــیاری از  ــه بس ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؛ ای اس
ــرک  ــا ت ــه ب ــد ک ــان می کنن ــراد ســیگاری گم اف
ســیگار دچــار ســکته قلبــی می شــوند؛ امــا ایــن 
بــاور اشــتباه اســت و هیــچ ارتباطــی بیــن تــرک 

ســیگار و بــروز ســکته وجــود نــدارد. ایمنــا

دکتر محمدرضا اخباری، متخصص قلب و عروق: 

 سکته قلبی 
در کمین افراد سیگاری است 

ــق و  ــوش و حل ــص گ ــی، متخص ــا لطف ــر علیرض دکت
بینــی، گفــت: اســتفاده پی درپــی از هندزفــری احتمــال 
کاهــش شــنوایی و حتــی ناشــنوایی را بــه دنبــال دارد.

دکتــر علیرضــا لطفــی درخصــوص آســیب های اســتفاده 
همیشــگی از هندزفــری بیــان کــرد: اســتفاده پی درپــی 
ــی  ــار مخرب ــد، آث ــدای بلن ــا ص ــژه ب ــری، به وی از هندزف
ــج  ــه تدری ــوش دارد و ب ــی گ ــلول های موی ــر روی س ب

ــد. ــنوا می کن ــوش را ناش گ
ــه  ــل ب ــی اوای ــنوایی تدریج ــن ناش ــه داد: ای وی ادام
ــل  ــه قاب ــه البت ــوش اســت ک ــردن گ صــورت »وزوز« ک
ــه ناشــنوایی  ــوش ب ــاره گ ــه یکب ــی ب ــم اســت؛ ول ترمی
ــت ناپذیر  ــنوایی برگش ــت ش ــن حال ــه در ای ــد ک می رس

اســت.
لطفــی بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل ثابــت مانــدن 

هندزفــری در مجــرای گــوش، احتمــال عفونــت مجــرای 
ــرد:  ــوان ک ــود دارد، عن ــی وج ــمت بیرون ــوش در قس گ
ایــن عفونت هــا می توانــد بــه صــورت عفونت هــای 
قارچــی و باکتــری نمــود یابــد کــه بــا رشــد باکتری هــا 

ــد. ــیب می رس ــوش آس ــه گ ب
وی گفــت: امــواج بعضــی از هندزفری هــای غیراســتاندارد 
نیــز عوارضــی ماننــد ســردرد، ســرگیجه، منگــی و 

ــال دارد. ــه دنب ــتگی را ب خس
لطفــی بــا بیــان اینکــه صدمــات محیطــی نیــز از 
خصوصیــات هندزفــری اســت، بیــان کــرد: فــردی 
ــان قــدم می گــذارد، هیــچ  ــه خیاب ــا هندزفــری ب ــه ب ک
ــی جــز صــدای موزیــک خــود نخواهــد شــنید و  صدای
ــا محیــط بیــرون خــود ارتبــاط برقــرار نمی کنــد؛ ایــن  ب

موضــوع نیــز آســیب هایی را بــه دنبــال دارد. ایســنا

ــای  ــت: در روزه ــه، گف ــص تغذی ــی، متخص ــور رضای منص
ــش  ــی، کاه ــرک بدن ــش تح ــان کاه ــارک رمض ــاه مب م
ــیاری در  ــر بس ــراد، تاثی ــات در اف ــا و مایع ــرف فیبر ه مص

ــت دارد.  ــیوع یبوس ــروز و ش ب
منصــور رضایــی بــا اشــاره بــه مشــکات گوارشــی در مــاه 
رمضــان اظهــار داشــت: یکــی از مشــکات شــایع گوارشــی 
ــارک رمضــان بحــث  ــاه مب ــژه در م در طــول ســال و به وی
یبوســت اســت؛ زیــرا در ایــن زمــان، معمــوال تحــرک افــراد 
و مصــرف بعضــی از فیبر هــا و مایعــات کاهــش می یابــد.

وی ادامــه داد: درنتیجــه کاهــش تحــرک بدنــی، مصــرف 
ــی در  ــت اله ــاه ضیاف ــای م ــات در روزه ــا و مایع فیبر ه

ــروز و شــیوع یبوســت دارد. ــر بســیاری در ب ــراد، تاثی اف
ایــن متخصــص تغذیــه بــه روزه داران توصیــه کــرد: افــراد 
اگــر می خواهنــد مشــکل گوارشــی کمتــری داشــته باشــند 

و از یبوســت کمتــر رنــج ببرنــد تــا حــد امــکان ســعی کننــد 
مدیریــت آب را در طــول روز داشــته باشــند و مصــرف 
منابــع آبــی را کــه همــراه بــا فیبر هــا باشــند به ویــژه میــوه 
و ســبزی را افزایــش دهنــد و در مقابــل از مصــرف چــای 

اجتنــاب کننــد.
 وی ادامــه داد: چــون چــای بــه عنــوان یــک مــاده قابــض 

اســت و احتمــال یبوســت را افزایــش می دهــد. 
بــه روزه داران توصیــه کــرد:  تغذیــه  ایــن متخصــص 
روزه داران، همچنیــن ســعی کننــد در بیــن وعده هــای 
ــل از ســحر، تحــرک فیزیکــی  ــا قب ــا ت ــا شــام ی ــار ت افط
خــود را داشــته باشــند؛ زیــرا افزایــش تحــرک و مصــرف 
ــک  ــوارش کم ــتگاه گ ــت دس ــش حرک ــه افزای ــات ب مایع
باشــگاه  درمــان می کنــد.  تــا حــدودی  را  یبوســت  و 

خبرنــگاران

،،
ســکته های قلبــی در کمیــن افــراد 
حالــی  در  ایــن  اســت؛  ســیگاری 
اســت که بســیاری از افراد ســیگاری 
گمــان می کننــد کــه بــا تــرک ســیگار 
دچــار ســکته قلبــی می شــوند؛ امــا 

ــاور اشــتباه اســت ایــن ب

شایع ترین مشکل روزه داریآسیب های استفاده از هندزفری  
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  مسئول نمایندگی ولی فقیه 

در ناحیه شاهین شهر و میمه:
 بقای انقالب اسالمی متکی بر 

اصول امام خمینی)ره( است
حجت االســام احمــدی، مســئول نمایندگــی ولــی فقیــه 
در ســپاه شاهین شــهر و میمــه، گفــت: امــام خمینــی)ره( 
بــا یــک شــخصیت چندیــن بعــدی و جاذبــه و دافعــه ای 
امیرالمومنیــن علیه الســام آموختــه  از مکتــب  کــه 
ــا  ــرد و ب ــدام ک ــی نهضــت اســامی اق ــرای برپای ــود، ب ب
ــروزی رســاند. ــه پی ــاب اســامی را ب راســت قامتی انق

ــا  ــامی ب ــاب اس ــداد انق ــه رخ ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
حضــور امــام و تکیــه بــر اصــول امــام بــود، گفــت: بقــای 
ــی)ره(  ــام خمین ــر اصــول ام انقــاب اســامی متکــی ب
ــا  ــی آن ه ــاب داخل ــاب و اذن ــمنان انق ــذا دش ــت؛ ل اس
ــا  در پــی قطــع ارتبــاط مــردم و نســل چهــارم انقــاب ب

ــام هســتند. اصــول ام
ــر ضــرورت تبییــن  ــد ب ــا تاکی حجت االســام احمــدی ب
اصــول امــام)ره( گفــت: راز بقــای ایــن انقــاب، تبییــن 
ایــن اصــول و تطبیــق عمــل خــود بــا آن هاســت؛ بــرای 
ــا  ــاط ب ــرای ارتب ــد راه را ب ــه می خواهن ــی ک ــه گروه نمون
آمریــکا همــوار کننــد و خــود را سرســپرده بی چــون 
ــام، از  ــف ســخنان ام ــا تحری ــد، ب ــکا کنن و چــرای آمری
موافقــت امــام بــا ارتبــاط بــا آمریــکا می گوینــد و حــال 
ــه  ــری را ب ــز دیگ ــام، چی ــول ام ــه اص ــه ب ــه مراجع آنک

اثبــات می رســاند.
مســئول نمایندگــی ولــی فقیــه در ناحیــه شاهین شــهر و 
میمــه خاطرنشــان کــرد: اصــل استکبارســتیزی امــام کــه 
ــی  ــرد خدای ــن م ــش ای ــا و من ــخنرانی ها و پیام ه در س
مــوج می زنــد ایــن حقیقــت را بــه اثبــات می رســاند کــه 
ــرب وجــود  ــکا و غ ــه خــوی اســتکباری آمری ــی ک مدام
دارد نمی تــوان بــا آن هــا وارد مذاکــره و معاملــه و ارتبــاط 

شــد.
داشــت:  اظهــار  پایــان  در  احمــدی  حجت االســام 
رجــوع بــه اصــول امــام کــه برخاســته از قــرآن و ســنت 
معصومیــن)ع( اســت، چــراغ راه ایــن انقــاب اســت و 
ــدی)ع(  ــام مه ــی ام ــت جهان ــاهراه حکوم ــه ش آن را ب

ــانید. بســیج ــد رس خواه

 امام خمینی)ره( 
احیاگر اسالم استبدادستیز

نشســت بصیرتــی بســیجیان حــوزه مقاومــت امــام علی 
ــا مــاه مبــارک  علیه الســام شــهر هفشــجان همزمــان ب

رمضــان برگــزار شــد. 
ــه  ــن برنام ــع زاده در ای ــب هللا ربی ــدار حبی ــروان پاس س
گفــت: امــام خمینــی)ره( احیاگــر اندیشــه اســام 
استبدادســتیز و بزرگ تریــن رهبــر دوران معاصــر اســت.

علــی  امــام  بســیج  مقاومــت  حــوزه  فرمانــده 
ــی  ــخصیت اله ــن ش ــزود: ای ــجان اف ــام هفش علیه الس
ــران  ــش و روش خــود، رهب ــا من و برجســته توانســت ب
ــه شــگفتی و  ــان را ب ــار گوشــه جه و سیاســتمداران چه

بســیج وادارد.  تحســین 

گردشگری

کاشان و غار نیاسر
 شــهر کاشــان بــه دلیــل بافــت تاریخــی و ســنتی 
و وجــود آثــار باســتانی و جاذبه هــای بســیار 
مــورد توجــه گردشــگران از سراســر ایــران و 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــان ق جه
بــا رزرو هتل هــای ســنتی  گردشــگران هــم 
ــن  ــود در ای ــت خ ــد از اقام ــان  می توانن در کاش
شــهر لــذت بیشــتری ببرنــد و هــم بــا بازدیــد از 
آثــار تاریخــی بــا فرهنــگ و تاریــخ ایــران انــس 
ــار باســتانی  ــه آث ــد؛ امــا ایــن شــهر تنهــا ب بگیرن
خــود شــهرت نــدارد؛ بلکــه اطــراف آن نیــز 
ــه  ــگری ب ــور گردش ــد در ت ــت و بای ــی اس دیدن
کاشــان از غــار نیاســر کاشــان نیــز دیــدن کنیــد.

 غار نیاسر کاشان
غــار نیاســر کاشــان در 30 کیلومتــری غرب شــهر 
ــهرت  ــه دارد، ش ــی ک ــاختار خاص ــا س ــان ب کاش
ــه  ــا ب ــب باســتانی در دنی ــه و یکــی از عجای یافت

ــد. ــاب می آی حس
ــا 200 ســاله دارد و در  ــی 1800 ت ــار قدمت ــن غ ای
آن دوران در دل کــوه کرکــس و بــر فــراز تپه هــای 
ــده شــده  ــر نیاســر کاشــان کن آهکــی مشــرف ب
ــدف  ــا ه ــار ب ــن غ ــی رود ای ــال م ــت. احتم اس
اجــرای مراســم مذهبــی بــه صــورت تونــل 
ســنگی و پــر پیــچ و خــم بــا ابتدایی تریــن ابــزار 

ایجــاد شــده باشــد.
ایــن غــار باســتانی شــامل مجموعــه زیرزمینــی 
و پیچیــده ای اســت کــه از راهروهــای تنــگ 
متعــددی  چاه هــای  و  اتاق هــا  و  طوالنــی  و 
تشــکیل شــده کــه دسترســی بــه اعمــاق آن هــا 
ــر  ــروزی امکان پذی ــرفته ام ــایل پیش ــدون وس ب

ــت. نیس
ــا »غــار  ــه »ســوراخ رئیــس« ی  ایــن غــار کــه ب
ویــس« شــهرت دارد، قــرون بســیار نامکشــوف 
ــی  ــون تاریخ ــک از مت ــچ ی ــود و در هی ــده ب مان
ــه بعضــی از  ــا وجــود اینکــه ب ــار تحقیقــی ب و آث
ــد آتشــکده نیاســر اشــاره  بناهــای تاریخــی مانن
شــده بــود، از آن ســخنی بــه میــان نیامــده 

اســت. 
ــه  ــار ب ــن غ ــودن ای ــب ب ــرد و عجی منحصربه ف
ــود هــوا  ــودن آن اســت. کمب دلیــل انسان ســاز ب
 در هیــچ نقطــه ای از آن احســاس نمی شــود 
ــه  ــل تهوی ــاط آن عم ــن نق ــی در عمیق تری و حت

ــرد.  ــام می گی ــی انج ــور طبیع ــه ط ب
ــن  ــی ای ــأ تاریخ ــاره منش ــات درب ــی از فرضی یک
غــار بیانگــر ایــن اســت کــه در ســاخت آتشــکده 
حاصــل  تراشیده شــده  ســنگ های  از  نیاســر 
ــاال  ــت. احتم ــده اس ــتفاده ش ــار اس ــدن غ از کن
زمــان حفــر غــار پیــش از احــداث آتشــکده بــوده 

اســت. میــراث آریــا

ــه در ســپاه  ــی فقی ــی ول مســئول نمایندگ
بنی هاشــم علیه الســام  حضــرت قمــر 
گفــت: اولیــن دادگاهــی کــه خــدا فــردای 
نمــاز  دادگاه  می کنــد،  برقــرار  قیامــت 
ــاز در  ــر از نم ــری باالت ــچ خی ــت و هی اس

ــت. ــرت نیس ــا و آخ دنی
بــا حضــور  در چهارمحــال و بختیــاری 
ــه  ــان ناحی ــئوالن و کارکن ــان، مس فرمانده
مقاومــت بســیج عشــایری اســتان جلســه 
ــزار  ــه برگ ــن ناحی ــه ای ــاق در نمازخان اخ

شــد.
ــه در ســپاه  ــی فقی ــی ول مســئول نمایندگ
حضــرت قمــر بنی هاشــم )ع( در ایــن 
ــات و  ــی طاع ــن آرزوی قبول ــم ضم مراس
عبــادات حاضــران در روزهــای بــا فضیلــت 
ــال  ــلیت ارتح ــان و تس ــارک رمض ــاه مب م
ــرت  ــاب حض ــر انق ــار کبی ــی معم ملکوت
امــام )ره( و وفــات حضــرت خدیجــه 
)س(، بــه تشــریح آیــه شــریفه 30 از 

ــت. ــه روم پرداخ ــوره مبارک س
بیــان  ســرافراز  کریــم  حجت االســام 
ــه  ــما هم ــد ش ــد می فرمای ــت: خداون داش
ــان( اراده ای در  مــردم )همــه مــردان و زن
ــا  ــما را ب ــته اید و ش ــود نداش ــش خ آفرین
ــان،  ــرده ام و در خلقت ــق ک اراده خــودم خل
وجودتــان را بــه ســوی خــودم جهــت 
انســان ها  وجــود  بافــت  یعنــی  دادم؛ 

ــی و  ــی و خداخواه ــوی خداشناس ــه س ب
ــود. ــد ب ــی خواه خداجوی

ــه در ســپاه  ــی فقی ــی ول مســئول نمایندگ
ــه  ــم )ع( در ادام ــر بنی هاش ــرت قم حض
بیــان کــرد: پیامبــر اکــرم )ص( فرمودنــد 
ــه  ــه وجــود می آیــد ب هــر موجــودی کــه ب
ســمت و جهــت خداســت؛ خداونــد بافــت 
وجــودی شــما را بــه ســمت خــودش قــرار 

داده اســت.

شــما هــم تــا آخــر عمرتــان حرکتتــان بــه 
ــی  ــان، یعن ــودی خودت ــت وج ــوی باف س
بــه ســمت خداونــد باشــد؛ یعنــی بــه 
ــت،  ــت، حقیق ــال، صداق ــم، کم ــوی عل س
حرکــت کنیــد   ،... و  توحیــد  معرفــت، 
و از گنــاه کــردن در بــارگاه و در محضــر 

خداونــد بترســید و ایــن بافــت وجودتــان 
ــه  ــوا پیش ــد و تق ــوده نکنی ــاه آل ــا گن را ب
خــدا )مهمــان  اقامــه کنیــد.  نمــاز   و 

باشید.(
ــه  ــان اینک ــا بی ــرافراز ب ــام س حجت االس
سرشــت انســان بــا گنــاه مخالــف اســت، 
حقیقت جــو،  فطرتــا  انســان  گفــت: 
عدالت طلــب و خداپرســت و از گنــاه بیــزار 
اســت؛ امــا اختیــار و آزادی وی باعــث 
ــاه  ــه ســوی گن ــز ب می شــود کــه گاهــی نی

ــد. ــت کن ــی حرک ــل اخاق و رذای
می فرمایــد  خداونــد  کــرد:  اظهــار  وی 
ســفره ای بــه نــام نمــاز بــرای شــما پهــن 
کــرده ام؛ تمــام نعمت هــای دیــن و دنیایــم 
را در ایــن نمــاز خاصــه کــرده ام. ائمــه 
علیهم الســام نیــز می فرماینــد: اولیــن 
دادگاهــی کــه خــدا فــردای قیامــت برقــرار 
هیــچ  و  اســت  نمــاز  دادگاه  می کنــد، 
ــرت  ــا و آخ ــاز در دنی ــر از نم ــری باالت خی

ــت. نیس
ــرت  ــت: حض ــرافراز گف ــام س حجت االس
ابراهیــم علیه الســام و تمــام انبیــاء بعــد 
از ایشــان تــا پیامبــر اکــرم )ص( و دوازده 
امــام )علیهم الســام( کــه از فرزنــدان 
ــا  ــی دع ــتند، وقت ــم هس ــرت ابراهی حض
می کننــد، نمی گوینــد خدایــا بــه مــن 
مــال و ثــروت بــده؛ بلکــه می فرماینــد 

»رب اجعلنــی مقیــم الصلــوه...« یعنــی 
پــروردگارا، مــرا و فرزندانــم را از برپاکنندگان 

ــرار ده. ــاز ق نم
ــه در ســپاه  ــی فقی ــی ول مســئول نمایندگ
تأکیــد  بنی هاشــم)ع(  قمــر  حضــرت 
کــرد: باالتریــن نمــاز در قــرآن، نمــاز صبــح 
ــم وزن  ــادل و ه ــح مع ــاز صب ــت و نم اس

ــدارد. ن
وی در پایــان بــا اســتناد بــا آیــه 53 ســوره 
ــود را  ــدگان خ ــه بن ــد هم ــه خداون ــر ک زم

بــا گفتــار محبت آمیــز مــورد خطــاب قــرار 
ــد از  ــکاران نبای ــذا گنه ــت: ل ــد، گف می ده
رحمــت خــدا ناامیــد شــوند؛ زیــرا خداونــد 
ــه  ــدگان از هم ــه بن ــا توب ــه ب ــده داده ک وع

ــذرد؛ ــا می گ ــان آن ه گناه
ــز  ــاه عزی ــن م ــات ای ــد از لحظ ــس بای  پ
ــه، تمســک  ــه، اناب ــا توب غافــل نشــویم و ب
و توســل بــه اهــل بیــت خاصــه امــام 
طهــارت  را  وجودمــان  )ع(  حســین 

بســیج ببخشــیم. 

حجت االسالم کریم سرافراز:

سرشت انسان با گناه مخالف است

رئیــس دفتــر تبلیغــات اســامی اصفهــان گفــت: امــروزه یکی از 
ــه رو شــده ایم  ــا آن روب چالش هــای اساســی کــه در مســاجد ب
ضعــف ارتباطــی مســاجد بــا نخبــگان جامعــه اســت؛ بــه عبــارت 
دیگــر مســاجد خالــی از نخبــگان و نخبــگان نیــز بــدون مســجد 
شــده اند. حجت االســام و المســلمین محمــد قطبــی، رئیــس 
دفتــر تبلیغــات اســامی اصفهــان، اظهــار کــرد: مســجد اولیــن و 
اصلی تریــن پایــگاه و محــل اجتمــاع مســلمانان اســت و تــا هــر 
زمــان مســجد زنــده و فعــال باشــد، دیــن اســام زنــده و مؤثــر 

در زندگــی و حیــات اجتماعــی جامعــه جــاری خواهــد بــود.
وی افــزود: امــروزه یکــی از چالش هــای اساســی کــه در 
ــاجد  ــی مس ــف ارتباط ــده ایم، ضع ــه رو ش ــا آن روب ــاجد ب مس
ــه عبــارت دیگــر مســاجد خالــی  ــا نخبــگان جامعــه اســت؛ ب ب
از نخبــگان و نخبــگان نیــز بــدون مســجد شــده اند. وی ادامــه 

ــک  ــد. از ی ــرا می ده ــش رو ق ــی را در پی ــر بزرگ ــن خط داد: ای
ســو نخبــگان کــه بایــد طایــه دار جریان هــای فکــری و فرهنگــی 
ــی دور  ــای مذهب ــون و از محیط ه ــدون تریب ــند، ب ــه باش جامع
ــد زمینه ســاز رشــد  ــد و از ســوی دیگــر مســاجد کــه بای مانده ان
ــه دور از نخبــگان  فکــری و اعتــای فرهنگــِی جامعــه شــوند، ب
مانده انــد. قطبــی تصریــح کــرد: در دورانــی نخبــگان بــا تشــکیل 
ــطوح  ــا س ــهری، ب ــات ش ــخنرانی ها و اداره جلس ــل، س محاف
ــس از  ــی پ ــد؛ ول ــاط بودن ــه و در ارتب ــی جامع ــی و فرهنگ میان
ــد رســانه های  ــه تزای ــازی و شــتاِب رو ب ــش فضــای مج پیدای
ــه  ــز ب ــگان نی ــردد نخب ــور و ت ــِی حض ــای میدان ــن، عرصه ه نوی
حاشــیه رفتــه و در ســلول های اقمــاری و حاشــیه ای در فضــای 
مجــازی بــا انــدک مخاطبــان غیرحضــوری و آن هــم در قالــب 

ــا ــده اند. ایکن ــر ش ــطحی درگی ــاه و س ــای کوت گفت وگوه

معــاون فرهنگــی اوقــاف و امــور خیریــه چهارمحــال و بختیاری 
ــی  ــای معارف ــرکت در آزمون ه ــام و ش ــت ثبت ن ــد مهل از تمدی
چهلمیــن دوره مســابقات قــرآن کریــم ســازمان اوقــاف تــا آخر 

خردادمــاه جــاری خبــر داد.
ــاف  ــی اوق ــاون فرهنگ ــدی، مع ــی محم ــام مجتب حجت االس
ــا اعــام ایــن خبــر  و امــور خیریــه چهارمحــال و بختیــاری، ب
ــظ  ــث و حف ــارف احادی ــظ و مع ــرآن، حف ــیر ق ــت: تفس گف
ــن دوره  ــته های چهلمی ــه رش ــم از جمل ــرآن کری ــی ق موضوع

ــت. ــاف اس ــازمان اوق ــم س ــرآن کری ــابقات ق مس
ــاری  ــاه ج ــا 31 خردادم ــدان ت ــه عاقه من ــان اینک ــا بی وی ب
مهلــت ثبت نــام در ایــن مســابقات را دارنــد، افــزود: مراجعــه 
ســایت  بــه  مراجعــه  شهرســتان ها،  اوقــاف  ادارات   بــه 
www.quraniran.ir و تمــاس بــا شــماره تلفــن 03832221881 

ــام در ایــن بخــش از مســابقات قــرآن اوقــاف  راه هــای ثبت ن
اســت.

حجت االســام محمــدی بــا بیــان اینکــه تاکنــون بیــش 
مســابقات  دوره  چهلمیــن  مرحلــه کتبــی  در  نفــر   300 از 
ــد  ــام کرده ان ــتان ثبت ن ــاف در اس ــازمان اوق ــم س ــرآن کری ق
کســب  جهــت  می تواننــد  عاقه منــدان  کــرد:  اظهــار 
بــه کانــال  آزمــون  منابــع  دریافــت  و  بیشــتر   اطاعــات 
تلگرامــی https://telegram.me/QuranChb۹۶ یــا به ســایت                    

www.quraniran.ir  مراجعــه کننــد.
معــاون فرهنگــی اوقــاف و امــور خیریــه چهارمحــال و بختیاری 
تصریــح کــرد: زمــان برگــزاری آزمون هــای معارفــی چهلمیــن 
دوره مســابقات قــرآن کریــم ســازمان اوقــاف، 15 تیرمــاه ســال 

جــاری خواهــد بــود. ایکنــا

،،
بــه ســوی علــم، کمــال، صداقــت 
 ... و  حقیقــت، معرفــت، توحیــد 
کــردن  گنــاه  از  و  کنیــد  حرکــت 
خداونــد  محضــر  در  و  بــارگاه  در 

بترســید

 ضعف ارتباطی مساجد با نخبگان جامعه 
چالشی اساسی است

تمدید مهلت ثبت نام آزمون های معارفی چهلمین دوره 
مسابقات قرآن در چهارمحال و بختیاری

آگهی احضار متهم
ــه ۹50581  ــده کاس ــه در پرون ــه اینک ــر ب نظ
متهــم قــدرت ابراهیــم ونــد فرزنــد - بــه اتهــام 
مشــارکت در ایــراد ضــرب و جــرح عمــدی  
موضــوع شــکایت داریــوش و پژمــان جدیــدی 
اعــام  المــکان  مجهــول  منصــور  فرزنــدان 
گردیــده اســت لــذا در اجــرای مــاده 344قانــون 
ــت  ــک نوب ــب ی ــری مرات ــی کیف ــن دادرس ایی
االنتشــار  هــای کثیــر  روزنامــه  از  یکــی  در 
ــاغ  ــرده اب ــه نامب ــیله ب ــی و بدینوس درج و آگه
ــح  ــردد در تاریخ۹۶.4.1۹ســاعت 11:30 صب میگ
جهــت رســیدگی بــه اتهــام خــود در شــعبه 102 
ــود  ــر و از خ ــان حاض ــری دو فاورج دادگاه کیف
دفــاع نماینــد در صــورت عــدم حضــور یــا عــدم 
ــل  ــی وکی ــه و عــدم معرف ارســال الیحــه دفاعی
خــود آگهــی فــوق بــه منزلــه ابــاغ محســوب و 

ــد. ــد ش ــم خواه ــاذ تصمی ــه اتخ ــادرت ب مب
غــام حســین ابراهیمــی رئیــس شــعبه صــد و 

دو دادگاه کیفــری دو شهرســتان فاورجــان

آگهی احضار متهم
نظــر بــه اینکــه در پرونــده کاســه ۹51333ب2 
ــال  ــروش م ــام ف ــه اته ــوی ب ــزه تق ــم حم مته
غیــر موضــوع شــکایت خدیجــه ســپهری فرزنــد 
فریــدون مجهــول المــکان اعــام گردیــده اســت 
لــذا در اجــرای مــاده 174قانــون اییــن دادرســی 
کیفــری مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه 
هــای کثیــر االنتشــار درج و آگهــی و بدینوســیله 
بــه نامبــرده ابــاغ میگــردد از تاریــخ نشــر 
اگهــی بــه مــدت یــک مــاه جهــت رســیدگی بــه 
اتهــام خــود در شــعبه دوم بازپرســی دادســرای 
عمومــی و انقــاب فاورجــان حاضــر و از خــود 
دفــاع نماینــد در صــورت عــدم حضــور یــا عــدم 
ــل  ــی وکی ــه و عــدم معرف ارســال الیحــه دفاعی
خــود آگهــی فــوق بــه منزلــه ابــاغ محســوب و 

مبــادرت بــه اتخــاذ تصمیــم خواهــد شــد.
بازپــرس شــعبه دوم دادســرای عمومــی انقاب 

فاورجان
بذرافشان

دادنامه 
شماره پرونده :315/۹5

ف:صفرعلــی   شــمس  غامرضــا   : خواهــان 
فاورجــان بلــوار طالقانــی جنــب اداره بــرق 

مغــازه تکنــو الکتریــک
ــن  ــان  ف:حس ــه خ ــاس جمع خوانده:غامعب
ــی 5  ــان فرع ــن حی ــر اب ــهر خ جاب ــاهین ش ش

شــرقی پ 7۶ط دوم
ــت  ــال باب ــغ 38800000 ری ــه مبل موضوع:مطالب
ــغ 12200000 بایــت خســارت  اجــور معوقه...ومبل
ــه  ــاب کلی ــا احتس ــا 50000000 ب ــراردادی جمع ق

ــه  ــر تادی خســارت دادرســی و تاخی
ــته  ــه خواس ــتتی ب ــکار:خواهان دادخواس گردش
فــوق بــه طرفیــت خوانــده تقدیــم داشــته کــه 
ــت  ــی دروق ــل قانون ــام مراح ــس از انج پ

مقــرر حــوزه هشــتم بــه تصــدی امضــا کننــدگان 
ــه محتویــات  ــا توجــه ب زیــر تشــکیل اســت و ب
پرونــده و تبــادل نظــر ختــم رســیدگی اعــام و 
بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مینمایــد:

اقــای  دادخواســت  خصــوص  شــورادر  رای 
غامرضــا شــمس بــه طرفیــت اقــای غامعباس 

ــان ــه خ جمع
 بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 38/800/000  ریــال 
بابــت اجورمعوقــه و مبلــغ 12/200/000 بابــت 
خســارت قــراردادی جمعــا 50/000/000 ریــال بــا 
احتســاب کلیــه خســارات دادرســی و تاخیرتادیه 
بدیــن شــرح کــه خواهــان اظهــار میــدارد خوانده 
پــس از تخلیــه مــورد اجــاره اجــور معوقــه خــود 
را پرداخــت ننمــوده اســت کــه درخواســت اجــور 
ــرارداد  ــق ق ــه را وف ــارت در تخلی ــه و خس معوق
ــه اینکــه  ــه اســتناد دادخواســت را دارد.نظــر ب ب
خوانــده علیرغــم ابــاغ قانونــی و ضمائــم ان در 
جلســه رســیدگی حاضــر نگردیــده و دلیلــی بــر 
ــه  ــت ذمــه خویــش ارائ ــا برائ ــن ی پرداخــت دی
ننمــوده و الیحــه ای ضمیمــه نگردیــده اســت .

