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 آمریكا 
تروریست بالذات دولتی

تحــرکات تروریســتی دشــمنان اســام و امــام)ره( 
باعــث  اســامی  ایــران  ســرزمین  در  دیگــر  بــار 

شــهادت تعــدادی از هموطنــان عزیــز شــد. شــهادت 
ایــن عزیــزان را تبریــک و تســلیت عــرض می کنیــم و 

بــه نکاتــی چنــد می پردازیــم.
کــه خــود   متاســفانه مدعیــان مبــارزه بــا تروریســم 
بــه  کشــورها را  از  تروریســم پرور هســتند و بســیاری 
ــوه  ع را عکــس جل کشــیده اند، موضــو ک و خــون  خــا
کــه  کمــا اینکــه در ســال های اخیــر  داده و می دهنــد؛ 
کشــورهای  در  و  بــوده  آنــان  تروریســت پروری  اوج 
را  خــود  جنایــات  خوبــی  بــه   ... و  ســوریه  عــراق، 
کشــورهایی را بــه بهانــه حمایــت  آشــکار ســاخته اند، 
از جملــه تحریــم  بــه انحــای مختلــف  از تروریســم 

کرده انــد ... تنبیــه  اقتصــادی و ... 
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

له
قا

رم
س

 نیروهای مسلح ما 
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نگاهی به دنباله سازی در سینمای ایران

ستاره های دنباله دار
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پیش به سوی جام جهانی
در صفحه ورزش )9( بخوانید

همه یکصدا برای ایران

صاحبان محترم مشاغل
نوبت سوم

سامانه  طریق  از  مالیات  پرداخت  و  مالیاتی  اظهارنامه  الکترونیکی  ارائه   مهلت 

www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری می باشد.
عواقب و جرایم ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه

صاحبان مشاغلی که در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نکنند به استناد ماده 192 
قابل  غیر  مالیات که  اصل  درصد   30 معادل  ای  جریمه  مشمول  مستقیم  مالیات های  قانون 
مالیات های مستقیم  قانون   101 ماده  معافیت موضوع  این که  میشوند؛ ضمن  است  بخشش 
برای آنها اعمال نمی شود و درآمد مشمول مالیات آنها هر مبلغی باشد مشمول مالیات خواهد 
شد. همچنین بر اساس ماده 201 قانون مالیات های مستقیم کسی که برای سه سال متوالی 
از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند، عالوه بر جریمه ها 
و مجازات های مقرر در این قانون، از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور 

محروم خواهد شد و جرم مالیاتی نیز مرتکب شده اند.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان م الف 45076

/منطقه ای استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری رتبه نخست روزنامه های استا�ن
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رهبر معظم انقالب در دیدار با جمعی از شعرا در شام 
میالد امام حسن مجتبی)ع(:

رقص شمشیر جاهلیت مدرن در 
کنید کنار جاهلیت قبیلگی را هجو 

در شام میاد کریم اهل  بیت حضرت امام حسن مجتبی)ع( 
جمعی از اهالی فرهنگ، استادان شعر...
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اشخاص حقیقی ممنوع شد
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یادداشت
آداب ارتباط از نگاه امام رضا)ع(                                   

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانجانشین سردبیر

ــده  ــی آفری ــه اجتماع ــت ک ــودی اس ــان موج انس
ــران  ــه و دیگ ــه جامع ــش ب ــش و گرای ــده و کش ش
ــه  ــه ب ــاع چ ــه اجتم ــش ب ــذا گرای را در ذات دارد. ل
ــا هــر عامــل دیگــری، امــر  قصــد تســخیر باشــد ی

ــت.  ــان اس ــی انس ذات
انســان بــدون جفــت و زوج نمی توانــد زندگــی کنــد 
و بــه تعبیــری انســان بــدون جفــت انســانی ناتمــام  
ــه انســان  ــن جفــت اســت ک ــرا ای ــود؛ زی خواهــد ب

ــد.  ــص می رهان ــاند و از نق ــت می رس ــه تمامی را ب
انســان ها از نظــر روحــی و روانــی و نیــز جنبه هــای 
دیگــر مــادی و جســمی نیازمنــد ارتبــاط بــا دیگــری 
ــدون اجتمــاع زندگــی  ــد ب هســتند؛ پــس نمی توانن
کننــد و بــه آســایش و آرامــش و خوشــبختی 

دســت یابنــد. 
ــاط را  ــن ارتب ــه ای ــک آن اســت ک ــق انســانی نی ُخل
ــی  ــن اله ــوب قوانی ــانی در چارچ ــدوده انس در مح
و عقالنــی ســامان دهــد و بــا دیگــران اظهــار 
ــد؛  ــب کن ــان را طل ــت ایش ــد و محب ــتی نمای دوس
زیــرا درخواســت و طلــب محبــت برخــالف هــر 
ــه  درخواســت دیگــر پســندیده اســت و انســان را ب

ســوی کمــال می بــرد.
 البتــه چنــان کــه گفتــه شــد ارتبــاط و آمــد و شــدها 
ــا از  ــد ت ــرع باش ــل و ش ــوب عق ــد در چارچ می بای

مشــکالت غیراخالقــی جلوگیــری کنــد. 
بیــان  ارتبــاط  بــرای  را  آدابــی  رضــا)ع(  امــام 
می کننــد کــه بعضــی از آن هــا در ایــن ســخن 
ــد:  ــه اســت. ایشــان می فرماین ــی یافت ایشــان تجل

»تــزاوروا تحابــوا و تصافحــوا و التحاشــموا«
ــا یکدیگــر را دوســت  »بــه دیــدن یکدیگــر برویــد ت
داشــته باشــید و دســت یکدیگــر را بفشــارید و بــه 

هــم خشــم نگیریــد.« 
از نظــر امــام رضــا)ع( یکــی از نشــانه های خوشــی 
ــان دارای  ــه انس ــت ک ــن اس ــی ای ــی دنیای در زندگ
دوســتان و محبــان بســیاری باشــد و ایــن جــز بــا 

رفــت و آمــد خــوب و مناســب شــدنی نیســت. 
ــش  ــن عی ــالم ع ــه الس ــا علی ــام الرض ــئل االم س

ــا؟  الدنی
فقال: سعه المنزل و کثره المحبین.

ــؤال  ــا)ع( س ــام رض ــا از ام ــی در دنی ــاره خوش درب
شــد؛ فرمودنــد: وســعت منــزل و زیــادی دوســتان.

البتــه دیــد و بازدیــد از بســتگان و خویشــان در 
اولویــت اســت؛ زیــرا آنــان بیــش از دیگــران نیــاز و 
انتظــار دارنــد کــه بــه دیــدار آنــان برویــد. امــام)ع( 
لــو  و  رحمــک  می فرماینــد: »صــل  این بــاره  در 
ــه الرحــم  ــا توصــل ب بشــربه مــن مــاء و افضــل م

ــا« ــف االدی عنه ک
ــا  ــه ب ــد گرچ ــرار کنی ــاوندی را برق ــد خویش  »پیون
جرعــه آبــی باشــد و بهتریــن پیونــد خویشــاوندی، 

ــت.« ــاوندان اس ــودداری از آزار خویش خ
ــردم  ــن م ــر بدتری ــی دیگ ــرت)ع( در جای  آن حض
را کســی می داننــد کــه از ارتباطــات بــا مــردم 
ــورد  ــذا نمی خ ــران غ ــا دیگ ــد و ب ــودداری می کن خ
و بــه تنهاخــوری عــادت دارد و اجــازه نمی دهــد تــا 

ــد.  ــران برس ــه دیگ ــری ب خی
ــتن  ــبب نداش ــه س ــت ب ــرادی در حقیق ــن اف چنی
ارتباطــات اجتماعــی از اخــالق انســانی بــه دور 
ــق و خــوی انســانی در  ــرا داشــتن خل هســتند؛ زی
اجتمــاع و ارتباطــات و کمــک بــه دیگــران انســان را 

مظهــر جانشــینی ربوبیــت الهــی می ســازد. 

کوتاه اخبار 
رئیس سازمان بسیج: 

 حرکت های کور تروریستی 
تأثیری بر اراده مردم در استمرار 

انقالب و پیشرفت کشور ندارد
ســردار غالمحســین غیب پــرور، رئیــس ســازمان بســیج 
کــه در مراســم افطــاری میزبــان جمعــی از خانــواده شــهدا 
بــود، گفــت: ایــران، مرکــز ثقــل امنیــت کشــورهای منطقــه 
اســت و همــه می داننــد امنیــت امــروز مــا مدیــون خــون 

شهداست.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه انقــالب اســالمی بــه برکــت خــون 
شــهدا ایجــاد شــد و اســتمرار پیــدا کــرد، افــزود: بــه فضــل 
خداونــد و بــا ایثــار مجاهدانــی کــه بــه خــدا ایمــان دارنــد 

انقــالب زنــده اســت و بــه راه خــود ادامــه خواهــد داد.
ســردار غیب پــرور بــا اشــاره بــه حــوادث تروریســتی 
ــان  ــران اســالمی چن ــد روز پیــش در تهــران گفــت: ای چن
ــتی  ــور تروریس ــای ک ــن حرکت ه ــه ای ــت ک ــد اس قدرتمن
ــرار  ــود ق ــرت خ ــه و نف ــدف کین ــاه را ه ــردم بی گن ــه م ک
ایــران در  اراده مــردم  بــر  تاثیــری  می دهنــد، هیــچ 
اســتمرار انقــالب اســالمی و پیشــرفت کشــور نــدارد. 

بســیج اطالع رســانی  پایــگاه 

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر پنجمین 
دوره انتخابات شهر و روستا:

 موافقت الریجانی 
با تغییر قانون انتخابات شوراها 

ــزی  ــت مرک ــس هیئ ــین، رئی ــودی شاه نش ــد محم محم
ــالمی  ــورای اس ــات ش ــن دوره انتخاب ــر پنجمی ــارت ب نظ
شــهر روســتا، بــا بیــان اینکــه برخــی از نماینــدگان ایراداتی 
ــه  ــد، گفــت: ب ــات شــوراها دارن ــه نحــوه برگــزاری انتخاب ب
دنبــال ایــن هســتیم تــا دبیرخانــه دائمــی و مرکــزی بــرای 

انتخابــات شــوراها و بررســی تخلفــات آن ایجــاد کنیــم.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس بــا بیــان اینکــه طرحــی در 
جهــت اصــالح قانــون انتخابــات شــوراها در حــال تدویــن 
ــی  ــا عل ــرا ب ــه اخی ــه ای ک ــرد: در جلس ــه ک ــت، اضاف اس
الریجانــی رئیــس مجلــس داشــته ایم، بــه وی نیــز اعــالم 
کرده ایــم در چنــد روز آینــده ایــن طــرح آمــاده می شــود و 

ــرد. ــرار می گی ــان ق ــه پارلم ــار هیئت رئیس در اختی
دوره  پنجمیــن  بــر  نظــارت  مرکــزی  هیئــت  رئیــس 
انتخابــات شــورای اســالمی شــهر و روســتا افــزود: رئیــس 
مجلــس نیــز موافقــت اولیــه خــود را بــرای تغییــر در قانون 
ــه  ــت هرچ ــه اس ــرده و گفت ــالم ک ــوراها اع ــات ش انتخاب
ســریع تر در قالــب یــک طــرح ایــن تغییــرات بــه مجلــس 

ــه شــود. تســنیم ارائ

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

آمریکا تروریست بالذات دولتی
ــار  ــر ب ــه زی ــتکبار را ک ــا اس ــارز ب ــای مب و جریان ه
ســلطه نرفتــه و نمی رونــد، بــه عنــوان تروریســم 
آیــا  واقعیــت چیســت؟  امــا  معرفــی کرده انــد؛ 
ــازار قربانــی تروریســم، تروریســت  مــردم کوچــه و ب
هســتند یــا کســانی کــه بــه کشــتار دســت می زننــد 

می کننــد؟  خوشــحالی  و 
از اماممــان کــه بــا اندیشــه شــگرف دینــی و تحلیــل 
ــم.  ــخ بگیری ــد، پاس ــخن گفته ان ــی س ــق سیاس عمی
ــالب  ــه منشــور انق ــام ک ــه الهی سیاســی ام وصیتنام
نــام گرفــت، چشــمه حکمتــى اســت کــه از دل مصفــا 
ــم مبارکــش  ــر قل و الهــى آن حضــرت جوشــیده و ب
جــارى گردیــده تــا حجتــى دیگــر بــر تبییــن ســیره 
عملــى آن بزرگــوار باشــد و راه را پیشــاپیش، بــر همــه 
ــدود  ــان مس ــات خّناس ــا و القائ ــبهات و تردیده ش

کنــد. 
ــه سیاســی الهی  ــن وصیت نام ــده ای از ای ــل بری در ذی
ــوص  ــل درخص ــام راح ــدگاه ام ــان دی ــه بی ــه ب را ک
آمریــکا و کشــورهای منطقــه اشــاره دارد، یــادآور 
ــالمی  ــای اس ــه ملت ه ــا، بلک ــت م ــویم: »و مل می ش
و مســتضعفان جهــان مفتخرنــد بــه اینکــه دشــمنان 
ــم  ــرآن کری ــزرگ و ق ــدای ب ــمنان خ ــه دش ــان ک آن
ــچ  ــه از هی ــتند ک ــی هس ــد، درندگان ــالم عزیزن و اس
جنایــت و خیانتــی بــرای مقاصــد شــوم جنایتکارانــه 
بــه   رســیدن  بــرای  و  نمی کشــند  دســت  خــود 
ــع پســت خــود دوســت و دشــمن  ریاســت و مطام
ایــن  آمریــکا  آنــان  رأس  در  و  نمی شناســند.  را 
تروریســت بالــذات دولتــی اســت کــه سرتاســر جهــان 
را بــه آتــش کشــیده و هم پیمــان او صهیونیســت 
جهانــی اســت کــه بــرای رســیدن بــه مطامــع خــود 
ــتن  ــا از نوش ــه قلم ه ــود ک ــب می ش ــی مرتک جنایات
خیــال  و  دارنــد؛  شــرم  آن  گفتــن  از  زبان هــا  و 
ابلهانــه »اســرائیل بــزرگ«! آنــان را بــه هــر جنایتــی 
می کشــاند.« )صحیفــه امــام، جلــد ۲۱، صفحــه 

 )۳۹۸
امــام آمریــکا را تروریســت بالــذات دولتــی نامیدنــد 
ــیده  ــی رس ــه خوب ــا ب ــن معن ــه ای ــا ب ــون دنی و اکن
اســت؛ آنچــه ســال ها پیــش امــام مطــرح فرمودنــد؛ 
البتــه آمریــکا از اول انقــالب در مقابــل ملــت ایــران 
درمانــده شــده بــود و هســت؛ لــذا نمی دانــد بــه چــه 
و کــه متوســل شــود و بــه هــر طریقــی در پــی جبــران 
ــوده اســت؛  ــردم ب ــن م شکســت های بزرگــش از ای
ــت داده،  ــران را از دس ــرب ای ــه چ ــا لقم ــرا نه تنه زی
بلکــه دایــره از دســت دادگی او بــه دلیــل صــدور 
تفکــر و اندیشــه انقــالب اســالمی بیشــتر و بیشــتر 
ــزش  ــه چی ــا هم ــا تقریب ــن روزه ــود و در ای می ش
 در نابــودی و نیســتی اســت و قــدرت پوشــالی 
ــری  ــد. دی ــا فهمیده ان ــردم دنی ــی اش را م ــو خال و ت
ــع کشــورهای  ــارت مناب ــه دروازه غ ــد ک نخواهــد پایی
ــن  ــد و ای ــد ش ــته خواه ــش بس ــه روی ــالمی ب اس
ــید؛  ــد رس ــی نخواه ــه جای ــا ب ــا زدن ه ــت و پ دس
چــرا کــه قداره بندهــای تروریســت داعــش در حــال 
تــرک اجبــاری عــراق و ســوریه هســتند و ایــن همــه 
ــذا  ــد؛ ل ــران می بینن ــدرت ای ــل ق ــت را حاص شکس
ــان را  ــن مرگش ــه ای ــد ک ــازی« می پردازن ــه »ترقه ب ب

می کنــد. نزدیک تــر 
واژه »تروریســم دولتــی« کــه امــام بــه آمریــکا 
اســت.  جنجال برانگیــز  واژه ای  دادنــد،  نســبت 
بــرای  اســت  اصطالحــی  دولتــی«،  »تروریســم 
دخالــت دولــت یــا دولت هایــی در امــور داخلــی 
یــا خارجــی دولتــی دیگــر کــه بــه وســیله اجــرا یــا 
مشــارکت در عملیــات تروریســتی یــا حمایــت از 
ــدازی  ــف و بران ــرای زوال، تضعی ــی ب ــات نظام عملی
ــور  ــه آن کش ــتگاه حاکم ــا کل دس ــور ی ــت مذک دول
ــه کار  ــکا ب ــالب، آمری ــه از اول انق انجــام می شــود ک
بــرده و نتیجــه ای برایــش نداشــته؛ جــز اینکــه ارداه 
ملــت ایــران را در مبــارزه بــا اســتکبار دوچنــدان کــرده 