شــورا پــس از بررســی پرونــده و اظهــارات 
ــه  ــاره ضمیم ــرارداد اج ــتناد ق ــه اس ــان ب خواه
ــورخ۹4/4/10 در خصــوص  ــه شــماره 0888 م ب
اجــور معوقــه و خســارت تاخیــر در تخلیــه وفــق 
بنــد ۶-13 خواســته خواهــان راثابــت تشــخیص 
داده و  بــه اســتناد مــواد 1۹8 و 515 و 51۹ و 
520 و 522 قانــون اییــن دادرســی مدنــی قانــون 
و مــواد 3و4 قوانیــن موجــر و مســتاجر مصــوب 
۶2/2/13 و مــاده 21۹ و 220 و 221 قانــون مدنی 
ــت  ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب حک
مبلــغ پنجــاه میلیــون ریــال بابــت اجــور معوقــه  
و خســارت تاخیــر در تخلیــه و مبلــغ یــک 
میلیــون و دویســت و پنجــاه هــزار ریــال هزینــه 
دادرســی خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیم 
دادخواســت مــورخ ۹5/4/22 لغلیــت زمــان 
پرداخــت بــر اســاس شــاخص اعامــی از ســوی 
ــه  ــران ک ــامی ای ــوری اس ــزی جمه ــک مرک بان
حیــن اجــرای حکــم محاســبه خواهــد شــد در 
حــق خواهــان صــادر مکــی گــردد .حکم  صــادره 
غیابــی بــوده و ظــرف 20 روز پــس از ابــاغ قابــل 
ــن  ــرف همی ــعبه و ظ ــن ش ــی در همی واخواه
ــد نظــر در محاکــم حقوقــی  ــل تجدی مــدت قاب

دادگســتری شــاهین شــهر اســت .
قاضــی شــعبه 8 حقوقــی شــورای حــل اختــاف 

ــاهین شهر  ش
حبیب اسامیان

دادنامه
کاســه پرونــده: ۶۶2/۹5  شــماره دادنامــه: 

۹۶/2/2 مــورخ:   ۹۶0۹۹7۶7۹4300131
مرجــع رسیدگی:شــعبه 13 شــورای حــل اختاف 
اصفهــان خواهــان: آقــای ســجاد نصــر اصفهانــی   
ــش  ــام خمینی،نب ــان ام ــانی: اصفهان،خیاب نش

پــل شــهید خــرازی، فروشــگاه توانــکار
آقــای حســین محمدیــان نشــانی:  وکیــل: 

شــمالی،  صــدوق  شــیخ  اصفهان،خیابــان 
ــه 3  ــوان( طبق ــارت )ارغ ــک تج ــاختمان بان س
واحــد 18  خوانــدگان: 1- شــرکت فــوالد آراد 
ــاد،  ــت آب ــل دول ــزد، پ ــانی: ی ــزد نش ــکان ی نی
ــای  ــس 2- آق ــع پردی ــهر مجتم ــع ایرانش تقاط
امیــر کوچــه بیوکــی  نشــانی:  مجهــول المــکان

 خواســته:  محکومیــت تضامنــی خوانــدگان بــه 
پرداخــت مبلــغ 100/000/000 ریــال وجــه دو فقــره 
چــک بانضمــام کلیــه خســارت دادرســی و حــق 

الوکالــه وکیــل و خســارت تأخیــر تأدیــه  
بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــای شــورا، ختــم رســیدگی را 
اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رأی 

مــی نمایــد.
»رأی قاضی شورا«

در خصــوص دعــوی آقای ســجاد نصــر اصفهانی  
بــه  آقــای حســین محمدیــان  وکالــت  بــا 
طرفیــت 1- شــرکت فــوالد آراد نیــکان یــزد  2- 
آقــای امیــر کوچــه بیوکــی  بــه خواســته مطالبــه 
مبلــغ 100/000/000ریــال وجــه دو فقــره چــک  بــه 
شــماره هــای   0۹4481 مــورخ ۹5/02/23 و 
0۹4470 مــورخ ۹5/12/17 بــه عهــده بانــک 
ــه انضمــام مطلــق خســارت قانونــی  صــادرات ب
بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و بقــای اصــول 
ــی  ــدور گواه ــان و ص ــد خواه ــتندات در ی مس
عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه 
ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــدگان و اســتحقاق 
ــه  ــن ک ــه آن دارد. و ای ــه وج ــان در مطالب خواه
ــه  ــی در جلس ــاغ قانون ــم اب ــی رغ ــان عل خواه
ــه  ــه الیح ــد و هیچگون ــرده ان ــدا نک ــور پی حض
و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی در 
ــه دعــوی خواهــان از  مقــام اعتــراض نســبت ب
خــود ابــراز و ارائــه ننمــوده لــذا دعــوی خواهــان 
علیــه خوانــدگان ثابــت بــه نظــر مــی رســد کــه 
مســنتدابه مــواد 24۹ و 212و 214 قانــون تجارت 
و  1۹8 و 515 و 51۹و 522  قانون  آ. د. م حکم 
بــه محکومیــت خوانــده بــه صــورت تضامنــی بــه 
ــل  ــت اص ــال باب ــغ 100/000/000ری ــت مبل پرداخ
خواســته و 2/145/000 ریــال هزینــه دادرســی و 
هزینــه هــای نشــر آگهــی بــا احتســاب اجــرای 
احــکام و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه 
ــخ  ــه از تاری ــر در تأدی ــارت تأخی ــی و خس قانون
 0۹4481( موصــوف  هــای  چــک  سررســید 
ــال و  ــغ 50/000/000ری ــه مبل ــورخ ۹5/02/23 ب م
ــغ 50/000/000  ــه مبل ــورخ ۹5/2/17 ب 0۹4470 م
ریــال ( لغایــت اجــرای حکــم در حــق خواهــان 
صــادر واعــام مــی نمایــد. رأی صــادره غیابــی و 
ظــرف 20 روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در 
همیــن مرجــع و ظــرف 20 روز پــس از آن قابــل 
اعتــراض در محاکــم محتــرم عمومــی حقوقــی 

اصفهــان مــی باشــد.
شماره: 7174/م الف 

اختــاف  حــل  شــورای   13 شــعبه  قاضــی 
اصفهــان

دادنامه
دادنامــه:  پرونــده: ۹513۶3  شــماره  کاســه 

۹۶/2/27 مــورخ:   ۹۶0۹۹7۶7۹41003۶7
مرجــع رسیدگی:شــعبه یازدهــم شــورای حــل 
اختــاف اصفهــان خواهــان: محمود عبادســیچانی   
ــارراه  ــد از چه ــان بعثت،بع ــانی: اصفهان،خیاب نش
گاز، جنــب یــدک ســیکلت خوانــده: علــی اصغــر 
المــکان   مجهــول  نشــانی:  حــدادی کهنگــی 
خواســته:  مطالبــه وجــه ســفته   بــا عنایــت 
ــه مشــورتی  ــده و اخــذ نظری ــات پرون ــه محتوی ب
اعضــای محتــرم شــورا، ضمــن اعــام ختــم 
ــه  ــال  ب ــد متع ــتعانت از خداون ــا اس ــیدگی ب رس
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رأی مــی نمایــد.

دعــوی  خصــوص  در  شــورا«  قاضــی  »رأی 
ــه طرفیــت علــی اصغــر  محمــود عبادســیچانی ب
حــدادی کهنگــی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 
ــه  ــه شــماره خزان ــال وجــه ســفته ب 30/000/000ری
داری کل  857128 بــه انضمــام مطلــق خســارت 
قانونــی بــا عنایــت بــه بقــای اصــول مســتندات در 
یــد خواهــان کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده 
ــه وجــه خواســته  و اســتحقاق خواهــان در مطالب
دارد. و عــدم حضــور  خوانــده در جلســه رســیدگی 
ــرض و  ــه تع ــدن خواســته از هرگون و مصــون مان
تکذیــب شــورا دعــوا ی مطروحــه را وارد و ثابــت 
تشــخیص داده لــذا بــه اســتناد  مــواد 307و 30۹ 
قانــون  تجــارت و  1۹8 و 515 و 51۹و 522  قانــون 
آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در 
ــه  ــده ب ــت خوان ــر محکومی ــم ب ــی حک ــور مدن ام
پرداخــت مبلــغ 30/000/000ریــال بابــت اصــل 
ــی و  ــه دادرس ــال هزین ــته و 1/5۶0/000 ری خواس
ــر مبنــای تعرفــه قانونــی و  هزینــه نشــر آگهــی ب
همچنیــن خســارت تأخیــر تأدیــه از تاریــخ تقدیــم 
دادخواســت ۹5/11/3 لغایــت تاریــخ وصــول کــه 
ــرخ اعامــی از ســوی  ــر اســاس ن محاســبه آن ب
بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران بــر 
عهــده اجــرای محتــرم احــکام مــی باشــد، در حق 
خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد. رأی صــادره 
غیابــی و ظــرف 20 روز پــس از ابــاغ واقعــی  بــه 
خوانــده قابــل واخواهــی در ایــن شــورا و ظــرف 20 
روز پــس از نقــض مهلــت واخواهــی قابــل تجدیــد 
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــای عموم ــر  در دادگاهه نظ

مــی باشــد. شــماره: 7155/م الــف
قاضی شعبه 11 شورای حل اختاف اصفهان

     دادنامه
کاســه پرونــده: 1087/۹5 شــماره دادنامــه: 

۹۶/1/2۹ مــورخ:   ۹۶0۹۹7۶7۹720008۶
حــل  شــورای   42 رسیدگی:شــعبه  مرجــع 
ــی    ــول مزروع ــان: رس ــان خواه ــاف اصفه اخت
نشــانی: اصفهان،خیابــان امــام خمینی، شــهرک 
ــل آراد   ــتان موبای ــارک گلس ــروی پ ــه روب مهدی
خوانــده: رضــا کریمــی نــام پــدر: بهــرام نشــانی: 

ــکان ــول الم مجه
ــغ  ــه مبل ــفته  ب ــه س ــه وج ــته:  مطالب  خواس
شــصت میلیــون ریــال بــا عنایــت بــه محتویــات 

اعضــای  مشــورتی  نظریــه  اخــذ  و  پرونــده 
محتــرم شــورا، ضمــن اعــام ختــم رســیدگی بــا 
ــی  ــرح آت ــه ش ــال  ب ــد متع ــتعانت از خداون اس

ــد. ــی نمای ــدور رأی م ــه ص ــادرت ب مب
»رأی قاضــی شــورا« در خصــوص دعــوی رســول 
مزروعــی بــه طرفیــت رضــا کریمــی بــه خواســته 
مطالبــه مبلــغ شــصت میلیــون ریــال وجــه 
ســفته بــه شــماره خزانــه داری کل  504130 
)ســری الــف /1( بــه انضمــام مطلــق خســارت 
قانونــی بــا عنایــت به بقــای اصول مســتندات در 
یــد خواهــان کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده 
و اســتحقاق خواهــان در وجــه خواســته دارد. و 
ــیدگی و  ــه رس ــده در جلس ــور  خوان ــدم حض ع
ــرض و  ــه تع ــته از هرگون ــدن خواس ــون مان مص
تکذیــب شــورا دعــوای مطروحــه را وارد و ثابــت 
ــواد 307و  ــتناد  م ــه اس ــذا ب ــخیص داده ل تش
30۹ قانــون  تجــارت و  1۹8 و 515 و 51۹و 522  
ــی و  ــای عموم ــی دادگاهه ــن دادرس ــون آیی قان
ــت  ــر محکومی ــم ب ــی حک ــور مدن ــاب در ام انق
ــون  ــصت میلی ــغ ش ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
ریــال بابــت اصــل خواســته و دو میلیــون و 
ســیصد و چهــل و پنــج هــزار ریــال هزینــه 
دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی و اجــرای کامــل 
ــن  ــی و همچنی ــه قانون ــای تعرف ــر مبن ــم  ب حک
تقدیــم  تاریــخ  از  تأدیــه  تأخیــر  خســارت 
ــه  ــخ وصــول ک ــت تاری دادخواســت.......... لغای
محاســبه آن بــر اســاس نــرخ اعامــی از ســوی 
ــر  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــزی جمه ــک مرک بان
ــی باشــد، در  ــرم احــکام م ــده اجــرای محت عه
حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد. رأی 
ــاغ  ــس از اب ــرف 20 روز پ ــی و ظ ــادره غیاب ص
ــن  ــی در ای ــل واخواه ــده قاب ــه خوان ــی  ب واقع
شــورا و ظــرف 20 روز پــس از نقــض مهلــت 
ــای  ــر  در دادگاهه ــد نظ ــل تجدی ــی قاب واخواه

ــد.  ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
شماره: 7182/م الف

اختــاف  حــل  شــورای   42 شــعبه  قاضــی 
اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره درخواست: ۹۶104۶0350700028

شماره پرونده: 870۹۹803507007۶0
شماره بایگانی شعبه: 8707۶0

تاریخ تنظیم: 13۹۶/03/04
ــه  ــتی ب ــان دادخواس ــهرداری اصفه ــان ش خواه
طرفیــت خوانــدگان 1- پروانــه شــیرانی 2- 
ــیرانی  ــول ش ــیرانی 3- بت ــین ش ــد حس محم
4- محمــد علــی شــیرانی 5- ملــوک شــیرانی 
ــیرانی 8-  ــین ش ــیرانی 7- حس ــن ش ۶- حس
ــرارداد  ــال ق ــه خواســته ابط نصــرت شــیرانی  ب
ــماره 4/10785  ــه ش ــن معوض ــذاری زمی و واگ
پــاک  از  یــد  خلــع  و  مورخــه 1372/11/14 
از  فرعــی   5۶3۶ و   5۶37 و   5۶38 ثبتــی 
ــای  ــم دادگاهه ــان تقدی 15177 بخــش 5 اصفه
عمومــی شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه جهــت 

رســیدگی بــه شــعبه 7 دادگاه عمومــی حقوقــی 
شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهــان، خیابــان 
چهاربــاغ باال،خیابــان شــهید نیکبخت،ســاختمان 
دادگســتری کل اســتان  اصفهــان طبقــه 3 اتــاق 
ــه 8707۶0ح7  ــه کاس ــاع و ب ــماره 311 ارج ش
ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن ۹۶/05/17 
ــه  ــت. ب ــده اس ــن ش ــح تعیی ــاعت 11 صب و س
علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــدگان  و 
درخواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده 73 
ــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و  ــون آیی قان
انقــاب در امــور مدنــی  و دســتور دادگاه مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
ــدگان پــس از نشــر  ــا خوان آگهــی مــی شــود ت
ــه  ــه دادگاه مراجع ــاد ان ب ــی و اطــاع از مف آگه
و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
ــت  ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دادخواس

ــردد.  ــت رســیدگی حاضــر گ ــوق جه ــرر ف مق
شماره : 70۹5/م الف

حقوقــی  عمومــی  دادگاه   7 شــعبه  منشــی 
شهرســتان اصفهــان- حیــدر علــی هاشــم پــور

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره اباغنامه: ۹۶101003۶1701۹۹3
شماره پرونده: ۹۶0۹۹803۶17001۹3

شماره بایگانی شعبه: ۹۶0214
تاریخ تنظیم: 13۹۶/02/31

خواهــان آقــای محســن غامــزاده  دادخواســتی 
بــه طرفیــت خوانــده آقــای امیررضــا ســاعی بــه 
خواســته مطالبــه وجــه 12 فقــره ســفته تقدیــم 
عمومــی شهرســتان شهرســتان   دادگاههــای 
بــه  رســیدگی  نمــوده کــه جهــت  اصفهــان 
ــی شهرســتان  شــعبه 28 دادگاه عمومــی حقوق
ــاغ  ــان چهارب ــان، خیاب ــع در اصفه ــان واق اصفه
نیکبخت،ســاختمان  شــهید  باال،خیابــان 
اصفهــان طبقــه 2  اســتان   دادگســتری کل 
ــه کاســه ۹۶0214  ــاق شــماره 214 ارجــاع و ب ات
ــی  ــان دادرس ــه در جری ــده ک ــت گردی ح/28 ثب
وقــت رســیدگی بــه تاریــخ  ۹۶/05/24 ســاعت 
ــت  ــه عل ــذا ب ــت. ل ــده اس ــن گردی 10:30 تعیی
ــده  و درخواســت  ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــان و ب خواه
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در 
امــور مدنــی  و دســتور دادگاه مراتــب یــک 
ــی  ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک نوب
مــی شــود تــا خوانــده ظــرف یــک هفتــه  پــس 
ــه  ــاد ان ب ــاع از مف ــی و اط ــر آگه ــخ نش از تاری
ــل  ــانی کام ــام نش ــن اع ــه و ضم دادگاه مراجع
خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را 
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 
ــدم  ــورت ع ــت در ص ــی اس ــردد. بدیه ــر گ حاض
ــد ــری خواه ــم گی ــون تصمی ــق قان ــور وف  حض

 شد. شماره : 7122/م الف 
دادگاه   28 شــعبه  حقوقــی  دادگاه  منشــی 
عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان- افشــین 

طهماســبی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره درخواست: ۹۶104۶0350700027

شماره پرونده: ۹50۹۹80350700۶۶5
شماره بایگانی شعبه: ۹507۶7

تاریخ تنظیم: 13۹۶/03/04
خواهــان بانــک ملــت اســتان اصفهــان بــا 
ــه  ــتی ب ــیرانی دادخواس ــای آرش ش ــت آق وکال
ــش  ــزرگ من ــان ب ــای پیم ــده آق ــت خوان طرفی
فرزنــد رحمــان بــه خواســته مطالبــه وجــه 
خســارت تأخیــر تأدیــه هزینــه دادرســی  تقدیــم 
دادگاههــای عمومــی شهرســتان شهرســتان 
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 
7 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 
واقــع در اصفهــان، خیابــان چهاربــاغ باال،خیابــان 
دادگســتری کل  نیکبخت،ســاختمان  شــهید 
ــماره 311  ــاق ش ــه 3 ات ــان طبق ــتان  اصفه اس
ارجــاع و بــه کاســه ۹507۶7 ثبــت گردیــده 
کــه وقــت رســیدگی آن ۹۶/05/17 و ســاعت 10 
صبــح تعییــن شــده اســت. بــه علــت مجهــول 
المــکان بــودن خوانــده  و درخواســت خواهــان 
ــون آییــن دادرســی  ــز مــاده 73 قان ــه تجوی و ب
دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی  
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات و دس
ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش از جرای
ــده پــس از نشــر آگهــی و اطــاع از مفــاد  خوان
ــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی  ان ب
کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم 
را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 
رســیدگی حاضــر گــردد. شــماره : 70۹۶/م الــف 
حقوقــی  عمومــی  دادگاه   7 شــعبه  منشــی 
شهرســتان اصفهــان- حیــدر علــی هاشــم پــور 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ خانــه  
ــع  ــی از 12/250 واق ــماره 10522 فرع ــاک ش پ
در بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق رای 
ــی  ــان الیادران ــام مســعود ابوطالبی ــه ن ــات ب هی
ــان  ــروز و در جری ــرکا مف ــین و ش ــد حس فرزن
ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود  قانونــی 
ــه  ــا ب ــک بن ــت.  این ــده اس ــل نیام ــه عم آن ب
دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و 
طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــاک 
 ۹۶/04/08 مــورخ  پنجشــنبه  روز  در  مرقــوم 
ــه عمــل  ــح در محــل شــروع و ب ســاعت ۹ صب
ــه  ــه موجــب ایــن آگهــی ب ــذا ب خواهــد آمــد، ل
کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و 
ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 
مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه 

ــار : ۹۶/3/17  ــخ انتش ــد. تاری ــد ش خواه
شماره : 7811/م الف

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



امروز چهارشنبه 17 خرداد ماه 1396 - سال سوم - شماره 446 روزنامه8 اطالعرسانی
ابالغیه

شماره ابالغنامه: 9610106794500088

شماره پرونده: 9609986794500163

تنظیــم:  تاریــخ   960163 شــعبه:  بایگانــی  شــماره 

حقیقــی: شــونده  ابــالغ  1396/03/03مشــخصات 

شــبانی  خانوادگــی:  نــام   -2 منصــور   1-نــام: 

ملــی:  الــه   کــد  بخــش  پــدر:  نــام  شــیدانی   

المــکان مجهــول  1198485442نشــانی: 

ســاعت:  سه¬شــنبه   1396/05/03 حضــور:  تاریــخ 

ــان  ــجاد، خیاب ــان س ــور: اصفهان،خیاب ــل حض 17:00مح

ــب  ــور، جن ــی پ ــه نیل ــروی مدرس ــه ارباب،روب ــت ال آی

ســاختمان صبا،پــالک 57 

تاریــخ حضــور: 1396/05/03 ســاعت حضــور: 17:00 

ــه  ــی ب ــی گوجان ــماعیل عباس ــوی اس ــوص دع در خص

طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در 

ــف ــماره: 7173/م ال ــر شوید.ش ــعبه حاض ــن ش ای

ــل  ــورای ح ــک ش ــماره ی ــع ش ــعبه 15 مجتم ــر ش دفن

ــان ــتان  اصفه ــالف اس اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره   9610460353400008  : خواســت  در  شــماره 

بایگانــی  شــماره   9509980363201533  : پرونــده 

شــعبه : 959915 تاریــخ تنظیــم : 1396/03/03 حســب 

صالحــی  اصغــر  آقــای  انتظامــی،  مرجــع  گــزارش 

ــی  ــه : رانندگ ــت ب ــم اس ــد مته ــد محم ــی، فرزن پیکان

ــای  ــه دادگاهه ــه ب ــی ک ــه رانندگ ــتن  پروان ــدون داش ب

ــت  ــده و جه ــاع گردی ــان ارج ــی شهرســتان اصفه عموم

ــتان  ــری دو شهرس ــعبه 108 دادگاه کیف ــیدگی در ش رس

اصفهــان،  در  واقــع  ســابق(  جزایــی  اصفهــان)108 

نیکبخــت،  بــاال، خیابــان شــهید  خیابــان چهاربــاغ 

ــه 2  ــان، طبق ســاختمان دادگســتری کل اســتان  اصفه

اتــاق شــماره 205 ارجــاع و بــه کالســه ثبــت گردیــده کــه 

وقــت رســیدگی آن بــه تاریــخ 96/5/3 ســاعت 9 صبــح 

تعییــن شــده اســت. بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 

ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 115 قان ــز م ــه تجوی ــم و ب مته

امــور کیفــری و  انقــالب در  و  دادگاههــای عمومــی 

ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات دس

کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا متهــم پــس از نشــر 

آگهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن 

اعــالم نشــانی کامــل خــود در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــردد. ــر گ ــیدگی حاض رس

شماره: 7104/م الف

شــهر  دو  دادگاه کیفــری   108 شــعبه  دفتــر  مدیــر 

ادیبــی اصفهــان- 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960232 خواهــان مرتضــی 

آکوچکیــان دادخواســتی مبنــی بــر مطالبــه بــه طرفیــت 

جــواد  احمــدی تقدیــم نمــوده اســت . وقــت رســیدگی 

بــرای روز.............. مــورخ  96/5/4 ســاعت 8/30 

ــول  ــه مجه ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــن گردی ــح تعیی صب

المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر 

ــب در  ــی  مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان م

جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 

ــان شــیخ  ــدای خیاب ــان ابت ــع در اصفه ــن شــعبه واق ای

ــالف  ــارراه وکال، شــورای حــل اخت صــدوق شــمالی، چه

اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 

را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی 

ــی  ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی ــده تلق ــالغ ش اب

ــف  ــماره: 7138/م ال شود.ش

ــورای  ــماره دو ش ــع ش ــعبه 8 مجتم ــر ش ــئول دفت مس

ــان ــالف اصفه ــل اخت ح

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960231 خواهــان مرتضــی 

آکوچکیــان دادخواســتی مبنــی بــر مطالبــه بــه طرفیــت 

علــی توکلــی و علــی ادیبــی فــر تقدیــم نمــوده اســت . 

وقــت رســیدگی بــرای روز............... مــورخ   96/5/4 

ــه  ــا توج ــت.  ب ــده اس ــن گردی ــح تعیی ــاعت 9 صب س

ــده حســب تقاضــای  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ب

خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی  

ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات

ــدای  ــان ابت ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس

خیابــان شــیخ صــدوق شــمالی، چهــارراه وکال، شــورای 

ثانــی  نســخه  و  مراجعــه  اصفهــان  اختــالف  حــل 

دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم 

ــم  ــی و تصمی ــده تلق ــالغ ش ــیدگی اب ــت رس ــور وق حض

ــف  ــماره: 7139/م ال ــی شود.ش ــاذ م ــی اتخ مقتض

ــورای  ــماره دو ش ــع ش ــعبه 8 مجتم ــر ش ــئول  دفت مس

ــان ــالف اصفه حــل اخت

ابالغیه
شماره ابالغنامه: 9610106837001563

شماره پرونده: 9609986837000029

شماره بایگانی شعبه: 960039

تاریخ تنظیم: 1396/03/03

مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

1-نــام: زهــرا 2- نــام خانوادگــی: طالبیــان   نــام پــدر: 

ــه   کــد ملــی: 1287013163نشــانی: مجهــول  فضــل ال

المــکان 

تاریــخ حضــور: 1396/05/08 یکشــنبه ســاعت: 11:00 

ــاال، خیابــان  ــاغ ب محــل حضــور: اصفهان،خیابــان چهارب

ــتان  ــتری کل اس ــاختمان دادگس ــت، س ــهید نیکبخ ش

ــماره 203 ــاق ش ــه 2 ات اصفهان،طبق

تاریــخ حضــور: 1396/05/08 ســاعت حضــور: 11:00 

ــه طرفیــت شــما  ــح ب در خصــوص دعــوی مرتضــی فات

ــعبه  ــن ش ــیدگی در ای ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق در وق

ــوید. ــر ش حاض

توجــه: پــس از دریافــت ایــن ابالغیــه ابــالغ اوراق 

قضایــی بــه صــورت الکترونیــک انجــام خواهــد شــد و 

ــه صــورت کاغــذی در مــوارد محــدود و اســتثنا  ــالغ ب اب

انجــام مــی شــود بنابــر ایــن ضــروری اســت نســبت بــه 

ثبــت نــام و مشــاهده ایــن ابالغیــه و ابالغیــه هــای آتــی 

ــد. ــدام نمایی ــق ســامانه اق از طری

چنانچــه جهــت ورود بــه ســامانه حســاب کاربــری 

ــت  ــت ثب ــد جه ــوده ای ــت ننم ــز( دریاف ــه و رم )شناس

نــام، بــه یکــی از دفاتــر خدمــات الکترونیــک قضایــی و 

در صــورت عــدم دسترســی بــه دفتــر خدمــات قضایــی 

ــد. ــن واحــد مراجعــه نمایی ــه ای ب

شماره: 7105/م الف

شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره ابالغنامه: 9610100351402300

شماره پرونده: 9509980351400976

شماره بایگانی شعبه: 951093

تاریخ تنظیم: 1396/03/03

خواهــان بانــک ســپه  دادخواســتی بــه طرفیــت احمــد 

کریمــی بــه خواســته مطالبــه خســارت دادرســی، تأمین 

ــه   ــد، مطالب ــع ی ــل، خل ــرت المث ــه اج ــته، مطالب خواس

شهرســتان  عمومــی  دادگاههــای  تقدیــم  خســارت 

ــعبه 14  ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــوده ک ــان نم اصفه

ــان،  ــع در اصفه ــان واق ــی اصفه ــی حقوق دادگاه عموم

خیابــان چهاربــاغ باال،خیابان شــهید نیکبخت،ســاختمان 

ــاق 323  ــه3 ات ــان طبق ــتان  اصفه ــتری کل اس دادگس

ثبــت   9509980351400976 کالســه  بــه  و  ارجــاع 

ــه وقــت رســیدگی آن 96/5/11 و ســاعت 10  ــده ک گردی

صبــح تعییــن شــده اســت. بــه علــت مجهــول المــکان 

بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده 

73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و 

ــک  ــب ی ــی  و دســتور دادگاه مرات ــور مدن ــالب در ام انق

نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود 

ــاد آن  ــالع از مف ــی و اط ــر آگه ــس از نش ــده پ ــا خوان ت

بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود 

نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در 

ــردد.  ــت رســیدگی حاضــر گ ــوق جه ــرر ف ــت مق وق

شماره : 7098/م الف

ــی شهرســتان  منشــی شــعبه 14 دادگاه عمومــی حقوق

اصفهــان

آگهی حصر وراثت
خانــم خدیجــه اســماعیلی الرگانــی بشناســنامه شــماره  

4  باســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت رونوشــت 

شناســنامه ورثــه ، درخواســتی بشــماره 96/365 تقدیــم 

ــه  ــت ک ــته اس ــعار داش ــن اش ــوده چنی ــورا نم ــن ش ای

ــنامه 4  ــی بشناس ــماعیلی الرگان ــن اس ــادروان حس ش

در تاریــخ 1395/10/17 درگذشــته و ورثــه وی درهنــگام 

ــد از: ــت عبارتن درگذش

ــنامه 1  ــماره شناس ــم ش ــد ابراهی ــان فرزن ــرا دهق 1-زه

ــی : همســر ــا متوف نســبت ب

ــد حســن شــماره  2-خدیجــه اســماعیلی الرگانــی فرزن

ــا متوفــی : فرزنــد شناســنامه 4 نســبت ب

3-بلقیــس اســماعیلی الرگانــی فرزنــد حســن شــماره 

شناســنامه 933 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

ــد حســن شــماره  ــی فرزن 4-رمضــان اســماعیلی الرگان

ــد ــا متوفــی : فرزن شناســنامه 8 نســبت ب

ــد حســن شــماره  5-حســین اســماعیلی الرگانــی فرزن

ــا متوفــی : فرزنــد شناســنامه 6 نســبت ب

ــد حســن شــماره  ــی فرزن ــم اســماعیلی الرگان 6-ابراهی

ــد ــا متوفــی : فرزن شناســنامه 932 نســبت ب

ــد حســن شــماره  ــی فرزن 7-منصــور اســماعیلی الرگان

ــد ــی : فرزن ــا متوف شناســنامه 3 نســبت ب

ــد حســن شــماره  ــی فرزن ــرام اســماعیلی الرگان 8-احت

ــد ــا متوفــی : فرزن شناســنامه 47 نســبت ب

ــماره  ــن ش ــد حس ــی فرزن ــماعیلی الرگان ــری اس 9-مه

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 53 نس شناس

حســن  فرزنــد  الرگانــی  اســماعیلی  10-حمیدرضــا 

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 333 نس ــماره شناس ش

را  مزبــور  درخواســت  قانونــی  تشــریفات  از  پــس 

یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی هــر اعتراضــی 

ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی

نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد در 

غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد شــد 

   دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
بشناســنامه شــماره   ونهــری  ربابــه کاظمــی  خانــم 

4  باســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت رونوشــت 

شناســنامه ورثــه ، درخواســتی بشــماره 96/349 تقدیــم 

ــه  ــت ک ــته اس ــعار داش ــن اش ــوده چنی ــورا نم ــن ش ای

ــری بشناســنامه 10  ــدی ونه ــه احم شــادروان ســیف ال

در تاریــخ 1396/02/29 درگذشــته و ورثــه وی درهنــگام 

ــد از: ــت عبارتن درگذش

1-نازنیــن کاظمــی ونهــری فرزنــد حســن شــماره 

شناســنامه 235 نســبت بــا متوفــی : مــادر

2-محســن احمــدی ونهــری فرزنــد ســیف الــه شــماره 

شناســنامه 1100269886 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

ــماره  ــه ش ــیف ال ــد س ــری فرزن ــدی ونه ــا احم 3-رض

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 1100211081 نس شناس

4-فاطمــه احمــدی ونهــری فرزنــد ســیف الــه شــماره 

شناســنامه 35 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

ــماره  ــه ش ــیف ال ــد س ــری فرزن ــدی ونه ــا احم 5-مین

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 75 نس شناس

ــماره  ــمعلی ش ــد قاس ــری فرزن ــی ونه ــه کاظم 6-رباب

ــر ــی : همس ــا متوف ــبت ب ــنامه 4 نس شناس

را  مزبــور  درخواســت  قانونــی  تشــریفات  از  پــس 

یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی هــر اعتراضــی 

ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی

نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد در 

غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد شــد 

   دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
ــارده یــی بشناســنامه شــماره   خانــم ســکینه طاهــری ب

ــت  ــوت رونوش ــی ف ــهادتنامه و گواه ــتناد ش 377  باس

شناســنامه ورثــه ، درخواســتی بشــماره 96/354 تقدیــم 

ــه  ــت ک ــته اس ــعار داش ــن اش ــوده چنی ــورا نم ــن ش ای

شــادروان الهه علیمــرادی بشناســنامه 1100685383 در 

ــگام  ــه وی درهن ــته و ورث ــخ 1393/04/15 درگذش تاری

ــد از: درگذشــت عبارتن

1-محمدرضــا علیمــرادی فرزنــد الــه کــرم شــماره 

شناســنامه 5453  نســبت بــا متوفــی : پــدر

2-ســکینه طاهــری بــارده یــی فرزنــد شمســعلی 

ــدر ــی : پ ــا متوف ــبت ب ــنامه 377  نس ــماره شناس ش

را  مزبــور  درخواســت  قانونــی  تشــریفات  از  پــس 

یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی هــر اعتراضــی 

ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی

نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد در 

غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد شــد 

    دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
شــماره  بشناســنامه  مــرادی  شــاه  لیــال  ام  خانــم 

ــت  ــوت رونوش ــی ف ــهادتنامه و گواه ــتناد ش 547  باس

شناســنامه ورثــه ، درخواســتی بشــماره 96/366 تقدیــم 

ــه  ــت ک ــته اس ــعار داش ــن اش ــوده چنی ــورا نم ــن ش ای

ــخ  ــنامه 8 در تاری ــی بشناس ــی متول ــادروان عبدالعل ش

1396/02/28 درگذشــته و ورثــه وی درهنــگام درگذشــت 

ــد از: عبارتن

1-حســینعلی متولــی فرزنــد نادعلــی شــماره شناســنامه 

79 نســبت بــا متوفــی : پــدر

ــماره  ــکرعلی ش ــد ش ــره فرزن ــدری زف ــرت حی 2-عش

ــادر ــی : م ــا متوف ــبت ب ــنامه 28 نس شناس

3-محمــد متولــی فرزنــد عبدالعلــی شــماره شناســنامه 

1100491600 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

ــی شــماره شناســنامه  ــد عبدالعل ــی فرزن ــرا متول 4-زه

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب 1100198296 نس

5-فاطمــه متولــی فرزنــد عبدالعلــی شــماره شناســنامه 

1100429808 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

6-ام لیــال شــاه مــرادی فرزنــد رضــا شــماره شناســنامه 

547 نســبت بــا متوفــی : همســر

را  مزبــور  درخواســت  قانونــی  تشــریفات  از  پــس 

یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی هــر اعتراضــی 

ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی

نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد در 

غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد شــد 

  دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
الــه صیفــوری آرپناهــی بشناســنامه  آقــای ذبیــح 

شــماره  1960005820  باســتناد شــهادتنامه و گواهــی 

فــوت رونوشــت شناســنامه ورثــه ، درخواســتی بشــماره 

96/359 تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشــعار 

داشــته اســت کــه شــادروان مندنــی صیفــوری آرپناهــی 

تاریــخ 1392/09/4 درگذشــته و  بشناســنامه 206 در 

ــد از: ــت عبارتن ــگام درگذش ــه وی درهن ورث

ــماره  ــی ش ــد مندن ــی فرزن ــوری آرپناه ــداله صیف 1-اس

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 70  نس شناس

2-فیــض الــه صیفــوری آرپناهــی فرزنــد مندنــی 

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 701  نس ــماره شناس ش

ــی شــماره  ــد مندن ــوری آرپناهــی فرزن 3-شــهرام صیف

ــد ــی : فرزن ــا متوف شناســنامه 702  نســبت ب

ــماره  ــی ش ــد مندن ــی فرزن ــوری آرپناه ــرام صیف 4-به

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 1106  نس شناس

ــماره  ــی ش ــد مندن ــی فرزن ــوری آرپناه ــن صیف 5-بهم

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 219  نس شناس

ــماره  ــی ش ــد مندن ــی فرزن ــوری آرپناه ــژن صیف 6-بی

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 8006  نس شناس

ــماره  ــی ش ــد مندن ــی فرزن ــوری آرپناه ــه صیف 7-نورال

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 1187  نس شناس

8-ذبیــح الــه صیفــوری آرپناهــی فرزنــد مندنــی شــماره 

شناســنامه 1960005820  نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

9-نصــرت الــه صیفــوری آرپناهــی فرزنــد مندنــی 

ــا متوفــی  شــماره شناســنامه 5550003333  نســبت ب

ــد : فرزن

ــد غــالم شــماره شناســنامه  ــاره کریمــی فرزن 10-مــاه پ

ــا متوفــی : همســر 1011  نســبت ب

را  مزبــور  درخواســت  قانونــی  تشــریفات  از  پــس 

یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی هــر اعتراضــی 

ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی

نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد در 

غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد شــد 

  دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی ابالغ 
ــد  خواهــان /شــاکی عبدالحمیــد قاســمی پاوایــی فرزن

ــم  ــده /مته ــت خوان ــه طرفی ــم دادخواســتی ب عبدالکری

ــی و محمــود  ــر عل ــد قنب ــی فرزن ــم محمــدی پاوای رحی

ــم  ــه تنظی ــزام ب ــه خواســته ال ــب ب ــد حبی ــی فرزن بکران

ــه دادرســی و خســارات  ســند رســمی و پرداخــت هزین

ــم دادگاه عمومــی شهرســتان فالورجــان   دادرســی تقدی

نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 2 دادگاه عمومــی 

ــان –  ــع در فالورج ــان واق ــتری فالورج ــی دادگس حقوق

خیابــان مالصــدرا – ســاختمان دادگســتری – طبقــه اول 

– اتــاق 225 ارجــاع و به کالســه 9509983653401056 

ــت رســیدگی آن 1396/04/27 و  ــه وق ــده ک ــت گردی ثب

ســاعت 09:30 تعییــن شــده اســت . بــه علــت مجهــول 

ــودن خواندگان/متهــم و درخواســت خواهــان  المــکان ب

/شــاکی و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 

و  مدنــی  امــور  در  انقــالب  و  هــای عمومــی  دادگاه 

ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات دس

ــم  ــدگان / مته ــا خوان ــی مــی شــود ت کثیراالنتشــار آگه

ــه دادگاه  ــاد آن ب ــالع از مف ــی و اط ــر آگه ــس از نش پ

ــخه  ــود نس ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع ــه و ضم مراجع

در وقــت  و  دریافــت  را  دادخواســت و ضمائــم  دوم 

مقــرر فــوق جهــت رســیدگی و اســتماع گواهــی گواهــان 

ــد. حاضــر گردن

منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه دوم دادگاه عمومــی 

)حقوقــی( دادگســتری شهرســتان فالورجــان – خســرو 

ــی آقای

فالورجــان – خیابــان مالصــدرا – ســاختمان دادگســتری 

– طبقــه اول 

آگهی احضار متهم
در خصــوص شــکایت اشــرف مــرادی علیــه بهــرام 

حــدادی  دایــر برتــرک انفــاق   وقــت رســیدگی مــورخ 

96/5/26 ســاعت 9 صبــح تعییــن گردیــده اســت 

ــودن متهمیــن در  ــه مجهــول المــکان ب ــا توجــه ب ــذا ب ل

ــری  ــی کیف ــن دادرس ــون آئی ــاده 344 قان ــتای م راس

ــالغ  ــر اب ــوق الذک ــم ف ــه مته ــی ب ــن آگه ــه موجــب ای ب

میگــردد کــه در تاریــخ تعییــن شــده در شــعبه 103 

ــام  ــر اته ــر ودر براب ــان حاض ــری دو فالورج دادگاه کیف

ــه معرفــی  ــا نســبت ب منتســبه از خــود دفــاع نمــوده ی

ــی اســت در صــورت  ــد بدیه ــدام نمای ــی اق ــل قانون وکی

ــه  ــن آگهــی ب ــا عــدم معرفــی وکیــل ای عــدم حضــور ی

منزلــه ابــالغ قانونــی محســوب و دادگاه وفــق مقــررات 

ــود  . ــد نم ــم خواه ــاذ تصمی ــه اتخ ــادرت ب ــی مب قانون

رئیــس شــعبه 103 دادگاه کیفــری دو فالورجــان – 

ســادات

آگهی احضار متهم
نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه 950737 متهــم 

ــت در  ــام خیان ــه اته ــر  ب ــد: قدی ــرلک  فرزن ــان س قرب

امانــت یــک دســتگاه لــودر  موضــوع شــکایت منوچهــر 

امامــی  فرزنــد امیــر   مجهــول المــکان اعــالم گردیــده 

اســت  لــذا در اجــرای مــاده 344 قانــون آئین دادرســی 

کیفــری مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای 

کثیراالنتشــار درج وآگهــی بدینوســیله بــه نامبــرده  ابــالغ 

میگــردد کــه درتاریــخ 96/4/14  ســاعت  9  صبــح 

جهــت رســیدگی بــه اتهــام خــود در دادگاه انقــالب 

ــورت  ــد و در ص ــاع نمای ــود دف ــرو از خ ــان حاض فالورج

ــدم  ــه وع ــه دفاعی ــال الیح ــدم ارس ــور یاع ــدم حض ع

معرفــی وکیــل خــود ایــن آگهــی بمنزلــه ابــالغ قانونــی 

محســوب  و مبــادرت بــه اتخــاذ تصمیــم خواهــد شــد

رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو فالورجان 

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
اجــرای احــکام شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقــی 

فالورجــان در نظــر دارد در پرونــده شــماره 950396 

محمدمحمــدی  علیــه  موضــوع  ح2  اجرائــی 

فرزندشــعبانعلی و لــه شــکوفه حیــدری بــاغ ابریشــمی 

ــه  ــخ چهارشــنبه 1396/4/7 ب ــه در تاری ــی ال ــد ول فرزن

ــاع ا  ــه مش ــم حب ــانزده ودوده ــروش 16/2ش ــور ف منظ

ــک  ــکونی ی ــزل مس ــاب من ــک ب ــاع  ی ــه مش ز 72 حب

طبقــه ملکــی آقــای محمــد محمــدی فرزنــد شــعبانعلی 

)محکــوم علیــه( واقــع در اســفهران ابتــدای جــاده 

اســفالته اســفهران بــه طــرف شــرودان – خ شــهید 

رجایــی نبــش بــن بســت اول کدپســتی 8468159194 

ــور  ــک مذک ــد و مل ــی باش ــی م ــابقه ثبت ــه دارای س ک

مشــاع/مفروز مــی باشــدومتعلق حــق غیــر مــی باشــد/

نمــی باشــد  از ســاعت 10 الــی 11 صبــح جلســه مزایــده 

در دفتــر اجــرای احــکام حقوقــی فالورجــان اطــاق 

228 برگــزار نمایــد ملــک موضــوع مزایــده توســط 

کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ203000000 

ــی  ــد م ــان خری ــت . متقاضی ــده اس ــی ش ــال ارزیاب ری

ــل  ــور در مح ــا حض ــده ب ــل از مزای ــج روز قب ــد پن توانن

ایــن اجــرا از موقعیــت امــوال مطلــع شــوند . مزایــده از 

قیمــت ارزیابــی شــده شــروع و برنــده کســی اســت کــه 

باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد ضمنــا کلیــه هزینــه 

ــود و کســانی  ــده خواهــد ب ــر عهــده برن ــده ب هــای مزای

مــی تواننــد در جلســه مزایــده شــرکت نماینــد کــه 

حداقــل ده درصــد قیمــت ارزیابــی شــده را بــه حســاب 

ســپرده دادگســتری بــه شــماره 2171290288005 ایــداع 

ــراف برنــده ده  ــورت انص ــه و در ص ــش آن را ارائ و فی

ــد شــد .  ــط خواه ــت ضب ــع دول ــه نف ــی ب درصــد ایداع

ــی دادگســتری فالورجــان  ــر اجــرای احــکام حقوق مدی

ــی - بابائ

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــته  ــه خواس ــتی ب ــی   دادخواس ــا امین ــای غالمرض آق

فــک پــالک بــه طرفیــت ســید مســیح مالیــی بــه ایــن 

ــرای  ــت و ب ــه کالســه 144/ 96 ثب ــه ب دادگاه تســلیم ک

تاریــخ 96/05/22 ســاعت 17:00 وقــت رســیدگی تعییــن 

شــده اســت نظــر بــه اینکــه خوانــدگان مجهــول المــکان 

میباشــد لــذا حســب مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 

ــای  ــه ه ــی از روزنام ــت در یک ــک نوب ــب ی ــی مرات مدن

کثیــر االنتشــار طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده مذکــور 

دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت نســخه ثانــی 

ــه و در  ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــم ب ــت و ضمائ دادخواس

وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 

یــک  شــماره  مجتمــع  دادگاه  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار شهرســتان 

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

96/03/10 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/208/م 

آگهی حصر وراثت
شناســنامه  دارای  دســتجردی  زارع  علیرضــا  آقــای 

شــماره 5558 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 

211/96 ش ح 1 )وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت 

گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 

شــادروان اکبــر زارع دســتجردی بــه شــماره شناســنامه 

109 در تاریــخ 1395/11/02  اقامتــگاه دائمــی خــود 

ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب

منحصــر اســت بــه:1- اشــرف فاطمــی دســتجردی 

فرزنــد اســدا...    ش.ش 11 )همســر متوفــی(  )2( 

ســعید ش.ش 493 )3( علیرضــا  ش.ش 5558 )4( 

محمــد رضــا ش.ش 6166 )5( نفیســه ش.ش 17624 

ــاز ش.ش 5559 )8(  ــاز ش.ش 78 )7( مهن )6( بهن

ــد  ــتجردی فرزن ــی زارع دس ــر ش.ش 388  همگ هاج

ــا انجــام تشــریفات  اکبــر  )فرزنــدان متوفــی( اینــک ب

مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هر 

کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 

باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه 

بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

1396/03/11 تاریــخ   بــه  الــف  5/37/212/م 

آگهی حصر وراثت
ــی باقــری خرزوقــی دارای شناســنامه  ــدر عل آقــای حی

شــماره 1383 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 

215/96 ش ح 1 )وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت 

ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص گواه

ــماره  ــه ش ــی ب ــری خرزوق ــی باق ــادروان هاج ــه ش ک

شناســنامه 2372 در تاریــخ 1396/02/16  اقامتــگاه 

دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 

ــری  ــا باق ــه:1- غالمرض ــت ب ــر اس ــوم منحص آن مرح

ش.ش 1245   )2( حیــدر علــی ش.ش 1383 )3( 

پــری  ش.ش 1115 )4( شــوکت ش.ش 64 )5( ایــران 

همگــی    2024 ش.ش  شــهربانو   )6(  367 ش.ش 

ــی(  ــدان متوف ــد هاجــی  )فرزن ــی فرزن ــری خرزوق باق

اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 

مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد 

و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 

نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

1396/03/11 تاریــخ   بــه  الــف  5/37/210/م 

آگهی حصر وراثت
خانــم زهــره زارچــون خرزوقــی دارای شناســنامه شــماره 

ــه 212/96 ش ح  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش 116 ب

ــت گواهــی حصــر  1 )وراثــت( از ایــن دادگاه درخواس

ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم وراث

ــنامه 76  ــماره شناس ــه ش ــی ب ــری خرزوق ــوکت قدی ش

ــدرود  در تاریــخ 1389/09/16  اقامتــگاه دائمــی خــود ب

زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 

ــرت ش.ش  ــرت ش.ش 39)2( عش ــه:1- نص ــت ب اس

77 )3( زهــره ش.ش 116  )4( زهــرا  ش.ش 28 

ــدان  ــد مســیب )فرزن همگــی زارچــون خرزوقــی وفرزن

مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک  متوفــی( 

ــر کــس  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــور را آگه درخواســت مزب

اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 

تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه 

ــد شــد. ــی صــادر خواه ــم دارد واال گواه تقدی

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

1396/03/11 تاریــخ   بــه  الــف  5/37/211/م 

آگهی حصر وراثت
خانــم بیگــم گرگابــی خرزوقــی دارای شناســنامه شــماره 

ــه کالســه 216/96 ش  ــه شــرح دادخواســت ب 3668 ب

ح 1 )وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر 

ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم وراث

عبــاس گرگابــی خرزوقــی بــه شــماره شناســنامه 2891 

ــدرود  ــگاه دائمــی خــود ب ــخ 1317/05/12  اقامت در تاری

زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 

اســت بــه:1- خدیجــه خانــم غــالم جعفــری خرزوقــی 

ــی(  ــر متوف ــه  ش.ش 1895 )همس ــب ال ــد حبی فرزن

)2( بیگــم ش.ش 3668 )3( مســیب  ش.ش 3669  

ــدان  ــاس )فرزن ــد عب ــی فرزن ــی خرزوق ــی گرگاب همگ

مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک  متوفــی( 

ــر کــس  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــور را آگه درخواســت مزب

اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 

تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه 

ــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. تقدی

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

1396/03/11 تاریــخ   بــه  الــف  5/37/209/م 

آگهی مزایده و فروش اموال غیر 
منقول

نظــر بــه اینکــه بموجــب اجرائیــه صــادره محکــوم 

علــی  فرزنــد ســید  احمــد حســینی  علیــه ســید 

ــال  ــغ 330000000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــت ب ــوم اس محک

بابــت هزینــه دادرســی و پرداخــت 9120000 بابــت حــق 

الوکالــه و همچنیــن پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از 

تاریــخ ســر رســید چکهــا تــا زمــان اجــرای حکــم طبــق 

شــاخص ســاالنه بهــای کاال و خدمــات مصرفــی در حــق 

محکــوم لــه و پرداخــت مبلــغ 20000000 ریــال بابــت حــق 

االجــرا در حــق صنــدوق دولــت محکــوم گردیــده اســت 

و هیچگونــه اموالــی معرفــی نکــرده اســت کــه محکــوم 

ــرس  ــتگاه پ ــک دس ــم زاده ی ــدی رحی ــای مه ــه آق ل

موزائیــک زنــی اتوماتیــک 4 ایســتگاه هیدرولیکــی 

ــگ  ــده ســبز رن ــردان ســاخت 1393 مســتعمل گردی گ

ــانتی  ــا 40*40 س ــاد قالبه ــن ابع ــی 7 ت ــا وزن تقریب ب

ــه ابعــاد 250*220  ــور اتوماتیــک دســتگاه ب متــر ویبرات

ــه  ــی ب ــور اصل ــتگاه دارای الکتروموت ــر دس ــانتی مت س

تــوان 5.5 اســب بخــار و دارای یونیــت هیدرولیــک 

ــارک گل را  ــی م ــی ال س ــتم پ ــور دارای سیس و رادیات

جهــت فــروش معرفــی کــرده اســت و کارشــناس 

محتــرم دادگســتری بــه مبلــغ 370000000 ریــال ارزیابــی 

ــی  ــه م ــوم علی ــرف محک ــال در تص ــت و فع ــرده اس ک

باشــد لــذا جهــت فــروش دســتگاه فــوق  جلســه 

مزایــده ای در تاریــخ 96/04/11 ســاعت 11:30 صبــح در 

دفتــر اجــرای احــکام دادگســتری  برخــوار برگــذار مــی 

شــود و  طالبیــن میتواننــد 5 روز قبــل از مزایــده جهــت 

ــه  ــکام مراجع ــرای اح ــر اج ــه دفت ــتگاه ب ــد از دس بازدی

ــوق  ــه ف ــده در مورخ ــه مزای ــرکت در جلس ــت ش و جه

مراجعــه نمایــد فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت 

خریــدار مــی بایســتی 10 در صــد مبلــغ مــورد مزایــده را 

فــی المجلــس بــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز 

ــد. نمای

دادگاه حقوقــی   دوم  احــکام شــعبه  اجــرای  مدیــر 

برخــوار

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

96/03/11 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/213/م 

دادنامه
کالســه پرونــده : 95/274 شــماره دادنامــه : 509-

95/09/01 مرجــع رســیدگی شــعبه 6  شــورای حــل 

اختــالف برخــوار خواهــان : علیرضــا صابــری بــه نشــانی 

خــورزوق خ ابــوذر کوچــه شــهید اکبــری پ 40 خوانــده 

: شــبنم ســهرابیان – ســامان شــیخی نســب بــه نشــانی 

آاللــه پ 308  فــاز 2 شــهرک خیابــان  اندیشــه  خ 

ــه ــته مطالب خواس

دادنامه

در خصــوص دعــوی علیرضــا صابــری بطرفیــت 1- 

شــبنم ســهرابیان 2- ســامان شــیخی نســب  بخواســته 

مطالبــه مبلــغ 142000000 ریــال وجــه  یــک فقــره چــک 

بــه شــماره 004/509988-94/10/20 عهــده بانــک ســپه 

بــا احتســاب هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه 

و بــدوا تامیــن خواســته در خصــوص اصــل دعــوی نظــر 

ــه   ــان  و مالحظ ــی خواه ــت تقدیم ــاد دادخواس ــه مف ب

مصــدق چــک مســتند دعــوی و گواهــی عــدم پرداخــت 

آن و ایــن کــه خوانــدگان علیرغــم ابــالغ قانونــی و انتظار 

کافــی در شــورا حاضــر نگردیــده و نســبت بــه خواســته 

خواهــان ایــراد و اعتراضــی ننمــوده و دلیلــی بــر برائــت 

ذمــه خویــش ارائــه ننمــوده لــذا ادعــای خواهــان را وارد 

و ثابــت تشــخیص داده و مســتندا بــه مــواد 249 قانــون 

تجــارت و 1291 و 1301 قانــون مدنــی و 198و 519 و 

ــه  ــدگان را ب ــی خوان ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 522 قان

ــال بابــت اصــل  ــغ 142000000 ری پرداخــت تضامنــی مبل

خواســته و مبلــغ 2160000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 

و نیــز پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور 

چــک تــا تاریــخ اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ تــورم بــر 

اســاس شــاخص اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی کــه 

ــد شــد و حــق  توســط اجــرای احــکام محاســبه خواه

ــان  ــی در حــق خواه ــه قانون ــق تعرف ــل طب ــه وکی الوکال

ــرف  ــت و ظ ــی اس ــادره غیاب ــد رای ص ــوم مینمای محک

ــن  ــی در همی ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس

ــد نظــر  ــل تجدی شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز قاب

خواهــی در دادگســتری شهرســتان برخــوار مــی باشــد. 

دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک  شهرســتان 

برخــوار 

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

96/03/  10 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/210/م 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره ابالغنامه: 9610100361702129

شماره پرونده: 9509980361700772

شماره بایگانی شعبه: 950904

تاریخ تنظیم: 1396/03/03

خواهــان ناصــر زمانــی فروشــانی  دادخواســتی بــه 

ــدگان مجیــد ایمانــی و فاطمــه مجلســی  طرفیــت خوان

فرزنــد نورالدیــن و مهــدی مجلســی فرزنــد نورالدیــن و 

ــد نورالدیــن مــژگان نیــک نامــی  جــالل مجلســی فرزن

بــه خواســته ابطــال ســند رســمی)موضوع ســند ملــک 

ــم مبنــی بــر ابطــال ســند انتقــال  اســت(صدور حک

66672 مورخــه 1386/7/28 تنظیمــی در دفترخانــه 

ــه  ــف اول ب ــده ردی ــام خوان ــه ن ــان ب ــماره 85 اصفه ش

میــزان ســهم مالکیــت خوانــدگان ردیــف دوم تــا پنجــم 

ــه  ــق خســارت دادرســی و حــق الوکال ــه انضمــام مطل ب

وکیــل بــه تنظیــم ســند رســمی ملک)الــزام بــه انتقــال 

ــع در بخــش  ــی واق ــی 3300 اصل ــالک ثبت ــه پ ــک ب مل

2 اصفهــان بــه خواهــان( و مطالبــه خســارت دادرســی 

تقدیــم دادگاههــای عمومــی شهرســتان اصفهــان نمــوده 

ــی  ــعبه 28 دادگاه عموم ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ک

حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهــان، خیابــان 

نیکبخت،ســاختمان  شــهید  باال،خیابــان  چهاربــاغ 

دادگســتری کل اســتان اصفهــان طبقــه 2 اتــاق شــماره 

214 ارجــاع و بــه کالســه 950904 ح/28 ثبــت گردیــده 

ــخ   ــه تاری ــیدگی ب ــت رس ــی وق ــان دادرس ــه در جری ک

96/5/29 ســاعت 10:00 تعییــن گردیــده اســت. لــذا بــه 

علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــدگان ردیــف دوم بــه 

ــاده 73  ــز م ــه تجوی ــان و ب ــت خواه ــد  و درخواس بع

قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب 

ــت  ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات ــی  و دس ــور مدن در ام

ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای در یک

ــر  ــخ نش ــس از تاری ــه  پ ــک هفت ــرف ی ــدگان ظ خوان

آگهــی و اطــالع از مفــاد ان بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن 

ــت  ــخه دوم دادخواس ــود نس ــل خ ــانی کام ــالم نش اع

ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

رســیدگی حاضــر گــردد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم 

ــری خواهــد شــد.  ــم گی ــون تصمی ــق قان حضــور وف

شماره : 7097/م الف

عمومــی  دادگاه   28 شــعبه  حقوقــی  دادگاه  منشــی 

حقوقــی شهرســتان اصفهــان

قرار تامین خواسته
به تاریخ

95/1/29  شــماره قــرارداد1477-95/9/23  کالســه 

پرونده1449/95مرجــع رســیدگی حــوزه ســوم

شورای حل اختالف فالورجان

باقــر ســاکن خمینــی  فرزنــد  بــان  خواهان:میــالد 

ــن  ــش روغ ــک ملی-پخ ــک-روبه روی بان شهر-کوش

ــاک ــور پارت موت

خوانــده : بهــزاد خلیلیــان شــلمزاری فرزنــد نــوروز علــی 

ســاکن مجهــول المــکان 

خواسته صدور قرار تامین خواسته 

گردشــکار خواهــان بــه شــرح بــاال بــه طرفیــت خوانــده 

ــت  ــه و درخواس ــوق اقام ــته ف ــه خواس ــتی ب دادخواس

ــتناد  ــه اس ــته ب ــن خواس ــرار تامی ــدور ق ــیدگی و ص رس

)مــدارک موجــود در پرونــده(را نمــوده اســت کــه پــس 

از قبــول دادخواســت و ثبــت کالســه فــوق شــورا حــوزه 

در وقــت فــوق العــاده بــه تصــدی امضــا کننــدگان زیــر و 

در حضور/غیــاب /خواهان/خوانــده تشــکیل بــا بررســی 

ــدور رای  ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــه ش ــده ب اوراق پرون

میشــود 

قرار تامین خواسته 

نظــر بــه اینکــه خواهــان بــا تقدیــم درخواســت تقاضــای 

صــدور قــرار تامیــن بــه اســتناد –و قبــض ســپرده 

شــماره-نموده اســت.چون ارکان و شــرایط درخواســت 

فراهــم میباشــد لــذا شــورا بــه اســتناد ماده292قانــون 

دادرســی  آییــن  ماده108وماده117قانــون  و  تجــارت 

ــود و دو  ــغ ن ــادل مبل ــن خواســته مع ــرار تامی ــی ق مدن

ــدگان  ــوال خوانده/خوان ــال از ام ــد ری ــون و چهارص میلی

متضامنــا بهــزاد خلیلیــان شــلمزاری تــا پایــان رســیدگی 

ــدارد  ــالم می صــادر و اع

ایــن قــرار پــس از ابــالغ قابــل اجــرا و ظــرف 10روز قابــل 

اعتــراض در ایــن شــورا میباشــد 

قاضی شورا محمد حسین حیدری 

دادنامه 
شــماره دادنامــه :9609970350300310 تاریــخ تنظیــم : 

1396/03/01 شــماره پرونــده : 9509980350300943 

ــی شــعبه :951142  شــماره بایگان

پرونده کالسه 0943 950998035030 شعبه 3 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 

9609970350300310 خواهان: خانم اشرف پاک زاد 

فرزند عزیزاله به نشانی اصفهان - خیابان ابن سینا - 

کوی شهشهان - کوچه نحوی - پالک 17 خواندگان:

1. آقــای مرتضــی مطــاع فرزنــد محمــود 2. آقــای اصغــر 

ــول  ــانی مجه ــه نش ــی ب ــی همگ ــد مرتض ــی فرزن کاش

ــه خســارت دادرســی المکانخواســته هــا:1. مطالب

2. مطالبه وجه بابت ...

3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه

4. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

رای دادگاه

در خصــوص دادخواســت خانــم اشــرف پــاک زاد فرزنــد 

عزیزالــه بطرفیــت 1. آقــای مرتضــی مطــاع فرزنــد 

ــه  ــی ب ــد مرتض ــی فرزن ــر کاش ــای اصغ ــود 2. آق محم

ــت  ــار از پرداخ ــر اعس ــی ب ــم مبن ــدور حک ــته ص خواس

ــده و  ــات پرون ــه محتوی ــه ب ــا توج ــی ب ــه دادرس هزین

استشــهادیه محلــی پیوســت و اینکــه از ســوی خوانــده 

ــه نحــوی کــه  ــی خواهــان ب ــر تمکــن مال ــی ب ــز دلیل نی

قــادر بــر پرداخــت هزینــه دادرســی باشــد ارائــه نشــده 

اســت دادگاه دعــوی خواهــان هــا را ثابــت دانســته 

و مســتندابه مــواد 198 و 504 و 505 قانــون آئیــن 

دادرســی مدنــی حکــم بــه اعســار موقــت خواهــان هــا 

ــادر و ــی ص ــه دادرس ــت هزین از پرداخ

اعــالم مــی نمایــد. رای صــادره حضــوری ظــرف بیســت 

روز پــس از ابــالغ قابــل اعتــراض در محاکــم تجدیدنظــر 

اســتان اصفهــان مــی باشــد./ 

شماره :7094/م الف 

رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

سیدابوالحسن موسوی

رای دادگاه 
شــماره ابالغنامــه :9610100361702010 شــماره پرونــده : 

ــعبه :950119  ــی ش ــماره بایگان 9509980361700107 ش

ــم : 1396/03/01  ــخ تنظی تاری

ــی  ــی رجائ ــد عل ــای محم ــث آق ــخص ثال ــراض ش اعت

ــه  ــره ب ــی زف ــری بهلول ــم مه ــت از خان ــه وکال ــره ب زف

طرفیــت 1. بانــک مهــر اقتصــاد بــا وکالــت آقــای 

ــری 3.  ــه جعف ــای عبدال ــمی 2. آق ــد هاش ــید محم س

ــان 4. علیرضــا  ــده رود و آقای ــت زاین شــرکت آرام صنع

ــبت  ــادی نس ــوام آب ــی ق ــالل نواب ــره 5. ج ــی زف الماس

ــده رود و  ــن زاین ــوالد کار ت ــای ف ــف کارگاه دنی ــه توقی ب

وســایل و ماشــین آالت توقیفــی موضــوع صورتجلســه 

مــورخ 93/8/11 مامــور اجــرای مرجــع مجــری نیابــت 

بــه اجــرای احــکام حقوقــی  ایــن دادگاه  اعطایــی 

دادگســتری برخــوار کــه بــه اســتناد ســند رســمی صلــح 

ــد  ــن تعه ــورخ 1388/4/1 و همچنی ــماره 68036 م ش

ــر دو  ــورخ 88/4/7ه ــماره 68140 م ــمی ش ــه رس نام

ــان  ــماره 60 اصفه ــناد ش ــر اس ــوی  دفت ــی از س تنظیم

مطــرح گردیــده وارد نمــی باشــد زیــرا وکیــل شــاکی بــه 

ــت  ــی مالکی ــور مدع ــح مذک ــمی صل ــند رس ــتناد س اس

مــوکل نســبت بــه امــوال توقیفــی لیکــن مفــاد آن داللت 

ــوال  ــه دســتگاهها وام ــرض نســبت ب ــت معت ــر مالکی ب

توقیفــی نــدارد مضافــا اینکــه برابــر مفــاد ســند رســمی 

ــه تصــرف گرفتــن منافــع و  اســتنادی معتــرض اقــرار ب

ــر  ــه ب ــی ک ــوده در صورت ــه نم ــورد مصالح ــات م متعلق

ــا در  ــورد ادع ــوال م ــف ام ــات توقی ــاس صورتجلس اس

مــورخ 91/7/24 و 91/1/23 تنظیمــی از ســوی مامورین 

اجــرا مرجــع مجــری نیابــت امــوال توقیفــی در تصــرف 

ــده  ــح کنن صل

آقــای علیرضــا الماســی زفــره بــوده در صورتــی کــه طــی 

ســند صلــح مقــرر گردیــده از ایــن پــس هیچگونــه حــق 

و حقوقــی بــرای مصالــح نســبت بــه مــورد صلــح باقــی 

ــای علیرضــا  ــد اق ــن توقیــف امــوال در ی نیســت بنابرای

الماســی متعاقــب تنظیــم ســند صلــح داللــت بــر 

ــذا  ــح دارد ل ــا مــورد صل ــاط امــوال توقیفــی ب عــدم ارتب

ــاده  ــه م ــتندا ب ــته مس ــرده را وارد ندانس ــراض نامب اعت

197 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی و مــاده 147 قانــون 

ــل  ــکایت وکی ــه رد ش ــم ب ــی حک ــکام مدن ــرای اح اج

ــد. رای  شــاکی صــادر و اعــالم مــی نمای

ابــالغ قابــل  از  صــادره ظــرف مــدت 20 روز پــس 

تجدیدنظــر در محاکــم تجدیدنظــر اســتان اصفهــان مــی 

ــد.ف/ باش

شماره :7123/م الف 

مهدی حاجیلو

رئیس شعبه 28 دادگاه حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره ابالغنامه: 9610100361702120