ــت. اس
ملــت ایــران از ابتــدا قربانــی تروریســم بــوده اســت 
ــت  ــه دس ــران  ب ــر در ته ــتی اخی ــدام تروریس و اق
ــی  ــای جاسوس ــه گروه ه ــته ب ــش وابس ــل داع عوام
و اطالعاتــی غــرب  و حامیــان منطقــه ای او رخ داد. 
جمهــوری اســالمی در حیطــه تــرور و تروریســم 
ــا  ــه و باره ــرار گرفت ــه ق ــورد هجم ــا م ــا و باره باره

ــت.  ــده اس ــام ش ــم انج ــوءقصدهایی ه س
ــذات  ــت بال ــر »تروریس ــالوه ب ــی)ره( ع ــام خمین ام
ــبت  ــکا نس ــه آمری ــر را ب ــت دیگ ــه صف ــی« س دولت
دادنــد کــه جوھــره ذاتــی ایــن کشــور اســت؛ از جملــه 
»اســتکبار جھانــی«، »شــیطان بــزرگ« و »ام الفســاد 

غــرب«.
واســطه  بــه  »اخیــرا  فرمودنــد:  خمینــی  امــام 
حوادثــی، ملــت مــا از دشــمن های اصلــی، چــه 
رأس  در  کــه  ـ  غــرب  چــه  و  شــرق  ابرقــدرت 
همــه آن هــا آمریــکای جهانخــوار اســت و تمــام 
بدبختی هــای بشــر از جنایــات آنــان اســت و مــا در 
ــان هســتیم و تمــام گرفتاری هــا  ــا آن  حــال جنــگ ب
و کمبودهایــی کــه در کشــور مــا بــه چشــم می خــورد 
از آنــان اســت ـ غفلــت نمــوده و می رفــت تــا دشــمن 
ــه جــای آن دشــمنی های  ــرود و ب ــاد ب ــی از ی حقیق
ــال  ــد متع ــا خواســت خداون ــه ب ــی بنشــیند ک خانگ
ایــن حیلــه هــم درهــم شکســت و مــا نبایــد 
ــا  ــا ب ــان م ــت قهرم ــا مل ــه تقریب ــم ک ــوش کنی فرام
خیانتــکاران سراســر دنیــا طــرف اســت و الزمــه 
ــاری  ــا گرفت ــش از این ه ــد بی ــارزه ای بای ــن مب چنی
ــه  ــا آنک ــل ب ــگ دوم بین المل ــد. در جن ــته باش داش
مــا طــرف جنــگ نبودیــم آنچنــان قحطــی شــد کــه 
 نــان و مایحتــاج عمومــی بــه ســختی پیــدا می شــد 
ــد  ــتیم، بای ــی هس ــگ چنان ــا در جن ــه م ــون ک و اکن
ملــت مــا تحمــل لــوازم مبــارزه بــا قدرت هــای 

بــزرگ را داشــته باشــد.« )۱۳5۹/۱۲/۲۹(
 بــه هــر حــال مســلم اســت کــه این گونــه رگه هــای 
خشــونت آمیز نمی توانــد خللــی در دفــاع از حــرم 
مطهــر امامــان و آل رســول وارد کنــد؛ بلکــه بــر قــدرت 
و صالبــت و مجاهــدت مدافعــان حــرم خواهــد 

افــزود.

ــورای  ــس ش ــس مجل ــی، رئی ــی الریجان عل
ــتی  ــه تروریس ــه حادث ــاره ب ــا اش ــالمی، ب اس
هفتــه گذشــته در مجلــس و مرقــد امــام)ره( 
تروریســتی   حادثــه  در  نماینــدگان  گفــت: 
ــه  ــاهد دو صحن ــش، ش ــه پی ــنبه هفت چهارش
ــت ها وارد  ــو تروریس ــد؛ از یکس ــاوت بودن متف
ســاختمان ارتبــاط مردمــی نماینــدگان شــدند 
و مراجعــان و کارکنــان مجلــس را مــورد هــدف 
قــرار دادنــد و ناجوانمردانــه ۱۸ نفــر از آنــان را 
بــه شــهادت رســاندند و ۳0 و انــدی از  آنــان را 

ــد. مجــروح کردن
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی اظهــار 
ــه  ــتند ب ــت ها نتوانس ــه تروریس ــت: گرچ داش
هــدف خــود کــه دسترســی بــه پارلمــان بــود 
ــا را  ــه م ــزان هم ــهادت عزی ــا ش ــند؛ ام برس
داغــدار کــرد. بــه ارواح مطهــر شــهدای گرانقدر 
ــل  ــه قب ــنبه هفت ــتی چهارش ــه تروریس حادث

می فرســتیم. درود 
 الریجانــی خاطرنشــان کــرد: ملــت روزه دار بــار 
ــی  ــهادت طلبی و عزت خواه ــه ش ــر روحی دیگ

خــود را بــه رخ جهانیــان کشــاند و ایــن پیــام را 
بــه دنیــا منعکــس کــرد کــه همــه ملــت در راه 
ــت ها  ــرکوب تروریس ــالب و س ــای انق آرمان ه
ــت  ــل عظم ــد در مقاب ــتند و بای ــدا هس همص
فکــری و غیــرت انقالبــی ملــت نســتوه ایــران 

ســر تعظیــم فــرود آورنــد.
ــم  ــر معظ ــمند رهب ــام ارزش ــزود: از پی وی اف
ــزان در  ــهادت عزی ــبت ش ــه مناس ــالب ب انق
مجلــس و مرقــد مطهــر امــام)ره( تشــکر 
نیــروی  از  و  می کنــم  سپاســگزاری  و 
انتظامــی و ســپاه پاســداران کــه در ســرکوب 
ــدام  ــت اق ــا صالب ــه و ب ــت ها مجدان تروریس

تشــکر می کنــم. کردنــد، 
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی اظهــار 
داشــت: وحــدت و همگرایــی کــه در بیــن 
ــه  ــه ب ــن حادث ــس ای ــت در پ مســئوالن و مل
ــه  ــت ک ــی اس ــر ذی قیمت ــد، گوه ــود آم وج
نبایــد تحــت هیــچ اقدامــی مخــدوش شــود. 
از  ملــت صفــی  مقابــل  در  بپذیریــم کــه 
ــه  ــان ب ــی آن ــورهای حام ــت ها و کش تروریس
ســرکردگی آمریــکا و ســعودی بــه وجــود 

ــت.  ــده اس آم
ــم  ــد نگذاری ــی اقتضــا می کن هوشــیاری انقالب
حواشــی سیاســی مــا را از هــدف خدمتگــزاری 

بــه ملــت بــازدارد.
روز  امــروز  کــرد:  خاطرنشــان  الریجانــی 

ــرای  ــالش ب ــت و کار و ت ــتادگی و مقاوم ایس
حــل مشــکالت ملــت اســت. صــف واحــدی 
کــه منبعــث از غیــرت دینــی و انقالبــی اســت 
و ایــن صــف واحــد پاســخ بــه اقدامــات 
مواضــع  وقتــی  به ویــژه  اســت.  دشــمن 
آمریــکا و مصوبــه اخیــر ســنا را مشــاهده 
ــان روشــن  ــذاری آن ــی هدفگ ــم، تمام می کنی

می شــود.

ــردن  ــد ک ــمن کن ــتراتژی دش ــزود: اس وی اف
ــردن  ــرگرم ک ــران و س ــدی ای ــای عزتمن ابزاره
ــدام  ــی اســت. اق ــه مســائل فرع مســئوالن ب
ــت  ــتقامت در راه درس ــد اس ــا بای ــل م متقاب

ــد. ــتر باش ــه بیش ــی هرچ ــالب و همگرای انق
ــان  ــا بی ــس شــورای اســالمی ب ــس مجل رئی

اینکــه مــا پاســخ روشــنی بــه اقدامــات ســنا 
خواهیــم داد، اظهــار داشــت: مجلــس شــورای 
تحــرکات  بــه  جــدی  واکنــش  اســالمی 
ــی  ــت مل ــیون امنی ــد. از کمیس ــان می ده آن
ــه را  ــت طــرح مقابل ــم در اســرع وق می خواه

ــد. ــه کن ــس ارائ ــه مجل ــه و ب تهی
الریجانــی خاطرنشــان کــرد: بایــد آمریــکا 
ــالمی در  ــورای اس ــس ش ــود مجل ــه ش متوج
راه مبــارزه بــا تروریســت ها اراده ای قــوی دارد 
ــه  ــدس و بنی ــروی ق ــداران و نی ــپاه پاس و س
دفاعــی را بــا تمــام تــوان حمایــت خواهــد کرد 
و نیروهــای مســلح مــا، پاســخ تروریســت ها 

ــد داد. ــا قاطعیــت خواهن را ب
مســئوالن  از  می دانــم  الزم  افــزود:  وی 
کشــورهای مختلــف و پارلمان هــای آنــان کــه 
ــالم  ــت اع ــت و جدی ــا فوری ــه ب ــن حادث در ای
ــا  ــود و ب ــای خ ــا پیام ه ــد و ب ــوع کردن موض
ــد  ــدردی کردن ــار هم ــی اظه ــای تلفن تماس ه
ــد، تشــکر  ــرار گرفتن ــران ق ــت ای ــار مل و در کن

ــم. کن
ــان  ــس شــورای اســالمی در پای رئیــس مجل
بــذل  بــا  ســعودی ها کــه  ضمنــا   گفــت: 
ــا  ــاض را برپ ــس ری ــاد کنفران ــش زی و بخش
ــزوی  ــران را من ــر خــود ای ــه تعبی ــا ب ــد ت کردن
ایــران  بــا  کشــورها  هم نوایــی  از  کننــد، 

شــرمنده شــوند و درس بگیرنــد. فــارس

رئیس مجلس شورای اسالمی:

نیروهای مسلح ما، پاسخ تروریست ها را با قاطعیت خواهند داد

ادامه از صفحه اول

در شــام میــالد کریــم اهــل   بیــت، حضــرت امــام حســن 
مجتبــی)ع(، جمعــی از اهالــی فرهنــگ، اســتادان شــعر و ادب 
ــدادی از  ــور و تع ــوت کش ــوان و پیشکس ــاعران ج ــی و ش فارس
شــاعران از کشــورهای هندوســتان، افغانســتان و ترکیــه بــا 
ــالمی  ــالب اس ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض

ــد. ــدار کردن دی
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در ایــن دیــدار بــا ابــراز خرســندی از 
حرکــت رو بــه رشــد و پیش رونــده شــعر کشــور، شــعر را یــک 
»ثــروت ملــی« خواندنــد و افزودنــد: از اول انقــالب، تالش هایــی 
بــرای جهــت دادن بــه شــعر در مســیر اهدافــی غیــر از اهــداف 
انقــالب وجــود داشــت و ایــن تالش هــا همچنــان وجــود دارد.

ــعر در دوره  ــب ش ــان غال ــالمی جری ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
پیــش از انقــالب اســالمی را در خدمــت مفاهیمــی غیــر از 
»آگاهــی و بیــداری ملــی« دانســتند و گفتنــد: در محیــط ادبــی 

آن  روز، اغلــب افــرادی کــه مدعــی نوگرایــی و نواندیشــی بودنــد، 
هیــچ خدمتــی بــه پیشــرفت کشــور و تجــدد واقعــی و صحیــح 

نمی کردنــد.
ایشــان پیــروزی انقــالب اســالمی را آغــاز دوران جدیــِد شــعری 
و ورود جوانــان و شــاعران بــا انگیــزه بــه ســرودن »شــعر 
بصیرت افــزا و در خدمــت اهــداف کشــور« دانســتند و افزودنــد: 
ــروز  ــه روز گســترده تر شــد و ام ــوع شــاعران روزب ــن ن ــره ای دای
ــی و  ــداف مذهب ــا اه ــق ب ــعار منطب ــا اش ــه ب ــبختانه، غلب خوش

ــه رشــد و پیشــرفت اســت. ــی و رو ب انقالب
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای »توقــف و تصــور رســیدن بــه 
ایســتگاه آخــر« را همچــون ســمی مهلــک بــرای شــاعران 
خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد: درخــت شــعر کشــور، اســتعداد 
ــی دارد  ــکوفایی و بالندگ ــرای ش ــتری ب ــیار بیش ــت بس و ظرفی
ــم  ــال مفاهی ــاظ و انتق ــی، پیشــرفت الف ــد در »مضمون یاب و بای

ــود. ــتری ش ــت بیش ــالش و دق روز«، ت
ــود  ــف موج ــه ضع ــاره ب ــا اش ــالب اســالمی ب ــم انق ــر معظ رهب
در گــزارش حــوادث کشــور و احــوال شــخصیت های ملــی، 
ایرانی هــا را در ایــن خصــوص دچــار تنبلــی و کوتاهــی دانســتند 
و گفتنــد: امــام بزرگــوار مــا شــخصیتی درجــه یــک اســت کــه 
ــد؛ امــا تاکنــون  ــه عظمــت او اعتــراف دارن دوســت و دشــمن ب
چنــد کتــاب دربــاره ایــن شــخصیت بزرگ نوشــته شــده اســت؟
ــم  ــای مه ــرم و قضای ــان ح ــوریه و مدافع ــوادث س ــان ح ایش
ــتند  ــعر دانس ــزاران ش ــا و ه ــرودن صده ــور س ــراق را در خ  ع
ــراق  ــا در ع ــه آمریکایی ه ــردم از اینک ــیاری از م ــد: بس و افزودن
چــه هدفــی داشــتند و چگونــه سرشــان بــه ســنگ خــورد اطــالع 
ندارنــد؛ امــا ایــن قضیــه بســیار مهــم و نیازمنــد تبییــن اســت 
کــه چگونــه »عــراِق صــّدام« بــه »عــراِق شــهید حکیــم« تبدیــل 

شــد؟

ــازی«  ــه »منظومه س ــاعران را ب ــه ای ش ــت هللا خامن ــرت آی حض
از موضوعــات و همچنیــن ســرودن در رشــته »هجــو« از بعضــی 
مســائل عجیــب دنیــای امــروز  توصیــه کردنــد و گفتنــد: پیامبــر 
اکــرم)ص( بــه یکــی از شــاعران از صحابــه خــود دســتور دادنــد 
کــه مشــرکان را هجــو کنــد و امــروز نیــز مــواردی همچــون رقص 
شمشــیر »جاهلیــت مــدرن« در کنــار »جاهلیــت قبیلگــی« یــا 
قــرار گرفتــن دولتــی همچــون عربســتان ســعودی در کمیســیون 
حقــوق بشــر ســازمان ملــل، مســائلی اســت کــه بــه  جــد جــای 

هجــو دارد. فــارس

رهبر معظم انقالب در دیدار با جمعی از شعرا در شام میالد امام حسن مجتبی)ع(:

رقص شمشیر جاهلیت مدرن در کنار جاهلیت قبیلگی را هجو کنید

،،
بایــد آمریــکا متوجــه شــود مجلــس 
شــورای اســامی در راه مبــارزه بــا 
دارد  قــوی  اراده ای  تروریســت ها 
پاســخ  مــا  مســلح  نیروهــای  و 
قاطعیــت  بــا  را  تروریســت ها 

داد. خواهنــد 

نماینده مردم کرمان در مجلس:
سند ۲۰۳۰ از حوزه اجرایی 

خارج شود
ــده مــردم کرمــان در  محمدمهــدی زاهــدی، نماین
ــه  ــه حمل ــا اشــاره ب مجلــس شــورای اســالمی، ب
اســالمی  شــورای  مجلــس  بــه  تروریســت ها 
ــه در 50  ــم اینک ــه علی رغ ــی ک ــت: از نمایندگان گف
ــتی  ــل تروریس ــا عوام ــری ب ــا درگی ــری آن ه  مت
ــا  ــود، کامــال خونســرد و ب ــان ب و داعشــی در جری
ــکر  ــد، تش ــه دادن ــود ادام ــه کار خ ــی ب اراده آهن

می کنــم.