شماره پرونده: 9409986796100676

شماره بایگانی شعبه: 950982

تاریخ تنظیم: 1396/03/03

خواهــان ســید مهــدی خشــوعی اصفهانــی دادخواســتی 

ــه الســادات شــاه چراغــی  ــه طرفیــت خوانــدگان راحل ب

فرزنــد ســید اکبــر و لیــال الســادات شــاه چراغــی 

فرزنــد ســید اکبــر و ســید علیرضــا  شــاه چراغــی 

فرزنــد ســید اکبــر و ســید محمــد شــاه چراغــی فرزنــد 

ــی  ــه تنظیم ــال وکالتنام ــته ابط ــه خواس ــر  ب ــید اکب س

ــی و  و  ــاه چراغ ــر ش ــید اکب ــوم س ــن مرح ــا بی ــی م ف

ــماره  ــمی ش ــت رس ــند مالکی ــال س ــی و ابط ــر واثق اکب

4784 مورخــه 1390/12/9 در دفترخانــه اســناد رســمی 

ــان  ــمی آپارتم ــند رس ــال س ــه انتق ــزام ب ــرج و ال 170 ک

مطروحــه بــه پــالک ثبتــی 19-4839/39 تقدیــم 

ــه  ــوده ک ــان نم ــتان اصفه ــی شهرس ــای عموم دادگاهه

جهــت رســیدگی بــه شــعبه 28 دادگاه عمومــی حقوقــی 

شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهــان، خیابــان چهاربــاغ 

باال،خیابــان شــهید نیکبخت،ســاختمان دادگســتری کل 

ــاق شــماره 214 ارجــاع و  ــه 2 ات ــان طبق اســتان  اصفه

بــه کالســه 950982ح/28 ثبــت گردیــده کــه در جریــان 

 1396/5/1 تاریــخ    بــه  وقــت رســیدگی  دادرســی 

ــت  ــه عل ــذا ب ــت. ل ــده  اس ــن گردی ــاعت 8:30 تعیی س

درخواســت  و  خوانــدگان  بــودن  المــکان  مجهــول 

خواهــان و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 

دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنی  و دســتور 

دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جراید کثیراالنتشــار 

آگهــی مــی شــود تــا خوانــدگان در تاریــخ و زمــان فــوق 

در شــعبه حاضــر گردنــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم 

حضــور وفــق قانــون تصمیــم گیــری خواهــد شــد. ضمنــا 

رونوشــت دادخواســت و ضمائــم نیــز در شــعبه مضبــوط 

ــف ــی باشــد. شــماره : 7110/م ال م

دادگاه حقوقــی  دادگاه حقوقــی شــعبه 28  منشــی 

اصفهــان شهرســتان 

 

مفقودی 
ــرادو4در  ــودرو پ ــی خ ــند کمپان ــبز و س ــه س برگ

ــه  ــک ب ــره ای متالی ــدل 2005 نق ــس م ــی ایک ج

ــی  ــماره شاس ــورTR01733142 و ش ــماره موت ش

اتنظامــی  شــماره  و    JTEBL29J255019338

ــه مالکیــت آقــای فرهــاد  ــران 44- 928م38 ب ای

ــود  ــن مفق ــد محس ــی فرزن ــرزا حیدرعل ــاج می ح

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج گش
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توپ و تور
 قهرمانی دیناموبخارست 
با درخشش اصفهانی ها

تیــم هندبــال دیناموبخارســت بــا درخشــش لژیونرهــای 
ــم  ــی شــد. تی ــی قهرمــان ناســیونال لیــگ رومان اصفهان
هندبــال »دیناموبخارســت رومانــی« بــا پیــروزی مقابــل 
تیــم »چــی اس ام« در دومیــن دیــدار فینــال لیــگ 
هندبــال رومانــی، جــام قهرمانــی ایــن مســابقات را از آن 
ــازی ۲ تیــم بــه تســاوی ۲۰ بــر ۲۰  خــود کــرد. در ایــن ب
رســیدند تــا کار بــه ضربــات پنالتــی کشــیده شــود. تیــم 
دیناموبخارســت در حالــی در ضربــات پنالتــی بــه برتــری 
رســید کــه آخریــن ضربــه را هللا کــرم اســتکی تبدیــل بــه 

گل کــرد. 
کســب  بــا  دیناموبخارســت  ترتیــب  ایــن  بــه 
چــی اس ام  مقابــل  خــود  پیــروزی   دومیــن 
بــرای ســومین فصــل متوالــی، قهرمــان ناســیونال لیــگ 
ــتکی ۶ گل و  ــجاد اس ــدار س ــن دی ــد. در ای ــی ش رومان
ــه  ــت ب ــرای دیناموبخارس ــم ۵ گل ب ــتکی ه ــرم اس هللا ک
ــرد  ــم عملک ــوی ه ــا موس ــید علیرض ــاندند و س ــر رس ثم
خوبــی در خــط دفاعــی داشــت. دیناموبخارســت پیش از 
ایــن قهرمــان ســوپرجام و جــام حذفــی هندبــال رومانــی 

شــده بــود. ایمنــا

معروف هست، موسوی شاید
هفتــه دوم لیــگ جهانــی والیبــال از جمعــه یک بــار دیگر 
ــک،  ــای بلژی ــان تیم ه ــران، میزب ــد شــد و ای ــاز خواه آغ
ــود. لیســت تیــم ملــی  آرژانتیــن و صربســتان خواهــد ب
ایــران قطعــا بــا تغییراتــی روبــه رو خواهــد بــود؛ چــرا کــه 
مصدومیــت میرزاجان پــور او را از ترکیــب خــارج خواهــد 
ــده دیگــر در  ــک دریافت کنن ــا ی ــران تنه ــرد. لیســت ای ک
ــور شــود؛  ــن میرزاجان پ ــد جایگزی ــه می توان خــود دارد ک
آن بازیکــن ســلیم چپرلــی اســت کــه حــاال در تمرینــات 

تیــم امیــد بــه کار خــود ادامــه می دهــد. 
بــا توجــه بــه اینکــه تنهــا 3 ســرعتی زن در ترکیــب اصلــی 
تیــم ملــی بــوده و محمــد موســوی و علــی شــفیعی حاال 
ــاد از  ــه احتمــال زی آمــاده حضــور در ترکیــب هســتند، ب
تعــداد دریافت کننده هــا کــم و یــک ســرعتی زن بــه 
لیســت اضافــه خواهــد شــد. گفتنــی اســت ســعید 
معــروف بــدون هیــچ مشــکل یــا مصدومیتــی در ترکیــب 
هفتــه دوم قــرار خواهــد داشــت و محمــد موســوی هــم 
ــرمربی  ــد س ــم و تأیی ــک تی ــخیص پزش ــورت تش در ص

ــود. ورزش 3 ــه می ش ــب اضاف ــه ترکی ــی ب ــم مل تی

گلر جوان سایپا در پارس جنوبی جم
احمــد گوهــری، دروازه بــان تیــم جوانــان ســایپا، بــه جمع 

پــارس جنوبــی جم پیوســت. 
ــم  ــه تصمی ــی ک ــارس جنوب ــرمربی پ ــار س ــدی تارت مه
بــه جــذب محســن فــروزان دروازه بــان صبــای قــم 
ــت  ــه خدم ــایپا را ب ــان س ــم جوان ــان تی ــت دروازه ب  داش

گرفت. 
ــور  ــا حض ــه ب ــی در رابط ــم صحبت های ــوز ه ــه هن اگرچ
 محســن فــروزان در جمــع بوشــهری ها وجــود دارد 
و بایــد بــه انتظــار نشســت و دیــد در روزهــای آتــی چــه 

اتفاقــی رخ خواهــد داد. نــود

کوتاه اخبار 
 االهلی به پرسپولیس رسید 

العین به الهالل
دو بــازی مرحلــه یک چهــارم نهایــی  کیمیای وطن
لیــگ قهرمانــان آســیا در منطقــه غــرب قرعه کشــی شــد و 
پرســپولیس در شــهریورماه مقابــل االهلــی عربســتان قــرار 
خواهــد گرفــت. حریــف پرســپولیس یعنــی تیــم االهلــی 
عربســتان در مرحلــه مقدماتــی ذوب آهــن را از دور رقابت ها 
ــن  ــی العی ــن قرعه کش ــا ای ــن ب ــرده و همچنی ــارج ک خ
امــارات و الهــال عربســتان بــازی دیگــر ایــن مرحلــه را در 
غــرب آســیا انجــام می دهنــد. بــا قرعــه یادشــده، دو 
بــازی آینــده پرســپولیس در کشــور بی طــرف خواهــد بــود.

چهــار تیــم ژاپنــی و چینــی نیــز در بازی هایــی خانگــی بــا 
یکدیگــر روبــه رو خواهنــد شــد. دیدارهــای غــرب آســیا در 
ــت ۲۰  ــرداد و در دور برگش ــای 3۰ و 3۱ م ــت روزه  دور رف
و ۲۱ شــهریور برگــزار خواهــد شــد و پرســپولیس 3۱ مــرداد 

میزبان االهلی عربستان خواهد بود. 
ــال عربســتان تاکیــد کــرد کــه  همچنیــن فدراســیون فوتب
ــر  ــان آســیا براب نماینده هــای ایــن کشــور در لیــگ قهرمان
ــد  ــدان نخواهن ــه می ــت ب ــر و کوی ــران در قط ــده ای نماین

رفــت. 
بــا توجــه بــه روابــط تیــره و تــار قطــر و عربســتان دیــدار 
پرســپولیس در قطــر می توانــد چالش هــای فراوانــی را 

ــد. ــم عربســتانی ایجــاد کن ــرای تی ب

ساسان انصاری به سپاهان پیوست
ــه  ــا ســپاهانی ها ب ــران ب ــال ای ــاد فوتب مهاجــم اهــل نورآب
توافــق رســید و بــه زودی راهــی ایــن تیــم می شــود. 
ــوالد  ــل ف ــل قب ــق فص ــم موف ــاری، مهاج ــان انص ساس
ــا در  ــود؛ ام ــده ب ــه ش ــنهاداتی مواج ــا پیش ــتان، ب خوزس
نهایــت بــه نظــر می رســد تصمیمــش حضــور در اصفهــان 
ــی کــروات دیگــر  ــر نظــر یــک مرب ــاز هــم زی ــا ب باشــد ت

ــد.  کار کن
انصــاری، مهاجــم فصــل گذشــته فوالدی هــا در لیــگ 
شــانزدهم، ۱۶ گل بــرای تیمــش بــه ثمــر رســاند و در 
ــی  ــدی طارم ــس از مه ــان فصــل پ ــن گلزن رده دوم بهتری
۱8 گلــه قــرار گرفــت. طایی پوشــان تاکنــون یکــی از 
فعال تریــن تیم هــای حاضــر در بــازار نقــل و انتقــاالت 
بوده انــد و در خــط دفاعــی بــا عــزت هللا پورقــاز، ســیاوش 

ــیده اند.  ــق رس ــه تواف ــری ب ــن جعف ــی و حس یزدان
همچنیــن ســپاهان در فــاز تهاجمــی نیــز شــاهین ثاقبی از 
تیــم ملــوان بنــدر انزلــی را بــه جمــع نفــرات خــود اضافــه 
کــرده و انتظــار می رفــت کــه خریــد بعــدی ســپاهان بــاز 
هــم در خــط تهاجمــی و بــرای پــر کــردن جــای مســعود 
حســن زاده باشــد کــه در حــال حاضــر بــرای مــداوای پــای 
ــت  ــرد. در نهای ــر می ب ــه س ــپانیا ب ــیب دیده اش در اس آس
بایــد دیــد قــرارداد ســپاهان و انصــاری چــه وقــت نهایــی 
می شــود و ایــن بازیکــن و باشــگاه ســپاهان چــه زمانــی 

ــد. ورزش 3 ــمی می کنن ــگاه را رس ــور در باش حض
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داور  نــوری،  ملیحــه  خانــم  انتخــاب 
ــوان  ــه عن ــان ب ــال، از اصفه ــی والیب بین الملل
بــرای  ایرانــی،  شایســته  داور  اولیــن 
قضــاوت بــازی پایانــی دو تیــم ترکیــه 
بازی هــای  در  آذربایجــان  جمهــوری  و 
ــادی  ــامی، نم ــورهای اس ــتگی کش همبس
داوری  دانــش  و  لیاقــت  از شایســتگی، 
داوران والیبــال ایــران اســت کــه بــر محــور 
داوری  قوانیــن  بــا  توانمنــدی، آشــنایی 
از همــه مهم تــر مدیریــت  روز جهــان و 
آنــان در اداره و کنتــرل بازی هــای مهــم 
طــول  در  و  اســت  اســتوار  بین المللــی 
برگــزاری مســابقات ایــن ویژگی هــا را از 

خــود نشــان داده انــد. 
بین المللــی  داور  تنهــا  نــوری،  خانــم 
مســابقات والیبــال همبســتگی کشــورهای 
اســامی از ایران، در روز نخســت مســابقات 
تیم هــای  دیــدار  دوم،  داور  عنــوان  بــه 
ــو  ــه نح ــتان را ب ــه و ترکمنس ــردان ترکی م
توجــه  مــورد  و  قضــاوت کــرد  احســن 
مســئوالن اجرایــی مســابقات قــرار گرفــت 
تــا راه قضــاوت دیــدار پایانــی برایــش 

ــود.  ــوار ش هم
مدیریــت  کارشــناس  نــوری،  ملیحــه 
مدیریــت  ارشــد  دانشــجوی  بازرگانــی، 
منابــع انســانی، داور بین المللــی و مــدرس 
جمهــوری  والیبــال  فدراســیون  رســمی 
ــال ۱3۵۱ در  ــاه س ــران، آبان م ــامی ای اس
اصفهــان متولــد شــد. والیبــال را از مدرســه 
ابتدایــی زیــر نظــر خانــم محمــدی، مربــی 
ــه  ــرد و ســپس ب ــاز ک ــال، آغ ــده والیب ارزن
عنــوان پاســور بــا تیــم آموزشــگاه های 
اســتان اصفهــان در مســابقات قهرمانــی 
کشــور، بــا پنجه هــای ســحرآمیز خــود 
تیم هــای  بــه  آن  از  پــس  درخشــید. 
باشــگاهی ماننــد ذوب آهــن، فــوالد مبارکــه 
و هیدرولیــک کاران دعــوت شــد و زیــر نظــر 
مربیــان بــا دانشــی همچــون خانم هــا 
شــعله بــاول و بتــول منتظرالقائــم پــرورش 
یافــت و رونــد رو بــه رشــدی را بــرای 
ــرد.  ــال ک ــر دنب ــای باالت ــه رده ه ــیدن ب رس
از  بازگشــت  هنــگام  نــوری  ملیحــه 

مســابقات همبســتگی کشــورهای اسامی، 
کیمیــای  خبرنــگار  بــا  گفت وگویــی  در 
وطــن بــه ســواالتی پاســخ داد کــه از نظــر 

عزیــز می گــذرد. شــما خواننــدگان 
 شما تنها داور زن بازی های 

همبستگی کشورهای اسالمی بودید.
به یقین قضاوت فینال والیبال زنان برای 
ورزش بانوان به ویژه داوران افتخار بزرگی 

محسوب می شود. بفرمائید چگونه به 
مسابقات والیبال این دوره که از اهمیت 

خاصی برخوردار بود، دعوت شدید؟
بنــده بــه پیشــنهاد آقــای ســعید درخشــنده 
سرپرســت و مســئول برگــزاری مســابقات 
ــامی  ــورهای اس ــتگی کش ــال همبس والیب
و موافقــت آقــای امیــدوار حاتمــی رئیــس 
بــه کنفدراســیون  ایــران،  داوران  کمیتــه 
والیبــال آســیا و فدراســیون جهانــی معرفی 
شــدم و بــا نفــوذی کــه آقــای درخشــنده در 
فدراســیون جهانــی و کنفدراســیون والیبــال 
آســیا دارنــد، بــا موافقــت مقامات مســئول، 
بــرای قضــاوت مســابقات والیبــال مــردان 
ــان بازی هــای همبســتگی کشــورهای  و زن

اســامی دعــوت شــدم. 

باکــو  رســیدم  وقتــی  اینکــه  ضمــن 
بــه  مســابقات  ایــن  شــدم  متوجــه  و 
ــی  ــزار می شــود، خیل ــک برگ صــورت المپی

شــدم. خوشــحال 
 با توجه به تغییرات قوانین داوری، 
در داوری ها با مشکلی مواجه نبودید؟

زبــان  بــه  و  آشــنایی  روز  قوانیــن  بــا 
ــن  ــتم؛ لیک ــبی داش ــلط نس ــی تس انگلیس
ــا  ــت ب ــط اردیبهش ــا اواس ــد ت ــل از عی قب

داوری،  قوانیــن  کتــاب  ســه  مطالعــه 
ــوارد خــاص داوری  ــن م ــی و قوانی راهنمای
ــان انگلیســی  ــه زب ــه ب ــی ک ــون نهای در آزم

ــدم. ــول ش ــود، قب ب
 پیش از شما داور خانم دیگری 

از ایران برای قضاوت این مسابقات 
دعوت شده بود؟

خیــر؛ مــن اولیــن زن داور والیبــال از ایــران 
بــودم کــه عــاوه بــر داوری بازی هــای 
مقدماتــی و نیمه نهایــی، قضــاوت بــازی 
ــذار  ــن واگ ــه م ــی ب ــاس پایان ــیار حس بس

شــد.
 والیبال بانوان کشورمان

در خوشبینانه ترین حالت متاسفانه ایستا 
بوده و پیشرفتی نداشته است؛ به نظرشما 
سطح داوری ما در دو بخش مردان و زنان 

چقدر پیشرفت داشته است؟
نســبت  خوبــی  ســطح  در  مــا  داوران 
ــد و  ــرار دارن ــیایی ق ــر داوران آس ــه دیگ ب
ــاهمیری داور  ــاد ش ــد فره ــی همانن داوران
ممتــاز بین المللــی، ابراهیــم فیــروزی و 
قضاوت هــای  بــا  یزدان پنــاه  مســعود 
بی نقــص خــود در بازی هــای جهانــی و 
 المپیــک، بــه داوران والیبــال ایــران اعتبــار 

بخشیدند. 
بازی هــای  در  هــم  جعفــری  بهــروز 
ــک  ــه ی ــرد ک ــت ک کشــورهای اســامی ثاب
ــده  ــر از داوران دعوت ش ــردن باالت ــر و گ س
دربــاره  امــا  بــود؛  کشــورها  ســایر  از 
ــش  ــر دو بخ ــه در ه ــده ک ــای بن داوری ه
ــئوالن  ــد مس ــتم، بای ــان داش ــردان و زن م
ــان داوری  ــابقات و کارشناس ــزاری مس برگ

ــد. ــر بدهن نظ
 نبود تیمی از ایران در این مسابقات 

چه بازتابی داشت؟
تیــم  کاش  ای  ولــی  نــدارم؛  اطاعــی 
ــتفاده  ــت اس ــن فرص ــرمایه از ای ــک س بان
ــه عنــوان بازی هــای تدارکاتــی  می کــرد و ب
شــرکت  آســیایی  مســابقات  ایــن  در 
بازی هــای  بــا  تداخلــی  کــه  می کــرد 
آســیایی نداشــت و بــه محــض تمــام 
شــدن رقابت هــای کشــورهای اســامی، 
آســیایی  بازی هــای  بــه  را   خودشــان 

می رساندند.

 چه نظر و پیشنهادی برای پیشرفت 
داوری بانوان دارید؟

ــی  ــای بین الملل ــه رقابت ه ــور در عرص حض
و کســب تجربــه و شــهامت الزم بــرای 
ــاگر. ــر از تماش ــالن های پ ــاوت در س قض

بــه عنــوان یــک داور پیشــنهاد می کنــم 
ــی  ــژه بین الملل ــای داور به وی ــرای خانم ه ب
ــا در ســالن  »آی دی کارت« صــادر شــود ت
ــدگان  ــل دی ــه در مقاب ــان ک مســابقات آقای

از ۵ ـ ۶ هــزار تماشــاگر برگــزار  بیــش 
ــی  ــتقیم تلویزیون ــش مس ــود و پخ می ش
دارد، حضــور یابنــد و بــا ســوت زدن در 
ســالن های مملــو از تماشــاگر آشــنا شــوند. 
در پایــان ازآقــای ســعید درخشــنده مدیــر 
اجرایــی مســابقات همبســتگی کشــورهای 
اســامی و آقــای امیــدوار حاتمــی رئیــس 
ــد  ــت کردن ــه از مــن حمای ــه داوران ک کمیت

ــم. ــی می کن ــکر و قدردان تش

گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن با اولین داور بین المللی زن والیبال ایران 

درخشش داوران ایرانی در بازی های جهانی

،،
خانــم نــوری، تنهــا داور بین المللــی 
همبســتگی  والیبــال  مســابقات 
کشــورهای اســامی از ایــران، در 
روز نخســت مســابقات بــه عنــوان 
داور دوم، دیــدار تیم هــای مــردان 
نحــو  بــه  را  ترکمنســتان  و  ترکیــه 

احســن قضــاوت کــرد

ورزش

 آگهی  موضوع ماده 3 و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع   قانــون تعییــن تکلیف  

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی   مســتقر در  

اداره ثبــت اســناد و امــاک فریدونشــهر  تصرفــات مالکانه 

و بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت  لــذا 

مشــخصات متقاضیــان و امــاک  مــورد تقاضــا بــه شــرح 

ــه  ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب ــاع عم ــور اط ــه منظ ــر ب زی

۱۵ روز آگهــی میشــود  در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 

ــان اعتراضــی داشــته  ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضی ب

ــه  ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد  از تاری ــند  میتوانن باش

ــت اســناد   ــه  اداره ثب ــراض خــود را ب ــاه  اعت مــدت دو م

محــل تســلیم  و پــس از اخــذ رســید،  ظــرف یــک مــاه از 

تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مرجــع 

قضایــی تقدیــم نماینــد:

مــورخ   ۱39۶۶۰3۰۲۰۱3۰۰۰۱33 شــماره  رای  ۱-برابــر 

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض 9۶/۲/۱7  هی

وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 

رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 

ــارض متقاضــی  ــه بامع ــات مالکان ــدون شــهر تصرف فری

آقــای محمــد خداپرســت فرزنــد براتعلــی بشــماره 

شناســنامه ۲ صــادره از فریدونشــهر در یــک قطعــه زمیــن 

ــاک 47  ــع پ ــه مســاحت ۱4۶۱۱۱.۵۱ مترمرب مزروعــی ب

ــاک  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از ۲۲7 اصل فرع

ــتای  ــهر ، روس ــع در فریدونش ــی  واق ــی از ۲۲7اصل ۱فرع

دهســور ســفلی ) شــخص متقاضــی مالــک رســمی 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــد ( مح میباش

۲- برابــر رای شــماره 9۶/۲/۱7-۱39۶۶۰3۰۲۰۱3۰۰۰۱3۱   

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی

فاقــد ســند رســمی  اراضــی و ســاختمانهای  ثبتــی 

مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدون شــهر 

ــای حســین  ــارض متقاضــی آق ــه بامع ــات مالکان تصرف

گوگونانــی فرزنــد مختــار بشــماره شناســنامه ۱۰۰ صــادره 

از فریدونشــهر در یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت ۲۰۰ 

ــروز و  ــی مف ــی از ۲38 اصل ــاک ۲8۵۲ فرع ــع پ مترمرب

مجــزی شــده از پــاک ۱ فرعــی از ۲38 اصلــی  واقــع در 

فریدونشــهر  خریــداری مــع الواســطه  از مالــک رســمی 

ــده اســت..  ــان محــرز گردی ــای نگاهــدار ملیانی آق

بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

ــت صــادر  ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب وصــول اعت

خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول :  چهار شبنه  9۶/3/۱7 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  پنج شنبه 9۶/4/۱ 

  محسن مقصودی

   رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فریدونشهر

آگهی فقدان سند مالکیت 
چــون خانــم پیمانــه کانتــری فرزنــد پاشــا مالــک 

ــت  ــش ۵ ثب ــع در بخ ــاک ۱۲۱77/4 واق ــدانگ پ شش

ــت و  ــه هوی ــی ک ــهاد محل ــلیم استش ــا تس ــان ب اصفه

امضــا شــهود رســما گواهــی شــده مدعــی شــده کــه ســند 

مالکیــت ششــدانگ پــاک مزبــور به شــماره ثبــت 7۰۰۱4 

صفحــه 39۲ دفتــر 37۰ بنــام خانــم محبوبــه گلســتانی 

ــی  ــماره چاپ ــه ش ــند ب ــت و س ــد ثب ــد احم فرزن

۲7۲4۰8 صــادر و تســلیم گردیــده اســت و بموجــب ســند 

انتقــال شــماره ۱3۱۶3 مورخــه 94/8/4 دفتــر خانــه ۱۱8 

ــال  ــری )متقاضــی ( انتق ــه کانت ــم پیمان ــه خان ــران  ب ته

قطعــی گردیــده اســت و اعــام نمــوده  بعلــت جابجائــی 

ــوده  ــی نم ــود شــده ودرخواســت صــدور ســند المثن مفق

طبــق تبصــره یــک اصاحــی مــاده ۱۲۰ آییــن نامــه قانــون 

ــی  ــس مدع ــه هرک ــود ک ــی ش ــی  م ــب  آگه ــت مرات ثب

انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آگهــی ذکــر شــده ( 

نســبت بــه آن یــا وجــود ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود 

باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــاده روز بــه ایــن اداره 

مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند 

مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صورت 

مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد. 

ــا در صــورت  اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد ی

اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی ســند  مالکیــت 

مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهد شــد. شــماره 

: 7۵34/ م الــف حســین هادیزاده رییــس منطقــه ثبــت 

اســناد شــرق اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: ســیامک      نــام 

ــانی  ــا     نش ــد رض ــدر: محم ــام پ ــی  ن ــی: تراب خانوادگ

محــل اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: 

نام:صمــد   نــام خانوادگی:جوانشــیر بــا وکالــت )مرتضــی 

ــان (      نشــانی محــل اقامــت:  زارعــی و مرتضــی قانعی

ــران – ســاختمان  ــل چم ــدای پ ــان – خ کاوخ – ابت اصفه

ــد ۱   ــاب – ط ۱ واح اداری آفت

محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره ۶۵9  تاریــخ9۵/۶/3۱ 

ــان  ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ــوزه ۲3  ش ح

کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت 

به:پرداخــت مبلــغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بــه عنــوان اصــل 

ــماره ۵۱4۲۲۵  ــه ش ــک ب ــره چ ــک فق ــه ی ــته وج خواس

ــال  ــت 38۰/۰۰۰ ری ــک و پرداخ ــت بان ــک پس ــده بان عه

ــه و  ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــی و ح ــه دادرس هزین

پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 94/4/۱8 

لغایــت زمــان وصــول و هزینــه نشــر آگهــی در حــق 

ــون  ــاده 34 قان ــرا .م ــق االج ــر ح ــم عش ــان و نی خواه

ــه  ــه محکــوم علی ــه ب ــه اجرائی ــن ک اجــرای احــکام: همی

ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده 

روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 

پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه 

اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد 

و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه 

ــور صــورت جامــع دارایــی  ــد، بایــد ظــرف مهلــت مزب ندان

ــی  ــر مال ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج ــه قس ــود را ب خ

نــدارد، صریحــا اعــام نماید.شــماره7۱49/ م الــف دفتــر 

شــعبه ۲3 مجتمــع شــماره یــک  شــورای حــل اختــاف 

ــان ــتان اصفه شهرس

ابالغ وقت رسیدگی
ــی و  ــور آران ــک پ ــه اینکــه خواهان هــا محســن مل نظــر ب

محمدرضــا شــفیعی فــر دادخواســتی بــه خواســته الــزام 

ــه تنظیــم ســند رســمی پــاک ۲8/۱ بخــش ۲ کاشــان  ب

ــی  ــد بخش ــی محم ــامی و عل ــد اس ــت محم ــه طرفی ب

ــه  ــاع ب ــس از ارج ــه پ ــم ک ــه دادگســتری کاشــان تقدی ب

شــعبه ششــم دادگاه حقوقــی بــه کاســه 9۶۰۱۰7 ثبــت و 

بــرای روز 9۶/4/3۱ ســاعت ۱۰.3۰ صبــح وقــت رســیدگی 

تعییــن گردیــده از آنجــا کــه خوانــده / خوانــدگان مجهــول 

ــن  ــون آئی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــذا ب ــوده ل ــکان ب الم

ــی  ــور مدن ــاب در ام ــی و انق ــای عموم دادرســی دادگاه ه

مراتــب بــه نامبــرده / نامبــردگان ابــاغ کــه در وقــت مقــرر 

ــی  ــردگان م ــا نامب ــوند ضمن ــر ش ــه دادگاه حاض در جلس

تواننــد تــا قبــل از جلســه رســیدگی جهــت دریافت نســخه 

ثانــی دادخواســت و ضمائــم آن بــه دفتــر دادگاه مراجعــه 

ــوب  ــاغ محس ــه اب ــه منزل ــی ب ــن آگه ــار ای ــد انتش نماین

ــی  ــم مقتض ــور دادگاه تصمی ــدم حض ــورت ع ــده در ص ش

اتخــاذ خواهــد نمــود . 

دفتر شعبه ششم دادگاه حقوقی کاشان – باغبانیان 

رونوشت آگهی حصروراثت
ــماره  ــنامه ش ــعیدی دارای شناس ــر س ــود می ــای محم آق

ــن  ــه ۱۰۱۱/9۶ از ای ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ۱۲ ب

شــورا  در خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 

چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عبــاس میــر ســعیدی      

بشناســنامه ۱3789 در تاریــخ 9۵/۱۱/۲۲ اقامتــگاه دائمــی 

خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 

ــه  ــه  ۱ پســر و ۶ دختــر و یــک عیــال ب منحصــر اســت ب

نــام ذیــل : ۱- محمــود میــر ســعیدی ش ش ۱۲ فرزنــد 

ــد 3-  ــعیدی ش ش 77۰۵۵ فرزن ــر س ــه می ۲- صدیق

فاطمــه میــر ســعیدی ش ش 37 فرزنــد 4- مریــم میــر 

ــر ســعیدی  ــد ۵- زهــرا می ســعیدی ش ش ۱478 فرزن

ش ش ۲۶۵ فرزنــد ۶- زهــره میــر ســعیدی ش ش 

ــعیدی ش ش 43۶۶۱  ــر س ــوک می ــد 7- مل ۱۰38 فرزن

ــر  ــی ش ش 8 والغی ــوی مورنان ــر موس ــد 8- منی فرزن

اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا 

در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی 

دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 

نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا  تقدیــم دارد 

واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. رئیــس شــعبه ۱۰ شــورا ی 

حــل اختــاف اســتان اصفهــان 

دادنامه 
ــه  ــه از ناحی ــوی مطروح ــوص دع ــورا (( در خص ))رای ش

ــاغ  ــازار – ب ــان – ب ــاکن اصفه ــی س ــی قه ــم قره ابراهی

قلندرهــا – جنــب ســرای ســتوده  پخــش آســیا بــه 

طرفیــت گــودرز رحیمــی  ف غالــب ســاکن فاورجــان – خ 

امــام – روبــروی  مســجد حجتیــه پوشــاک رحیمــی  بــه 

خواســته مطالبــه مبلــغ ۱78/۵۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت ۲۱ فقره 

چــک فقــره ســفته / چــک ســند شــماره های ۱- ۶۰۲۲۱۲ 

 ۶۰۲۲۱۵  -۵  99۲۶39  -4  ۶۰۲۲۱3  -3  ۶۰۲۲۱4  -۲

-۱۰  ۵۱۶9۲۱ -9  993۰۱۵ -8  993۰3۶ -7  ۶۰۲۲۱۶ -۶

 ۱4  3987۱۰-۱3  3987۱۱-۱۲  3987۰7  -۱۱  3987۰8

 -۱8 3۶۰۵۶۶-۱7 3۶۰۵۶۵ -۱۶ 3987۰9 -۱۵ 3987۰۶

ــک  3۶۰۶۰۰ ۱9-3۶۰۰۵7  ۲۰- 7۶۱4۲۶ ۲۱-7۶۵۰89  بان

ــی  ــک مل ــاه – بان ــک رف ــک – بان ــت بان ــادرات – پس ص

– بانــک ملــت عــادی و مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه به 

شــرح دادخواســت و ضمائــم تقدیمــی نظــر بــه ایــن کــه 

ــان دادرســی  ــده از جری ــه و اطــاع خوان ــاغ اخطاری ــا اب ب

در شــورا حاضــر نگردیــده و نســبت بــه دعــوی مطــروح و 

مســتندات ابــراز شــده از ناحیــه خواهــان هیــچ گونــه ایراد 

و تکذیبــی بــه عمــل نیــاورده و منکــر اصالــت مســتند نیــز 

نشــده و دلیــل و مدرکــی کــه داللــت بــر برائــت ذمــه خــود 

داشــته باشــد اقامــه ننمــوده و دالیــل ارایــه شــده از ســوی 

ــزان  ــه می ــده را ب ــه خوان ــی از اشــتغال ذم ــان حاک خواه

اصــل خواســته دارد . 