ــئوالن  ــه و مس ــور خارج ــر ام ــه وزی ــاب ب وی خط
ــه  ــن حادث ــاره ای ــت: درب دســتگاه دیپلماســی گف
ــه  ــه آن توج ــد ب ــه بای ــود دارد ک ــه وج ــد نکت چن
و در صحنــه بین المللــی آن هــا را دنبــال کــرد؛ 
ــال  ــه تروریســتی و اعم ــن حادث ــی ای اوال همزمان
ــنای  ــورمان در س ــه کش ــد علی ــای جدی تحریم ه
آمریــکا کــه یقینــا برجــام را پــاره کرده انــد، هــم بــه 
صــورت حقوقــی در داخــل کشــور و هــم خــارج از 
کشــور بایــد پیگیــری شــود و شــاید زمــان آتــش 

ــد. ــیده باش ــام فرارس زدن برج
ــا اشــاره بــه  نماینــده مــردم کرمــان در مجلــس ب
ــر امــور خارجــه عربســتان پیــش از  ســخنان وزی

ــر  ــی ب ــات تروریســتی در تهــران مبن انجــام عملی
اینکــه تهــران بایــد تنبیــه شــود، تصریــح کــرد: این 
ســخن و عملیــات انجــام شــده، نشــان دهنده 
ایــن  بیــن طراحــان  آشــکار  و  علنــی  پیونــد 
عملیــات و تحــت حمایــت بــودن آن هــا از ســوی 
ــق  ــد آن را از طری ــه بای ــت ک ــعودی اس ــم س رژی
مجامــع بین المللــی دنبــال و رژیــم آل ســعود 
ــت از  ــت حمای ــه جه ــی ب ــع بین الملل را در مجام

ــرد. ــوم ک ــم محک تروریس
رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس 
ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب ــق خ ــری از نط ــش دیگ در بخ
ســند ۲0۳0 تصریــح کــرد: بایــد ایــن ســند از حوزه 

ــی کشــور خــارج شــده و تمــام هــّم و غــم  اجرای
ــدن  ــی ش ــرای اجرای ــرورش ب ــوزش و پ وزارت آم
ســند تحــول بنیــادی آمــوزش و پــرورش صــرف 

شــود.
زاهــدی خطــاب بــه وزرای علــوم و فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی گفــت: شــما را در مباحــث 
ــالب  ــم انق ــر معظ ــه رهب ــده ک ــه ش ــی چ فرهنگ
ــه  ــد ک ــا دانشــجویان فرمودن ــدار ب اســالمی در دی
شــما در ایــن خصــوص آتــش بــه اختیار هســتید. 
چــرا نبایــد ارتبــاط تنگاتنــگ و همراهــی در حــوزه 
مــردم                    و  ذی ربــط  مســئوالن  بیــن  فرهنگــی 

ــنیم ــد؟ تس ــته باش ــود داش ــجو وج و دانش

مجلس
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معاون وزیر امور خارجه:

مبارزه مقتدرانه را در برابر تروریسم ادامه می دهیم 

ســابق  معــاون  ایــزدی،  مصطفــی  سرلشــکر 
ــم کل  ــی معظ ــردی فرمانده ــور راهب ــراف و ام اش
ــتی  ــوادث تروریس ــاره ح ــی درب ــوا، در گفت وگوی ق
ــالب  ــروزی انق ــس از پی ــت: پ ــار داش ــران اظه ته
ــی، شــاهد  ــان یافتــن جنــگ تحمیل اســالمی و پای
ــران در  ــالمی ای ــوری اس ــام جمه ــای نظ موفقیت ه
ــطین،  ــامات، فلس ــه ش ــتان، منطق ــراق، افغانس ع
ــان و دیگــر مناطــق هســتیم کــه ایــن حرکــت،  لبن

ــت. ــوت اس ــه طاغ ــور علی ــت ن حرک
ــک  ــا ی ــا ب ــت م ــن حرک ــه در ای ــزود: البت وی اف
ــه  ــام مواج ــن نظ ــه ای ــتکبار علی ــد اس ــد جدی ترفن
ــدازی جنــگ نیابتــی در منطقــه  هســتیم و آن راه ان
اســت؛ جریان هایــی ماننــد داعــش و جبهــه النصــره  
ــا  ــع اســاس آن ه ــه در واق ــی هســتند ک جریان های
بــه تفکــر انحرافــی وهابیــت و تکفیــری و پشــتوانه 
قــوی سیاســی، نظامــی و رســانه ای اســتکبار جهانی 

ــردد. ــاز می گ ب
کــه  همان گونــه  داد:  ادامــه  ایــزدی  سرلشــکر 
ــناد  ــد اس ــالمی فرمودن ــالب اس ــم انق ــر معظ  رهب
و اطالعاتــی داریــم مبنــی بــر اینکــه پشــتیبانی های 
مســتقیمی توســط امپریالیســم آمریــکا از ایــن 

انجــام  منطقــه  در  نفرت انگیــز  بســیار  جریــان 
ــه  ــالمی را ب ــورهای اس ــه کش ــی ک ــود؛ جریان می ش
ــه  ــری را ب ــب کشــانده و مــوج کشــتار و درگی تخری

ــت. ــود آورده اس وج
ــالمی  ــالب اس ــرد: انق ــح ک ــزدی تصری ــکر ای سرلش
ــروز  ــه پی ــه مرحل ــه ب ــته مرحل ــون توانس ــه تاکن ک
ــان را  ــن جری ــد، ای ــت کن ــو حرک ــه جل شــود و رو ب
ــت منکــوب  ــا قــدرت و صالب ــه امیــد خــدا ب هــم ب
خواهــد کــرد و راه نورانــی شــهدای مــا تــداوم 

ــت. ــد یاف خواه
سرلشــکر مصطفــی ایــزدی، معــاون ســابق اشــراف 
ــا  ــوا، ب ــم کل ق ــی معظ ــردی فرمانده ــور راهب و ام
بیــان اینکــه امیدواریــم بــا هوشــیاری بیشــتر 
نباشــیم  هــم  این گونــه  جریان هایــی   شــاهد 
و امنیــت پایــدار حاصــل خــون شــهدا تــداوم بیــش 
از پیــش پیــدا کنــد، تاکیــد کــرد: خوشــبختانه 
ــور  ــت کش ــراری امنی ــا برق ــط ب ــای مرتب مجموعه ه
ــا مرکزیــت نظــام  ــت از مرزهــا ت ــا قــدرت و صالب ب
را تحــت تســلط دارنــد و قــدرت خــود را در مراحــل 
مختلــف نشــان داده انــد؛ بــا ایــن حــال بایــد 
ــش از گذشــته شــود. مهــر ــم بی ــا ه هوشــیاری م

سرلشکر ایزدی:

 اسناد پشتیبانی آمریکا از داعش را در اختیار داریم

عبــاس عراقچــی، معــاون وزیــر امــور خارجــه، دربــاره طــرح 
تصویــب تحریــم ســنا علیــه ایــران و اینکــه چنیــن حرکتــی 
از ســوی آمریکایی هــا نقــض برجــام اســت یــا خیــر، اظهــار 
ــا در  ــر م ــود، از نظ ــی ش ــره نهای ــه کنگ ــر مصوب ــت: اگ داش

همیــن راســتا ارزیابــی خواهــد شــد.
برجــام   ۲۹ و   ۲۶ بندهــای  اســاس  بــر  گفــت:   وی 
آمریکایی هــا متعهدنــد کــه برجــام را بــا حســن نیــت 
و در فضــای ســازنده اجــرا کــرده و از هــر اقدامــی کــه 
ــد    ــرار ده ــعاع ق ــام را تحت الش ــز برج ــرای موفقیت آمی اج

ــد. ــودداری کنن خ
ــک ســال ونیم  ــه در طــول ی ــی ک ــا حرکت های ــاد م ــه اعتق ب
ــط  ــه توس ــکا و چ ــی آمری ــت قبل ــط دول ــه توس ــته چ گذش
دولــت جدیــد آن صــورت می گیــرد، در مــوارد بســیاری 

ــت.   ــل اس ــه اص ــن س ــکا در ای ــدات آمری ــالف تعه برخ
عراقچــی دربــاره ادعاهــای مقام هــای آمریکایــی مبنــی بــر 
حمایــت ایــران از تروریســم و تصویــب چنیــن طرحــی علیــه 
ــمس  ــن الش ــر م ــئله اظه ــن مس ــت: ای ــار داش ــران، اظه ای
ــیار  ــا، بس ــن فض ــی در ای ــن طرح ــب چنی ــه تصوی ــت ک اس
ــت های  ــردرگمی و سیاس ــان دهنده س ــت و نش ــرم آور اس ش
بســیار غلــط و ناشــی از برداشــت های نادرســت نســبت بــه 

مســائل منطقــه اســت.

وی تاکیــد کــرد: همــه دنیــا می داننــد کــه منشــأ تروریســت 
ــت  ــا کجاس ــه م ــتی در منطق ــای تروریس ــرورش گروه ه و پ
و همــه می داننــد جمهــوری اســالمی ایــران چگونــه بــا 
ــن  ــم ای ــی را تقدی ــه قربانیان ــرده و چ ــارزه ک ــم مب تروریس
ــه در خــاک خــودش هــدف حمــالت  مســیر کــرده و چگون

ــرد.   ــرار می گی ــیانه ق ــتی وحش تروریس
ــان اینکــه موضــع کنگــره  ــا بی ــر امــور خارجــه ب معــاون وزی
آمریــکا در محکومیــت ایــران بــه حمایــت از تروریســم 
ــان  ــت، خاطرنش ــرم آور اس ــده و ش ــده دار، زنن ــی خن موضع
ــی  ــه از ســوی برخــی مقام هــای آمریکای کــرد: مواضعــی ک
اتخــاذ می شــود بــه همیــن ترتیــب اســت. مــا فکــر 
می کنیــم دنیــا در ایــن بــاره قضــاوت درســتی کــرده                        

ــرد.   ــد ک و خواه
عبــاس عراقچــی، معــاون وزیــر امــور خارجــه، اظهــار داشــت: 
مــا در منطقــه بــه مبــارزه مقتدارنــه خودمــان علیه تروریســم 
ادامــه می دهیــم؛ این گونــه حرکت هــای مــوردی و بــه 
ــه  ــه صــورت گرفت ــازی ک ــری ترقه ب ــام معظــم رهب ــول مق ق
آنقــدر ســخیف اســت کــه بــه هیچ وجــه نمی توانــد در 
ــه  ــرای مقابل ــد. ب ــی وارد کن ــران خلل ــردم شــریف ای  اراده م
و جنگیــدن بــا تروریســم بــه سیاســت های خودمــان ادامــه 

خواهیــم داد.مهــر



کوتاه اخبار 
تب کریمه کنگو قیمت گوشت را 

کاهش داد
رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی بــا بیــان اینکــه در پی 
شــیوع بیمــاری تــب کریمــه کنگــو مــردم از خریــد گوشــت 
ــبب  ــر س ــن ام ــت: همی ــد، گف ــودداری می کنن ــز خ قرم
ــده ــفندی ش ــت گوس ــت گوش ــش قیم ــازار و کاه ــود ب  رک

 است. 
علی اصغــر ملکــی بــا بیــان اینکــه در پــی شــیوع بیمــاری 
تــب کریمــه کنگــو در کشــور مــردم چنــدان از خریــد 
ــه  ــت: ب ــار داش ــد، اظه ــتقبال نمی کنن ــز اس ــت قرم گوش
ــت  ــه و قیم ــازار را فراگرفت ــود خاصــی ب ــل رک ــن دلی همی
گوشــت گوســفندی کیلویــی ۲۰۰۰ هــزار تومــان پائیــن 

ــت.  ــده اس آم
وی قیمــت هــر کیلوگــرم شــقه بــدون دنبــه را بــرای 
ــان  ــدگان در حــال حاضــر حــدود ۴۱ هــزار توم مصرف کنن
عنــوان کــرد. رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی دربــاره 
اینکــه آیــا قیمــت ایــن نــوع گوشــت بیشــتر از ایــن کاهش 
ــه عوامــل  خواهــد یافــت، گفــت: ایــن مســئله بســتگی ب
مختلــف از جملــه واردات دارد؛ در حــال حاضــر واردات 
ــورت  ــه ص ــدام ب ــن اق ــر ای ــود؛ اگ ــام می ش ــت انج گوش
مســتمر باشــد، قطعــا تأثیــر بیشــتری هــم بــر بــازار خواهد 

ــت. خبــر فارســی داش

 واردات پوشاک توسط 
اشخاص حقیقی ممنوع شد

ــد واردات پوشــاک را اعــام  ــررات جدی ــران مق گمــرک ای
ــورت  ــه ص ــاک ب ــاس آن، واردات پوش ــر اس ــه ب ــرد ک ک
ــا شــرکت های  ــن کار تنه ــرای ای ــوده و ب ــوع ب ــردی ممن ف
اقــدام  می تواننــد  مجــاز  نمایندگی هــای  و  ثبت شــده 

ــد.  کنن
گمــرک ایــران اعــام کــرد: بــر اســاس تصمیمــات 
بنــد ۱۷  گرفته شــده در کارگــروه پوشــاک در اجــرای 
»دســتورکار شــماره ۶۰/۱۳۹۲۷۶ نحــوه صــدور گواهــی 
خارجــی  شــرکت های  شــعب  و  نماینــدگان  فعالیــت 
عرضه کننــده پوشــاک در ایــران« و »دســتورکار واردات 
ــورخ  ــماره ۶۰/۲۵۲۱۲۲ م ــه ش ــی ب ــاک« اباغ ــواع پوش ان
ــدگان  ــه کشــور توســط دارن ۹۵/۱۱/۲۳، واردات پوشــاک ب
گواهــی فعالیــت نمایندگــی شــرکت های خارجــی صــادره 
از مرکــز امــور اصنــاف و بازرگانــان ایــران بــا رعایــت 

مقــررات و ضوابــط مربوطــه امکان پذیــر اســت. 
واردات پوشــاک بــه صــورت فــردی ممنــوع بــوده و 
بــرای انجــام ایــن کار تنهــا شــرکت های ثبت شــده و 
نمایندگی هــای مجــاز می تواننــد اقــدام کننــد. گمــرک

 خودکفایی ایران 
در تولید سیب زمینی

ــت:  ــیب زمینی گف ــی س ــن مل ــره انجم ــس هیئت مدی رئی
ایــران در تولیــد ســیب زمینی بــه خودکفایــی رســیده 
اســت. محمدرحیــم نیــازی افــزود: در حــال حاضــر 
ســیب زمینی در چهــار فصــل ســال در قالــب کشــت بهــاره، 
ــرف  ــازار مص ــه ب ــد و ب ــتانه تولی ــزه و زمس ــتانه، پایی تابس

عرضــه می شــود.
ــد  ــم تولی ــای مه ــه چالش ه ــی را از جمل ــران آب  وی بح
داشــت:  اظهــار  و  برشــمرد  کشــور  در  ســیب زمینی 
زیرزمینــی  آب   منابــع  ســفره های  ســطح  متاســفانه 
ــد  ــت. وی تاکی ــه اس ــش یافت ــدت کاه ــه ش ــت ب مملک
ــج نیســت  ــر از برن ــی ســیب زمینی کمت ــرد: ارزش غذای  ک
ــرای بخشــی  ــد جایگزیــن مناســبی دســت کم ب و می توان

از مصــرف برنــج در کشــور باشــد. صداوســیما

اخبار استان
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی 

استان اصفهان:
 در نساجی به جای صادرات 

بیشتر واردکننده هستیم
ــان نســاجی اســتان  دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمای
ــاق  ــه ســود واردات قاچ ــاد از اینک ــا انتق ــان ب اصفه
ــد  ــر راه تولی ــر س ــی ب ــکی، مانع ــادر مش ــه چ پارچ
داخلــی اســت، گفــت: بــا پتانســیل بــاالی صنعــت 
ــتر  ــده، بیش ــای صادرکنن ــه ج ــور ب ــاجی در کش نس
ــه کشــور هســتیم.  ــده مصنوعــات قاچــاق ب واردکنن
مظفــر چلمقانــی دربــاره گرایــش مــردم بــه خریــد 
مصنوعــات نســاجی وارداتــی گفــت: متاســفانه ایــن 
ــال  ــه در ح ــرا ک ــی دارد؛ چ ــه فرهنگ ــوع ریش موض
ــارک  ــا م ــل، ب ــدگان داخ ــی از تولیدکنن ــر برخ حاض
ــه فــروش می رســانند؛  خارجــی اجنــاس خــود را ب
در حالــی کــه همیــن اجنــاس بــا مــارک داخلــی در 

ــدارد.  ــدار ن کشــور خری
ــد  ــود تولی ــده ب ــرر ش ــه مق ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــوان پارچــه ملــی ایرانــی در  ــه عن پارچــه چــادری ب
کشــور صــورت بگیــرد، افــزود: زمــان زیــادی از ایــن 
ــازی  ــه بسترس ــون هیچ گون ــته و تاکن ــداد گذش رخ
و حمایــت از تولیدکننــدگان بــرای تولیــد ایــن نــوع 

ــه اســت.  پارچــه صــورت نگرفت
ــن کشــورهای  ــان ای ــرد: همچن ــه ک ــی اضاف چلمقان
خارجــی هســتند کــه از تولیــد پارچــه چــادری ســود 

ــد. ــل می کنن ــی حاص خوب
وی بیــان داشــت: اصفهــان از دیربــاز قطــب صنعــت 
نســاجی ایــران بــوده و تولیــد انــواع پارچــه در ایــن 
ــد پارچــه چــادر  ــا تولی ــرد؛ ام اســتان انجــام می گی
مشــکی کــه ســالیانه بــه میــزان زیــادی بــه کشــور 
از  نازل تــر  بســیار  قیمتــی  بــا  و  می شــود  وارد 
ــده می رســد،  ــه دســت مصرف کنن ــی ب پارچــه داخل
ــه نیســت و  ــه صرف ــرون ب ــدگان مق ــرای تولیدکنن ب
ــد. ایمنــا ــه آن ندارن ــی ب ــدگان هــم اقبال مصرف کنن

ضرورت تبدیل واحدهای کوچک 
پرورش طیور به واحدهای بزرگ

مشــاور کمیسیون کشــاورزی، آب و  کیمیای وطن
ــت:  ــان گف ــی اصفه ــاق بازرگان ــت ات ــط  زیس محی
ــزرگ  ــای ب ــه واحده ــک ب ــای کوچ ــل واحده تبدی
پــرورش طیــور از مهم تریــن راهکارهــای تســریع در 
کنتــرل بیمــاری آنفلوآنــزای حــاد پرنــدگان و الزمــه 

ایجاد بستر مناسب برای صادرات است. 
نشســت کمیســیون  پانزدهمیــن  در  مصطفــوی 
ــی  ــاق بازرگان ــت ات ــط  زیس ــاورزی، آب و محی کش
کنتــرل  و  پیشــگیری  محوریــت  بــا  اصفهــان 
ــار  ــدگان اظه ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــروس آنفلوآن وی
داشــت: اگرچــه در ســال های گذشــته و در برخــورد 
مــا  آگاهــی  و  علــم  بیماری هــای مختلــف  بــا 
ــا  ــدگان ارتق ــوق حــاد پرن ــزای ف درخصــوص آنفلوآن
پیداکــرده، امــا هنــوز عملکــرد مناســب و قابــل 
ــم.  ــاری نداری ــا بیم ــه ب ــگام مواجه ــی را هن قبول

وی بــا بیــان اینکــه کشــورهای اروپایــی بــرای 
بــا  را  ســتادی  بیماری هایــی  چنیــن  کنتــرل 
ســاختار مشــخص و بــه ریاســت رئیس جمهــور یــا 
ــان داشــت: در  ــد، بی نخســت وزیر تشــکیل می دهن
ــن ســتادی از  ــاد چنی ــون ایج ــد قان ــز بای ــران نی ای
ســطح رئیس جمهــور تــا دهســتان تصویــب و ایــن 
قانــون بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــود. وی گفــت: 
در ســال گذشــته، ۱۴ میلیــون قطعــه انــواع ماکیــان 
ــزی  ــدم برنامه ری ــورت ع ــه در ص ــدند ک ــدوم ش مع
درســت و آمادگــی الزم در ســال جدیــد ایــن میــزان 

ــرد. ــدا خواهــد ک افزایــش چشــمگیری پی

تولیدملی

ایران مرینوس
ــوجات  ــد منس ــدف تولی ــا ه ــال ۱۳۴۶ ب ــوس در س ــران مرین ــای ای کارخانه ه
پشــمی و فاســتونی در شهرســتان قــم و ابتــدا بــا نــام شــرکت ســهامی خــاص 
پشــم بافی ایــران تأســیس شــد و در ســال ۱۳۴۹ بــه بهره بــرداری اولیــه رســید و 

ــرار گرفــت.  ــرداری ق ــورد بهره ب ــه صــورت کامــل م در ســال ۱۳۵۱ ب
در ســال ۱۳۵۳ نــام شــرکت بــه پشــم بافی ایــران مرینــوس تغییــر یافــت و در 
ســال ۱۳۵۴ بــه شــرکت ســهامی عــام تبدیــل شــد و در ســال ۱۳۷ در نهایــت بــه 
ــاه ۱۳۵۶ در  ــرکت در بهمن م ــام داد. ش ــر ن ــوس تغیی ــران مرین ــای ای کارخانه ه
ســازمان بــورس اوراق بهــادار تهــران پذیرفتــه شــد و نــام آن از ایــن ســال در تابلــو 
بــورس درج شــده اســت. ایــن کارخانه هــا بــا دارا بــودن خطــوط کامــل تولیــدی، 
شــامل ریســندگی، مقدمــات بافندگــی، بافندگــی، رفوگــری، رنگــرزی و تکمیــل 
در واحــد شــماره ۱ )شــهر قــم( و نیــز مقدمــات بافندگــی، بافندگــی، رنگــرزی و 
تکمیــل در واحــد شــماره ۲ )شــهرک صنعتــی شــکوهیه قــم(، یکــی از کامل تریــن 
خطــوط تولیــد منســوجات کشــور اســت. قدمــت تولیــد کاالی مرغــوب در ایــران 
مرینــوس همــراه بــا دانــش فنــی پــر ســابقه و نیــز ماشــین آالت بــه روز، موجبــات 
آن را فراهــم کــرده کــه ایــن شــرکت جــزو قوی تریــن و خوش نام تریــن 
تولیدکننــدگان فاســتونی ایــران باشــد. اخــذ انــواع گواهینامه هــای تضمیــن 
کیفیــت و مدیریــت کیفیــت، اســتانداردهای تشــویقی، لوح هــای تقدیــر فــراوان 
در حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان و نظایــر این هــا، همــه و همــه نمونه هایــی 

ــوده اســت. ــا و تعالی جــوی شــرکت ایــران مرینــوس ب از عملکــرد پوی

روزافــزون  پیشــرفت  کیمیای وطن
تکنولــوژی و تغییــر نیازهــای بشــر، زندگــی 
جوامــع انســانی را در همــه ابعــاد آن، دچــار 
ماحظــه ای کــرده  قابــل  دگرگونی هــای 

است. 
ایــن پیشــرفت ها و بــه تبــع آن تغییــر 
ــای  ــر پیامده ــراد ناگزی ــی اف ــبک زندگ س
مثبــت و منفــی بی شــماری بــه همــراه 
خواهــد داشــت. صرفه جویــی در وقــت، 
امــر  ایــن  آثــار مثبــت  از  هزینــه و … 
ــی  ــن، معایب ــن محاس ــار ای ــت و در کن اس
ــه وســیله  ــه ب ــه چشــم می خــورد ک ــز ب نی
کنترل شــده،  و  اصولــی  برنامه هــای 
در  آن  پیاده ســازی  و  فرهنــگ  گســترش 
ــی  ــوارض منف ــروز ع ــوان از ب ــه می ت جامع
و نامطلــوب ناخواســته جلوگیــری کــرد 
و در عــوض آثــار دســتاوردهای مطلــوب 
افزایــش  چشــمگیری  نحــو  بــه   را 

داد. 
ــا  ــی کشــور همــگام ب ســازمان امــور مالیات
ــا اســتفاده از دانــش  ایــن پیشــرفت ها و ب
ــداف  ــا اه ــن می کوشــد ت ــوژی نوی و تکنول

خــود را بــه بهتریــن شــکل پیــاده کنــد. 
روز  دانــش  به کارگیــری  بــا  امــر  ایــن 
مناســبی  زمینــه  پیشــرفته،  فنــاوری  و 
را جهــت انجــام امــور مربوطــه فراهــم 
ــه شــکلی کــه تحقــق بســیاری  مــی آورد؛ ب
از آرمان هــای ایــن نهــاد را بــه روشــنی 
تحقــق  کــه  کــرد  مشــاهده  می تــوان 
و  امــور  در  تســهیل  مالیاتــی،  عدالــت 
را  هزینه هــا  از  بســیاری  در  صرفه جویــی 
ــمرد.  ــا برش ــن آرمان ه ــره ای ــوان در زم می ت
ــیاری  ــه بس ــد ک ــده دارن ــان عقی کارشناس
از دســتاوردهای مثبــت و ارزشــمند بــا 
اجرایــی کــردن مــاده ۱۶۹ مکــرر بــه کمــک 
بــه  دنیــا  روز  فناوری هــای  جدیدتریــن 

دســت می آینــد کــه عبارتنــد از: آســان 
در  معامــات  فهرســت  ارســال  شــدن 
ــد  ــر بع ــا ه ــبانه روز و ب ــاعت از ش ــر س ه
مســافتی کــه باشــد و جلوگیــری از بــه 
هدررفتــن زمــان بــا کاهــش تــردد بــه 
حوزه هــای مالیاتــی؛ همچنیــن ضریــب 
اطمینــان در ارســال فهرســت معامــات 
خریــد و فــروش توســط فعــال اقتصــادی 
افزایــش می یابــد کــه ایــن امــر بــه دلیــل 
درج  در  دیگــر  اشــخاص  ارتبــاط  عــدم 
ــب  ــن صــورت ضری ــب اســت و در ای مطال
و متعاقبــا  بــه صفــر می رســد  اشــتباه 
ــرای  ــی ب ــای مالیات ــاب آن در پرونده ه بازت
رســیدگی درآمــد و تشــخیص مالیــات 
مالیــات  مطالبــه  از  می شــود  باعــث 
دوچنــدان یــا درج ارقــام خریــد و فــروش 
ــن  ــه ای ــود ک ــری ش ــران جلوگی ــرای دیگ ب
مهــم کاهــش مراجعــه بــه هیئت هــای 
ــد  ــی خواه ــی را در پ ــاف مالیات ــل اخت  ح

داشت. 
ــی کــه ارســال فهرســت معامــات  از آنجای
خریــد و فــروش بــه صــورت فصلــی انجــام 
صورت حســاب  صــدور  عــدم  می شــود، 
و  خــود  اقتصــادی  شــماره  درج  یــا 

طــرف معاملــه، یــا اســتفاده از شــماره 
ــران  ــرای معامــات دیگ اقتصــادی خــود ب
ــا اســتفاده از شــماره اقتصــادی دیگــران  ی
بــرای معامــات خــود توســط فعــاالن 
اقتصــادی، مشــمول جرائــم غیــر قابــل 
بخشــش خواهــد شــد. بــا توجــه بــه مــوارد 
یادشــده ناگفتــه پیداســت ارســال فهرســت 
الکترونیکــی  صــورت  بــه  معامــات 
دســتاوردهای ارزنــده بیشــماری دارد کــه از 
ــفافیت  ــه ش ــوان ب ــا می ت ــن آن ه مهم تری
در معامــات اقتصــادی و درنتیجــه رعایــت 
رقابــت  عرصــه  کــه  مالیاتــی  عدالــت 
ــادی را  ــت اقتص ــالم و عدال ــادی س اقتص

فراهــم می کنــد، اشــاره کــرد.
 ارسال الکترونیکی صورت معامالت 

یک گام مثبت
بــدون شــک نقــش و جایــگاه مالیــات 
بیــن  در  آن  گســترش  و  جامعــه  در 
اصــول  از  یکــی  اقتصــادی،  فعــاالن 
محــوری در ســاختار اقتصــاد، شــفافیت 
ــادالت اقتصــادی ــا و مب ــزان درآمده  در می
ــا ســازماندهی،  ــا ب ــر صرف ــن ام  اســت. ای
ــن  ــر بی ــاط مؤث ــاد ارتب ــزی و ایج برنامه ری
تشــکل های  دســتگاه ها،  ســازمان ها، 
میســر  مشــاغل  صاحبــان  و  صنفــی 
مطابــق  و  راســتا  همیــن  در  می شــود. 
مــاده  موضــوع  اجرایــی  دســتورکار های 
ــای مســتقیم،  ــون مالیات ه ــرر قان ۱۶۹ مک
هیــچ   ۱۳۹۱ ســال  از  مالیاتــی  ادارات 
گزارشــی را از صــورت معامــات از صاحبــان 
تحویــل  دســتی  صــورت  بــه  مشــاغل 
فهرســت  ارائــه  رو  ایــن  از  نمی گیرنــد؛ 
ــان  ــس از پای ــاه پ ــک م ــا ی ــات، ت معام
هــر فصــل و آن هــم تنهــا بــه صــورت 
ــات  ــق ســامانه عملی الکترونیکــی و از طری
ــه نشــانی  ــی ب ــان مالیات الکترونیــک مودی

ــت.  ــر اس WWW.TAX.GOV.IR امکان پذی
معامــات  فهرســت  ارســال  از  هــدف 
ــال( ســازمان  ــی از طریــق درگاه )پورت فصل
ــازی  ــز، شفاف س ــور نی ــی کش ــور مالیات ام
کــردن  مکانیــزه  اقتصــادی،  اطاعــات 
تحقــق  کشــور،  در  مالیاتــی  سیســتم 
نکــردن  مراجعــه  و  مالیاتــی  عدالــت 
اســت.  مالیاتــی  ادارات  بــه  حضــوری 
ایــن اقــدام دارای مزایــای فراوانــی اســت. 
الکترونیکــی  خدمــات  کــردن  فراهــم 
ــه  ــوط ب ــور مرب ــه ام ــام کلی ــی و انج مالیات
نیــاز  ارســال صــورت معامــات بــدون 
ــه واحدهــای مالیاتــی،  مراجعــه مودیــان ب
هزینه هــا،  و  وقــت  در  صرفه جویــی 
کاهــش و نزدیــک بــه صفــر شــدن ضریــب 
خطــا هنــگام وارد کــردن اطاعــات بــه 
دلیــل حــذف اپراتــور ثبــت اطاعــات و 
ــه  ــهری از جمل ــفرهای درون ش ــش س کاه

ــت.  ــر اس ــایان ذک ــای ش مزای
الکترونیکــی  ثبــت  دیگــر،  بیــان  بــه 
ــان  ــرای مودی ــکان را ب ــن ام ــات ای معام
از  ســاعت  هــر  در  کــه  کــرده  فراهــم 
شــبانه روز بتواننــد در منــزل یــا محیــط 
کار، اطاعــات و صورت حســاب ریــز خریــد 
و فــروش خــود را بــدون اشــتباه و بــا 
اطمینــان وارد ســامانه کننــد؛ از ایــن رو، این 

دغدغــه وجــود نــدارد کــه اطاعــات هویتــی 
ــتم  ــده در سیس ــام واردش ــداد و ارق ــا اع ی
توســط اپراتورهــا بــه اشــتباه بــرای یکدیگــر 
ــا اعــداد و ارقــام جابه جــا شــوند و  ثبــت ی
یــا اینکــه بــرای اصــاح اطاعــات ارســالی، 
ــه  ــی مراجع ــای مالیات ــه واحده ــؤدی ب م
کنــد؛ چــرا کــه خــود مــؤدی اطاعــات 
ــع  ــام و در مواق ــات را اع ــت معام فهرس
لــزوم اصــاح یــا تغییــر می دهــد و ســپس 
ثبــت و ارســال می کنــد و مســئولیتش نیــز 

ــود اوســت. ــده خ ــر عه ب
 اکنــون کــه ســازمان امــور مالیاتــی در 
دولــت  سیاســت های  اجــرای  راســتای 
ــک  ــات الکترونی ــعه خدم ــر توس ــی ب مبن
ــی  ــع مالیات ــرح جام ــازی ط ــا پیاده س و ب
بــه منظــور تشــویق و توســعه خوداظهــاری 
مالیــات بــر پایــه احتــرام و اعتمــاد متقابــل 
ــت  ــد اس ــی دارد، امی ــت برم ــک گام مثب ی
کــه عملیــات ارســال الکترونیکــی اطاعــات 
ــردن دســتورکار های  ــی ک ــان در اجرای مودی
قانــون  مکــرر   ۱۶۹ مــاده  موضــوع 
ــای مســتقیم، بســتر مناســبی را  مالیات ه
ــدی هــر چــه بیشــتر مــردم،  ــرای بهره من ب
ــات رفاهــی،  ــوع خدمــات و امکان ــن ن از ای
منبــع  فراهــم کنــد.  پیــش،  از  بیــش 
کشــور ــی  ســامانه اطالع رســانی امــور مالیات

شفاف سازی 
فعالیت های اقتصادی

مدیــر کل مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز ســازمان تعزیــرات از صــدور 
ــر داد ــاق خب ــس قاچ ــای لوک ــده خودروه ــی پرون ــم قطع  حک
ــود  ــط ش ــت ضب ــع دول ــه نف ــا ب ــن خودروه ــد ای ــت: بای و گف
و دولــت هــم مجــاز بــه فــروش یــا واگــذاری آن نیســت. 
ــن  ــه ای ــگاران در پاســخ ب ــع خبرن ــادی در جم ــد اجته عبدالمجی
ســوال کــه آیــا خودروهــای لوکــس قاچــاق تعییــن تکلیف شــدند 
یــا خیــر، گفــت: تعزیــرات در ایــن خصــوص حکــم قطعــی صــادر 
کــرده و طبــق قانــون هــم، حکــم تعزیــرات الزم االجراســت. مدیــر 
ــی  ــرات حکومت ــازمان تعزی ــاق کاال و ارز س ــا قاچ ــارزه ب کل مب
توضیــح داد: حکــم تعزیــرات درخصــوص ایــن خودروهــا، ضبــط 
کاالهــا بــه نفــع دولــت اســت و طبــق آیین نامــه دولــت نمی توانــد 
ایــن خودروهــا را در بــازار بفروشــد و شــرایط خاصــی دارد کــه در 
تــدارک بــرای صادراتشــان هســتند. اجتهــادی در پاســخ بــه ایــن 

ــذاری  ــر واگ ــی ب ــا مبن ــی گمانه زنی ه ــر بعض ــه پیش ت ــؤال ک س
ــود،  ــه ســازمان ها و نهادهــای دولتــی مطــرح ب ایــن خودروهــا ب
گفــت: مــن ایــن موضــوع را نشــنیده ام؛ ولــی در قانــون مبــارزه بــا 
قاچــاق کاال و ارز و آیین نامــه اجرایــی آن، چنیــن چیــزی وجــود 
ــا  ــارزه ب ــت مب ــاره وضعی ــؤالی درب ــه س ــخ ب ــدارد. وی در پاس ن
قاچــاق در ســه  ماهــه گذشــته از ســال ۹۶ بــا توجــه بــه تاکیــدات 
ــا  ــارزه ب ــت: بحــث مب ــه گف ــن زمین ــری در ای ــم رهب ــام معظ مق
ــه  طــوری کــه جدیــت در  ــر می شــود؛ ب ــه روز جدی ت قاچــاق روزب
ــای  ــکیل پرونده ه ــتگاه ها و تش ــن دس ــی در بی ــارزه، هماهنگ مب
کان بــه شــدت در حــال پیگیــری اســت و ادامــه دارد. بــه گفتــه 
ــا قاچــاق وجــود  ــارزه ب ــی در مب ــد خوب ــون رون ــادی هم اکن اجته
ــه  ــی ب ــم منته ــای مه ــداد پرونده ه ــک تع ــده نزدی دارد و در آین