بنابــر ایــن شــورا بــا اتفــاق نظــر مســتندا بــه مــواد ۱98 و 

۵۲۲ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی و مــواد 3۰7 و 3۰8 و 

3۰9 و 3۱۱ و 3۱3 قانــون تجــارت خوانــده را بــه پرداخــت 

مبلــغ ۱78/۵۰۰/۰۰۰ ریــال بــا هزینــه دادرســی بابــت اصــل 

خواســته و پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر 

ــغ  ــه مبل ــم دادخواســت ب ــا تقدی رســید ســفته / چــک ی

ــال لغایــت اجــرای  ــل محاســبه در اجــرای احــکام ری قاب

ــرای  ــد و اج ــی نمای ــوم م ــان محک ــق خواه ــم در ح حک

احــکام مکلــف اســت خســارت تاخیــر تادیــه را بــه میــزان 

مبلــغ مرقــوم در حکــم از تاریــخ قیــد شــده احتســاب و از 

خوانــده اخــذ و بــه خواهــان پرداخــت نمایــد. رای صــادره 

غیابــی و ظــرف ۲۰ روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در 

ــف شــعبه ســوم  همیــن شــورا اســت. شــماره :۲۲۱/م ال

مجتمــع شــماره یــک شهرســتان فاورجــان 

 آگهی مزایده اموال غیر منقول 
)اسناد رهنی(

آگهــی  تاریــخ   ۱39۶۰39۰۲۰۰4۰۰۰۰۱9 : آگهــی  شــماره 

و   9۲۰4۰۰۲۰۰4۰۰۰۲۱۰  : پرونــده  شــماره   ۱39۶/۰3/۰9

 9۲۰4۰۰۲۰۰4۰۰۰۲۰9

آگهــی مزایــده پرونده هــای اجرایــی بــه شــماره بایگانــی : 

9۲۰۰۵۱3 و 9۲۰۰۵۱4 شــش دانــگ عرصــه و اعیــان پاک 

ــی از  ــه فرع ــاد و س ــد و هفت ــزارو پانص ــماره دوازده ه ش

پانــزده هــزارو یکصــدو نــود بــه مســاحت ۲۰۲/۵ مترمربــع 

مجــزی شــده از پــاک شــماره 899۰ الــی 973۰ فرعــی 

ــه  ــان ب ــت اصفه ــش ۵ ثب ــع در بخ ــی واق از ۱۵۱9۰ اصل

ــان ســید رضــا خراســانی ،  ــان جــی ، خیاب آدرس : خیاب

بــن بســت فخــر، پــاک ۲۱3 کــد پســتی ۱7439 8۱999 

کــه اســناد مالکیــت آن در صفحــات ۱۰۱ دفتــر 9۶۲ نقلــی 

بــه صفحــه ۵9 دفتــر ۱9 خروجــی بــه شــماره ثبــت 

۱79۵۲4 بــا شــماره چاپــی ۲۵۶۵۰8 و صفحــه ۱۰4 دفتــر 

9۶۲ امــاک نقــل بــه صفحــه ۶۲ دفتــر ۱9 خروجــی بــه 

شــماره ثبــت ۱79۵۲۶ بــا شــماره چاپــی ۲۵۶۵۰9 و طبــق 

ــه ۶۵  ــه صفح ــل ب ــاک نق ــر 8 8۰ ام ــه ۲۲4 دفت صفح

ــا شــماره  ــت ۱49۵9۰ ب ــه شــماره ثب ــر ۱9 خروجــی ب دفت

ــا حــدود  ــت و صــادر شــده اســت ب ــی ۶8933۵ ثب چاپ

ــه  ــه طــول ۱۰/۰۵متــر ب ــوار اســت ب ــه دی ــوار ب : شــمااًل دی

ــه  ــوار اســت ب ــه دی ــوار ب ــی شــرقًا دی ــاک ۱۲۵۶۶ فرع پ

ــًا درب  ــی جنوب ــاک ۱۲۵7۲ فرع ــه پ ــر ب ــول ۲۰/۱۰مت ط

و دیواریســت بــه طــول ۱۰/۱۰ متــر بــه کوچــه بــن بســت 

ــه  ــر ب ــول ۲۰/۱۰ مت ــه ط ــت ب ــوار اس ــه دی ــوار ب ــًا دی غرب

ــق  ــه طب ــدارد ک ــی ن ــوق ارتفاق ــی حق ــاک ۱۲۵74 فرع پ

نظــر کارشــناس رســمی اســکلت ســاختمان دیــوار آجــری 

، تعــداد طبقــات ۱/۵طبقــه ، تعــدا اتــاق خــواب 3 عــدد، 

کــف بــام موزائیــک، نمای ســاختمان ســنگ و ســرامیک، 

کــف حیــاط موزائیــک آشــپزخانه کاشــی زیــر بنــا حــدود 

ــن  ــراژ زمی ــی مت ــاق ضرب ــقف ط ــوع س ــع ن ۱۶۵ مترمرب

ــال  ــدود 3۵ س ــاختمان ح ــت س ــع قدم ۲۰۲/۵۰مترمرب

ــی  ــد ملک ــی باش ــرق و گاز م ــتراکات آب و ب و دارای اش

آقــای محمــد علــی صباغــی خوراســگانی کــه طبــق اســناد 

ــماره  ــای ش ــماره ۱498۰۶ – 87/7/7و متمم ه ــی ش رهن

دفترخانــه   89/۱/۱4-  ۱۵3877 ۱۵۲۶9۲-88/9/۲8و 

اســناد رســمی شــماره ۱۵ اصفهــان در رهــن بانــک ملــی 

ایــران )شــعبه فلکــه فیــض اصفهــان ( واقــع مــی باشــد 

و طبــق اعــام بســتانکار فاقــد بیمــه مــی باشــد از ســاعت 

9 الــی ۱۲ روز یــک شــنبه مــورخ 9۶/4/4 در اداره اجــرای 

ــان هشــت بهشــت  ــع در خیاب ــان واق اسنادرســمی اصفه

شــرقی - چهــارراه اول خیابــان الهــور بــه مزایــده گــذارده 

مــی شــود. مزایــده از مبلــغ پایــه ۶/9۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریــال 

ــه  ــال( شــروع و ب ــون ری ــارد و نهصــد میلی )شــش میلی

هرکــس خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی 

نقــدًا فروختــه مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت 

بدهی هــای مربــوط بــه آب ، بــرق ، گاز اعــم از حــق 

ــه  ــی ک ــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورت انشــعاب و ی

مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهی هــای مالیاتــی 

و عــوارض شــهرداری و غیــره تاتاریــخ مزایــده اعــم از اینکه 

رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده 

ــده در  ــس از مزای ــه پ ــن آنک ــت ضم ــده اس ــده مزای برن

صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای 

فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد مــی گــردد 

ــای  ــه کیمی ــت در روزنام ــک نوب ــی در ی ــن آگه ــًا ای ضمن

ــر  ــورخ 9۶/3/۱7 درج و منتش ــان م ــاپ اصفه ــن چ وط

مــی گــردد و در صــورت تعطیلــی روز مزایــده بــه روز بعــد 

ــت شــرکت در جلســه  ــًا جه ــردد. توضیح ــی گ ــول م موک

ــده  ــن ش ــک تضمی ــی چ ــده ط ــه مزای ــغ پای ــده مبل مزای

ــران در وجــه اداره اجــرای اســناد رســمی  ــی ای ــک مل بان

اصفهــان بــه همــراه تقاضــای کتبــی و ارائه کارت شناســایی 

معتبــر الزامــی اســت. ضمنــًا برنــده مزایــده بایــد کل مبلغ 

ــان روز طــی فیــش  ــت اداری هم ــان وق ــا پای ــد را ت خری

مخصــوص در حســاب اداره ثبــت اســناد و امــاک ســپرده 

نمایــد. / شــماره :8۰۲4/م الــف افســانه اســدی اورگانــی 

ــان رئیــس اداره اجــرای اســناد رســمی اصفه

دادنامه 
 9۶۰997۶837۲۰۰۱۲9  : دادنامــه  شــماره 

 : پرونــده  شــماره   ۱39۶/۰۱/3۱: تنظیــم  تاریــخ 

9۵۰998۶837۲۰۰999شــماره بایگانــی شــعبه :9۵۱۰۱8 

خواهــان: خانــم ســلیمه خادمــی فرزنــد محمــد بــا 

وکالــت آقــای اســفندیار ادیبــی فرزنــد محمــد بــه نشــانی 

ــه ۱۱  ــش کوچ ــی نب ــریعتی غرب ــان ش ــان - خیاب اصفه

4 واحــد   3 رامتیــن  مجتمــع 

ــه  ــد حســینعلی ب ــاد فرزن ــک نه ــای رضــا نی ــده: آق خوان

ــکان ــول الم ــانی مجه نش

خواسته: طاق به درخواست زوجه

گردشــکار : دادگاه بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده ختــم 

ــال و  ــد متع ــتعانت از خداون ــا اس ــام و ب ــیدگی را اع رس

ــد. ــل انشــاء رای مــی کن بشــرح ذی

ســلیمه  خانــم  دادخواســت  خصــوص  در  دادگاه  رای 

خادمــی فرزنــد محمــد بــا وکالــت آقــای اســفندیار ادیبــی 

بــه طرفیــت آقــای رضــا نیــک نهــاد فرزنــد حســینعلی بــه 

ــای ۱ و ۲ و 8 و  ــق بنده ــاظ تحق ــه لح ــاق ب خواســته ط

ــارات  ــق خس ــند ازدواج و مطل ــه س ــای ۱۲ گان 9 از بنده

ــت  ــمی پیوس ــند رس ــی س ــه فتوکپ ــا ماحظ ــی ب دادرس

دادخواســت شــماره ترتیــب 4۶79-۱379/۱۰/۱۰ دفتــر 

ــت از وجــود  ــه حکای ــان ک ــت ازدواج 97 اصفه رســمی ثب

علقــه زوجیــت دائــم بیــن طرفیــن دارد )حســب گواهــی 

شــماره ۱۱73۶۰- ۱39۵/۵/3۰ اداره ثبــت احــوال اصفهــان 

نــام خانوادگــی زوج از عبدلــی مشــکنائی بــه نیــک نهــاد 

تغییــر یافتــه اســت( و بــه موجــب بنــد ب شــرایط ضمــن 

عقــد، ضمــن عقــد نــکاح زوج بــه زوجــه وکالــت باعــزل 

ــا  ــروحه ب ــوارد مش ــه در م ــر داده ک ــل غی ــق توکی ــا ح ب

ــوع  ــاب ن ــس از انتخ ــوز پ ــذ مج ــه دادگاه و اخ ــوع ب رج

طــاق خــود را مطلقــه نمایــد و در صــورت بــذل از طــرف 

ــه ســند  ــد اول از بندهــای دوازدهگان ــد و بن ــول نمای او قب

ــت  ــارت اس ــیده عب ــن رس ــای زوجی ــه امض ــه ب ازدواج ک

ــاه  ــدت ۶ م ــه م ــه زن ب ــوهر از دادن نفق ــتنکاف ش از اس

ــه  ــه نفق ــه تادی ــزام او ب ــوان و عــدم امــکان ال ــه هــر عن ب

و حســب محتویــات کاســه 94۰۱۵4 اجــرای احــکام 

ــخ ۱39۲/9/7  ــان در تاری ــواده اصفه ــعبه ۱۱ دادگاه خان ش

ــان  ــی اصفه ــعبه ۲3 دادگاه عموم ــه 9۱۱7۶3 ش در کاس

اجرائیــه صــادر کــه محکــوم لهــا ســلیمه خادمــی فرزنــد 

ــین  ــد حس ــی فرزن ــا عبدل ــه رض ــوم علی ــد و محک محم

علــی بــوده و محکــوم بــه عبــارت اســت از پرداخــت مبلــغ 

ــه زوجــه کــه حکــم  ــه معوق ــت نفق ــال باب 79/۶۰۰/۰۰۰ ری

ــغ  ــخ 94/۶/۱مبل ــادر و در تاری ــه ص ــوم علی ــب محک جل

ــت از  ــک مل ــال توســط بان ــون و یکصــد هــزار ری دو میلی

حســاب محکــوم علیــه برداشــت شــد و ظاهــرًا در تاریــخ 

ــزار  ــد ه ــون و نهص ــغ دو میلی ــز مبل 94/۱۱/۲8 ۲۰94 نی

ریــال از حســاب محکــوم علیــه توســط بانــک ملــت کســر 

شــد و در تاریــخ ۱39۵/9/۱7مجــددًا بــرگ جلــب محکــوم 

ــکام  ــرای اح ــادره از اج ــی ص ــده و گواه ــد ش ــه تمدی علی

شــعبه ۱۱ خانــواده اصفهــان ثبــت شــده بــه شــماره 83-

ــده  ــت نش ــه پرداخ ــوم ب ــت دارد محک ۱39۶/۱/3۱ حکای

اســت نظــر بــه مراتــب فــوق و اینکــه خوانــده علــی رغــم 

دعــوت در جلســه دادگاه حاضــر نشــده و دفاعــی معمــول 

نداشــته و مســاعی دادگاه و داوران جهــت ســازش زوجین 

مؤثــر واقــع نشــده اســت لــذا تحقــق بنــد اول در قســمت 

عــدم پرداخــت نفقــه محــرز اســت مســتند بــه مــواد ۱۱۱9 

ــوب  ــواده مص ــت خان ــون حمای ــی و ۲۶ قان ــون مدن قان

۱39۱ و لحــاظ نظریــه قاضــی محتــرم مشــاور حکــم بــه 

ــان  ــت در طــاق صــادر خواه ــال وکال ــراز شــرایط اعم اح

مــی توانــد در صــورت بقــا بــر تصمیــم خــود بــا مراجعــه 

بــه یکــی از دفاتــر رســمی ثبــت طــاق و در جهــت اعمــال 

وکالــت مأخــوذه از ناحیــه زوج بــه وکالــت از وی پــس از 

ــد و در صــورت  ــوع طــاق خــود را مطلقــه نمای انتخــاب ن

بــذل از طــرف او قبــول نمایــد ضمنــا خوانــده بــه اســتناد 

مــواد ۵۱۵ و ۵۱9 قانــون آییــن دادرســی مدنــی محکــوم 

بــه پرداخــت مبلــغ ۵/478/۰۰۰ ریــال خســارت دادرســی 

ــته  ــوارد خواس ــایر م ــد در س ــی باش ــان م ــق خواه در ح

ــی  ــق آن محــرز نم ــده تحق ــات پرون ــه محتوی ــا ماحظ ب

باشــد جهیزیــه در تصــرف زوجــه اســت فرزنــد مشــترک 

بالــغ اســت موضــوع حضانــت وی منتفــی اســت خواهــان 

بیــان داشــته در خصــوص مهریــه و نفقــه و اجــرت المثــل 

ــکاح در  ــد و ســایر حقــوق مالــی ناشــی از ن و نفقــه فرزن

ایــن پرونــده نیــاز بــه اتخــاذ تصمیــم نیســت بدیهی اســت 

رعایــت شــرایط صحــت شــرعی و قانونــی اجــرای صیغــه 

طــاق عهــده مجــری آن اســت ارائــه گواهــی پزشــکی ذی 

ــت  ــرای ثب ــدم آن ب ــا ع ــن ی ــورد وجــود جنی صــاح در م

ــار حکــم طــاق شــش  طــاق الزامــی اســت مــدت اعتب

ــای  ــا انقض ــی ی ــاغ رای فرجام ــخ اب ــس از تاری ــاه پ م

ــت  ــی اس ــت رای غیاب ــی اس ــام خواه ــت فرج مهل

ظــرف مهلــت بیســت روز از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی 

در ایــن دادگاه و ســپس ظــرف مهلــت بیســت روز از تایــخ 

انقضــای مهلــت واخواهــی قابــل

تجدیدنظرخواهــی در محاکــم تجدیدنظــر اســتان اصفهــان 

ــت  ــای مهل ــخ انقض ــت روز از تاری ــت بیس ــرف مهل و ظ

ــی  ــی در دیوانعال ــام خواه ــل فرج ــی قاب تجدیدنظرخواه

ــت. / ض ــور اس کش

شماره :7۱۰۱/م الف 

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه خانواده اصفهان

عبدالمجید رشیدی

مفاد آراء
ــه  ــن نام ــاده ۱3 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــی موضــوع م آگه

قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  و اراضــی و 

ســاختمان های فاقــد ســند رســمی 

ــون  ــوع قان ــای موض ــات / هیات ه ــادره هی ــر آراء ص براب

تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های 

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه 

بامعــارض  و  مالکانــه  تصرفــات  اصفهــان  مرکــزی 

متقاضیــان محــرز گردیــده اســت. لــذا مشــخصات 

ــه  ــر ب ــرح زی ــه ش ــا ب ــورد تقاض ــاک م ــان و ام متقاضی

منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهی 

ــه صــدور  ــی کــه اشــخاص نســبت ب مــی شــود در صورت

ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند. مــی 

تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 

ــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل  اعتــراض خــود را ب

تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از 

تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مرجــع 

ــد.  ــم نماین ــی تقدی قضای

ردیــف ۱- برابــر رای شــماره ۱39۶۶۰3۰۲۰۲3۰۰۰۲۵4مورخ 

ــه  ــی     ب ــی اصفهان ــای ابوالقاســم هال ۱39۶/۰۲/3۱ آق

شــماره شناســنامه 49۲8۰ کدملــی ۱۲8۱۵898۶۱ صــادره 

از اصفهــان  فرزندابراهیــم نســبت بــه 44 ســهم مشــاع از 

7۲ ســهم ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 

۱87/7۲ متــر مربــع مفــروزی از پــاک شــماره ۲48۱ – 

اصلــی   واقــع در بخــش 3 ثبــت اصفهــان کــه قســمتی 

ــع الواســطه از  ــداری از آن م ــه طــور رســمی و مق از آن ب

عصمــت عبادتــی اصفهانــی خریــداری گردیــده اســت. 

ردیــف ۲- برابر رای شــماره ۱39۶۶۰3۰۲۰۲3۰۰۰۲۵۵مورخ 

۱39۶/۰۲/3۰ خانــم ســکینه مارانــی     بــه شــماره 

از  ۱۲8397۲484صــادره  کدملــی   ۱۶8 شناســنامه 

ــهم  ــه ۲8 س ــبت ب ــی نس ــد عل ــد محم ــان  فرزن اصفه

مشــاع از 7۲ ســهم ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 

مســاحت ۱87/7۲ متــر مربــع مفــروزی از پــاک شــماره 

ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 3 ثب ــی واق ۲48۱  - اصل

ــده اســت. ــه محــرز گردی در ازای مالکیــت مشــاعی اولی

بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

ــت صــادر  ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب وصــول اعت

خواهــد شــد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱39۶/3/۱7

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱39۶/4/۱ 

شماره : 74۲۲/ م الف 

امیــر حســین صفائــی - رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و 

امــاک مرکــزی اصفهــان



پیشهناد فیلم

چهارشنبهسوری

کارگردان: اصغر فرهادی
نویسنده: مانی حقیقی، اصغر فرهادی

حمیــد  علیدوســتی،  ترانــه  تهرانــی،  هدیــه  بازیگــران: 
فرخ نــژاد، پانتــه آ بهــرام، هومــن ســیدی، ســحر دولتشــاهی 

ــریفیان ــاد ش ــرام، بهش ــران مه مه
 خالصهداستانفیلم

ــی  ــردم مشــغول خانه تکان ــه م ــد اســت و هم ــک عی نزدی
ــام  ــه ن ــی ب ــر جوان ــو هســتند. دخت و اســتقبال از ســال ن
»روح انگیــز« کــه خــود را آمــاده ازدواج می کنــد، روز 
چهارشنبه ســوری بــرای کار بــه خانــه خانــواده ای متوســط 

می شــود.  وارد 
ــای  ــراه غوغ ــه هم ــه ب ــز خان ــش و غم انگی ــای پرتن فض
انفجــار ترقه هــای چهارشنبه ســوری فضایــی بی ثبــات 
ــی(   ــه تهران ــژده )هدی ــت. م ــود آورده  اس ــه وج ــاآرام ب و ن
خانــم خانــه، در هیئتــی ســراپا ســیاه و بــا حرکاتــی 

ــب دارد.  ــی غری ــی، حالت عصب
ــژاد( و زن  ــد فرخ ن ــود )حمی ــر خ ــه همس ــه رابط ــژده ب م
همســایه )پانتــه آ بهرام( مشــکوک شــده و زندگــی خانواده 
در آســتانه نابــودی اســت. دســت آخــر مــرد بــه ظاهــر در 
ــد آشــتی  ــه می شــود و پیــش از عی نظــر همســرش تبرئ
می کننــد؛ هرچنــد تنهایــی و دوری آدم هــای قصــه ادامــه 

خواهــد داشــت.
از نــکات بــارز فیلــم »چهارشنبه ســوری« اســتفاده درســت 
از اشــیای صحنــه در انتقــال مفهــوم اســت. زنــگ خــراب 
شیشــه شکســته، الســتیک پنچــر، خانــه بــه هــم ریختــه 
)کــه بــه کمــک روحــی اندکــی ســامان می یابــد(، آیینه هــا 
آیینــه کوچــک تــوی دستشــویی اول فیلــم، بازتــاب شــهر 
روی شیشــه اتوبــوس در ســکانس تیتــراژ، آیینــه آسانســور 

و از همــه بهتــر آیینــه جلــوی در ورودی اســت. 
همچنیــن اســتفاده از لباس هــای رنگیــن بــرای »روحــی« 
و لبــاس ســیاه بــرای »مــژده«، اســتفاده از فنــدک بــا یــک 
ملــودی دیجیتالــی کــه بــه هنــگام آتــش گرفتــن نواختــه 
ــگر  ــه آرایش ــدک در خان ــا فن ــی ب ــورد روح ــود، برخ می ش
بــه یــادگار گذاشــتن آن نــزد مرتضــی و لــو رفتــن تمامــی 
ــرای  ــنا ب ــودی آش ــان مل ــدن هم ــنیده ش ــا ش ــرا ب ماج
»روحــی« در فصــل آخــر فیلــم یــا نمونه هایــی مثــل 
ــه  ــرد، هم ــی م ــیدن های پی درپ ــیگار کش ــر، س ــوی عط ب

ــن راستاســت. در همی

حرف و نقل

ــون  ــر، بازیگــر ســینما و تلویزی ــن ناصرنصی رامی
گفــت: جــای فیلــم کــودک در ســینمای مــا بســیار 
خالــی اســت و رســالت اصلــی جشــنواره فیلــم 

ــاز اســت. ــن نی ــع ای ــودک، رف ک
ــداد«  ــی در بغ ــار اصفهان ــینمایی »چه ــم س فیل
ــر  وارد ســینمای خانگــی شــد. بازیگرانــی چــون اکب
عبــدی، نســرین مقانلــو، ارژنــگ امیرفضلــی، قاســم 
ــایار راد،  ــان، خش ــر دهق ــان، جعف ــا بابائی زارع، کیمی
احســان  مقامــی،  محمــود  مهیمــن،  پوراندخــت 
فدایــی، ســیروس کهوری نــژاد، آرش شاه ســنایی 
و... در ایــن فیلــم ســینمایی ایفــای نقــش کرده انــد.

ــاس  ــاد عب ــد زنده ی ــب تول ــاه در ش 31 خردادم
کیارســتمی، تماشــاخانه پــارس و ســینمای »هنــر و 
تجربــه« در کرمــان افتتــاح می شــود. گفتنــی اســت 
نمایــش فیلم هــای »هنــر و تجربــه« در کرمــان 
بــا مســتند »۷۶ دقیقــه و 1۵ ثانیــه بــا عبــاس 
کیارســتمی« ســاخته ســیف هللا صمدیــان آغــاز 

می شــود.
حســین مهــدوی، سرپرســت صداگذاری انیمیشــن 
ســینمایی »فیل شــاه« از انجــام بخشــی از صداگــذاری 
ــا در  ــروه هنرپوی ــینمایی گ ــول س ــن محص جدیدتری

آمریــکا خبــر داد.
ســینا راســتگو، کارگــردان نمایــش »دشــمن 
ــر نمایشــی  ــن اث ــرد در اجــرای ای ــوان ک ــردم«، عن م
ــی و صرفــا سیاســی  از تاکیــد روی مابه ازاهــای ایران

ــت. ــرده اس ــن دوری ک ــدن مت دی
ــادر«  ــای م ــر پ ــده »زی ــی، تهیه کنن ــب تقوای زین
دربــاره ارتبــاط دو شــخصیت »آتنــه« و »خلیــل« در 
ــر  ــا تعبی ــدی از آن ه ــی و ب ــر خوب ــه تصوی ســریال ک
شــده اســت، بیــان کــرد کــه ایــن ارتبــاط خیــر و شــر 

مطلــق نیســت.
ــک  ــه گرافی ــوتان عرص ــواری از پیشکس ــرج ان ای
ــاری  ــرفت بیم ــر پیش ــاه در اث ــح روز 1۵ خردادم صب

ــت. ــون درگذش پارکینس
تهیــه  از  پیــش  مراحــل  از 1۷ ســال  پــس  
دن  »مــردی کــه  پردردســر  پــروژه  فیلمبــرداری 
ــام باالخــره  ــری گیلی کیشــوت را کشــت« ســاخته  ت

ــت. ــیده اس ــان رس ــه پای ب
هاشــم میرزاخانــی با حکم احســان محمدحســنی 
ــر  ــح، مدی ــت فت ــی روای ــاد فرهنگ ــل بنی ــر عام مدی
ــدس  ــاع مق ــاب و دف ــینمای انق ــن س ــل انجم عام

شــد.
گــروه ســازندگان فیلــم ســینمایی »آشــوب« بــه 
ــه ای  ــا انتشــار بیانی ــم راســت گفتار ب ــی کاظ کارگردان
ــم در ســینماهای کشــور  ــن فیل ــران ای ــان اک ــه پای ب

ــد. اعتــراض کردن
»آل پاچینــو« در یــک ســریال جدیــد در نقــش 
مربــی فوتبــال آمریکایــی مقابــل دوربین مــی رود. در 
ایــن ســریال کــه بــرای شــبکه تلویزیونــی »HBO« و 
ــری لوینســون« ســاخته می شــود  ــی »ب ــه کارگردان ب
مربــی  پاترنــو«  »جــو  نقــش  در  پاچینــو«  »آل 
معــروف تیــم فوتبــال آمریکایی دانشــگاه پنســیلوانیا 

ــرد. ــد ک ــی خواه نقش آفرین

کوتاه اخبار 
اظهاراتکمالتبریزی

درباره»خیابانهایآرام«
ایــن روزهــا بــا توجــه بــه دســتور وزیــر ارشــاد مبنــی 
ــکل دار  ــای مش ــش فیلم ه ــف نمای ــن تکلی ــر تعیی ب
ــا،  ــن فیلم ه ــی ای ــرای بررس ــه ای ب ــکیل کمیت و تش
و  می شــود  بــرده  نــام  مختلفــی  فیلم هــای  از 
ــه  ــی ک ــامی فیلم های ــان اس ــد در می ــد دی ــال بای ح
ــم  ــون فیل ــود، همچ ــرده می ش ــا نامب ــر از آن ه کمت
»خیابان هــای آرام« کمــال تبریــزی، ایــن فیلــم چــه 
ــال  ــت؟ کم ــد داش ــران خواهن ــرای اک ــتی ب سرنوش
ــه  ــن هم ــر م ــه نظ ــت: »ب ــاره گف ــزی در این ب تبری
ــد  ــش خواهن ــل نمای ــی روزی قاب ــای توقیف فیلم ه
بــود و بــه قــول معــروف دیــر و زود دارنــد امــا 
ســوخت و ســوز ندارنــد! گرچــه دیرکــرد بیــش از حــد 
ــودن  ــه روز ب ــد از ب در صــدور مجــوز نمایــش می توان
ــدوارم  ــورت امی ــر ص ــد؛ در ه ــم بکاه ــون فیل مضم
ــز در  ــای آرام« نی ــم »خیابان ه ــه فیل روزی برســد ک
کنــار ســایر فیلم هــای توقیفــی امــکان نمایــش پیــدا 
کنــد. نکتــه عجیــب و در خــور تأمــل بــرای مــن ایــن 
ــش  ــازه نمای ــی اج ــی توقیف ــی فیلم ــه وقت اســت ک
ــی  ــه باعــث و بان ــرادی ک ــا اف ــرد ی ــد، ف ــدا می کن پی
ــدان  ــود و وج ــا خ ــد ب ــت بوده ان ــن ممانع ــی ای اصل
ــی  ــوان فیلم ــاید روزی بت ــد! ش ــه می کنن ــود چ خ
ــه شــرطی  ــا ســاخت؛ ب ــف فیلم ه ــاره توقی ــم درب ه
کــه دوبــاره آن را هــم توقیــف نکننــد! در هــر صــورت 
بایــد دعــا کــرد خداونــد بــه افــراد درگیــر بــا فرهنــگ 

ــد.« آخریــن خبــر ــر ســعه صــدر بده و هن

»اصلونسل«نقاشان
بهنمایشدرمیآید

از  نمایشــگاهی  دارد  قصــد  »ژالــه«  گالــری 
ــود  ــنی خ ــه 40 س ــه ده ــی ک ــی های هنرمندان نقاش
را می گذراننــد، بــا عنــوان »اصــل و نســل« برپــا 
ــان  ــاه، میزب ــه 1۹ خردادم ــری جمع ــن گال ــد. ای کن
ــه  ــه ده ــی ک ــی های هنرمندان ــگاهی از نقاش نمایش
چهــل ســنی خــود را می گذراننــد، همچــون رضــا 
افســری، حمید پوربهرامی، خســرو خســروی، ســعید 
روانبخــش، رضــا رینــه ای، فــرح سیدابوالقاســم 
ــی  ــن نوران ــان و امی ــرا کاوی ــکری، میت ــوان عس کی

ــود.  ــد ب خواه
ــن  ــگاه »ای ــن نمایش ــدگان ای ــام برگزارکنن ــق اع طب
نســل از هنرمنــدان نقــاش در فضایــی متأثر از شــروع 
ــا،  ــم گالری ه ــداد ک ــع تع ــی و بالطب ــگ تحمیل جن
هنرهــای  حیطــه  در  رونــق  کــم  فعالیت هــای 
تجســمی و در نهایــت شــرایط بــد اقتصــادی فعالیــت 
ــن  ــوع ای ــد. مجم ــاز کردن ــه آغ ــن عرص ــود را درای خ
شــرایط ســبب شــد تــا بســیاری از نقاشــان مســتقِل 
ایــن نســل در ایــن دوره بــرای کســب درآمــد و گــذران 
زندگــی بــه مشــاغل جانبــی مرتبــط یــا غیرمرتبــط بــه 
هنــر مشــغول شــوند و عــده ای بــه آمــوزش در مراکــز 
خصوصــی، مــدارس و دانشــگاه ها و عــده ای نیــز بــه 

ــد.« هنرنامــه ــک و .... روی آورن ســینما و گرافی

تئاتر

»تایکبشمار«درلهستاندرخشید
ــزه  ــده ۲ جای ــام«، برن ــاس تم ــر »ی ــروه تئات ــر گ ــک بشــمار« اث ــا ی نمایــش »ت
ــری، سرپرســت  ــر »والیــس« کشــور لهســتان شــد. زهــرا صب از جشــنواره معتب
ــن  ــی ای ــور جهان ــه حض ــن تجرب ــاره جدیدتری ــام«، درب ــاس تم ــر »ی ــروه تئات گ
گــروه گفــت: در جدیدتریــن تجربــه حضــور بین المللــی گــروه، نمایــش »تــا یــک 
بشــمار« را در ســی امین دوره جشــنواره رقابتــی »والیــس« در کشــور لهســتان بــه 
صحنــه بردیــم کــه در بخــش رقابتــی ایــن جشــنواره، 14 نمایــش از کشــورهای 

مختلفــی نظیــر روســیه، آلمــان، لهســتان، ایتالیــا و اســپانیا حضــور داشــتند. 
وی دربــاره محوریــت جشــنواره »والیــس« لهســتان توضیــح داد: بنــا بــر گفتــه 
جاروســاو انتونیــوک، مدیــر جشــنواره والیــس، محــور جشــنواره امســال مــروری 
بــر شــرایط بشــر بــود و تمــام نمایش هــا بــا توســل بــه اســاطیر و داســتان های 
ــه  ــه شــرایط و مشــکات در زندگــی آدمــی پرداخت ــل لمــس، ب افســانه ای و قاب

بودنــد. 
کارگــردان نمایــش »تــا یــک بشــمار« دربــاره بازخــورد حضــور ایــن اثــر نمایشــی 
در جشــنواره »والیــس« لهســتان گفــت: در بخــش رقابتــی ایــن جشــنواره، هــر 
اثــر تنهــا یــک اجــرا داشــت و مــا هــم یــک اجــرا داشــتیم. خوشــبختانه بازخــورد 
ــا  مخاطبــان، منتقــدان و هنرمنــدان حاضــر در ایــن جشــنواره بعــد از اجــرای »ت
یــک بشــمار« بســیار عالــی بــود. صبــری در پایــان عنــوان کــرد: نمایــش »تــا یک 
ــتان  ــس« لهس ــی »والی ــنواره بین الملل ــی امین جش ــد در س ــق ش ــمار« موف بش

جایــزه اول کارگردانــی و جایــزه طراحــی نمایــش را دریافــت کنــد.  مهــر

سینما

»حرفهایدرگوشی«،فیلمیزنانهاست
مهــدی گلســتانه، کارگــردان ســینما، فیلــم جدیــدش را بــا نــام »حرف هــای در 

گوشــی« بــا محوریــت زنــان در تابســتان می ســازد. 
ــه  ــدام ب ــی اق ــت: به تازگ ــای خــود گف ــن فعالیت ه ــاره جدیدتری گلســتانه درب
ــک  ــر ی ــن اث ــم. ای ــای در گوشــی« کرده ای ــه ســاخت »حرف ه ــت پروان دریاف
ملــودارم اجتماعــی بــه قلــم حســین نمــازی اســت کــه برعکــس فیلــم قبلــی 
مــن بــا عنــوان »نقطــه کــور« کــه در بســتر خانــواده روایــت می شــد، در بســتر 

ــد.  ــاع و در ســطح شــهر رخ می ده اجتم
را خانم هــا تشــکیل می دهنــد  اثــر  ایــن  بازیگــران  بیشــتر  افــزود:   وی 
ــت.  ــور اس ــم زن مح ــک فیل ــی«، ی ــای در گوش ــم »حرف ه ــم بگوی و می توان
ــی را  ــران اصل ــا بازیگ ــه تقریب ــرد دارد ک ــر م ــر زن و 3 بازیگ ــر ۹ بازیگ ــن اث ای

ــته ایم.  ــرارداد نبس ــا ق ــا آن ه ــوز ب ــا هن ــم؛ ام ــخص کرده ای مش
گلســتانه بــا اشــاره بــه اینکــه بــه محــض دریافــت پروانــه ســاخت شــروع بــه 
ــی  ــم تابســتان زمــان خوب ــوان کــرد: فکــر می کن ــد، عن ــم می کنن ســاخت فیل
بــرای فیلمبــرداری »حرف هــای در گوشــی« اســت. دربــاره فیلمنامــه ایــن اثــر 
ــودم. در آن زمــان  ــده ب هــم بایــد بگویــم کــه مــن مدت هــا پیــش آن را خوان
حســین نمــازی قصــد داشــت »حرف هــای در گوشــی« را بســازد؛ امــا پــس 
از مدتــی آن را بــه کنــاری گذاشــت و بــه ســاخت »آپاندیــس« مشــغول شــد؛ 
بنابرایــن مــن فیلمنامــه »حرف هــای در گوشــی« را از او خریــدم و تصمیــم بــه 

ســاخت آن گرفتــم. ایســنا

موسیقی

کوارتت»شهرزاد«،آثارخیامرااجرامیکند
ــای  ــن فعالیت ه ــریح تازه تری ــده، در تش ــاز و نوازن ــام، آهنگس ــیار خی هوش
خــود از برگــزاری یــک کنســرت از آثــارش توســط کوارتــت »شــهرزاد« در اوایــل 

شــهریورماه ســال جــاری خبــر داد. 
اشــاره  بــا  موســیقی،  مــدرس  و  نوازنــده  آهنگســاز،  خیــام،  هوشــیار 
برنامه ریزی هــای  طبــق  داد:  توضیــح  فعالیت هایــش  تازه تریــن  بــه 
انجام گرفتــه اواخــر مــرداد یــا اوایــل شــهریورماه امســال، کنســرتی از آثــار مــن 
توســط کوراتــت »شــهرزاد« بــه نوازندگــی تینــا جامه گرمــی، نــگار نــوراد و دو 
نوازنــده دیگــر در تــاالر وحــدت تهــران برگــزار می شــود. ایــن کنســرت در ادامــه 
همکاری هــای گذشــته ام بــا کوارتــت »شــهرزاد« اســت کــه از ســال ها پیــش 
ــان  ــه مخاطب ــر ب ــا شــکل اجرایــی کامل ت ــار ب ــون انجــام گرفتــه و ایــن ب تاکن

ارائــه می شــود. 
وی ادامــه داد: همــکاری مــن بــا کوارتــت »شــهرزاد« بــه چندیــن ســال پیــش 
بازمی گــردد کــه بــا نوازنــدگان آن نیــز همــکاری مســتمری داشــتم؛ بــه طــوری 
کــه طــی ایــن مــدت ایــن گــروه بعضــی از آثــارم را در کنســرت های گذشــته 
ــه همــت موسســه  ــه ب ــش  رو ک ــر حــال در کنســرت پی ــه ه ــد. ب اجــرا کردن
آفرینــش هنــر »بارانــا« برگــزار می شــود، مجموعــه ای از آثــار مــن بــا ســازهای 
زهــی در قالــب ترکیبــات مختلــف تریــو، دوئــت و کوارتــت و در نهایــت قطعــه 
ــه  ــی ب ــن در بخش های ــه م ــود ک ــرا می ش ــتر اج ــا ارکس ــی« ب ــه رنگ »شیش

عنــوان نوازنــده پیانــو حضــور پیــدا می کنــم. موســیقی مــا
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زهرا نصیریگروه فرهنگ

جوانــان  جملــه  از  مقدم دوســت  هــادی 
خــوش ذوق دهــه ۵0 در تهــران اســت کــه فعالیــت 
ــال  ــی از س ــام کارگردان ــود را در مق ــینمایی خ س
ــرد و از  ــاز ک ــم« آغ ــب زخ ــم »چس ــا فیل 138۹ ب
ــی و  ــای تلویزیون ــون در مجموعه ه ــان تاکن آن زم
ســینمایی بــه عنــوان نویســنده، دســتیار کارگــردان، 
کارگــردان و مــدرس فیلمنامه نویســی بــه فعالیــت 

ــت. ــغول اس مش
مقدم دوســت از جملــه فیلمنامه نویســان مســتقل 
ــه  ــندگی ب ــار نویس ــه در کن ــی رود ک ــمار م ــه ش ب
حرفــه کارگردانــی هــم رغبت نشــان داد و توانســت 
در ایــن زمینــه خیلــی زود جــای خــود را بــاز کنــد. 
برخــی هــادی مقدم دوســت را بــه نــام آقــای 
ــم  ــنده ه ــای نویس ــردان و آق ــای کارگ ــد، آق منتق
تعبیــر کرده انــد. فعالیــت ســینمایی مقدم دوســت 
در مقــام کارگردانــی از ســال 138۹ بــا فیلــم 
»چســب زخــم« آغــاز شــد و همــکاری مشــترک 
و موفــق او بــا حمیــد نعمــت هللا درنــگارش آثــاری 
ــریال  ــر« و س ــه مه ــر ب ــی«، »س ــون »بی پول چ
»وضعیــت ســفید«، همچنیــن نــگارش فیلمنامــه 
ــاخته های  ــا س ــد ت ــب ش ــظ« موج ــش غلی »آرای
وی  و  بدرخشــد  بســیاری  جشــنواره های  در  او 

را کاندیــدای دریافــت جوایــزی چــون دیپلــم 
ــی( در بیســت  ــه )بی پول ــن فیلمنام افتخــار بهتری
ــم فجــر، ســیمرغ  ــن دوره جشــنواره فیل و هفتمی
ــر( در  ــه مه ــر ب ــی )س ــن کارگردان ــن بهتری بلوری
ــنواره  ــن دوره جش ــی و یکمی ــو س ــگاه ن ــش ن بخ
ــاب  ــان انق ــزه گفتم ــن جای ــر و دومی ــم فج فیل
ــی  ــش کارگردان ــن بخ ــیمرغ بلوری ــامی و س اس

ــو کــرد.  ــگاه ن ن
ایــن هنرمنــد نام آشــنای کشــورمان کــه نویســندگی 
»شــعله ور«،  چــون  تلویزیونــی  مجموعه هــای 
»هیهــات« و »تولــدی دیگــر« را بــر عهــده داشــته، 
ــن  ــری دهمی ــر هن ــوان دبی ــه عن ــته ب ــال گذش س
جشــنواره »فیلــم کوتــاه دینــی رویــش« منصــوب 
ــم را  ــنواره های فیل ــیاری از جش ــد و داوری بس ش
عهــده دار بــوده اســت. بــا نگاهــی بــه آثــار هــادی 
مقــدم می تــوان دریافــت کــه نــگاه ایــن کارگــردان 
ــم  ــا و ســبک های فیل ــه ژانره ــه ب و نویســنده البت
دینــی بســیار نزدیــک اســت و وی کــم و بیــش در 
آثــار خــود بــه ایــن مســئله رغبــت زیــادی نشــان 
ــمت  ــه س ــچ گاه ب ــه هی ــنده ای ک ــد. نویس می ده
شــوخی های نــازل و ســطحی نمــی رود، بــه ورطــه 
شــعار نمی افتــد و در عیــن حــال کمدی هــای 
و  پرمحتــوا  دوست داشــتنی،  شــدت  بــه 
ســرگرم کننده ای را هــم خلــق می کنــد؛ تــا جایــی 

کــه بــه نوعــی او را می تــوان از پرچــم داران کمــدی 
اخاقــی و البتــه مخاطب پســند ایــن روزهــای 
ــادی  ــا ه ــت. ب ــران دانس ــون ای ــینما و تلویزی س
ــه  ــه در ادام ــی داشــتیم ک مقدم دوســت گفت وگوی

می خوانیــد.
 تعریفشماازفیلمدینیچیست؟

بــه عقیــده مــن فیلــم دینــی، یــک ژانــر ســینمایی 
ــال  ــتای اعم ــه در راس ــت ک ــی اس ــت؛ فیلم نیس
ــی نیســت  ــن، موضوع ــرد و دی ــرار می گی ــی ق دین
ــود  ــعائر نم ــن و ش ــوزه آیی ــک ح ــا در ی ــه تنه ک
فرهنــگ،  در حوزه هــای  دیــن  باشــد.  داشــته 
ــی  ــود دارد؛ یعن ــاد و... نم ــت، اقتص ــر، سیاس هن
وقتــی می گوییــم فیلــم اجتماعــی، می توانیــم 
ــی  ــیم. وقت ــته باش ــی داش ــی دین ــم اجتماع فیل
اقتصــادی،  موضــوع  بــا  فیلمــی  می گوییــم 
بســازیم.  دینــی  اقتصــادی  فیلــم  می توانیــم 
بســیاری از ســوژه ها و موضوعــات می توانــد در 

ــرد.  ــرار بگی ــی ق ــم دین ــوزه فیل ح
ــم  ــی می خواهی ــا وقت ــه م ــن اســت ک موضــوع ای
فیلــم دینــی بســازیم، ماننــد ایــن باشــد کــه 
می خواهیــم یــک عمــل دینــی انجــام دهیــم. بــه 
طــور خاصــه اگــر موقــع ســاخت فیلــم مثــل یــک 
ــی  ــان دین ــم، فیلمم ــار کنی ــر و رفت ــلمان فک مس

می شــود.
 ارتباطمیانفعاالنهنریو

مجموعههایدینیچگونهاست؟
ــه  ــع ب ــه راج ــی ک ــی و انجمن های ــز مطالعات مراک
رســانه ها بــه مطالعــه مشــغول هســتند بایــد 
در حــوزه محتــوای  را  و حضــور خــود  ارتبــاط 
ــا  ــود را ب ــات خ ــرده و ارتباط ــر ک ــری پررنگ ت هن
مراکــز رســانه ای در زمینــه جایــگاه محتــوا در 

کننــد.  تنگاتنگ تــر  فیلمنامه نویســی 
وقتــی شــخصیت پردازی و ماجرانویســی جــزو 
ــوا هــم جــزو  فیلمنامه نویســی اســت، پــس محت
ــل  ــک اص ــوان ی ــه عن ــت و ب ــی اس فیلمنامه نویس
ــود.  ــرف زده ش ــد ح ــه آن بای ــع ب ــوع راج ــن ن ای
ایــن مباحــث نظــری خیلــی کنــد و خیلــی ســخت 
ــن و  ــف و تدوی ــی تألی ــا وقت ــل می شــود؛ ام منتق

ــد. ــتفاده می کنن ــه اس ــود، هم ــه می ش عرض

 بهنظرشمابادرنظرگرفتنچه
پارامترهاییمیتوانبرایوضعیت

اقتصادیسینمایایرانآیندهبهتریرا
رقمزد؟

ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــان از ارکان ــم، ذوق و ایم عل
ــام  ــرای انج ــی ب ــت؛ یعن ــری الزم اس ــر کار هن ه
یــک فعالیــت هنــری مــا بایــد هــم از ذوق هنــری 
برخــوردار باشــیم، هــم دانــا باشــیم و هــم بــه کاری 

ــیم.  ــته باش ــان داش ــم، ایم ــام می دهی ــه انج ک
اگــر یــک فیلــم بــدون اعتقــاد یــا اعتقاد ســاختگی 
ســاخته شــود، فقــر دانایــی از فیلــم کامــا معلــوم 
می شــود و اشــکاالتی مثــل شــعارزدگی و ســطحی 

بــودن بــه فیلــم وارد می شــود. 

هنرمنــد بایــد بــر اســاس دغدغه هــای خــود 
و برخــورد خــود بــا ســوژه دســت بــه خلــق 
ــروع  ــت و ش ــک پرداخ ــه ی ــت ک ــد و اینجاس بزن
ــی  ــگاه کل ــک ن ــا در ی ــد؛ ام ــاق می افت ــوب اتف خ
بایــد بگویــم کــه امــروز فیلم هــای ســینمایی 
نمی تواننــد مخــارج خــود را تأمیــن کننــد. ســینما 
نگــران معــاش خــود اســت. وقتــی ســینما نگــران 
دخــل و خــرج خــودش اســت، نمی توانــد کارهــای 

ــد.  ــام ده ــود را انج ــم خ مه
از طرفــی دیگــر بلندپروازی هــا و زیاده خواهی هایــی 
وجــود دارد کــه باعــث می شــود ســینما نتوانــد بــا 
قناعــت رفتــار کنــد. بــه نظــرم مشــکل اقتصــادی 
ــی  ــل تامل ــدی و قاب ــکل ج ــران، مش ــینمای ای س

اســت.

 بهنظرشمایکفیلمنامهنویسباید
بهچهاموریتوجهکند؛طبیعت،روابط

آدمهایا...؟بهطورکلیباآموزش
میتوانیکنفررافیلمنامهنویسخوبی

کردیابهاستعدادذاتینیازاست؟
ــی  ــه فیلمنامه نویس ــید ک ــته باش ــه داش ــد توج بای
وقتــی  یعنــی  اســت؛  رشــته ای  بیــن  حــوزه 
فیلمنامــه می نویســید بایــد تســلط بــر روانشناســی، 
جامعه شناســی و بســیاری حوزه هــای دیگــر داشــته 
ــه  ــتاد هم ــر اس ــس اگ ــک فیلمنامه نوی ــید. ی باش
ــل  ــد اه ــم بای ــت ک ــت، دس ــته ها نیس ــن رش ای
ــا آمادگــی  ســر درآوردن از همــه رشــته ها باشــد ی
مشــورت گرفتــن از رشــته های مختلــف را داشــته 

باشــد. 
وقتــی فیلمنامه نویــس آمادگــی ورود بــه عرصه هــای 
مختلــف را داشــته باشــد، دارای قــدرت مشــاهده 
وســیع تر و همــراه بــا قــدرت تحلیــل بیشــتر 
شــدن  عمیق تــر  بــه  همیــن  و  می شــود 

می کنــد. کمــک  فیلمنامــه اش 
ــل مشــاهده  ــد اه ــم بای ــس ه ــک فیلمنامه نوی  ی
ــا  ــتن ب ــر نوش ــیع. اگ ــه وس ــم مطالع ــد و ه باش
روحیــات و خلقیــات مــردم متناســب باشــد و 
ــته،  ــا گذاش ــتن پ ــه در وادی نوش ــردی ک ــر ف اگ
اســتعداد داشــته باشــد، ترکیــب ایــن دو می توانــد 
ــس  ــا فیلمنامه نوی ــر واقع ــک نف ــا ی ــد ت  کمــک کن

شود.
ــری در  ــیوه  موث ــی ش ــری و همراه ــیوه مربیگ  ش
ــی و  ــیوه های کارگاه ــه ش ــت؛ ن ــه اس ــن زمین ای

ــه ای. جلس
 بهنظرجنابعالیتاچهحدفیلمنامه

درساختفیلمکوتاهمؤثراست؟
ــد آن را  ــدازه اش نمی توان ــم اســت و ان ــم، فیل  فیل
از کســوت فیلــم بــودن خــارج کنــد؛ بــه هــر حــال 
فیلــم در هــر انــدازه ای باشــد، طبعــا فیلمنامــه آن 

هــم مهــم اســت. 
ــم  ــر می خواهی ــیم اگ ــته باش ــر داش ــد در نظ بای
ــم  ــاش کنی ــد ت ــم، بای ــو برداری ــه جل ــی رو ب گام
بــه تعریفــی درســت بــه همــراه شــناخت کافــی و 

ــیم. ــن آن برس ــینما و مضامی ــی از س واف

ــر  ــز »زی ــه طن ــی مجموع ــگارش و طراح ــان از ن ــران غفوری مه
مجموعــه  در  حضــورش  پایــان  از  پــس  شــهر«  آســمان 
»پنچــری« کــه ایــن روزهــا در آن ایفــای نقــش می کنــد، خبــر 

داد. 
ایــن بازیگــر و کارگــردان دربــاره  رونــد ســاخت مجموعــه »زیــر 
آســمان شــهر« توضیــح داد: پــس از مجموعــه »پنچــری« بــه 
ســراغ نــگارش و طراحــی »زیــر آســمان شــهر« می رویــم؛ البتــه 
ــه  ــم ب ــاران ه ــا عط ــده و رض ــی ش ــه طراح ــی از مجموع بخش
عنــوان مشــاور حضــور داشــته و کمــک کــرده اســت. غفوریــان 
از حضــور بازیگــران جدیــد در ایــن مجموعــه خبــر داد و گفــت: 
قصــه »زیــر آســمان شــهر« بهتــر از پیــش خواهــد بــود. کاری 
ــر  ــند. »زی ــته باش ــت داش ــردم آن را دوس ــه م ــازیم ک می س
آســمان شــهر« 1۵ ســال بعــد همــان آدم هاســت و هــر آدمــی 

ــا همدیگــر فــرق دارد.  1۵ ســال قبــل و بعــدش ب

ایــن بازیگــر در پاســخ بــه اینکــه آیــا رضــا عطــاران نیــز در ایــن 
مجموعــه ایفــای نقــش خواهــد کــرد، توضیــح داد: رضــا عطــاران 
بــه مــن گفتــه کــه در ایــن مجموعــه بــه عنــوان مشــاور پــروژه 
ــد،  ــون بیای ــه تلویزی ــه ب ــم ک ــر کاری می کنی ــور دارد و ه حض
ــریال  ــن س ــود و در ای ــی ش ــم راض ــود. امیدواری ــی نمی ش راض

ایفــای نقــش کنــد. 
ایــن بازیگــر در ادامــه دربــاره  وضعیــت ســریال های طنــز 
افــت  بــا  گذشــته  ســال های  طــی  اینکــه  و  تلویزیــون 
کیفیــت روبــه رو بوده انــد، اظهــار کــرد: تلویزیــون و حضــور 
ــم  ــن ه ــه م ــت دارم. حرف ــی را دوس ــریال های تلویزیون در س
همیــن حضــور در سریال هاســت. نکتــه ای کــه وجــود دارد 
فیلمنامــه همیشــه بــرای موفقیــت یــک کار مهــم بــوده و از آنجــا 
ــز تعدادشــان بســیار کــم اســت، در  کــه نویســنده کارهــای طن
ســال های اخیــر ســریال طنــز خــوب نداشــته ایم. خبــر فارســی

تهیه کننــده »شــهرزاد« از پخــش جهانــی فصــل دوم ایــن 
ــن آن توســط ســایت  ــاز پخــش آنای ــا آغ ســریال همزمــان ب

لوتوس پلــی خبــر داد.
 محمــد امامــی کــه در جلســه پرســش و پاســخی بــه همــراه 
حمیــد فرخ نــژاد در دانشــگاه تورنتــو کانادا پاســخگوی ســؤاالت 
ــد و در  ــوم جدی ــهرزاد« در مدی ــت: »ش ــود، گف ــجویان ب دانش
ــا  ــس ب ــت فلیک ــایت ن ــرارداد س ــی ق ــی ط ــترس همگان دس
ــم راه  ــد و امیدواری ــد ش ــه خواه ــی عرض ــده جهان پخش کنن

ــد.  ــاز کن ــدن ب ــی ش ــرای جهان ــی را ب ــریال های ایران س
وی در پاســخ بــه ســؤال دیگــری بــا اشــاره بــه مدیــوم جدیــد 
و منحصربه فــرد شــبکه نمایــش خانگــی در ایــران و مشــکات 
ــن  ــی چنی ــکات تهیه کنندگ ــف از مش ــق مؤل ــت و ح کپی رای
ســریال هایی ســخن گفــت و اظهــار کــرد: »شــهرزاد ۲«، فصلــی 
ــتانی و  ــت داس ــت و کیفی ــران اس ــازی ای ــد در سریال س جدی

ســاختاری و تکنیکــی ایــن فصــل از فصــل قبلــی بســیار بهتــر 
اســت و مخاطبــان ســریال ایــن نکتــه را در همــان قســمت اول 
درخواهنــد یافــت. جــا دارد از آقــای حســن فتحــی کارگــردان 
و همــه عوامــل ســریال بــرای تاشــی کــه دارنــد، تشــکر کنــم. 
امامــی دربــاره حواشــی ایجادشــده بــرای ایــن ســریال گفــت: 
ــه  ــوه قضائی ــی ق ــح یعن ــع اصل ــه مرج ــوارد را ب ــن م ــا ای م
ــم و قضــاوت را  ــه اصــل دموکراســی معتقدی ســپرده ایم. مــا ب
بــه مرجــع قانونــی می ســپاریم. »شــهرزاد« متعلــق بــه ملــت 
ــه آن نخواهــد  ــران اســت و حواشــی ایجادشــده لطمــه ای ب ای
زد؛ چــرا کــه اثــری را کــه متعلــق بــه مــردم اســت، فقــط مــردم 

ــینند.  ــاوت بنش ــه قض ــد ب می توانن
وی تاکیــد کــرد: از ایــن پــس از شــایعه پراکنان و کســانی کــه 
ــتفاده  ــود اس ــردن خ ــرح ک ــرای مط ــهرزاد« ب ــی »ش از حواش

ــرد. ایســنا ــم ک ــکایت خواهی ــح ش ــع اصل ــه مراج ــد، ب می کنن

سریال»شهرزاد«پخشجهانیمیشود مهرانغفوریاناز»زیرآسمانشهر«جدیدگفت

،،
وقتــی فیلمنامه نویس آمادگــی ورود 
بــه عرصه هــای مختلــف را داشــته 
مشــاهده   قــدرت  دارای  باشــد، 
وســیع تر و همــراه بــا قــدرت تحلیــل 

می شــود بیشــتر 
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ژانر فیلم

آشناییباژانرتریلر
یکــی از پرطرفدارتریــن و فراگیرتریــن گونه هــای هنرهفتــم، فیلــم 
ــینمایی  ــای س ــدی ژانره ــه در رده بن ــت ک ــر )Thriller( اس تریل
ــک  ــواردی ی ــتقل و در م ــه مس ــک گون ــوان ی ــه عن ــی ب گاه
ــه   ــک گون ــج« ی ــا »مهی ــر ی ــد. تریل ــاب می آی ــه حس ــه ب زیرگون
ــی دارد. در  ــه پیشــینه طوالن ــات و سینماســت ک ــر در ادبی فراگی
ژانــر جنایــی و گونــه ترســناک و جاسوســی و همچنیــن در آثــاری 
ــتان و  ــر داس ــرف اول و آخ ــق، ح ــپانس و تعلی ــه در آن سوس ک

ــر  ــن منظ ــم. از ای ــر بدانی ــم تریل ــم را می توانی ــت، فیل ماجراس
ــای  ــر در گونه ه ــک زیرژان ــر را ی ــاظ تریل ــن لح ــه همی ــی ب برخ
ترســناک و جنایــی بــه حســاب می آوردنــد. جــدای از ایــن 
ــر طــرف  ــد ژان ــق قواع ــک ماجــرای پرکشــش طب ــا ی ــر ب در تریل
هســتیم؛ یعنــی اکشــن نیــز در ســطح ماجــرا قابــل جلوه گــری 
ــه   ــر گون ــا یکدیگ ــا ب ــع آن ه ــا و جم ــن انگاره ه ــام ای ــت. تم اس
پرطرفــدار ژانــر تریلــر را تشــکیل داده و از ســویی ســبب اســتقبال 

ــت. ــم آورده اس ــان را فراه مخاطب

تریلــر می توانــد بســیار بــه ســینمای داســتانی و معمایــی 
ــز،  نزدیــک شــود. در تاریــخ ســینما بزرگانــی نظیــر اورســون ول
ــژه آلفــرد هیچــکاک  جــان هیوســتون اســتنلی کوبریــک و به وی
ــوند.  ــناخته می ش ــا ش ــه تریلره ــاخت این گون ــرآمدان س از س
ــه  از حــدود 4 دهــه پیــش، بخشــی از ســینمای معمایــی کــه ب
درام روان شناســانه مشــهور شــده بــود کمــی تــا قســمتی در ژانــر 
تریلــر یــا بــه گونــه زیــر ژانــر »تریلــر روان شناســانه« طبقه بنــدی 
شــده اســت.پس در یــک »فیلــم تریلــر« در درجــه اول تهییــج 

و ماجــرا، حــرف آخــر فیلــم اســت کــه در قالــب تعلیــق روایــت 
می شــود. در ایــن میــان تریلــر از داســتانک های جنایــی و 
ــپیلبرگ،  ــتیون اس ــای اس ــرد. فیلم ه ــود می ب ــز س ــی نی معمای
ــن  ــد کی ــام فری ــکی، ویلی ــن پوالنس ــیزی، روم ــن اسکورس مارتی
و ســیدنی پــوالک در 2 دهــه گذشــته و در ســال های اخیــر 
ــان دی  ــر، برای ــد فینچ ــو، دیوی ــن تارانتین ــای کوئینتی فیلم ه
پالمــا و کریســتوفر نــوالن، بــه نوعــی تریلرهــای معمایــی بســیار 
ــوب شده اند.همشــهریآنالیــن ــر محس ــن ژان ــتاندارد در ای اس

هادیمقدمدوست،منتقد،کارگردانونویسنده:

فیلمدینی،یکژانرسینمایینیست؛
اعتقادوعملواقعیاست

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

تصرفعدوانی
نویسنده لنا اندرشون
مترجم سعید مقدم

قیمت 12500 تومان
انتشارات مرکز

               

دود
نویسنده حسین ثناپور
قیمت 9000 تومان

انتشارات چشمه

موقرمز
نویسنده اورهان پاموک

مترجم عین هللا غریب
قیمت 23000 تومان

انتشارات چشمه
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ابتکار خبر داد:

آموزش مقابله با ریزگرد به عراقی ها
رئیــس ســازمان محیــط زیســت ضمــن تاکیــد بــر اهمیت 
جلــب مشــارکت مردمــی در حفــظ محیــط زیســت و 
تالش هــای بین المللــی ایــن ســازمان از ایجــاد مجموعــه 

آمــوزش مقابلــه بــا گــرد و غبــار در عــراق خبــر داد. 
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و معــاون 
ــی  ــزه مل ــن دوره جای ــم دوازدهمی ــور در مراس رئیس جمه
محیــط زیســت گفــت: امــروز قطعــا امــکان دیــدن همــه 
تالش هــای محیــط زیســتی را نداریــم؛ امــا دعــوت 
ــت  ــط زیس ــت از محی ــری را در صیان ــم رهب ــام معظ مق
ــرای  ــور، ب ــی، رئیس جمه ــم و دعــوت آقــای روحان دیده ای
ــم و  ــز دیده ای ــط زیســت را نی ــای محی حضــور در عرصه ه
ــخ  ــوت پاس ــن دع ــه ای ــران ب ــای ای ــم در جای ج می دانی
ــی از  ــت قدردان ــی جه ــه نوع ــن مراســم ب داده شــده و ای
همــه فعــاالن و دغدغه منــدان محیــط زیســت ایــران                           

اســت. 
ــاالن  ــن فع ــی از ای ــا نمونه های ــزود: م ــکار اف ــه ابت معصوم
را امــروز معرفــی خواهیــم کــرد و عنــوان بین المللــی 
مراســم روز جهانــی محیــط زیســت امســال، یعنــی »مــن 
بــا طبیعــت هســتم«، عنــوان مهمــی اســت کــه هــدف آن 

جلــب مشــارکت مــردم اســت.
 رئیــس ســازمان محیــط زیســت بــا اشــاره بــه تالش هــای 
بین المللــی ایــن ســازمان مثــال زد: ایجــاد مجموعــه 
آموزشــی مقابلــه بــا گــرد و غبــار در کشــور عــراق گام 
ــه  ــرای مقابل ــن کشــور ب ــی ای ــت توان افزای ــری در جه مؤث
ــرد  ــده گ ــش عم ــم بخ ــت و می دانی ــار اس ــرد و غب ــا گ ب
ــود. خبــر فارســی ــوط می ش ــراق مرب ــه ع ــور ب ــار کش و غب

 نتایج کنکور کارشناسی ارشد 
اعالم شد

حســین توکلــی، مشــاور عالــی ســازمان ســنجش 
آمــوزش کشــور، گفــت: بــر اســاس برنامــه زمانــی 
ــون ورودی دوره هــای  ــه آزم پیش بینی شــده نتیجــه اولی
کارشناســی ارشــد ناپیوســته ســال ۹۶ بــه صــورت 
کارنامــه تنظیــم شــده و ایــن کارنامــه در شــامگاه 
دوشــنبه ۱۵ خردادمــاه بر روی ســایت ســازمان ســنجش 

ــت.  ــرار گرف ق
وی گفــت: داوطلبــان می تواننــد بــا ورود بــه ســایت 
ــوند.  ــود آگاه ش ــون خ ــه آزم ــنجش از نتیج ــازمان س س
از تعــداد ۷۰۷ هــزار و ۶۳ داوطلــب کــه در جلســه آزمــون 
ــب مجــاز  ــد، تعــداد ۶۵۶ هــزار و ۱۸۰ داوطل حاضــر بودن
ــزار  ــداد ۳۲۵ ه ــن تع ــه انتخــاب رشــته شــده اند؛ از ای ب
ــتند.  ــرد هس ــر م ــزار و ۹۵۶ نف ــر زن و ۳۳۰ ه و ۲۲۷ نف
وی افــزود: آن دســته از داوطلبانــی کــه بــر اســاس اعــالم 
نتایــج اولیــه و کارنامــه منتشرشــده، مجــاز بــه انتخــاب 
رشــته در ایــن آزمــون می شــوند، ضــرورت دارد از روز 
یکشــنبه ۲۱ خــرداد بــر اســاس اطالعیــه ای کــه همزمــان 
بــا اعــالم نتایــج بــر روی ســایت ســازمان ســنجش قــرار 
داده می شــود، بــرای انتخــاب کــد رشــته محل هــای 
خــود از میــان کــد رشــته های مجــاز اقــدام کننــد. 

ســازمان ســنجش

جامعه
با حمایت بعثه مقام معظم رهبری

»نرگس کلباسی« به آرزویش رسید
هنــگام  کلباســی«  »نرگــس  آرزوی  کیمیای وطن 
ــام  ــه مق ــرآورده شــد و بعث ــاه عســل« ب پخــش برنامــه »م
ــر  ــرف رهب ــارت از ط ــج و زی ــازمان ح ــری در س ــم رهب معظ
ــه داد.  ــه وی هدی ــع ب معظــم انقــالب، یــک ســفر حــج تمت
ــده  ــور ضبط ش ــه ط ــه ب ــل ک ــاه عس ــب م ــه دوشنبه ش برنام
پخــش شــد، بــا میزبانــی »نرگــس کلباســی اشــتری« روی 

آنتن شبکه سوم سیما رفت. 
نرگــس کلباســی، فعــال اجتماعــی، در ایــن برنامــه گفــت کــه 
ــط  ــه خداســت. رواب ــارت خان ــه مکــه و زی آرزویــش ســفر ب
عمومــی برنامــه تلویزیونــی مــاه عســل اعــالم کــرد: بعــد از 
ــع ــه حــج تمت ــرای ســفر ب ــم نرگــس کلباســی ب  آرزوی خان

ــن  ــا ای ــی ب ــاس تلفن ــری در تم ــم رهب ــام معظ ــه مق بعث
ــه  ــفر مک ــک س ــالب، ی ــم انق ــر معظ ــرف رهب ــه، از ط برنام
مکرمــه را بــه خانــم کلباســی هدیــه کــرد. خانــم کلباســی از 
ــت  ــری، باب ــه مقــام معظــم رهب ــر معظــم انقــالب و بعث رهب

ــرد.  ــکر ک ــش تش ــردن آرزوی ــرآورده ک ب
ــی  ــال مدن ــی و فع ــوکار ایران ــوی نیک ــی، بان ــس کلباس نرگ
اســت کــه ســال گذشــته ماجــرای او و حوادثــی کــه در هنــد 
برایــش رخ داد، در صــدر اخبــار بین المللــی قــرار گرفــت و در 
نهایــت بــا حمایــت مــردم ایــران و تالش هــای وزارت خارجــه 

توانســت نجــات یابــد.