صــدور حکم شــده نیــز، اطاع رســانی می شــود. میــزان

ــی  ــر گازرســانی شــرکت مل مدی
ــانی  ــات گازرس ــران جزئی گاز ای
را در  بــه روســتاها و شــهرها 
کــرد  تشــریح  آینــده  ســال 
جــاری  ســال  در  گفــت:  و 
ــزار  ــدود ۵ ه ــه ح ــانی ب گازرس
روســتا در دســت اجــرا قــرار 

دارد. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــعید مؤمن س
بنــد قــاف قانــون بودجــه ســال 
ــن  ــق ای ــرد: طب ــار ک ۱۳۹۳ اظه

ــال  ــان س ــا پای ــی ت ــال، یعن ــه س ــدت س ــرف م ــد ظ ــد بای بن
ــم.  ــوار گازرســانی کنی ــزار خان ــون و ۳۶۳ ه ــه ۲ میلی ۱۳۹۷، ب
در ایــن راســتا بایــد بــه ۵۰۰ هــزار خانــوار کــه در نقــاط 
ســخت گذر هســتند و در آنجــا امــکان اجــرای خــط لولــه 
 LNG ــا ــد CNG ی ــی مانن ــق روش های ــدارد، از طری ــود ن وج

گازرســانی شــود. 
ــون و ۷۸۰  ــک میلی ــه ی ــت ۹۶، ب ــا ۳۱ اردیبهش ــزود: ت وی اف
ــداد، حــدود ۷۲۰  ــن تع ــه از ای ــوار گازرســانی شــد ک هــزار خان
هــزار خانــوار در بخــش روســتایی و ۱۱۳ هــزار خانــوار در بخــش 
ــهرها و  ــعه ش ــا در توس ــایر خانواره ــه س ــتند و ب ــهری هس ش

روســتاها گازرســانی شــده اســت. 
در ســال جــاری گازرســانی بــه حــدود ۵ هــزار روســتا در دســت 
اجــرا قــرار دارد و تــا پایــان ســال بــه همیــن انــدازه پیمان هــای 
ــاه دوم  ــکار در ۶ م ــاب پیمان ــت و انتخ ــم گرف ــد خواهی جدی

ســال انجــام می شــود. 
ــر گازرســانی شــرکت ملــی  مدی
اینکــه  بیــان  بــا  ایــران  گاز 
هــزار   ۲۳ حــدود  تاکنــون 
روســتا گازدار شــدند، ادامــه داد: 
ــهر از  ــزار و ۸۵ ش ــن ه همچنی
گاز بهره منــد هســتند و در ســال 
۱۳۹۶ هــم ۴۶ شــهر دیگــر هــم 
گازدار  لوله کشــی  روش  بــه 

ــد.  ــد ش خواهن
ــا اشــاره بــه  مؤمنــی در ادامــه ب
ــت:  ــه روش CNG گف ــتاها ب ــهرها و روس ــه ش ــانی ب گازرس
ــان،  ــه الریج ــه رین ــهرها از جمل ــدادی از ش ــه تع ــانی ب گازرس
ــال  ــق CNG در ح ــدران از طری ــتان مازن ــور در اس ــول و کج پ

ــام اســت. اتم
 شــهرهای انــارک، جنــدق و چوپانــان در اســتان اصفهــان 
ــهر  ــه روش CNG و ش ــانی ب ــروژه گازرس ــام پ ــال انج در ح
 CNG ــق ــرداری از طری ــال بهره ب ــتان در ح ــه در خوزس  بیدروب

است. 
در مرحلــه طراحــی  در خوزســتان  اللــی  همچنیــن شــهر 

دارد.  قــرار   CNG طریــق  از  گازرســانی 
ــه شــهرها  ــرای گازرســانی ب ــاز ب ــورد نی ــاره ســرمایه م  وی درب
و روســتاها نیــز توضیــح داد: در مجمــوع در طــول برنامــه 
ششــم ۴ میلیــون خانــوار از گاز بهره منــد خواهنــد شــد. 

خبرنــگاران باشــگاه 

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
ضمــن تشــریح سیاســت های 
انرژی هــای  زمینــه  در  ایــران 
پــاک، بــه توانمندی هــای ایــران 
ــادی و  ــای ب ــش انرژی ه در بخ

ــرد.  ــی اشــاره ک گاز طبیع
ــه  ــه ب ــت زاده ک ــا نعم محمدرض
اکســپوی  در  شــرکت  منظــور 
کشــور  ایــن  بــه  قزاقســتان 
ســفر کــرده، ضمــن تشــریح 
سیاســت های ایــران در زمینــه  

انرژی هــای پــاک، گفــت: ایــران سیاســت های خــود را در 
زمینــه انــرژی بــادی، انــرژی خورشــیدی، گاز طبیعــی و زغــال 

می کنــد.  دنبــال  ســنگ 
ــی  ــع غن ــا مناب ــوری ب ــران کش ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ایــن  در  را  مختلفــی  برنامه هــای  و  اســت  پــاک  انــرژی 
در  کــرد:  اظهــار  داده،  قــرار  خــود  دســتورکار  در  راســتا 
بــادی، طراحــی و مهندســی ســاخت  انرژی هــای  زمینــه 
ایــران  در  مگابایــت   ۵.۲ بــا ظرفیــت  بــادی  توربین هــای 
وجــود دارد و قــراردادی نیــز بــا قزاقســتان مدنظــر قــرار 
ایجــاد  ایــن کشــور  بــزرگ در  نیــروگاه  تــا یــک   گرفتــه 

شود. 
ــن  ــر ای ــاوه ب ــه داد: ع ــارت ادام ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
بایــد بدانیــم کــه ایــران جــزو ۱۰ کشــور دنیــا از نظــر طراحــی و 

ــزرگ اســت.  احــداث ســدهای ب

نعمــت زاده همچنیــن دربــاره 
انــرژی خورشــیدی و گاز طبیعی 
ــی  ــرد: برنامه های ــان ک خاطرنش
در زمینــه ســلول های خورشــیدی 
وجــود دارد؛ هرچنــد کــه ایــن 
ــه  ــد ســالی اســت ک حــوزه چن
کار خــود را آغــاز کــرده و رو بــه 

رشــد اســت. 
نیــز  طبیعــی  دربــاره گاز  وی 
بزرگ تریــن  ایــران،  گفــت: 
را  جهــان  طبیعــی  منابــع گاز 
ــی  ــای ترکیب ــتفاده از توربین ه ــتا اس ــن راس ــت و در ای داراس
گازی و بخــاری را در کنــار هــم قــرار داده و تولیــد ۱۰۰ درصــدی 
ــادر  ــام و ص ــور انج ــل کش ــی در داخ ــای گازی و آب توربین ه

 . د می شــو
ــران در بخــش  ــادآور شــد: ای ــز ی ــال ســنگ نی ــاره زغ وی درب
زغــال ســنگ اســتفاده ای در تولیــد انــرژی نــدارد و تنهــا 

مصــارف صنعتــی ایــن مــاده را مدنظــر قــرار می دهــد.
ــدی  ــه عاقه من ــن ب ــارت همچنی ــدن و تج ــت، مع ــر صنع  وزی
ایــران بــرای حجــم مبــادالت ارزی بــا کشــورهای عضــو اتحادیه 
ــه روســیه، ارمنســتان، قزاقســتان،  اقتصــادی اوراســیا از جمل
بــاروس و قرقیزســتان اشــاره کــرد و گفــت: اتحادیــه اوراســیا 
جمعیتــی بالــغ بــر ۱۸۰ میلیــون نفــر دارد و امیدواریــم کــه بــا 
ــادالت خــود را  ــم حجــم مب ــی آزاد، بتوانی ــه بازرگان موافقت نام

بــا کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه افزایــش دهیــم. ایرنــا

ــا  ــد م ــا می گوین ــی بانک ه ــت: بعض ــیعیان گف ــد ش ــع تقلی مرج
کارمــزد بیــش از ۴ درصــد نمی گیریــم؛ اســمش را ۴ درصــد 

می گذارنــد؛ امــا در واقــع ۲۰ درصــد می گیرنــد. 
آیــت هللا مــکارم شــیرازی بــا اشــاره بــه اینکــه بحــث مــا در ادامــه 
تفســیر دعــای »مکارم االخــاق« صحیفــه ســجادیه در رابطــه بــا 
پیشــگیری از گنــاه در اســام بــود، اظهــار داشــت: بایــد مراقــب 
باشــیم کــه مــردم آلــوده نشــوند؛ نــه اینکــه بعــد از آلــوده شــدن 

بــه دنبــال چگونــه جبــران کــردن باشــیم. 
وی یکــی از راه هــای پیشــگیری از گنــاه را پرهیــز از کاه  شــرعی 
عنــوان کــرد و افــزود: یکــی از عوامــل آلودگــی بــه گنــاه این اســت 
ــرعی  ــه را ش ــورت قضی ــت و ص ــرعی درس ــا کاه  ش ــه بعضی ه ک
می کننــد؛ در حالــی کــه واقعیــت قضیــه نامشــروع اســت و 
همیــن مســئله ســبب می شــود گنــاه در نظرشــان کوچــک شــود. 

وی بــا اشــاره بــه رباخوارانــی کــه بــرای خــود کاه  شــرعی درســت 
ــدادی  ــه تع ــتند ک ــی هس ــا رباخواران ــرد: مث ــراز ک ــد، اب کرده ان
ــن ۱۰  ــد ای ــد و می گوین ــود می گذارن ــل خ ــت مقاب ــی کبری قوط
میلیــون تومــان را بــه  اضافــه یــک قوطــی کبریــت وام می دهیــم؛ 
امــا مــاه بعــد دوازده میلیــون تومــان بایــد پرداخــت کنیــد؛ یعنــی 
ــچ  ــرود؛ هی ــروش ب ــان ف ــون توم ــت ۲ میلی ــی کبری ــک قوط ی
عاقلــی چنیــن قیمتــی بــرای قوطــی کبریــت می گــذارد؟ وی بــا 
بیــان اینکــه مســئله کارمــزد در بانک هــا هــم بــه همیــن شــکل 
دنبــال می شــود، گفــت: کارمــزد یعنــی هزینــه پرداخــت ایــن وام؛ 
ــاره  ــل اج ــه مح ــنه ای هزین ــدوق قرض الحس ــد صن ــرض کنی ف
ــر  ــم؛ حداکث ــه را حســاب کردی ــن هزین ــا ای پرســنل و ... دارد؛ م
ــی  ــا برخ ــت؛ ام ــن رباس ــش از ای ــت و بی ــه اس ــد هزین ۴ درص
ــد. ایمنــا ــزد می گذارن ــدی را کارم ــای ۲۸ درص ــم رب ــا اس بانک ه

مدیر کل مبارزه با قاچاق کاال و ارز تعزیرات:

دولت حق فروش خودروهای قاچاق را ندارد
آیت هللا مکارم شیرازی:

بانک ها و رباخواران برای خود کاله شرعی درست کرده اند

تشریح سیاست های ایران در زمینه انرژی های پاکجزئیات گازرسانی به شهرها و روستاها در سال جاری

،،
جایــگاه  و  نقــش  شــک  بــدون 
مالیــات در جامعــه و گســترش آن 
در بیــن فعــاالن اقتصــادی، یکــی از 
اصــول محــوری در ســاختار اقتصــاد 
و  درآمدهــا  میــزان  در  شــفافیت 

اســت اقتصــادی  مبــادالت 

 ۶  ۸  بندر خشک تا پایان 2
برنامه ششم تأسیس می شود

 درصد سهم دالر 
از ذخایر ارزی ایران

 هزار مگاوات برق 
افزایش تولید برق کشور

معــاون وزارت راه و شهرســازی گفــت: بایــد دســت کم ۶ بنــدر 
خشــک را بــا ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی ایجــاد کنیــم.

ــر ارزی کشــور بــه شــدت کاهــش یافتــه   ســهم دالر در ذخای
بــه طــور متوســط بیــش از 8 درصــد کل ذخایــر را هــم  و 

نمی شــود. شــامل 
تــا حــدود ۱۵ روز دیگــر حــدود ۲۰۰۰ مــگاوات بــرق وارد مــدار 

می شــود.
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141 میلیون تومان

  سراتو

عصر خودرو 118 میلیون تومان

یاریس هاچ بک

255 میلیون تومان

RAV4

200 میلیون تومان

اپتیما )فول(

174 میلیون تومان

اسپورتیج

133 میلیون تومان

النترا

188 میلیون تومان

)new face( توسان

174 میلیون تومان

سوناتا



هشتبهشت
پلیس اصفهان در مقاطع درجه داری 

و افسری استخدام می کند 
معــاون نیــروی انســانی پلیس اســتان از اســتخدام 

نیــرو در مقاطــع درجــه داری و افســری خبــر داد. 
ــی  ــت: فرمانده ــان گف ــعود ابراهیمی ــرهنگ مس س
ــرو  ــل نی ــت تکمی ــان جه ــتان اصفه ــی اس انتظام
ــان  ــن جوان ــری از بی ــه داری و افس ــع درج در مقاط
در  خدمــت  بــه  عالقه منــد  و  انقالبــی  متعهــد، 

نیــروی انتظامــی اســتخدام می کنــد. 
وی افــزود: دارنــدگان مــدرک تحصیلــی دیپلــم 
ــا مــدارک  می تواننــد در مقطــع درجــه داری و افــراد ب
کارشناســی و کارشناســی ارشــد در مقطــع افســری 
افــزود:  انتظامــی  مقــام  ایــن  ثبت نــام کننــد. 
افــرادی کــه مــدرک تحصیلــی کارشناســی یــا 
ارشــد رشــته های تحصیلــی علــوم  کارشناســی 
ــای  ــا گرایش ه ــوق ب ــه، حق ــان خارج ــی، زب سیاس
خصوصــی و  جرم شناســایی  و  جــزا   عمومــی، 

امــور  مدیریــت  مالــی،  مدیریــت  حســابداری، 
بانکی رایانــه بــا گرایــش نرم افــزار و ســخت افزار 
را دارنــد، می تواننــد در مقطــع افســری ثبت نــام 

ــد.  کنن
ســرهنگ ابراهیمیــان بــا اشــاره بــه اینکــه حداقــل 
ــه  ــت، ادام ــتخدام 14 اس ــرای اس ــدل ب ــرط مع ش
ــگاه های  ــر از دانش ــی و باالت ــدارک کارشناس داد: م
دولتــی و آزاد مــورد قبــول اســت و افــراد عالقه منــد 
بــه  بیشــتر  اطالعــات  بــرای کســب  می تواننــد 
ــی  ــی انتظام ــتخدام فرمانده ــش و اس ــز گزین مرک
 اســتان اصفهــان واقــع در میــدان امــام حســین)ع( 
ابتــدای خیابــان آیت الــه طیــب، کــوی ســرلت 
مراجعــه یــا بــا شــماره تلفــن 0312187168 تمــاس 

ــگاه خبــری پلیــس ــد. پای ــل کنن حاص

اجرای نمایش »قوم الظالمین« 
 در چهاردهمین نمایشگاه 

قرآن و عترت
بــا  »قوم الظالمیــن«  نمایــش  کیمیای وطن
ــر حــوزه هنــری اســتان اصفهــان  ــه تئات  همــت خان
نمایشــگاه قــرآن  بــه ســفارش چهاردهمیــن   و 
و عتــرت اصفهــان در ایــن نمایشــگاه بــه اجــرا 
درمی آیــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی حــوزه 
بــه  نمایــش  ایــن  اصفهــان،  اســتان  هنــری 
بــه  و  خوزانــی  جعفــری  مصطفــی  نویســندگی 
 16 سه شــنبه  روز  از  عطایــی  پویــان  کارگردانــی 
خــرداد در ســالن شــماره 1 و شــماره 2 نمایشــگاه 
دائمــی اصفهــان بــه اجــرا درآمــد. ایــن نمایــش بــر 
اســاس آیــه قرآنــی »قوم الظالمیــن« کــه در دو 
ســوره »منافقیــن« و »شــعرا« آمــده، نوشــته شــده 
و داســتان قــوم ظالمــی را روایــت می کنــد کــه 
قصــد نابــودی مــردم را دارنــد؛ ولــی در آخــر 
خودشــان بــه دســت خودشــان بــه هالکــت و 
نابــودی می رســند. در ایــن نمایــش رحیــم ملکــی، 
مهــدی خلیلیــان، ســعید مصلحــی و میثــم کلباســی 
بــه ایفــای نقــش می پردازنــد و دســتیار ایــن 

نمایش مریم دوستی ایرانی است.
نمایــش » قوم الظالمیــن« هــر شــب از ســاعت 17 
ــاه  ــا روز دوشــنبه 22 خردادم ــت ت ــا 23 در دو نوب ت
در چهاردهمیــن نمایشــگاه قــرآن و عتــرت اصفهــان 

ــود. ــرا می ش اج

 4 هزار و 35 شهید در جوار 
بقاع متبرکه استان اصفهان 

مدفون هستند
ــیج  ــگاه بس ــس پای ــین رئی جانش کیمیای وطن
ــان  ــتان اصفه ــه اس ــور خیری ــاف و ام اداره کل اوق
گفــت: 4 هــزار و 35 شــهید انقــالب اســالمی و 
هشــت ســال دفــاع مقــدس در صحــن، رواق یــا در 
جــوار حــرم مطهــر 143 بقعــه متبرکــه اســتان 

اصفهان مدفون هستند.