 تمدید طرح جریمه 
مشموالن غایب

جانشــین ســازمان نظــام وظیفــه عمومــی نیــروی انتظامــی 
ــام پرداخــت جریمــه غیبــت  ــه دوم ثبت ن اعــالم کــرد: مرحل
ســربازی در ســال ۹۶ تــا اول شــهریورماه ادامــه دارد. ســردار 
ابراهیــم کریمــی اظهــار کــرد: ثبت نــام مرحلــه اول ایــن 
ــه  ــن مرحل ــید و در ای ــام رس ــه اتم ــاه ب ــرح، ۱۵ خردادم ط
۱۱ هــزار و ۵۰۰ نفــر نام نویســی کردنــد. وی اضافــه کــرد: 
افــرادی  و  شــده  آغــاز  ثبت نام کننــدگان  راســتی آزمایی 
ــه  ــام وظیف ــک نظ ــر پیام ــد منتظ ــد، بای ــام کرده ان ــه ثبت ن ک
ــورت  ــه ص ــود ب ــای خ ــت جریمه ه ــرای پرداخ ــا ب ــند ت باش

ــد.  ــدام کنن ــطی اق ــا قس ــا ی یک ج
جانشــین ســازمان نظــام وظیفــه عمومــی نیــروی انتظامــی 
گفــت: متقاضیانــی کــه تــا پایــان ســال ۹۶، از زمــان غیبــت 
ــد  ــذرد، می توانن ــام می گ ــال تم ــت س ــا هش ــربازی آن ه س
بــرای ثبــت درخواســت خــود بــه دفاتــر خدمــات الکترونیــک 
ــون  ــاس قان ــر اس ــد. ب ــه کنن ــس+۱۰( مراجع ــی )پلی انتظام
ایــن افــراد بایــد تــا پایــان ۹۶، هشــت ســال تمــام یــا بیشــتر 
غیبــت داشــته باشــند؛ در غیــر ایــن صــورت مشــمول قانــون 
ســال ۹۶ نخواهنــد شــد. وی اضافــه کــرد: در ســال ۹۵، ۱۷۹ 
ــا  ــر از آن ه ــزار نف ــدود ۱۰۱ ه ــه ح ــد ک ــام کردن ــزار ثبت ن ه
جریمه هــای خــود را بــه صــورت اقســاطی پرداخــت کردنــد و 
بیــش از ۳۵ هــزار نفــر کل مبالــغ جریمــه خــود را پرداخــت و 

ــد. ایمنــا ــت کرده ان ــت دریاف کارت معافی

کوتاه حوادث 
 جوان اصفهانی 

در زاینده رود غرق شد
جســد یــک جــوان ۲۶ ســاله اهــل اصفهــان توســط 
ــه  ــادگان روز دوشــنبه از رودخان ــر چ ــالل احم غواصــان ه
زاینــده رود در نزدیکــی چــادگان از آب بیــرون کشــیده شــد. 
روز دوشــنبه یــک جــوان ۲۶ ســاله اصفهانــی در چــادگان 
و در نزدیکــی تابلــوی »شــنا اکیــدا ممنــوع« وارد رودخانــه 
زاینــده رود شــد و بــه علــت ناآشــنایی بــه فنــون شــنا جــان 

خــود را از دســت داد. 
ــس  ــای اورژان ــوادث و فوریت ه ــی ح ــط عموم ــر رواب مدی
پزشــکی اصفهــان بــا اعــالم ایــن خبــر از مردمــی کــه قصــد 
تفریــح و شــنا در رودخانــه زاینــده رود دارنــد، خواســت کــه 
ــده در  ــانه های نصب ش ــم و نش ــه عالئ ــتری ب ــه بیش توج
حاشــیه رودخانــه داشــته باشــند. گفتنی اســت شهرســتان 
چــادگان در ۱۱۰ کیلومتــری غــرب اصفهــان قــرار دارد. ایمنــا

نجات ۴۰ شهروند از زیر آوار
ایمنــی  و خدمــات  آتش نشــانی  ســخنگوی ســازمان 
شــهر تهــران از ریــزش یــک ســاختمان ۴ طبقــه قدیمــی 
ــه ۴۰ شــهروند  ــن حادث ــت: در ای ــر داد و گف در گیشــا خب

ــد. ــدا کردن نجــات پی
جــالل ملکــی دربــاره جزئیــات ایــن حادثــه گفــت: ســاعت 
۹:۴۷ روز سه شــنبه حادثــه ریــزش ســاختمان قدیمــی در 
خیابــان ۳۶ گیشــا بــه ســامانه ۱۲۵ اطــالع داده شــد کــه 
در پــی آن، ســتاد فرماندهــی آتش نشــانان ایســتگاه ۳۳ 

را بــه محــل حادثــه اعــزام کــرد. 
وی افــزود: محــل حادثــه یــک ســاختمان ۴ طبقــه قدیمی 
ــیقی،  ــگاه موس ــه در آن آموزش ــود ک ــری اداری ب ــا کارب ب
ــانان  ــور آتش نش ــس از حض ــت. پ ــرار داش ــری و… ق گال
مشــاهده شــد کــه در مجــاورت ایــن ســاختمان و در 
ــی  ــاحت تقریب ــه مس ــی ب ــه زمین ــرقی آن، قطع ــع ش ضل
۲۵۰ متــر مربــع قــرار گرفتــه کــه در آن گودبــرداری انجــام 
شــده و ســاختمان نیــز از همیــن قســمت دچــار ریــزش 
شــده اســت. ملکــی بــا اشــاره بــه عملیــات آتش نشــانان 
افــزود: هنــگام وقــوع حادثــه، حــدود ۴۰ نفر در ســاختمان 
بودنــد کــه حــدود ۲۰ نفرشــان را عوامــل آتش نشــانی 
خــارج و بــه محــل امــن منتقــل کردنــد. همچنیــن ۲۰ نفــر 
ــارج  ــان خ ــزش آوار خودش ــل ری ــز از مح ــده نی باقی مان

ــد. صداوســیما شــده بودن

 دادگاه قاتل ستایش 
امروز برگزار می شود

قاتــل ســتایش، دختربچــه ۶ ســاله افغانســتانی کــه 
ــود ــه قصــاص، اعــدام و دیــه محکــوم شــده ب ــر ب  پیش ت

امــروز چهارشــنبه ۱۷ خــرداد ۹۶ بابــت تعییــن ارش البــکاره 
ــم  ــه ابوالقاس ــور ک ــود. آن ط ــه می ش ــل محاکم و مهرالمث
مرادطلــب، دادســتان شهرســتان ورامیــن، پیش تــر اعــالم 
ــت  ــول )ســتایش قریشــی( باب ــواده مقت ــود، خان کــرده ب
تعییــن ارش البــکاره و مهرالمثــل، دادخواســتی داده بودنــد 
کــه دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران، ۱۷ خــرداد را بــرای 

رســیدگی بــه ایــن موضــوع تعییــن کــرده اســت. تســنیم

کنش    وا

معاون اول رئیس جمهور   
متاسفانه کشوری که بیش از همه در ایجاد و 

توسعه گازهای گلخانه ای نقش داشته، در یک 
برتری جویی بی حساب نسبت به توافق پاریس به 

نوعی ابراز تردید کرده است و رئیس جمهور آن اعالم 
کرده که ترجیحش مردم آمریکا هستند.

رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور 
ناجا   

برای تمدید گواهینامه رانندگی، آن دسته از کسانی که 
گواهینامه خود را گم کرده اند، برای گرفتن المثنی باید 
کپی شناسنامه، کارت ملی و اصل مدرک را به همراه 
داشته باشند و به پلیس ۱۰+ مراجعه کنند؛ به همین 
منظور یک تعهد از متقاضی گرفته می شود. همچنین 

برای صدور دوباره گواهینامه مبلغ ۲۰۰ هزار ریال گرفته و 
۱۰ هزار ریال هم بابت تمبر از متقاضی دریافت می شود.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و 
پرورش  

 کارنامه امتحانات پایانی دانش آموزان، ۲ هفته پس 
از آخرین امتحان از طریق مدارس اعالم می شود.

معاون نظارتی و برنامه ریزی سازمان 
نظام پزشکی   

بر اساس تفاهم نامه جدیدی که با سازمان امور 
مالیاتی انجام منعقد خواهد شد، رشد مالیات 

پزشکان با درآمد کمتر از ۱۵۶ میلیون تومان در 
سال، مانند سال گذشته است و تفاوتی نمی کند.

معاون تشخیص و پیشگیری سازمان 
آموزش و پرورش استثنایی کشور   

با توجه به سنجش نوآموزان در سال گذشته، امسال 
تعداد متقاضیان به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر 

کاهش می یابد.

رئیس سازمان غذا و دارو   
واردات سرم مربوط به اواخر سال ۹۴ و اوایل سال 

۹۵ است که تولید دو شرکت از پنج شرکت تولیدکننده 
محلول های حجیم تزریقی )سرم های تزریقی( 

متوقف شده بود و برای جلوگیری از بحران کمبود 
سرم و ایجاد چالش در درمان بیماران بستری، اجازه 

واردات معادل سه ماه نیاز کشور داده شد. با ورود 
دوباره دو شرکت مذکور به عرصه تولید، واردات سرم 

هم در نیمه دوم سال ۹۵ متوقف شد و در حال حاضر 
هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران   
در حال حاضر شکایات مربوط به تخلفات پزشکی 

به سازمان نظام پزشکی ارجاع داده می شوند و 
سپس نظام پزشکی یا پزشکی قانونی آن ها را 

بررسی  می کنند؛  حال جای سؤال دارد که چرا برای 
رسیدگی به تخلفات پزشکی دو مرجع داریم و هر 

کدام هم طبق یک قانون انجام وظیفه می کنند؟

ک پسر معتاد به قتل مادرش اعترافات وحشتنا

پســر ۴۰ ســاله کــه مــادر پیــرش را در محلــه کمالــی 
تهــران خفــه کــرده بــود، ســرانجام بــه قتــل اعتــراف 

کــرد. 
بــا  میانســالی  مــرد  خــرداد   ۰۹ روز   ۱۶ ســاعت 
ــی  ــایگان و اهال ــی از همس ــان کمال ــور در خیاب حض
محــل درخواســت کمــک کــرد و عنــوان داشــت کــه 
مــادرش دچــار عارضــه ایســت قلبــی شــده و نفــس 
ــای  ــز فوریت ه ــه مرک ــر ب ــالم خب ــا اع ــد. ب نمی کش
پزشــکی، تیــم اورژانــس در محــل حاضــر شــد و در 
ــدن  ــر روی ب ــه ب ــد ک ــالم ش ــه اع ــی های اولی بررس
ــذا  ــار جراحــت شناســایی شــده اســت؛ ل پیــرزن آث
 موضــوع بــه کالنتــری ۱۱۲ ابوســعید اعــالم شــد 
ــدند.  ــر ش ــل حاض ــز در مح ــری نی ــوران کالنت و مأم
ــرزن ۷۰  ــک پی ــکوک ی ــوت مش ــر ف ــالم خب ــا اع ب
ســاله بــه پلیــس آگاهــی و همچنیــن قاضــی 
ــران  ــه ۲۷ ته ــرای ناحی ــل دادس ــژه قت ــیک وی کش
ــس  ــم پلی ــت اداره ده ــه جنای ــی صحن ــم بررس تی
آگاهــی تهــران بــزرگ بــه همــراه عوامــل تشــخیص 
ــرای  ــعبه دوم دادس ــرس ش ــس و بازپ ــت پلی هوی
ناحیــه ۲۷ تهــران در محــل حاضــر شــدند. بــا تأییــد 
ــار جراحــت روی جســد و احتمــال وقــوع  وجــود آث
جنایــت، پرونــده مقدماتــی بــا موضــوع »فــوت 
مشــکوک« تشــکیل، جســد بــرای شناســایی علــت 
ــز  ــر او نی ــی و پس ــکی قانون ــه پزش ــرگ ب ــی م اصل
بــرای ادامــه تحقیقــات پلیســی بــه اداره دهــم 
ــل                               ــزرگ منتق ــران ب ــی ته ــس آگاه ــل پلی ــژه قت وی

شــد.
کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهــی در تحقیقــات 
ــه  ــرش ب ــی و پس ــکونت متوف ــل س ــی از مح میدان
ــه از  ــد ک ــدا کردن ــالع پی ــام محســن ۴۰ ســاله اط ن
ــن  ــری بی ــزاع و درگی ــدای ن ــا ۱۵ ص ــاعت ۱۴ ت س
مــادر و پســر از داخــل ســاختمان شــنیده شــده، امــا 
ناگهــان صــدای نــزاع و درگیــری آن هــا قطــع شــده 
ــن  ــد ســاعت از ای ــت پــس از گذشــت چن و در نهای
موضــوع، محســن از ســاختمان خــارج می شــود و از 

ــد. ــک می کن ــت کم ــایگان درخواس همس
در ادامــه تحقیقــات پلیســی، کارآگاهــان اطــالع پیــدا 
کردنــد کــه محســن دارای ســابقه ســوءمصرف مــواد 
مخــدر بــوده و چندیــن بــار بــه علــت مصــرف مــواد 

مخــدر صنعتــی در مراکــز تــرک اعتیــاد و همچنیــن 
ــا  بیمارســتان روانپزشــکی بســتری شــده و بارهــا ب

همســایگان و مــادرش، درگیــری داشــته اســت.
تیــم  از ســوی  اولیــه  همچنیــن در اظهــار نظــر 
پزشــکی اعــالم شــد کــه آثــار ناشــی از فشــار بــر روی 
مجــاری تنفســی )ناحیــه گــردن( جســد پیــرزن ۷۰ 

ســاله شناســایی شــده اســت.
محســن کــه پــس از انتقــال بــه اداره دهــم پلیــس 
آگاهــی منکــر هــر گونــه نــزاع و درگیــری بــا مــادرش 
در روز حادثــه بــود، در اظهــارات اولیــه مدعــی شــده 
ــس  ــد از خانه شــان خــارج و پ ــرای خری ــه ب ــود ک ب
ــاق  ــادرش در ات ــا جســد م ــه ب ــه خان ــت ب از مراجع

پذیرایــی روبــه رو شــده اســت.
بــا  محســن  صحبت هــای  در  تناقضــات  وجــود 
ــنیده  ــر ش ــی ب ــایگان مبن ــترک همس ــارات مش اظه
ــه  ــت اعــالم نظری ــری و در نهای شــدن صــدای درگی
ــار  ــایی آث ــر شناس ــی ب ــی مبن ــکی قانون ــه پزش اولی
فشــار بــر روی مجــاری تنفســی متوفــی، کارآگاهــان 
اداره دهــم را بــر آن داشــت تــا همچنــان تحقیقــات 
پلیســی را از محســن در دســتور کار خــود قــرار 

ــد. دهن
ســرانجام ســاعت ۸ صبــح روز دوشــنبه محســن بــه 

قتــل مــادرش اعتــراف کــرد. 
وی در اعترافاتــش بــه کارآگاهــان گفــت: روز حادثــه 
ــی کــه  ــر شــد؛ در حال ــا مــن درگی ــادرم ب ــان م ناگه
ــی  ــان عصبان ــودم، ناگه ــره ب ــرف ک ــواد مص ــازه م ت
ــکوت  ــه س ــور ب ــادرم را مجب ــه م ــرای آنک ــدم و ب ش
کنــم، گلــو و دهانــش را گرفتــم تــا او را ســاکت کنــم؛ 
امــا ناگهــان مــادرم بــر روی زمیــن افتــاد. هــر چــه 
ــم؛ در نهایــت  ــا کن تــالش کــردم نتوانســتم او را احی
ــردم درخواســت  ــن م ــدم و از م ــرون آم ــه بی از خان

کمــک کــردم.
ــا  ــارزه ب ســرهنگ کارآگاه حمیــد مکــرم، معــاون مب
ــا  ــزرگ، ب ــران ب ــی ته ــس آگاه ــی پلی ــم جنای جرائ
اعــالم ایــن خبــر گفــت: بــا توجــه بــه اعتــراف صریح 
ــرس  ــوی بازپ ــت از س ــت موق ــرار بازداش ــم، ق مته
پرونــده صــادر شــد و متهــم بــرای ادامــه تحقیقــات 
ــی  ــس آگاه ــل پلی ــژه قت ــم وی ــار اداره ده در اختی

ــت. مهــر ــرار گرف ــزرگ ق ــران ب ته
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ــام آشــنایی  ــای مخدرهــای توهــم زا ن »گل« در دنی
ــوان  ــام ایــن مخــدر را حتــی می ت اســت. امــروزه ن
از دهــان دانش آمــوزان دبیرســتانی هــم شــنید. 
ایــن مــاده مخــدر بــه دلیــل اینکــه رواج فراوانــی در 
ــوان »مخــدر دانشــجویی«  ــه عن دانشــگاه ها دارد، ب

ــود. ــناخته می ش ــز ش نی
ــدر  ــاده مخ ــه م ــت ک ــن اس ــر ای ــی ب ــاور عموم  ب
»گل« همــان ماری  جواناســت و بــه ایــن دلیــل کــه 
ماری جوانــا مصــارف طبــی دارد و حتــی مصــرف آن 
ــد آزاد اســت، پــس  ــد هلن در بعضــی کشــورها مانن
ایــن خطــری نــدارد؛ بــه همیــن دلیــل هــم مصــرف 
گل به ویــژه در میــان دانشــجویان در ســال های 
اخیــر بــه طــرز چشــمگیری گســترش یافتــه اســت.
همــان  »گل«  کــه  موضــوع  ایــن  متاســفانه 
ماری جوانــای طبــی اســت، تنهــا حربــه ای از ســوی 
ــرای  ــدر ب ــواد مخ ــدگان م ــان و تولیدکنن قاچاقچی
فــروش بیشــتر اســت؛ زیــرا ایــن مــاده از نظــر آثــار 
ــار  ــت و آث ــیش اس ــه حش ــبیه ب ــال ش ــی کام جانب
ــز و سیســتم اعصــاب  ــر مغ ــی ب ــه شــدت مخرب ب

ــدن دارد. ب
 ماری جوانای طبی چیست؟

ــت  ــاهدانه اس ــاه ش ــرگ گی ــان ب ــا، هم ماری جوان
البتــه شــاهدانه ماننــد بســیاری گیاهــان دیگــر انواع 

مختلفــی دارد. آنچــه بــه عنــوان ماری جوانــای 
ــی دارد و در بعضــی کشــورها  ــی مصــارف داروی طب
ــاه اســت کــه  اســتفاده می شــود، نوعــی از ایــن گی
مــاده تتراهیدروکانابینــول موجــود در آن زیــر ۸ 
ــن مــاده  ــل هــم ای ــن دلی ــه همی در صــد اســت؛ ب

ــدارد.  ــی ن ــاد آنچنان اعتی

ــرای  ــوال ب ــن دارو معم ــه ای ــم اینک ــه مه ــه نکت البت
کســانی اســتفاده می شــود کــه نســبت بــه درمــان 
بــا داروهــای موجــود پاســخ نمی دهنــد؛ بــرای مثال 
ایــن دارو بــر روی کســانی کــه دچــار اضطــراب 
ــذار  ــدازه ای اثرگ ــا ان ــد ت ــتند، می توان ــدید هس ش
باشــد؛ البتــه بایــد توجــه داشــت کــه مصــرف ایــن 
مــاده در افــراد عــادی می توانــد باعــث توهــم و آثــار 

مخربــی باشــد؛ زیــرا کــه قطعــا هیــچ دارویــی بدون 
ــراد ســالم. ــرای اف ــژه ب ــوارض نیســت؛ به وی ع

 گل و حشیش
طبــی،  ماری جوانــای  گفتیــم  کــه  همان گونــه 
ــا  ــاه شــاهدانه اســت؛ ام ــواع خــاص گی ــی از ان یک
ــول در  ــاهدانه های معم ــاه ش ــرگ گی ــه ب »گل« ک
ــه اســت، دارای  ــه طــور کلــی در خاورمیان ایــران و ب
ــن  ــت. ای ــول اس ــاده تتراهیدروکانابین ــد م ۲۴ درص
ــدید  ــاد ش ــث اعتی ــاده باع ــن م ــاال از ای ــدار ب مق
حمــالت  اضطــراب،  می شــود.  مصرف کننــده  در 
همــراه بــا وحشــت زدگی، خنده هــای بی مــورد، 
خشــکی دهــان، ضربــان قلــب بــاال، فراموشــکاری، 
ســندروم بی انگیزگــی، اشــتهای ســیری ناپذیر و 
توهــم شــدید، تنهــا بخشــی از عــوارض جانبــی ایــن 

ــاده اســت.  م
عــوارض حشــیش  بــا  تقریبــا  »گل«  عــوارض 
صمــغ گیــاه شــاهدانه، یکســان اســت. البتــه 
بیشــتر  حجــم  دلیــل  بــه  حشــیش  عــوارض 
ــا در  ــت؛ ام ــتر اس ــی بیش ــول اندک تتراهیدروکانابین
ــد.   ــانی دارن ــوارض یکس ــاده ع ــن دو م ــت ای نهای
از  یکــی  مغــزی،  ســلول های  رفتــن  بیــن  از 
شناخته شــده ترین عــوارض ایــن مــاده مخــدر 
اســت. برخــالف تصــور بســیاری از مصرف کننــدگان 
ــا  ــز ی ــش تمرک ــری در افزای ــاده »گل« تاثی ــن م ای
ــا  ــس ب ــدارد و برعک ــی ن ــب هوش ــش ضری افزای

ــکاری  ــث فراموش ــزی باع ــلول های مغ ــب س تخری
می شــود. مصرف کننــده  فــرد  در  شــدید 

ــا  ــراه ب ــوال هم ــاده معم ــن م ــه ای ــل اینک ــه دلی ب
توتــون ســیگار مصــرف می شــود، آثــار مخربــی 
ــه، آســم و  ــه فــرد دارد. ســرطان ری ــر ســالمت ری ب
آلــرژی، از دیگــر عــوارض مصــرف ایــن مــاده مخــدر 

اســت.
 درمان

بــه دلیــل ناشــناخته بــودن ایــن مــاده، تحقیقــات 
تاکنــون  ایــران  در  آن  درمــان  بــرای  وســیعی 
ــول  ــور معم ــه ط ــه ب ــت. آنچ ــه اس ــورت نگرفت ص
ــه کار  ــران ب ــه »گل« در ای ــاد ب ــان اعتی ــرای درم ب
ــر درمان هــای کشــورهای دیگــر  ــی ب مــی رود، مبتن
به ویــژه آمریکاســت؛ در حالــی کــه همان گونــه 
ــاهدانه  ــاه ش ــوع گی ــا ن ــم اساس ــوان کردی ــه عن ک
ــاوت اســت  ــکا متف ــاه شــاهدانه آمری ــا گی ــران ب  ای
ــا در  ــوع درمان ه ــن ن ــم ای ــل ه ــن دلی ــه همی و ب
نیســت.  معتــادان  پاســخگوی  چنــدان  ایــران 
ــر روی  ــاده ب ــن م ــوارض ای ــل ع ــه دلی ــن ب همچنی
ــق  ــان از طری ــرک، درم ــای ت ــار روش ه ــز در کن مغ

ــوع  ــن ن ــرای ای ــم ب ــناس ه ــک و روانش روانپزش
معتــادان توصیــه می شــود.

 سخن پایانی
ــدر  ــاده مخ ــک م ــید »گل« ی ــته باش ــه داش توج
خطرنــاک اســت. تمــام صحبت هــا مبنــی بــر 
ــدرت  ــش ق ــا افزای ــاده ی ــن م ــودن ای ــرر ب بی ض
ذهــن و مغــز تنهــا توهــم مصرف کننــدگان اســت کــه 
ــای  ــد دارای قدرت ه ــان می کنن ــم گم ــر توه ــر اث ب
ــا  ــت دقیق ــن حال ــاده مغــزی شــده اند. ای خارق الع
ــی  ــدر صنعت ــواد مخ ــی از م ــات ناش ــد توهم مانن
ــک  ــه ی ــد ک ــر می دانی ــان بهت ــا خودت اســت و حتم
معتــاد بــه شیشــه یــا کــراک چــه وضعیــت و حــال 

دارد.  روزی  و 
بــه یــاد داشــته باشــید بر اســاس تحقیقــات مفصل 
دانشــمندان در جای جــای جهــان بــرای تمرکــز بهتــر 
ــا افزایــش کارکــرد مغــز، خــواب کافــی، ورزش و  ی
تغذیــه ســالم می توانــد از هــر مــاده مخــدری 
بهتــر عمــل کنــد. پــس اگــر بــه دنبــال راهــی بــرای 
بهبــود کارایــی مغزتــان هســتید، از ایــن روش هــای 

ــد. ــک بگیری ــده کم امتحان ش

از ماده مخدر »گل« چه می دانید؟

مخدر دانشجویی 

مدیــر کل دفتــر نظــارت بــر نشــر و توزیــع مــواد آموزشــی 
وزارت آمــوزش و پــرورش از تمدیــد مهلــت ثبت نــام 
ششــم  تــا  دوم  پایه هــای  درســی  اینترنتــی کتــب 
دوره  و  و حرفــه ای  فنــی  ابتدایــی، پیش دانشــگاهی، 
تکمیلــی اســتعدادهای درخشــان تــا ۲۲ خردادمــاه خبــر 

داد. 
لیــدا نیــک روش بــا اشــاره بــه اســتقبال از ثبت نــام 
ــران  ــا و مدی ــت اولی ــی و درخواس ــب درس ــی کت اینترنت
مــدارس بــرای تمدیــد مهلــت ثبت نــام اظهــار کــرد: 
ــرای کتــب  ــام ب ــی، مهلــت ثبت ن ــم زمان ــر اســاس تقوی ب
ــگاهی  ــی، پیش دانش ــم ابتدای ــا شش ــی دوره دوم ت درس
و کتــب تکمیلــی مــدارس دوره اول متوســطه ویــژه 
اســتعدادهای درخشــان )هشــتم و نهــم( و شــاخه فنــی 

ــرداد  ــا ۲۲ خ ــه آن را ت ــود ک ــرداد ب ــا ۱۵ خ ــه ای ت و حرف
تمدیــد کردیــم و از اولیــا و مدیــران مــدارس کــه تاکنــون 
موفــق بــه ثبت نــام نشــده اند، درخواســت می کنیــم 

ــد.  ــدام کنن ــریع اق س
بــه گفتــه وی زمــان ســفارش گروهــی یــا انفــرادی کتــب 
ــا ۱۷ شــهریورماه  ــر ت ــز از ۱۵ تی درســی کالس اولی هــا نی
اســت و در نهایــت کتاب هــای درســی تــا اولیــن روز ســال 

ــوزان می رســد. ــه دســت دانش آم ــی ۹۷-۹۶ ب تحصیل
مدیــر کل دفتــر نظــارت بــر نشــر و توزیــع مــواد آموزشــی 
دسترســی  اضافــه کــرد:  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
ــق  ــی از طری ــواد آموزش ــع م ــروش و توزی ــامانه ف ــه س ب
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امکان پذیــر اســت. ایســنا

ــه  ــا از تهی ــی ناج ــس آگاه ــرقت پلی ــا س ــارزه ب ــاون مب مع
 پیش نویــس طــرح و تشــکیل کارگــروه مشــترک ناجــا 
و قــوه قضائیــه بــرای مبــارزه بــا مالخــران و نظام منــد کــردن 

بازارهــای خریــد و فــروش امــوال دســت  دوم خبــر داد. 
ــوال مســروقه  ــداران ام ــؤذن از خری ســرهنگ کارآگاه رضــا م
)مالخــران( بــه عنــوان یکــی از عوامــل اصلــی ایجــاد انگیــزه 
ــار  ــرد و اظه ــام ب ــرقت ن ــرم س ــکاب ج ــرای ارت ــارقان ب در س
داشــت: هــدف نهایــی اغلــب ســارقان، کســب امــوال و تبدیــل 

آن بــه نقدینگــی اســت. 
ــوع  ــگاری موض ــم جرم ان ــر علی رغ ــال حاض ــزود: در ح وی اف
در قانــون مجــازات اســالمی، بــه دلیــل عــدم تکمیــل روندهای 
کنترلــی موجــود، برخــورد جــدی بــا مداخله کننــدگان در 
امــوال ســرقتی صــورت نمی پذیــرد کــه ایــن امــر رونــق 

ــاد  ــوال ایج ــن ام ــندگان ای ــداران و فروش ــرای خری ــی ب خوب
کــرده اســت. 

ســرهنگ مــؤذن دربــاره تهیــه پیش نویــس طــرح مبــارزه بــا 
مالخــران و نیــز نظام منــد کــردن بازارهــای خریــد و فــروش 
امــوال دســت  دوم و اجــرای آن در ســال ۹۶ گفــت: بــا توجــه 
 بــه تعامــل انجام شــده بــا اداره پیشــگیری های امنیتــی 
ــرار اســت  ــه، ق ــوه قضائی ــت پیشــگیری ق ــی معاون و انتظام
ــالغ آن از ســوی  ــه پیش نویــس ایــن طــرح و اب پــس از تهی
ــا همــکاری مســتقیم پلیــس آگاهــی ناجــا  ــه، ب قــوه قضائی
بــا معاونــت پیشــگیری قــوه قضائیــه و مسئول ســازی ســایر 
ــوم  ــده ش ــه پدی ــدی علی ــارزه ج ــط، مب ــتگاه های ذی رب دس
ــدت  ــدت، میان م ــای بلندم ــوزه برنامه ه مالخــری در ســه ح
و کوتاه مــدت بــا تعییــن اســتان های هــدف اجــرا شــود. مهــر

،،
یــک  »گل«  باشــید  داشــته  توجــه 
تمــام  اســت.  خطرنــاک  مخــدر  مــاده 
صحبت هــا مبنــی بــر بی ضــرر بــودن ایــن 
مــاده یــا افزایــش قدرت ذهن و مغز تنها 
توهــم مصرف کننــدگان اســت کــه بــر اثر 
توهــم گمــان می کننــد دارای قدرت هــای 

مغــزی شــده اند خارق العــاده 

مدیر کل دفتر نظارت بر نشر وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

تمدید مهلت ثبت نام کتب درسی تا 22 خردادماه
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی خبر داد:

تشدید مبارزه با خریداران اموال مسروقه

زن جــوان کــه در راهــرو مجتمــع قضایــی »ونــک« در انتظــار 
ــه  ــبیه ب ــره ای ش ــود، چه ــته ب ــواده نشس ــه دادگاه خان ورود ب
یکــی از ســتاره های سرشــناس ســینمای ایــران داشــت؛ بــه 
دلیــل همیــن شــباهت بعضــی از مراجعــان زیــر چشــمی او را 
برانــداز می کردنــد؛ امــا »فرشــته« بــدون توجــه بــه نگاه هــای 
ــود  ــته ب ــخ گذش ــال های تل ــرات س ــرق در خاط ــران، غ  دیگ
و ماجــرای زندگــی اش همچــون فیلــم ســینمایی در پرده هــای 
مختلــف از خاطــرش می گذشــت. نخســتین پــرده از زندگــی 
ــا  ــورد. در آن روزه ــد خ ــالگی اش کلی ــته در ۱۴ س ــخ فرش تل
ــرعمویش  ــه پس ــود ک ــده ب ــک هایش دل نکن ــوز از عروس هن
ــرک  ــرد. دخت ــر ک ــش را پ ــت و ذهن ــرم گرف ــا او گ »داوود« ب
ــی از عشــق  ــود و درک چندان ــی ب ــوز مقطــع راهنمای دانش آم
عالقــه و ازدواج نداشــت. بــه همیــن دلیــل داوود را بــه چشــم 
عضــوی از خانــواده و فامیــل می دیــد کــه در نبــود بــرادر   

ــرد.  ــر می ک ــش پ ــی اش را برای ــای خال ج
داوود خانــواده اش را در ســمنان تــرک کــرده و بــرای تحصیــل 
ــود  ــه تهــران آمــده ب در رشــته مــورد عالقــه دانشــگاهی اش ب
ــو  ــای دخترعم ــرد. دیداره ــی می ک ــش زندگ ــا مادربزرگ  و ب
مســابقه  تماشــای  میهمانی هــا،  در  معمــوال  پســرعمو  و 
فوتبــال و زمــان امتحانــات اتفــاق می افتــاد؛ امــا کم کــم 
دیدارهایشــان بــه کافی شــاپ و ســینما و مراکــز خریــد 
کشــید. در آن ۴ ســال داوود کــه در تهــران احســاس تنهایــی 
می کــرد، در هــر فرصتــی بــا دخترعمویــش قــرار می گذاشــت 
و در ایــن مالقات هــا از آرزوهــای بزرگــش بــرای او می گفــت. 
رشــته  در  اســت  مصمــم  می گفــت  فرشــته  مقابــل  در 
مجسمه ســازی ادامــه تحصیــل دهــد تــا یــک روز در جهــان، 

ــود.  ــهوری ش ــد مش هنرمن
وقتــی رابطــه آن هــا بــه مکالمه هــای طوالنــی تلفنــی رســید، 
خانــواده فرشــته بــا خانــواده داوود تمــاس گرفتنــد کــه نگــران 
ــد  ــح می دهن ــتند و ترجی ــان هس ــی دخترش ــف تحصیل ضع
 ایــن رابطــه قطــع شــود؛ چــرا کــه ماجــرای طــالق دخترخالــه 
ــل  ــرای فامی ــی ب ــه تلخ ــم، تجرب ــته از ه ــرخاله فرش و پس
ــه  ــن تجرب ــتند ای ــا نمی خواس ــود و آن ه ــته ب ــا گذاش ــه ج ب
ــور  ــن همان ط ــد. بنابرای ــاق بیفت ــم اتف ــدری ه ــل پ در فامی
هــم شــد و داوود بــا توصیــه پــدرش بــه خانــه عمویــش پــا 
ــه  ــته را ب ــتان فرش ــرده دوم داس ــا داوود در پ ــت؛ ام نگذاش
قرارهــای بیــرون از خانــه دعــوت کــرد و دختــر جــوان هــم کــه 
بــه پســرعمویش وابســته شــده بــود دلــش نمی خواســت او 
ــدند  ــر ش ــوع باخب ــا از موض ــه خانواده ه ــا اینک ــد؛ ت را برنجان
ــا داوود  ــت؛ ام ــه راه انداخ ــختی ب ــوای س ــته دع ــدر فرش و پ
بــه  تــا  واســطه کــرد  را  مادربــزرگ  و  نبــود  دســت بردار 
خواســتگاری بــرود. در حالــی کــه هیچ کــدام از خانواده هــای 
دو طــرف راضــی بــه ازدواج آن هــا نبودنــد، خانــواده داوود بــه 
مشــکالت ژنتیکــی دخترعمــو و پســرعمو بــرای بچــه دار شــدن 
اشــاره می کردنــد و خانــواده فرشــته هــم ازدواج دخترشــان را 
ــا اصــرار داوود  ــه صــالح نمی دانســتند؛ ام ــم ب در مقطــع دیپل
ــث  ــنهادی باع ــه پیش ــر مهری ــردن ه ــول ک ــرای ازدواج و قب ب
ــل  ــه شــرط ادامــه تحصی شــد خانواده هــا تســلیم شــوند و ب
ــا هــم عقــد کننــد.  فرشــته، دخترعمــو و پســرعموی جــوان ب
آن روز فرشــته فقــط ۱۷ ســال داشــت و داوود ۲۲ ســاله بــود. 

پــرده جدیــد زندگــی زوج جــوان در آغــاز زندگــی مشترکشــان 
شــکل گرفــت. داوود کــه وارد تــرم دوم دانشــگاه شــده بــود، 
ــد و ناچــار شــد ضمــن  ــواده اش محــروم مان ــت خان از حمای
تحصیــل، کار کنــد. او مشــکالت مالــی را بهانــه کــرد و اجــازه 
نــداد فرشــته در کنکــور سراســری شــرکت کنــد. فرشــته هــم 
ــال  ــن ح ــود و در عی ــغول ش ــه کاری مش ــت ب ــم گرف تصمی
کمــک حــال همســرش باشــد؛ امــا داوود اجــازه کار کــردن بــه 
همســرش نــداد و حتــی فرشــته را از معاشــرت بــا دوســتانش 
ــوهر  ــازه ش ــدون اج ــد ب ــه نبای ــت ک ــرار داش ــرد و اص ــع ک من

ــه بیــرون بگــذارد. پایــش را از خان
ــته  ــوان، فرش ــترک زوج ج ــی مش ــدی از زندگ ــرده بع  در پ
تصمیــم گرفــت پنهــان از شــوهرش در کالس هــای آرایشــگری 
ــش  ــد ش ــق ش ــتعدادش موف ــل اس ــه دلی ــد و ب ــرکت کن ش
مــاه بعــد در آرایشــگاهی معــروف یــک صندلــی اجــاره کنــد؛ 
 امــا بــه ســر ســال نرســیده شــغل مخفــی فرشــته لــو رفــت 
و داوود در محــل کار همســرش جنجــال بزرگــی راه انداخــت. 
فرشــته هــم بــا ناامیــدی بــه خانــواده اش پنــاه بــرد؛ امــا آن ها 
ــه  ــه خان ــان را ب ــد و دخترش ــوت کردن ــوری دع ــه صب او را ب

ــد.  اجــاره ای اش برگرداندن
ــروش  ــداز و ف ــا پس ان ــت ب ــته توانس ــوم فرش ــال س در س
ــازه  ــا داوود اج ــک خــودرو شــخصی بخــرد؛ ام ــش ی طالهای
ــگ  ــا در پارکین ــا ماه ه ــین آن ه ــداد و ماش ــه او ن ــی ب رانندگ
ــر  ــم قه ــا ه ــا ب ــرای هفته ه ــی ب ــا گاه ــورد. آن ه ــاک خ خ
بودنــد و کاری بــه هــم نداشــتند؛ امــا ایــن وضــع بــرای 
فرشــته پذیرفتــه نبــود و او را از آرزوهایــش بــرای آینــده دور 
ــا  ــا ب ــرد ت ــت ک ــواده صحب ــر دو خان ــا ه ــن ب ــرد؛ بنابرای می ک
هزینــه خــودش همســرش را نــزد مشــاور خانــواده ببــرد. همه 
ــد کــه آن هــا در ســن مناســبی ازدواج  مشــاورها معتقــد بودن
نکرده انــد و به ویــژه داوود بــه قــدر کافــی اعتمادبه نفــس 
ــا  ــت. ب ــران اس ــرش نگ ــت دادن همس ــرای از دس ــدارد و ب ن
ایــن حــال مــرد جــوان فقــط دو هفتــه خــودش را کنتــرل کــرد 
و بعــد از آن دعــوا و اختالفاتشــان ادامــه یافــت. در ایــن مــدت 
فرشــته افســرده شــده و بــا خانــواده اش هــم رابطــه خــود را 
قطــع کــرده بــود. تــا اینکــه تصمیــم گرفــت بــرای کنکــور ســال 
ــرای  ــه اش را ب ــوع رابط ــن موض ــود و همی ــاده ش ــده آم آین

همیشــه بــا شــوهرش قطــع کــرد و پـــرده آخــر فرارســید. 
ــدارد  ــالق ن ــز ط ــاره ای ج ــه چ ــود ک ــرده ب ــول ک ــته قب  فرش
ــا بخشــیدن  ــود کــه ب ــه ایــن نتیجــه رســیده ب و داوود هــم ب
مهریــه و نفقــه و اجرت المثــل همســرش دردســری برایــش 
ــته  ــه فرش ــود ک ــد ب ــل از عی ــای قب ــد. روزه ــش نمی آی پی
ــاری زن  ــک روز به ــاال در ی ــدرش بازگشــت. و ح ــه پ ــه خان  ب
و شــوهر جــوان بــا وکالیشــان بــه شــعبه ۲۶۱ دادگاه خانــواده 
ــالق  ــت ط ــواده دادخواس ــان از دو خان ــا پنه ــد ت ــده بودن آم
توافقی شــان را امضــا کننــد. بــا اینکــه همــه مراحــل رســیدگی 
 انجــام شــده بــود، قاضــی »محمــود ســعادت« بــه زن 
و شــوهر جــوان توصیــه کــرد نســبت بــه هــم گذشــت داشــته 
ــی  ــده، روی جدای ــن پرون ــا طرفی ــد ام باشــند و طــالق نگیرن
ــد  ــا کردن ــا را امض ــد برگه ه ــه بع ــد دقیق ــتند. چن ــرار داش  اص
و از دادگاه خــارج شــدند. در آن لحظــات فرشــته امیــدوار بــود 

بتوانــد همــه چیــز را از نــو آغــاز کنــد. رکنــا

فرار زن جوان از زندگی جهنمی
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AFP :ادامه ناآرامی ها در پایتخت ونزوئال - عکس 

 جنگ شش روزه در ژوئن ۱۹۶۷ یعنی ۵۰ سال پیش در چنین 
روزهایی بین رژیم صهیونیستی و کشورهای مصر، سوریه و اردن به 

وقوع پیوست و با پیروزی این رژیم به پایان رسید.

جزءخوانی قرآن کریم در حسینیه رضوی اصفهان - عکس: ایمنا   

   زندگی باصفای روستانشینان چهارمحال و بختیاری - عکس: 
باشگاه خبرنگاران جوان 

عده ای از مستندسازان ایران صبح دیروز سه شنبه در 
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خانه سینما تجمع کردند - عکس: مهر  

مرکز تکثیر و پرورش مرال در پناهگاه حیات وحش سمسکنده 
ساری - عکس: میزان  
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ترفندهایخانهداری

توصیههاییبهخانمهایخانهدار
هــر زن خانــه داری پیــش از هــر چیــز بایــد در 
جهــت افزایــش احســاس مثبــت قــدم بــردارد؛ امــا 

ــه؟ چگون
ــتر  ــود را بیش ــته خ ــت گذش ــای مثب توانمندی ه

ــد. ــه آن توجــه کنی ــد و ب ببینی
بــرای زندگــی روزمــره، برنامــه منظمــی  طراحــی 

کنیــد.
ــه داری، روابــط اجتماعــی خــود را  ــا خان همــراه ب

افزایــش دهیــد.
ســعی کنیــد بــا مدیریــت زمــان، از موقعیت هایــی 

کــه داریــد، بــه نحــو مطلــوب اســتفاده کنید.
خــود را در انجــام امــور اجتماعــی ناامیــد و ناتــوان 

نید. ندا
خانــه داری را هم تــراز بــا ســایر فعالیت هــای 
اجتماعــی تصــور کنیــد تــا از ایــن طریــق، احســاس 

ــد. ــش دهی ــاوری خــود را افزای ــت و خودب رضای
ــش  ــب کاه ــم موج ــس ه ــن ح ــود ای ــر وج اث
اســترس در خانــواده، الگوبــرداری همســر یــا فرزنــد 
ــر ــغلی همس ــت ش ــاد، موفقی ــش اعتم  از او و افزای

 کمــک بــه انتخــاب درســت شــغل در فرزنــدان 
ــت  ــش موفقی ــی و افزای ــل بحران ــک در مراح و کم

ــامت ــه س ــود. روزنام ــا می ش ــی آن ه درس

سالمباشیم
نوشیدنقهوهبیشتر

موجبکاهشسرطانکبدمیشود
ــوه  ــیدن قه ــد، نوش ــه جدی ــک مطالع ــج ی ــق نتای طب
بیشــتر در روز، ریســک ابتــا بــه شــایع ترین نــوع 

ســرطان ابتدایــی کبــد را کاهــش می دهــد.
ــد  محققــان دانشــگاه ســاوتهمپتون انگلســتان دریافتن
ــل  ــه حفاظــت بیشــتر در مقاب ــوه بیشــتر ب مصــرف قه
ــرطان  ــایع س ــوع ش ــلوالر )HCC(، ن ــرطان هپاتوس س
ــن  ــق یافته هــای ای ــد. طب ــد، کمــک می کن ــی کب ابتدای
ــوه بیشــتر در روز  ــک فنجــان قه ــه، نوشــیدن ی مطالع
ــه HCC و دو فنجــان  ــا ب ــا کاهــش ۲۰ درصــدی ابت ب
بیشــتر بــا کاهــش ۳۵ درصــدی ابتــا بــه ایــن بیمــاری 
ــوه   ــان قه ــش از ۵ فنج ــیدن بی ــت و نوش ــراه اس هم

ــد. ــف می کن ــر را نص ــن خط ای
در ایــن مطالعــه، محققــان داده هــای ۲۶ مطالعــه قبلی 
را کــه شــامل بیــش از ۲.۵ میلیــون شــرکت کننده 
ــه  ــا ب ــا ابت ــط ب ــا خطــرات مرتب ــد ت ــود بررســی کردن ب
ــان  ــج فنج ــک و پن ــن ی ــیدن بی ــرای نوش HCC را ب
 HCC قهــوه کافئیــن دار در روز ارزیابــی کننــد. بیمــاری
دومیــن علــت مــرگ ناشــی از ســرطان در جهان اســت؛ 
چــرا کــه تشــخیص آن ضعیــف بــوده و دارای فراوانــی 
ابتــا به ویــژه در چیــن و آســیای جنــوب شــرقی 

ــهری ــت.  همش اس

سبکزندگی
حضرتفاطمه)س(وسوادآموزی

 حضــرت زهــرا)س( از همــان آغــاز کودکــی فرزندانــش
عبــادت خــدای تعالــی را در روح و روان آن هــا تثبیــت 
ــف  ــرت لطی ــا را در فط ــدای یکت ــتش خ ــوی پرس ــرد و خ ک
ــت  ــم آموخ ــا عل ــه آن ه ــاز ب ــان آغ ــت و از هم ــا سرش  آن ه
و آن هــا را بــرای کســب معــارف و تشــویق در فراگیــری، 
آمــاده می کــرد؛ بــه عنــوان مثــال بــه فرزنــدش حســن)ع( 
کــه هفــت ســاله بــود، می فرمــود: »بــه مســجد بــرو، آنچــه 
ــن  ــرای م ــا و ب ــن بی ــزد م ــر و ن ــنیدی فراگی ــر ش را از پیامب
ــائل  ــن مس ــرا)س( در آموخت ــه زه ــرت فاطم ــو.« حض بازگ
ــود.  ــد ب ــی بهره من ــتیاق زایدالوصف ــران از اش ــه دیگ ــن ب دی
روزی زنــی نــزد او آمــد و گفــت: مــادری پیــر دارم کــه 
دربــاره نمــاز خــود اشــتباهی کــرد و مــرا فرســتاده تــا از شــما 
مســئله ای را بپرســم. حضــرت زهــرا)س( ســؤال او را پاســخ 
 فرمــود. زن بــرای بــار دوم و ســوم مســئله ای پرســید و 
ــار آن  ــار تکــرار شــد و هــر ب ــا ده ب ــن کار ت پاســخ شــنید. ای
ــت  ــود. زن از رف ــخ فرم ــؤال وی را پاس ــوار، س ــوی بزرگ  بان
و آمدهــای پی درپــی شــرمگین شــد و گفــت: دیگــر شــما را 
ــا  ــاز هــم بی ــدازم. فاطمــه)س( فرمــود: ب ــه زحمــت نمی ان  ب
و ســوال هایت را بپــرس؛ زیــرا از پــدرم رســول خــدا شــنیدم 
کــه فرمــود: روز قیامــت علمــای پیــرو مــا محشــور می شــوند 
ــدازه دانششــان خلعت هــای گرانبهــا عطــا  ــه ان ــه آن هــا ب و ب
می شــود و انــدازه پــاداش بــه نســبت میــزان تــاش اســت 

کــه بــرای ارشــاد و هدایــت بنــدگان خــدا کرده انــد. حــوزه

تاثیراسترسمادربرجنینازطریق
مایعآمنیوتیک

ــگاه  ــگران دانش ــط پژوهش ــه توس ــه ک ــک مطالع ــه ی نتیج
زوریــخ انجــام شــده، نشــان می دهــد اگــر مــادر بــرای یــک 
ــارداری اســترس داشــته  ــی طــی دوران ب ــی طوالن دوره زمان
ــک  ــع آمنیوتی ــترس در مای ــای اس ــم هورمون ه ــد، تراک باش
افزایــش می یابــد. بــا ایــن وجــود، اســترس کوتاه مــدت بــه 
نظــر نمی رســد اثــر نامطلوبــی روی رشــد نــوزاد داشــته باشــد. 
ــد،  ــه کن ــدت تجرب ــترس را در طوالنی م ــاردار اس ــادر ب ــر م اگ
خطــر ابتــای جنیــن بــه بیماری هــای جســمانی یــا روانــی 
ــاری  ــا بیم ــی ی ــه و بیش فعال ــص توج ــال نق ــد اخت مانن
می یابــد.  افزایــش  زندگــی اش  ادامــه  در  قلبی عروقــی 
مکانیســم دقیــق اینکــه اســترس چگونــه بــر نــوزاد در رحــم 
مــادر تاثیــر می گــذارد، هنــوز بــه طــور کامــل مشــخص نشــده 
اســت. اســترس جســمانی مــادر می توانــد ســوخت و ســاز 
در جفــت را تغییــر دهــد و بــر رشــد جنیــن تاثیرگــذار باشــد. 
هنــگام اســترس، بــدن انســان هورمون هایــی را ترشــح 
ــه  ــد ک ــت کن ــترس را مدیری ــاالی اس ــطوح ب ــا س ــد ت می کن
ــه افزایــش هورمــون اســترس کورتیــزول منجــر می شــود.  ب
ــه دارد  ــان ادام ــارداری همچن ــی دوران ب ــم ط ــن مکانیس  ای
و جفــت کــه تامیــن مــواد مغــذی بــرای جنیــن را بــر عهــده 
ــد. در  ــد هورمــون اســترس CRH را منتشــر کن دارد، می توان
نتیجــه، مقــدار اندکــی از ایــن هورمــون وارد مایــع آمنیوتیــک 

ــران و ســوخت و ســاز جنیــن می شــود. عصرای

خانواده

دورهمیخوشمزه
 مواد الزم

یک کیلوگرم هویج
یک کیلوگرم یا 6 پیمانهبرنج
200 گرم یا یک لیوانشکر

6 قاشق سوپ خوریروغن مایع سرخ کردنی
500 گرم گوشت چرخ کرده

یک قاشق چای خوریزعفران ساییده شده
یک عدد پیاز متوسط 

نصف قاشق سوپ خوریدارچین
به میزان الزمنمک

هویــج پلــو، از جملــه پلوهــای مخلــوط قدیمــی اســت کــه معمــوال آن را بــا هویــج فرنگــی ای کــه رنــگ 
ــری داشــته باشــد.  ــو ظاهــر خوش رنــگ و لعاب ت ــا پل ــد ت ــری دارد، می پزن نارنجــی تیره ت

طرزتهیه
1. ابتــدا برنــج را پــاک و بــا مقــداری نمــک در آب خیــس کنیــد. هویج هــا را پوســت بگیریــد و پــس 

از شست وشــو بــا چاقــو بــه صــورت خال هــای باریــک خــرد کنیــد.
۲. تابــه ای آمــاده کنیــد و روغــن را داخــل آن بریزیــد و روی اجــاق گاز قــرار دهیــد تــا خــوب داغ شــود؛ 
ــج،  ــال هوی ــت دادن خ ــس از تف ــد. پ ــت دهی ــن تف ــل روغ ــده را داخ ــای خال ش ــپس هویج ه س
شــکر را در یــک پیمانــه آب جــوش حــل کنیــد و داخــل تابــه حــاوی هویــج سرخ شــده بریزیــد و روی 
اجــاق گاز قــرار دهیــد تــا محلــول آب و شــکر جوشــیده و خــال هویــج در ایــن شــیره کمــی بپــزد. در 
ضمــن، زعفــران ساییده شــده را نیــز بــه آن اضافــه کنیــد و پــس از یکــی دو جــوش، زیــر اجــاق گاز را 

خامــوش کنیــد؛ بــه ایــن ترتیــب مایــه هویــج پلــو آمــاده می شــود.
ــد  ــه کنی ــت اضاف ــه گوش ــز ب ــن را نی ــک و دارچی ــد. نم ــده کنی ــرده رن ــت چرخ ک ــاز را در گوش  ۳. پی
و خــوب ورز دهیــد. ســپس آن را  بــه صــورت کوفته هــای ریــزی درآوریــد. داخــل تابــه ای کمــی روغــن 
بریزیــد و کوفتــه ریزه هــا را در روغــن قــرار دهیــد و روی اجــاق گاز بگذاریــد تــا تفــت داده شــود. کوفتــه 

ریزه هــا را بــه مخلــوط هویــج خال شــده اضافــه کنیــد.
ــی  ــس از مدت ــد و پ ــه کنی ــه آن اضاف ــورده را ب ــج خیس خ ــانید و برن ــه ای آب را بجوش 4. در قابلم

جوشــیدن، آن را آبکــش کنیــد. در پایــان قابلمــه بزرگــی آمــاده کنیــد و پــس از ریختــن نیم پیمانــه آب 
ــا الیــه ای از برنــج  و روغــن در قابلمــه نــان یــا ســیب زمینی را کــف آن بچینیــد؛ ســپس روی آن را ب
ــورت  ــه ص ــن کار را ب ــت. ای ــج اس ــوی روی برن ــه هویج پل ــت مای ــاال نوب ــانید. ح ــده بپوش آبکش ش
ــداری آب و  ــج را مق ــان روی برن ــام شــود. در پای ــج تم ــه و برن ــا مای ــد ت ــرار کنی ــدر تک ــه آن ق الیه الی
روغــن بریزیــد و آن را بــه روش معمــول پخــت برنــج، دم کنیــد. ســپس خــال پســته را نیــز در کمــی 
روغــن تفــت دهیــد و بــرای تزئیــن آمــاده کنیــد. پــس از آنکــه برنــج دم کشــید، آن را در ظــرف مدنظــر 

بکشــید و روی آن را بــا خــال پســته و پلــوی زعفرانــی تزئیــن کنیــد.
نکاتمهم:

1- شــما می توانیــد بــه جــای آنکــه کوفتــه ریزه هــا را بــا خــال هویــج مخلــوط کنیــد، آن هــا را هنــگام 
کشــیدن غــذا در دیــس، در البــه الی برنــج بریزیــد.

ــا مــرغ بیشــتر دوســت دارنــد؛ بنابرایــن بــه جــای گوشــت چرخ کــرده از  ۲-بعضی هــا هویج پلــو را ب
مــرغ اســتفاده می کننــد. بــرای ایــن میــزان هویــج پلــو، یــک عــدد یــا 1/۵ کیلوگــرم مــرغ نیــاز اســت.

ــه ته دیــگ نیــز منتقــل  ــو دارای شــیره شــکر اســت و ایــن شــیره ب ــه اینکــه هویج پل ــا توجــه ب ۳-ب
ــر  ــا زی ــن ی ــوط بیشــتر اســت. بنابرای ــن غــذا از دیگــر پلوهــای مخل می شــود، احتمــال ســوختن ای
اجــاق گاز را بســیار کــم کنیــد یــا اینکــه از شــعله پخش کــن اســتفاده کنیــد. معمــوال حــدود ۳ ربــع 

ســاعت، زمــان کافــی بــرای دم کشــیدن ایــن پلــو خواهــد بــود. برترین هــا

لو �پ ج هو�ی

قال امیراملومنین علیه السالم:
الصیام اجتناب احملارم کما یمتنع الرجل من الطعام و الشراب

روزه، پرهیز از حرام هاست؛ مهچنان که شخص از خوردنی 
و نوشیدنی می پرهیزد.
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انســانگمــانمیکنــدســعادتشبــهایــناســتکــهچنــدتــابــاغداشــتهباشــد،چنــدتــاده
داشــتهباشــد،دربانکهــاســرمایهداشــتهباشــد،درتجــارتچــهباشــد،شــایدانســان
ــموســعادتهاراســنجش ــیکــهمالحظــهمیکنی ایــنگمــانرامیکنــد؛لکــنمــاوقت

میکنیــم،میبینیــمکــهســعادتمندهاآنهایــیبودنــدکــهدرکوخهــا
بودنــد.آنهایــیکــهدرکاخهــاهســتند،ســعادتمندنیســتند.آن
مقــداریکــهبــرکاتازکوخهــادردنیــامنتشــرشــده،هیــچدرکاخهــا

پیــدانمیشــود.

پایدرسامام؟هر؟
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در جست وجوی سعادت

دعایروزدوازدهمماهمبارکرمضان
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بپوشانم در آن جامه قناعت و خوددارى و وادارم نما در آن بر عدل و انصاف و آسوده ام دار 
در آن از هر چیز که می ترسم به نگاهدارى خودت، اى نگهدار بیمناکان .

V.Sadeghi@eskimia.ir
وحید صادقیکیمیای وطن

ــا از  ــد ت ــعی می کنن ــود س ــی خ ــراد در زندگ ــه اف هم
شکســت خــوردن دور باشــند؛ امــا درواقــع وجــود 
از عــادات  می توانــد زمینه ســاز شکســت و  بعضــی 

ــود. ــت ش ــع موفقی مان
ــوید،  ــد ش ــی بلن ــت و زمین خوردن ــر شکس ــس از ه پ
ــر  ــاده، خــوب فک ــاق افت ــه اتف ــی ک ــه ماجراهای ــه هم ب
ــان  ــه تجربیاتت ــد از هم ــه می توانی ــی ک ــا جای ــد، ت کنی
ــده  ــت در آین ــرای موفقی ــان را ب ــد و خودت درس بگیری

ــد. ــاده کنی آم
تمــام انســان ها در طــول زندگی شــان بارهــا بــه نحــوی 
دچــار شکســت و ناکامــی شــده اند و لحظــات ســخت و 
دشــوار شکســت را تجربــه کرده انــد و آن را پشــت ســر 

ــخ آن را چشــیده اند. ــزه تل ــا م گذاشــته اند ی
ایــن عــادات روزانــه شــما هســتند کــه شــخصیت شــما 
ــی  ــه  واســطه کارهای ــد؛ شــما عمــا ب ــف می کنن را تعری
انجــام می دهیــد، شــناخته می شــوید. هیــچ  کــه 
ــم  ــتی ه ــچ شکس ــت و هی ــگی نیس ــی همیش موفقیت
ــای  ــاره روی پ آن قــدر ویرانگــر نیســت کــه نتوانیــد دوب

خــود بایســتید. 
اگــر در گذشــته شکســت را تجربــه کرده ایــد، امــا 
هیــچ گاه دســت از تــاش نکشــیده اید، از آنچــه تصــور 

هســتید.  قوی تــر  می کنیــد، 

ــا زدن  ــر ج ــه فک ــت خورده اید و ب ــی شکس ــر به تازگ اگ
هســتید، ایــن کار را نکنیــد. 

محوریــت  بــا  »چهل چــراغ«  سلسله نشســت های 
افزایــش کیفیــت زندگــی کــه بــه همــت کمیتــه فرهنــگ 
روابــط اجتماعــی و خانــواده ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان تــا ۲4 خردادمــاه در تــاالر ادب 
برگــزار می شــود، بــه شــما در ایــن رابطــه کمــک 

می کنــد.
بــهتعــدادآدمهــابــرایمقابلــهبــاشکســتراه

وجــوددارد
ــان در  ــان اصفه ــگاه صفاه ــی دانش ــت  علم ــو هیئ عض
ایــن نشســت بــا طــرح ســؤال »افــراد بــا ویژگی هــای 
ــت:  ــد؟« گف ــه کنن ــر شکســت چ ــد در براب ــف بای مختل
ــه اهــداف  منظــور از شکســت، ایــن اســت کــه افــراد ب
1۰ حیطــه اصلــی زندگــی نرســند و این گونــه دچــار 

می شــوند. شکســت 
دکتــر راضیــه ایــزدی بــا ذکــر یــک مثــال در ایــن زمینــه 
اظهــار داشــت: اهــداف ســامت در یــک فــرد، زیبایــی و 
تناســب  انــدام، نداشــتن بیمــاری و چابکــی اســت؛ اگــر 
فــردی تمــام ایــن ویژگی هــا را داشــته باشــد، ســامتی 
کامــل دارد و اگــر بــرای حفــظ ایــن چنــد ویژگــی 

تــاش کنــد، یعنــی تعهــد بــه ســامتی دارد.
ــان  ــت و خاطرنش ــر دانس ــت را اجتناب نا پذی وی شکس
ــاوت  ــه شکســت متف ــف ب ــراد مختل ــش اف ــرد: واکن ک

اســت؛ یعنــی بــرای هــر فــرد راه و روشــی بــرای کنــار 
ــا شکســت وجــود دارد. آمــدن ب

واکنــششــخصیتهابــارنگهــایمختلــف
بــهمقابلــهبــاشکســت

ــا رنگ هــای  ــا ذکــر ویژگــی افــراد ب ــن روانشــناس ب ای
مختلــف در مقابلــه بــا شکســت افــزود: افــراد بــا 
ــد. افــراد  رنــگ قرمــز از مشــکل شکســت فــرار می کنن
ــد و  ــه دارن ــار قرین ــا رفت ــد؛ ام ــرار نمی کنن ــگ ف زردرن

خیلــی ســریع واکنــش نشــان می دهنــد.

ــه  ــت همیش ــل شکس ــی در مقاب ــگ آب ــا رن ــراد ب  اف
 ســبک خاصــی دارنــد کــه یــک جــواب مشــخص دارد 
و همــان روش را همه جــا بــه کار می برنــد؛ بــرای نمونــه 
همیشــه داد می زننــد و افــراد ســبزرنگ بــا توجــه 
 بــه موقعیــت و شــرایط مختلــف، از خــرد اســتفاده 

می کنند.
ــن  ــز در ای ــان نی ــگاه اصفه ــی دانش ــت  علم ــو هیئ عض
ــا  ــه ب ــبزرنگ در مقابل ــراد س ــرای اف ــت: ب ــت گف نشس
ــد  شکســت، اهتمــام توصیــه می شــود؛ یعنــی فــرد بای

و  بشناســد  را  خــود  نیــروی  و  توانمندی هــا  تمــام 
بســیج کنــد تــا بتوانــد بــر شکســت غلبــه کنــد. درواقــع 
ایــن فــرد بــرای اینکــه تمــام توانمنــدی خــود را بــه کار 

نگرفتــه، شکســت می خــورد.
دکتــر محمدرضــا عابــدی بــا ارائــه راهــکار بــرای مقابلــه 
بــا شکســت افــراد آبی رنــگ اظهــار داشــت: ایــن افــراد 
ــد؛  ــراز کنن ــد آن را اب ــد، بای ــت می خورن ــی شکس وقت
ــه  ــی  ک ــد؛ در صورت ــاز دارن ــزی نی ــه چی ــه چ ــی ب یعن
افــراد آبی رنــگ نیازشــان را نمی شناســند؛ چــون افــراد 
ــد چــرا شکســت  منطقــی هســتند. ایــن افــراد می دانن

ــد. ــراز کنن ــد اب ــا نمی توانن ــد، ام  خورده ان
افــراد زردرنــگ خیلــی ســریع  وی تصریــح کــرد: 
واکنــش می دهنــد؛ یعنــی خیلــی زود می خواهنــد 

شکستشــان را جبــران کننــد؛ در صورتــی  کــه نبایــد 
ــد  ــد و بع ــت را بپذیرن ــد شکس ــه بای ــد؛ بلک ــه کنن عجل
ــد  ــا بتوانن ــوند ت ــق بش ــان منطب ــرایط زندگی ش ــا ش ب

ــد. ــتی بگیرن ــم درس تصمی
متأســفانه اغلــب انســان ها موفــق نمی شــوند کاری 
بــرای شکست هایشــان انجــام دهنــد. آن هــا درنهایــت 
رهــا  را  رؤیاهایشــان  می کشــند،  تــاش  از  دســت 
برایشــان  پروژه هایــی کــه  روی  دیگــر  و  می کننــد 
اهمیــت داشــت، کار نمی کننــد و در نارضایتــی ناشــی از 

آن غــرق می شــوند. 
آن  تجربــه  امــا  می ترســند،  شکســت  از  همــه 
اجتناب ناپذیــر اســت و درواقــع ایــن واکنــش انســان ها 
بــه شکســت اســت کــه اهمیــت دارد، نــه خــود آن.

درسلسلهنشستهای»چهلچراغ«عنوانشد:

به تعداد آدم ها برای مقابله با شکست، راه وجود دارد
واکنششخصیتهابارنگهایمختلفبهشکست