ــد  ــاف حام ــی اداره اوق ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
جعفــرزاده اظهــار داشــت: مــردم مومــن و والیتمــدار 
اســتان اصفهــان بــا تقدیــم بیــش از 23 هــزار 
ــگ  ــتاز در فرهن ــالمی، پیش ــالب اس ــه انق ــهید ب ش
ایثــار و شــهادت هســتند کــه از ایــن تعــداد 4 هــزار 
ــرم  ــوار ح ــا در ج ــن، رواق ی ــهید در صح و 35 ش
مطهــر 143 بقعــه متبرکــه اســتان اصفهــان مدفــون 
هســتند. وی تصریــح کــرد: امامــزادگان دارای ارزش 
ذاتــی و تاثیــر عملــی و فراگیــر زیــارت در ســاختن 
ــروی انســانی آگاه، مســئول،  ــی و نی جامعــه متعال
ــن  ــه ای ــدار و ارزش محــور هســتند ک خــالق، قانونم
ــا و  ــان در دنی ــای انس ــناخت ویژگی ه ــا ش ــر ب ام
ــه  ــی انســان ها ب ــارت در هدایــت و راهیاب نقــش زی

اهــداف الهــی حاصــل بســیار تاثیرگــذار اســت. 
وی گفــت: شــهدا زندگــی اســالمی را در مکتــب 
ــای  ــروی از آموزه ه ــا پی ــد و ب ــزادگان آموختن امام
ــق  ــم عمی ــد و درک مفاهی ــه رش ــواران ب ــن بزرگ ای
ــد.   ــت یافتن ــیع دس ــی تش ــگ غن ــالمی و فرهن اس
نبوی منــش  عبــاس  افــزود: شــهید  جعفــرزاده 
اولیــن شــهید انقــالب اســالمی اصفهــان اســت کــه 
در جــوار حــرم مطهــر امامــزاده درب امــام اصفهــان 

ــت. ــون اس مدف

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

ســوژه ای  دیربــاز  از  بیمارســتانی،  پســماندهای 
همیشــگی و مســئله ای جدال انگیــز بیــن نهادهایــی 
چون شــهرداری، دانشــگاه علوم پزشــکی و ســازمان 
حفاظــت محیــط  زیســت بــوده اســت کــه هــر کــدام 
ــازی  ــی را در معدوم س ــهم خاص ــا، س ــن نهاده از ای
این گونــه پســماندها بــرای یکدیگــر قائــل شــده اند.

بــر اســاس آمارهــای جهانــی بیــن 10 تــا 25 درصــد 
ــی  ــی اســت؛ زباله های ــای بیمارســتانی عفون زباله ه
ــث  ــد باع ــز می توان ــت نی ــس از بازیاف ــی پ ــه حت ک
انتقــال بیماری هــای واگیــردار شــوند؛ بیماری هایــی 

ماننــد هپاتیــت ب، ســی و حتــی ایــدز.
در ایــران نیــز روزانــه 7500 تــن زبالــه تنهــا از تهــران 
ــن آن  ــه 150 ت ــک ب ــه نزدی ــود ک ــع آوری می ش جم
پســماند بیمارســتانی هســتند. ایــن آمــار در شــهری 
ماننــد اصفهــان بــه 1200 تــن زبالــه در روز می رســد 
کــه رقــم 40 تــن پســماند پزشــکی را در ایــن اســتان 

ــه خــود اختصــاص می دهــد. ب
 اختیارات تفویض شده

در ایــن میــان، علی رغــم آنکــه در قانــون آمــده 

عهــده  بــر  بیمارســتانی  مدیریــت پســماندهای 
بیــن  امــا کشــمکش ها  اســت،  تولیدکننــدگان 
ــه  ــه ک ــش رفت ــی پی ــا جای ــی ت دســتگاه های اجرای
هنــوز ایــن مســئله در مرحلــه آزمــون  و خطــا مانــده 
اســت و تاکنــون شــاهد آن هســتیم کــه در ســطح 
ــردن  ــر ک ــازی و بی خط ــوع معدوم س ــهرها موض ش
ــه  ــه پرغص ــک قص ــه ی ــتانی، ب ــای بیمارس زباله ه

ــت. ــده اس ــدل ش مب
پزشــکی  و  بیمارســتانی  پســماندهای  مســئله 
محــدوده وســیعی را شــامل می شــود؛ در نظــر 
در ســطح  بی شــماری کــه  گرفتــن مطب هــای 
شــهرهای بــزرگ قــرار دارنــد و هــر کــدام نیــز روزانــه 
ــد  ــد می کنن ــا را تولی ــن زباله ه ــادی از ای ــم زی حج
بــه ایــن نکتــه قــوت بیشــتری می بخشــد کــه 
هنــوز مطب هــای شــخصی و درمانگاه هــا بــرای 

پســماندهای خــود مدیریتــی ندارنــد.
بــر اســاس آمــار اعالم شــده روزانــه حــدود 40 
ــن پســماند پزشــکی در ســطح اســتان و حــدود  ُت
20 ُتــن در کالن شــهر اصفهــان تولیــد شــده و پــس 
از بی خطــر کــردن توســط شــهرداری جمــع آوری 

می شــود.

بــر اســاس مــاده هفــت قانــون مدیریــت پســماند، 
مدیریــت اجرایــی کلیــه پســماندها غیــر از صنعتــی 
ــر  ــا ب ــم آن ه ــتاها و حری ــهرها و روس ــژه در ش و وی
عهــده شــهرداری ها و دهیاری هــا و در خــارج از 
حــوزه و وظایــف شــهرداری ها و دهیاری هــا بــر 

عهــده بخشداری هاســت.
 از ادعا تا عمل

آنکــه  وجــود  بــا  و  اوصــاف  ایــن  همــه  بــا 
ــدند  ــل ش ــزرگ متقب ــهرهای ب ــهرداری ها در ش ش
تــا بــرای جمــع آوری و معدوم ســازی زباله هــای 
بیمارســتانی اقــدام کننــد، امــا نکتــه حائــز اهمیــت 
ــع آوری  ــان جم ــا زم ــا ت ــن زباله ه ــه ای ــت ک آن اس
خــود در محیــط  زیســت انســانی نیــز مخاطراتــی را 
ــن  ــه اینکــه در بعضــی از ای ــد؛ از جمل ایجــاد کرده ان
ــال  ــمان و اعم ــی از پانس ــیرابه های ناش ــا ش زباله ه
جراحــی بــه خیابان هــا و ســطح معابــر رســوخ 
کــرده و خــود باعــث ایجــاد بیماری هــای مختلــف 

می شــود.
اگــر  ســالمت  حــوزه  اعتقــاد کارشناســان  بــه 
پســماندههای بیمارســتانی بــه  صــورت اصولــی 
ــرای  ــیاری را ب ــرات بس ــوند، خط ــازی نش معدوم س

مــردم در پــی خواهنــد داشــت.
اگرچــه مســئوالن دانشــگاه علــوم پزشــکی مدعــی 

کــردن  بی خطــر  مقدمــات  هســتند کــه  ایــن 
پســماندهای پزشــکی در همــه بیمارســتان های 
کالن شــهر اصفهــان را فراهــم کرده انــد، امــا بــه 
ــط  زیســت، بی خطرســازی  ــه کارشناســان محی گفت
پســماندهای بیمارســتانی کافــی نیســت و باید برای 
ــر  ــات جدی ت ــز اقدام ــازی آن نی ــن و معدوم س دف
صــورت گیــرد تــا این گونــه زباله هــا عــالوه بــر 
ــاری از خطــر  ــط زندگــی انســان ها ع ــه از محی اینک
می شــوند، بــرای محیــط  زیســت نیــز بی خطــر 

ــند. باش
ــی از  ــت بعض ــط  زیس ــان محی ــه کارشناس ــه گفت ب
زباله هــای بیمارســتانی کــه نمی تــوان اقدامــات 
)اتــو کالو( را بــرای آن هــا انجــام داد و بــه هــر 
بــا  می گیرنــد،  قــرار  دفــن  مرحلــه  در  نوعــی 
نفــوذ بــه آب هــای زیرزمینــی و خــاک، ایجــاد 
آلودگــی می کننــد و بــرای مــردم مشــکل آفرین            

. ند می شــو
 حمل ونقل اصولی یا غیراصولی

بیمارســتانی  زباله هــای  حمل ونقــل  مســئله 
موضــوع دیگــری اســت کــه شــاید حمل ونقــل 
 بــدون اصولــی زبالــه را نیــز بــا چالــش مواجــه کنــد 

و نیازمند توجه ویژه است. 
ــد  ــن موضــوع تأکی ــر ای ــط  زیســت ب ــران محی مدی

دارنــد کــه متأســفانه در ایــران تنهــا بعضــی از 
مدیریــت  را  خــود  پســماندهای  بیمارســتان ها 
می کننــد و هیچ کــدام از مطب هــای شــخصی و 
درمانگاه هــای کشــور، مدیریتــی درباره پســماندهای 
ــد  ــون واح ــق قان ــه طب ــی  ک ــد؛ در حال ــود ندارن خ
ــاس  ــر اس ــا ب ــا و درمانگاه ه ــتانی، مطب ه بیمارس
قانــون موظــف هســتند کــه پســماندهای خــود 
 را تفکیــک، و مدیریــت کننــد؛ لــذا بــر مدیــران 
ــان  ــت و درم ــکی و بهداش ــوم پزش ــئوالن عل و مس
ــند  ــاره ای بیندیش ــه چ ــت ک ــت اس ــط  زیس  و محی
و بــه کمــک و یــاری شــهرداری بشــتابند و نگرانــی 
مــردم را از خطــر پســماندهای مطــب پزشــکان 

ــازند.  ــع س مرتف
ــت  ــط  زیس ــت محی ــر کل حفاظ ــای مدی صحبت ه
ــماند  ــت پس ــا مدیری ــه ب ــان در رابط ــتان اصفه اس
ــه  ــت ک ــرح اس ــن ش ــتانی بدی ــای بیمارس زباله ه
بــا پیگیری هــای انجام شــده اکنــون 100 درصــد 
ــاز  ــتم بی خطرس ــه سیس ــتان ب ــتان های اس بیمارس
ــا کارشناســان  ــز شــده اند؛ ام ــی مجه پســماند عفون
بیمارســتانی  زباله هــای  آلودگــی  معتقدنــد کــه 
ــیار  ــهم بس ــز س ــاک نی ــوا، آب و خ ــی ه درآلودگ
داشــته و بایــد بــرای مدیریــت این گونــه پســماندها 

ــود. ــیده ش ــی اندیش ــر اساس تدبی

کیمیای وطن بررسی کرد

 زباله های بیمارستانی 
تهدیدی برای سالمت مردم

ــدار شهرســتان لنجــان گفــت: در  فرمان کیمیای وطن

ــردم  ــر از م ــزار نف ــش از 17ه ــرای بی ــته ب ــال گذش س
شهرســتان لنجــان، کارت ملــی هوشــمند و در ســه 
ماهــه نخســت ســال جــاری نیــز تعــداد 3 هــزار کارت 
ملــی هوشــمند بــرای شــهروندان لنجانــی صــادر شــده 

است.
ــع  ــت به موق ــرد: ثب ــار ک ــجاد اظه ــن س ــید محس  س
ــت نقــش بســزایی  ــات دول ــی در تصمیم ــع حیات وقای
دارد؛ چــرا کــه ثبــت ایــن وقایــع بــه نوعــی عامــل رشــد 
ــن رو  و شــکوفایی در کشــور محســوب می شــود؛ از ای
ــت  ــا ادارات ثب ــل ب ــد تعام ــتانی بای ــئوالن شهرس مس
ــد گســترش  احــوال را در چارچــوب مناســب و هدفمن

ــد. دهن

فرمانــدار شهرســتان لنجــان بــا بیــان اینکــه در فرآینــد 
ثبــت وقایــع حیاتــی بایــد اســتانداردهای زمانــی 
ــع  ــع وقای ــت به موق ــرد: ثب ــح ک ــود، تصری ــت ش رعای
ــل شــود. عمــوم  ــه یــک فرهنــگ  تبدی ــد ب ــی بای حیات
بایــد در کوتاه تریــن زمــان وقایــع حیاتــی  مــردم 

ــک  ــاد ی ــن ایج ــانند. همچنی ــت برس ــه ثب ــود را ب خ
سیســتم درســت نظارتــی نیــز بایــد در دســتورکار قــرار 
ــای  ــالمی و خانه ه ــوراهای اس ــزود: ش ــجاد اف گیرد.س
بهداشــت مســتقر در روســتاها بایــد اهتمــام جــدی در 
ثبــت وقایــع حیاتــی داشــته باشــند؛ چــرا کــه بســیاری 
از امکانــات و طرح هایــی کــه بــرای پیشــرفت روســتاها 
ــت اســت. ــرخ جمعی ــر اســاس ن ــرد، ب صــورت می گی

اخیــر  دهــه  در  خوشــبختانه  کــرد:  عنــوان  وی 
ــورد؛  ــم می خ ــه چش ــه ب ــن زمین ــرفت هایی در ای پیش
ــای  ــوب، کاره ــگاه مطل ــه جای ــیدن ب ــرای رس ــی ب ول

ــود. ــام ش ــد انج ــادی بای زی
ــت  ــه ادارات ثب ــراد ب ــات اف ــه مراجع ــاره ب ــا اش وی ب
ــا  ــوان ب ــرد: می ت ــه ک ــر اضاف احــوال در ســال های اخی
ــق  ــگ« از طری ــاعه فرهن ــانی و اش ــوان »اطالع رس عن
ــی  ــان موضوعات ــرات مراجع ــدام و نظ ــوال اق ــت اح ثب
ــام اداری،  ــول در نظ ــودن تح ــق ب ــزان موف ــد می مانن
کارآمــد کــردن نظــام اداری، کارآمــدی نظــام اداری بــا 

توجــه بــه میــزان رضایتمنــدی مــردم، میــزان موفقیــت 
اطالع رســانی مناســب بــه مراجعــان و میــزان اســتفاده 
ــانی را  ــرای اطالع رس ــازمان ها ب ــایر س ــات س از تجربی

بررســی کــرد.
وی بــا اشــاره بــه پیشــی گرفتــن آمــار والدت از وفــات 
ــم  ــزود: امیدواری در شهرســتان لنجــان در ســال ۹4 اف
ــن  ــار ازدواج در ای ــهیالت الزم، آم ــدات و تس ــا تمهی ب

ــه رشــد رود. شهرســتان هــم رو ب
فرمانــدار شهرســتان لنجــان بــا اشــاره بــه بحــران 
ــرای  ــاد ب ــیار زی ــال بس ــه احتم ــه ب ــن ک ــاروری پایی ب
کشــور مــا هــم اتفــاق می افتــد، افــزود: تک فرزنــدی، 
از  جمعیــت  ســالمندی  ســپس  و  بی فرزنــدی 
چالش هــای مهــم جمعیتــی کشــور اســت و مطالعــات 
پژوهشــگران مبنــی بــر خــارج شــدن جمعیــت از 
سیاســت های  بایــد  لــذا  اســت؛  تعادلــی  حالــت 
ــال            ــن و اعم ــت تدوی ــی جمعی ــرای تعادل بخش الزم ب

ــود. ش

آییــن کلنگ زنــی ســاختمان مرکــز  کیمیای وطن
ــر  ــالل احم ــت ه ــی و توانبخشــی جمعی ــع درمان جام
شهرســتان نطنــز همزمــان بــا میــالد کریــم اهــل 

بیت)ع( با حضور مسئوالن استان برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی هــالل احمــر اصفهــان  در 
ــز  ــده مــردم شهرســتان نطن  ابتــدای ایــن آییــن نماین
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــس ب ــر در مجل ــش قمص و بخ
اســاس و بنیــان کار جمعیــت هــالل احمــر نوع دوســتی 
ــاد  ــن نه ــت و ارزش کار در ای ــردم اس ــه م ــک ب و کم
ــاد  ــن نه ــر ای ــت: اگ ــت، گف ــدنی اس ــی انکارنش مردم
در بســیاری از حــوادث بــه رفــع مشــکالت مــردم  
نپــردازد، مــا شــاهد عمیق تــر شــدن عواقــب حــوادث 
طبیعــی و غیرطبیعــی خواهیــم بــود و بنابرایــن حضــور 

ایــن ســازمان در بســیاری از فعالیت هــا ارزشــمند و در 
عیــن حــال ضــروری اســت.

 مرتضــی صفــاری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــی  ــزی کــه بان ــب نطن ــر و داوطل ــی، خّی از آقــای جهان
ســاخت و تجهیــز مرکــز جامــع درمانــی و توانبخشــی 
اســت،  نطنــز  احمــر شهرســتان  هــالل  جمعیــت 
ــر                       ــگ کار خی ــرد و خواســتار گســترش فرهن ــر ک تقدی

ــد.  ــردم ش ــط م ــه توس ــوکاری در جامع و نیک
 در ادامــه ایــن مراســم، مدیــر عامــل جمعیــت هــالل 
احمــر اســتان اصفهــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه  
ــالل  ــت ه ــطه جمعی ــه واس ــارکت ها ب ــه مش این گون
ــکالت  ــش مش ــی در کاه ــیار مهم ــش بس ــر نق  احم
و بازکــردن گــره از کارهــای مــردم دارد، اظهــار داشــت: 

این گونــه مراســم  در حقیقــت میــوه و ثمــره بــارز 
ــه  ــم ب ــت. امیدواری ــی اس ــای فرهنگ ــر فعالیت ه تاثی
همــت واالی خیــران در آینــده ای نزدیــک، شــاهد 
ــه صــورت عمــده  ــوع پروژه هــا ب ــن ن ــرداری از ای بهره ب

در شهرســتان ها باشــیم.
فرهنگــی  فعالیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  مومنــی 
طرح هــای  قالــب  در  جوانــان  بــرای  آموزشــی  و 
بشردوســتانه و خیرخواهانــه آن را مکمــل فعالیت هــای 
ــزود:   ــت و اف ــی دانس ــی و توانبخش ــدادی و درمان ام
طــرح ملــی »همــای رحمــت« در مــاه رمضــان امســال 
در راســتای کمــک بــه نیازمنــدان و مســتمندان بــوده و 
ــا مشــارکت  ــم ب ــان می خواهی ــران و داوطلب ــا از خی م
در برنامه هــای جمعیــت هــالل احمــر، یاری رســان 

ایــن نهــاد مردمــی باشــند و بــه واســطه هــالل احمــر 
ــد. ــه مــردم کمــک کنن ب

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــز نی ــتان نطن ــدار شهرس فرمان
ــق  ــر توفی ــالل احم ــردم در ه ــه م ــت ب ــت خدم فرص
ــود  ــی داده می ش ــر کس ــه کمت ــه ب ــت ک ــی اس بزرگ
ــتفاده  ــو اس ــن نح ــه بهتری ــد ب ــت بای ــن فرص و از ای
در  همــواره  احمــر  هــالل  افــزود: جمعیــت  کــرد 
ــوده  ــق ب ــان موف ــت و درم ــه بهداش ــک ب ــوع کم  موض

است.  
ــی  ــی و توانبخش ــع درمان ــز جام ــه داد: مرک وی ادام
ــی  ــز در زمین ــتان نطن ــر شهرس ــالل احم ــت ه جمعی
ــع  ــر مرب ــای ۹00 مت ــر و زیربن ــاحت 300 مت ــه مس ب
ــار  ــال در کن ــارد ری ــه ارزش 10 میلی ــه ب ــه طبق در س
مرکــز اداری ایــن جمعیــت و بــا مشــارکت خّیــر 
داوطلــب جمعیــت هــالل احمــر شهرســتان نطنــز 
 آقــای نجــف علــی جهانــی احــداث و تکمیــل خواهــد 

شد.

فرماندار لنجان:

 برای بحران باروری پایین در کشور تدبیری بیندیشید

 در راستای خدمت رسانی بیشتر به مردم

مرکز جامع توانبخشی خیرساز هالل احمر نطنز، کلنگ زنی شد 

سه جلد از خاطرات مرحوم 
آیت هللا بهجت منتشر شد 

 ســه جلــد از خاطــرات کوتــاه دربــاره ســبک زندگــی 
و ســیره آیــت هللا بهجــت از ســوی مرکــز تنظیــم 
و نشــر آثــار آیــت هللا بهجــت روانــه بــازار کتــاب 
ــت  ــن بهش ــن »ای ــا عناوی ــه ب ــن مجموع ــد. ای ش
ــه  ــر کــس اســت« و »ب ــه اگ آن بهشــت«، »در خان
شــیوه بــاران« بــه صــورت داســتان واره منتشــر شــده 

ــت. اس
نویســنده در ابتــدای نــگارش ایــن مجموعــه از 
ــان  ــه می ــخن ب ــا س ــن کتاب ه ــتاری ای ــرح نوش ش
 آورده و نوشــته اســت: روزی تلفــن زنــگ خــورد 
 و یــک نفــر گفــت از دفتــر آیــت هللا بهجــت تمــاس 
ــه  ــور ادام ــا این ط ــط ام ــدای آن ور خ ــرد. ص می گی
ــفاهی ای  ــرات ش ــی از خاط ــت بخش ــرار اس داد: »ق
 کــه دربــاره ایشــان گــردآوری شــده، بازنویســی شــود 
و بــه صــورت یــک مجموعــه کوتــاه نوشــته دربیاید.« 

ــت و  ــه... میــان به ــا را می شــنیدم؟ ن مــن این ه
شرمســاری، فقــط فهمیــدم قــرار اســت کاری بــرای 
آقــای همســایه انجــام دهــم. چشــم بســته و 
ــه؛  ــم: بل ــی گفت ــؤال و جواب ــچ س ــربه زیر، بی هی س

ــل.« ــال می ــا کم ب
در بخشــی از ایــن مجموعــه آمــده: »برایــم عجیــب و 
ــد؛  ــگاه نمی کن ــه کســی ن ــد ب ــود. می گفتن ــب ب غری
نگفتــه،  را  ســؤالت  دارد؛  برزخــی  چــون چشــم 
ــد؛ دعایــش مســتجاب اســت و هــزار حــرف  می دان

ــث دیگــر. و حدی
ــانه ها  ــه در رس ــا ن ــم؛ ام ــتم او را ببین ــت داش دوس
خبــر آنچنانــی از او بــود، نــه در میــان عامــه مــردم؛ 
خــواص هــم کــه حرفــی نمی زدنــد تــا اینکــه ســال 
ــه تحصیــالت دانشــگاهی  1382 رســید و بــه بهان

راهــی شــهر مقــدس قــم شــدم.
بازیگوشــی های آن روزهــا و شــوق و ذوق مثــال 
قاضی شــدن، باعــث شــد کــه تقریبــا ایشــان را 
ــه  ــح ک ــک روز صب ــا آن روز... ی ــم. ام ــوش کن فرام

بــرای نمــاز بــه حــرم رفتــه بــودم، هنــگام برگشــتن 
پیرمــردی را دیــدم کــه برایــم آشــنا بــود. چنــد نفــر 

ــد.  ــرده بودن او را دوره ک
بــه صحــن مطهــر آمــد، بــه درب ورودی کــه رســید، 
ایســتاد. نعلین هــای ســاده اش را کــه دو رنــگ 
ــد  ــم ش ــه خ ــا طمأنین ــت، درآورد و ب ــاوت داش  متف
و آن هــا را برداشــت. کــف آن هــا را بــه هــم چســباند 
و بــا خــود بــه داخــل بــرد. میخکــوب شــده بــودم. 

ــد!  ــاورم نمی ش ب
ــد،  ــر دوی ــینه تندت ــم در س ــد:... قلب ــیدم؛ گفتن پرس
مبهــوت شــدم، آنقــدر مبهــوت کــه نتوانســتم بــرای 
ــان  ــن هم ــوم و ای ــرم ش ــاره اش وارد ح ــدن دوب دی

ــم ایجــاد شــد« ــه در دل ــود ک ــه ای ب ــاز عالق آغ
ــیره  ــاه از س ــی کوت ــدی خاطرات ــه جل ــه س مجموع
ــز  ــوی مرک ــت از س ــت هللا بهج ــی آی ــبک زندگ و س
تنظیــم و نشــر آثــار آیــت هللا بهجــت بــا قیمــت 
5هــزار تومــان )هــر جلــد( روانــه بــازار کتــاب شــده 

ــت. اس

بــه  زمین هــای چــادگان  از  هکتــار   5 کیمیای وطن

منظــور ســاماندهی کارگاه هــای تولیــدی و مصنوعــات 
الســتیکی مســتقر در روســتای آنالوجــه بــه شــرکت 
ــداث  ــرای اح ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــهرک های صنعت ش

ناحیه صنعتی آنالوجه تحویل داده شد.
شــهرک های  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
صنعتــی اصفهــان، مدیــر عامــل شــرکت شــهرک های 
صنعتــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره  بــه ضــرورت عملــی 
شــدن منویــات مقــام معظــم رهبــری در زمینــه اقتصــاد 
مقاومتــی و همچنیــن توجــه ویــژه دولــت تدبیــر و امیــد 
ــر  ــق محــروم و کمت ــق در مناط ــاد رون ــه توســعه و ایج ب
برخــوردار کشــور، از تحویــل دادن 5 هکتــار از زمین هــای 
روســتای آنالوجــه بــه ایــن شــرکت جهــت ایجــاد ناحیــه 

صنعتــی بــرای اســتقرار کارگاه هــای تولیــدی و مصنوعــات 
ــر داد. الســتیکی خب

 محمدجــواد بگــی گفــت: در نشســت بــا فرمانــدار چادگان 
ــرکت و  ــن ش ــه ای ــا ب ــل دادن زمین ه ــریع تحوی ــر تس ب
ــرای اســتقرار  اجــرای پروژه هــای زیرســاختی در آن هــا ب

فعــاالن صنعتــی تاکیــد شــد.
 وی بــا بیــان اینکــه ایــده اولیــه احــداث ناحیــه صنعتــی 
معــدن  صنعــت،  وزیــر  معــاون  بازدیــد  در   آنالوجــه 
پیگیری هــای  بــا  افــزود:  شــد،  مطــرح  تجــارت  و 
ســازمان های  از  الزم  مجوزهــای  اخــذ  و  انجام شــده 
ــرکت  ــار ش ــا در اختی ــن زمین ه ــار از ای ــط، 5 هکت ذی رب
 شــهرک های صنعتــی اســتان اصفهــان قــرار گرفــت 
و بــه منظــور کمــک بــه ایجــاد اشــتغال پایــدار در منطقــه 

چــادگان،  عملیــات اجرایــی پروژه هــای زیرســاختی در ایــن 
ناحیــه تســریع خواهــد شــد.

مدیــر عامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان 
همکاری هــای  و  حمایــت  از  تقدیــر  بــا  اصفهــان 

فرمانــداری  به ویــژه  دولتــی،  ادارات  و  ســازمان ها 
ــه  ــعه ناحی ــدن توس ــی ش ــادگان در اجرای ــتان چ شهرس
ــا،  ــه بخش ه ــل هم ــکاری و تعام ــه، هم ــی آنالوج صنعت
از  یکــی  را  خصوصــی  شــرکت های  و  دولتــی  ادارات 
ایجــاد  و  مقاومتــی  اقتصــاد  تحقــق  اصلــی  شــروط 

اشــتغال پایــدار در کشــور عنــوان کــرد.
ــدار و منطقــه ای را یکــی  ــه توســعه پای ــژه ب وی توجــه وی
ــهرک های  ــک و ش ــع کوچ ــازمان صنای ــای س از اولویت ه
صنعتــی کشــور عنــوان کــرد و افــزود: شــرکت شــهرک های 
ــد، توســعه  ــا رویکــردی جدی ــان ب ــی اســتان اصفه صنعت
ایجــاد  و  صنعتــی  توســعه  بــه  و کمــک  همه جانبــه 
اشــتغال در مناطــق محــروم و کمتــر توســعه یافته اســتان 

ــت. ــرار داده اس ــود ق ــای خ را در رأس برنامه ه

#میراث_معنوی
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رئیس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشور:

افزایش کیفیت ساخت و ساز 
 نتیجه تعامل شهرداری 
و نظام مهندسی است

مهندســی  نظــام  ســازمان  رئیــس  کیمیای وطن
ســاختمان کشــور در دیــدار بــا شــهرداری اصفهــان گفــت: 
همــکاری و تعامــل شــهرداری بــا ســازمان نظــام مهندســی 
ــی  ــاز و ایمن ــاخت و س ــت س ــه کیفی ــر ب ــد منج می توان
بیشــتر در جهــت رفــاه بهره بــرداران و خاطــر امنیــت 

شهروندان شود.

 فــرج هللا رجبــی در ایــن دیــدار بــا بیــان اینکــه درخصــوص 
ــم  ــت کردی ــان صحب ــا شــهردار اصفه دو محــور اساســی ب
اظهــار کــرد: نحــوه مدیریــت الیحــه درآمــد پایــدار 
اساســی  محــور  دو  شــهری،  مدیریــت  و  شــهرداری 
صحبــت بــا شــهردار اصفهــان بــه عنــوان شــهردار یکــی از 

ــود. ــور ب ــزرگ کش ــهرهای ب کالنش
وی تصریــح کــرد: از شــهرداری اصفهــان درخواســت 
ــهرداری های  ــایر ش ــا س ــای الزم را ب ــم هماهنگی ه کردی
کالنشــهرهای کشــور انجــام دهنــد تــا در بخــش درآمدهای 
پایــدار و مدیریــت شــهری لوایحــی کــه بــه صحــن 
در  تحــول  بــه  منجــر  و  می رســد، کامل تــر  مجلــس 

کالنشــهرهای کشــور شــود.
ــد در  ــه داد: بای ــس ادام ــیراز در مجل ــردم ش ــده م نماین
فرصتــی کوتــاه جلســاتی را بــا کالنشــهرهای کشــور دربــاره 
ایــن موضوعــات برگــزار کــرد و دیدگاه هــای آن هــا را  
ــا  ــم ت ــرار دهی ــس ق ــار مجل ــم و در اختی ــع آوری کنی جم
ــرای  ــوب ب ــی خ ــوردن اتفاقات ــم خ ــبب رق ــج آن س نتای

ــود. ــور ش ــهرهای کش ش
وی بــا بیــان اینکــه شــهرداری اصفهــان و ســازمان نظــام 
مهندســی اســتان هــر کــدام در حوزه مســئولیت خودشــان 
از بهترین هــای کشــور هســتند، اضافــه کــرد: انتظــار 
مــی رود همــکاری و تعامــل ایــن دو دســتگاه بــا یکدیگــر 
بتوانــد منجــر بــه کیفیــت ســاخت و ســاز و ایمنــی بیشــتر 
ــهروندان  ــت ش ــر امنی ــرداران و خاط ــاه بهره ب ــت رف در جه

شــود.
ــهرهای  ــزو ش ــان ج ــه اصفه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب رجب
ــت،  ــد اس ــوب و توانمن ــیار خ ــین بس ــوردار از مهندس برخ
گفــت: بــا وجــود ایــن، ایــن مســئله بــاز هــم جــای رشــد 
و ارتقــا دارد. ســاخت و ســاز بــه طــور حتــم بایــد توســط 
ــورت  ــه ای ص ــت حرف ــراد دارای صالحی ــام و اف متخصص
 بگیــرد. بایــد در ایــن زمینــه فرآیندهــا تعریــف شــود 
و نظــارت و کنترل هــای خــاص انجــام پذیــرد تــا اطمینــان 
پیــدا کنیــم ایــن متخصصــان کارهــای خــود را بــه خوبــی 

انجــام دهنــد.
ــا  ــور ب ــاختمان کش ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــس س رئی
بیــان اینکــه بــا تاکیــدات شــهردار اصفهــان همکاری هــای 
ــام  ــازمان نظ ــان و س ــهرداری اصفه ــان ش ــتری می بیش
ــرفصل  ــوع س ــن موض ــت: ای ــد، گف ــی رخ می ده مهندس
بســیار خوبــی بــرای همکاری هــای دوجانبــه و موثــر 

ــود. ــد ب خواه

 اتمام پروژه عمرانی 
گنبد امامزاده سید قاسم)ع( برخوار

مســئول نمایندگــی اوقــاف برخــوار گفــت: پــروژه عمرانــی 
گنبــد امامــزاده ســید قاســم)ع( خــوروزق پــس از هشــت 
مــاه فعالیــت اجرایــی بــه همــت خیــران بــه اتمــام رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف اصفهــان 
ــا  ــار داشــت: ب ــی اظه حجت االســالم ســید حســن فاضل
ــه عمــل آمــده و پــس از 8 مــاه فعالیــت  پیگیری هــای ب
عمرانــی، پــروژه گنبــد حــرم مطهــر امامــزاده ســید 

ــید. ــام رس ــه اتم ــوروزق ب ــم)ع( خ قاس
وی ادامــه داد: ایــن پــروژه شــامل کاشــیکاری گنبــد ایــن 
ــع  ــر مرب ــاحت 201 مت ــه در مس ــود ک ــوار ب ــزاده بزرگ  امام
و بــا اعتبــاری بالــغ بــر 500 میلیــون از محــل کمــک  

خیــران انجــام شــد.

نصب 2 مخزن تامین آب حیات وحش 
در منطقه عباس آباد نایین  

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت ناییــن گفــت: 
ــار  ــد آب انب ــت از 2 واح ــط زیس ــه محی ــا هفت ــان ب همزم
ــات  ــوری در پناهــگاه حی ــواع گونه هــای جان ــن آب ان تأمی

شــد. بهره بــرداری  عباس آبــاد  وحــش 
ــر  ــه ه ــده ک ــای یادش ــزود: مخزن ه ــری اف ــین اکب حس
کــدام 10هــزار لیتــر گنجایــش دارد، در محــدوده گــدار کــوه 
ــش  ــات وح ــگاه حی ــع در پناه ــت واق ــوه چف ــه و ک بیاض
ــال از محــل  ــون ری ــادل 160میلی ــغ مع ــا مبل ــاد ب عباس آب
اعتبــارات اســتانی حفاظــت زیســت بوم ها و مدیریــت 

بحــران نصــب شــده اســت.
ــه،  ــرگالس ســه الی ــوع فایب ــن مخــازن از ن ــزود: ای وی اف
ــطحی  ــه روش زیرس ــه ب ــوده ک ــاب ب ــد آفت ــم و ض  محک
ــه  ــت منطق ــا طبیع ــوزون ب ــگ و م ــیده و هماهن و پوش
نصــب شــده اســت. وی افــزود: مخــازن مذکــور در 
ــتفاده  ــورد اس ــه م ــده ک ــی ش ــوری جانمای ــا ط کوهپایه ه
ــژه کل  ــتزی، به وی ــزی و دش ــش کوه ــات وح ــواع حی  ان
و بــز، قــوچ و میــش، گونه هــای گوشــتخوار، انــواع کبــک 

تیهــو، باقرقــره و دیگــر حیوانــات قــرار می گیــرد.
وی گفــت: آب انبارهــا از طریــق تانکــر بــه طــور ســیار 
ــا نصــب شــناور در محــل آبشــخور  آبگیــری می شــود و ب
بــه طــور خــودکار و در زمــان حضــور حیــات وحــش 
جریــان می یابــد. پناهــگاه حیــات وحــش عباس آبــاد بــا 
ــی  ــان فعل ــان از 8 گربه س ــت کم 5 گربه س ــودن دس دارا ب
در ایــران، یکــی از مهم تریــن زیســت بوم های خانــواده 
ــان محســوب می شــود. ایرنــا ــران و جه گربه ســانان در ای

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان خبر داد: 

تحویل گرفتن 5 هکتار از زمین های چادگان برای احداث ناحیه صنعتی آنالوجه
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رخداد
 زن و شوهر قاچاقچی 

در دام پلیس کاشان
فرمانــده انتظامــی کاشــان گفــت: زن و شــوهر قاچاقچــی 
ــا بیــش از 19 کیلوگــرم مــواد مخــدر در ایــن شهرســتان  ب

شناســایی و دســتگیر شــدند.
ــس  ــوران پلی ــرد: مام ــار ک ــورکاوه اظه ــی پ ــرهنگ عل س
مبــارزه بــا مــواد مخــدر در راســتای اجــرای طــرح ارتقــای 
امنیــت اجتماعــی در کنتــرل خودروهــای ورودی بــه 
شهرســتان بــه یــک دســتگاه خــودرو پرایــد مظنــون 

ــدند. ش
ــور آزادراه  ــواری در مح ــن س ــی از ای ــزود: در بازرس وی اف
ــواد مخــدر از  ــرم م ــش از 19 کیلوگ ــر کاشــان،  بی امیرکبی
ــور خــودرو  ــه ای در موت ــرز ماهران ــه ط ــه ب ــاک ک ــوع تری ن

ــط شــد. ــود، کشــف و ضب جاســازی شــده ب
رئیــس پلیــس کاشــان خاطرنشــان کــرد: ایــن دو متهــم 
پــس از تشــکیل پرونــده بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه 
ــدند. پایــگاه  ــل داده ش ــتان تحوی ــی شهرس ــع قضائ مراج

خبــری پلیــس

تجلیل از خانواده های شهدای 
 دانشجوی مدافع حرم 

دانشگاه علمی کاربردی  
از خانواده هــای چهــار شــهید دانشــجوی  کیمیای وطن

مدافــع حــرم و یــک شــهید حادثــه تروریســتی زاهــدان در 
دانشــگاه جامــع علمی کاربــردی اســتان اصفهــان تجلیــل 

شد.
  روابــط عمومــی دانشــگاه علمی کاربــردی واحــد اســتان 
اصفهــان اعــام کــرد: در مراســمی بــه مناســبت مــاه 
ــواده شــهیدان  ــور« از خان ــت ن ــوان »ضیاف ــا عن رمضــان ب
پویــا ایــزدی، ابوالفضــل شــیروانیان، محمدجــواد قربانــی، 
روح هللا محرابــی و علیرضــا طهرانــی مقــدم کــه همگــی از 
ــی  ــد، قدردان ــردی بودن ــگاه علمی کارب ــجویان دانش دانش

شــد.
معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه علمی کاربــردی 
اســتان اصفهــان اعــام کــرد: چهــار تــن از ایــن شــهیدان 
ــن از آن هــا از شــهدای  از شــهدای مدافــع حــرم و یــک ت

حادثــه تروریســتی مســجد جامــع زاهــدان هســتند.
ــهید  ــز ش ــجوی مرک ــیروانیان دانش ــل ش ــهید ابوالفض ش
دســتواره در اصفهــان در ســال 92 در ســوریه، شــهید پویــا 
ــان  ــتواره در اصفه ــهید دس ــز ش ــجوی مرک ــزدی دانش ای
در ســال 94 در ســوریه، شــهید محمدجــواد قربانــی 
ــان در ســال 94  ــز شــهید دســتواره اصفه دانشــجوی مرک
ــز  ــجوی مرک ــی دانش ــهید روح هللا محراب ــوریه و ش در س
شــهید دســتواره اصفهــان در ســال 93 در عــراق در پیــکار 

ــیدند. ــهادت رس ــه ش ــری ب ــای تکفی ــا گروه ه ب
ــجوی  ــدم، دانش ــی مق ــا طهران ــهید علیرض ــن ش همچنی
ــه  ــردی، در حادث ــی دانشــگاه علمی کارب رشــته امــور تربیت
ــدان در ســال 89  ــع زاه تروریســتی انفجــار مســجد جام

ــه شــهادت رســید. ب

 عامالن قتل 
 کودک چهارساله رودباری و پدرش 

به قصاص محکوم شدند
ــوب  ــار  جن ــتان رودب ــاب شهرس ــی و انق ــتان عموم دادس
ــرای عامــان قتــل امیرحافــظ  از صــدور حکــم قصــاص ب
ــاری و پــدرش در مــأ عــام خبــر  کــودک چهارســاله رودب

داد.

ــان،  ــی دادگســتری اســتان کرم ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
ــروز از ســوی  ــح دی ــار  داشــت: صب ســهراب ســاالری اظه
ــی   ــم قانون ــت حک ــتان جیرف ــک شهرس ــری ی دادگاه کیف
پرونــده عامــان قتــل امیرحافــظ کــودک چهارســاله 
رودبــاری و پــدرش صــادر شــد و بــه زودی حکــم بــه 

می شــود. ابــاغ  علیه هــا  محکــوم 
وی بــا بیــان اینکــه ایــن حکــم قابــل اعتــراض در دیــوان 
ــی  ــوان عال ــت در دی ــی کشــور اســت و پــس از قطعی عال
ــف  ــم ردی ــت: مته ــد، گف ــه اجــرا درمی آی ــه مرحل کشــور ب
اول )الــف.ف( بــه ســه بــار قصــاص نفــس و متهــم ردیــف 
ــه دار  ــا چوب ــس ب ــاص نف ــار قص ــه دو ب دوم )ص.ف( ب

محکــوم شــده اســت.
 وی  علــت و انگیــزه اصلــی ایــن حادثــه را اختافــات 
ــم  ــزود: مته ــرد و اف ــام ک ــه ای اع ــای طایف و درگیری ه
ــال  ــه 10 س ــاص، ب ــه قص ــر 3 مرتب ــاوه ب ــف اول ع ردی
جنگــی  غیرمجــاز  ســاح  نگهــداری  بابــت  حبــس 
ــوازم  ــب ل ــت تخری ــس باب ــک ســال حب کاشــینکف و ی

منــزل و خــودرو محکــوم شــده اســت.
ــر 2  ــاوه ب ــز ع ــف دوم نی ــم ردی ــرد: مته ــح ک وی تصری
ــداری  ــت نگه ــس باب ــال حب ــه 10 س ــاص، ب ــه قص مرتب
ســاح غیرمجــاز جنگــی کاشــینکف و یــک ســال حبــس 
ــن 15  ــودرو و همچنی ــزل و خ ــوازم من ــب ل ــت تخری باب
ــده  ــوم ش ــل محک ــت در قت ــرای معاون ــس ب ــال حب س
اســت. ســاالری بیــان کــرد: متهمــان شــامگاه 15 خــرداد 
1394 پــس از مراجعــه بــه درب منــزل مقتــول بــا ســاح 
کاشــینکف اقــدام بــه تیرانــدازی مســتقیم بــه درب 
ــار بســتن  ــه رگب ــا ب ــزل ب ــه من ــد و پــس از ورود ب می کنن
ــال و  ــودک خردس ــظ ک ــل امیرحاف ــه قت ــر ب ــه، منج خان
ــل  ــه از مح ــده و بافاصل ــدرش ش ــاری و پ ــاه رودب بی گن

حادثــه متــواری می شــوند. 
اظهــار داشــت: متهمــان پرونــده دوبــاره حــدود  وی 
ــا  ــفند 94 ب ــخ 16 اس ــه اول در تاری ــس از حادث ــاه پ 9 م
برنامه ریــزی قبلــی اقــدام بــه قتــل )ی.م( و زخمــی 
کــردن فــرد دیگــری در گلخانــه محــل کار مقتــول در 
ــت  ــتان جیرف ــع شهرس ــران از تواب ــاد عم ــتای علی آب روس
می کننــد کــه  بافاصلــه پــس از وقــوع ایــن حادثــه 
قانــون گرفتــار  چنــگال  در  اطاعاتــی،  اقدامــات   بــا 

شدند. تسنیم

معــاون صنایــع دســتی اداره  کل میــراث  فرهنگــی 
صنایــع  دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان 
بخــش  توابــع  از  دارســتان  روســتای  گفــت: 
ــش از 250  ــت بی ــا جمعی ــیرجان ب ــتان س گلس
ــورت  ــه  ص ــال ب ــرادی فع ــوار و 200 کارگاه انف خان
خانگــی بــه  عنــوان کاندیــدا بــرای دهکــده جهانــی 
صنایــع  دســتی بــا محوریــت دهکــده جهانــی گلیم 
معرفــی شــده اســت. همچنیــن مراحــل ســاخت 
ــده  ــام ش ــتا انج ــن روس ــا در ای ــب المان ه و نص

ــت.  اس
 غامرضــا فرخــی اظهــار کــرد: ثبــت ملــی گلیــم 
ســیرجان از طــرف ســازمان میــراث فرهنگــی 
صنایــع دســتی و گردشــگری، طــی یــک نامــه بــه 
ــه  ــز در حیط ــی نی ــده و کارهای ــاغ ش ــتاندار اب اس

ــی آن انجــام شــده اســت.  ــت جهان ثب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اواخــر ســال 94 
پیشــنهاد جهانــی شــدن شهرســتان ســیرجان 
ــان  ــرف کرم ــم از ط ــی گلی ــوان شــهر جهان ــه عن ب
بــه کشــور داده شــد، گفــت: در حــال حاضــر ایــن 
ــم در  ــدگان گلی ــه از تولیدکنن ــا 23 غرف ــه ب بازارچ

ــت. ــدن اس ــز ش ــال مجه ح
وی ایجــاد دانشــکده فــرش و گلیــم را بــا همکاری 
ــوکت  ــه ش ــل خان ــیرجان در مح ــگاه آزاد س دانش

ســعیدی و پذیــرش دانشــجو در ســال تحصیلــی 
جدیــد را از دیگــر مصوبــات ایــن کارگــروه عنــوان 
آمــوزش  بــا  الزم  رایزنی هــای  و گفــت:   کــرد 
و پــرورش درخصــوص تدریــس رشــته گلیم بافــی 
ــا  ــه ای ی ــی و حرف ــتان های فن ــی از هنرس در یک

شــاخه کارودانــش نیــز صــورت گرفتــه اســت. 

مصوبــات  ســایر  بــه  ادامــه  در  فرخــی 
رایزنی هــای  انجــام  جملــه  از  صورت گرفتــه 
آموزش هــای کوتاه مــدت 45  درخصــوص  الزم 
ــه  ــون کمیت ــتگاه هایی چ ــا دس ــی ب روزه گلیم باف
امــداد، فنــی و حرفــه ای و بهزیســتی اشــاره کــرد 

و گفــت: ایجــاد ســایت تخصصــی دو زبانــه ویــژه 
ــی  ــوزه دائم ــاد م ــیرجان، ایج ــم س ــی گلی معرف
ــایری  ــتایی و عش ــت بافت های روس ــم و دس گلی
شهرســتان ســیرجان نیــز، از دیگــر مصوبــات ایــن 

ــت.  ــروه اس کارگ
 همکاری شهرداری برای اتمام پروژه 

گلیم سیرجان 
گلیــم  پــروژه  درصــدی   70 پیشــرفت  از  وی 
ــر داد  ــا ســرمایه گذاری شــهرداری خب  ســیرجان ب
و گفــت: احتمــاال تــا پایــان خرداد یــا اوایــل تیرماه 
ایــن پــروژه تکمیــل و بــه منظــور بهره بــرداری بــه 

اداره کل میــراث واگــذار می شــود. 
وی بــا بیــان اینکــه خیابانــی نیــز روبــه روی خیابان 
 مــوزه ســیرجان بــا عنــوان گلیــم نامگــذاری 
ــت:  ــت، گف ــده اس ــب ش ــز نص ــای آن نی و تابلوه
همچنیــن المان هایــی شــهری نیــز در شهرســتان 
ســیرجان از طــرف شــهرداری بــه مناقصه گذاشــته 
ــرای ســاخته  ــرارداد ب ــد ق ــال عق ــه در ح شــده ک

شــدن اســت. 
ــای کارگاه  ــاد و احی ــرای ایج ــت: ب ــان داش وی بی
رنگــرزی ســنتی نیــز در این روســتا فراخــوان داده 
شــده اســت کــه در حــال حاضــر ســرمایه گذار  آن 
کــه از بومی هــای خــود منطقــه اســت، مشــخص 

شــده اســت. 
 کارگاه های رنگرزی احیا شود

ــان  ــا بی ــع دســتی اســتان کرمــان ب معــاون صنای
اینکــه کارگاه هــای رنگــرزی در ایــن روســتا رو 
ــا  ــی از کاره ــت: یک ــود، گف ــدن ب ــوخ ش ــه منس ب
در قالــب جهانــی شــدن ایــن اســت کــه بتوانیــم 
بخشــی از اقتصــاد را در قالــب ســنتی احیــا  کنیــم. 
فرخــی از ایجــاد فروشــگاه دائمــی صنایــع دســتی 
در ایــن روســتا خبــر داد و گفــت: مردم این روســتا 
ــدات  ــداری تولی ــه و خری ــرای تامیــن مــواد اولی ب
ــگاه  ــک فروش ــه ی ــاز ب ــا، نی ــه آن ه کارگاه و عرض
دائمــی صنایــع دســتی داشــتند کــه ان شــاءهللا تــا 

اواخــر تیرمــاه راه انــدازی خواهــد شــد. 
ــز در روســتای دارســتان  ــزود: بوســتانی نی وی اف
بــا همــت بخشــدار و دهیــار آنجــا بــا عنــوان گلیــم 

نامگــذاری خواهــد شــد. 
 پیشینه گلیم سیرجان، کتاب می شود

ــه  ــز در س ــیرجان نی ــم س ــاب گلی ــت: کت وی گف
ــگاه  ــد آن را دانش ــود. دو جل ــف می ش ــد تالی جل

آزاد بــا همــکاری بخــش خصوصــی توســط یــک 
محقــق و پژوهشــگر برتــر صنایــع دســتی بــه نــام 
آقــای سیســتانی بــه عهــده گرفتــه و نزدیــک بــه 5 

ســال اســت کــه در حــال تالیــف اســت.
 یــک جلــد نیــز دایرةالمعــارف اســت کــه میــراث 
کار آن را  بــه عهــده گرفتــه کــه ان شــاءهللا بتوانیــم 

تــا پیــش از ثبــت جهانــی بــه چــاپ برســانیم. 
ــم  ــی بیشــتر گلی ــه منظــور معرف ــن ب وی همچنی
پیشــنهاد ســاخت مســتند ســه  از  ســیرجان 
قســمتی قبــل از تولیــد، تولیــد و بعــد از تولیــد بــا 
همــکاری فرمانــداری ســیرجان خبــر داد و گفــت: 
ــی  ــت جهان ــرای ثب ــه ب ــاخص هایی ک ــی از ش یک
امتیــاز مــی آورد، تبلیغــات ملــی و بین المللــی 
ــوگ و  ــنهاد کاتال ــز پیش ــتا نی ــن راس ــت؛ در ای اس
ــه صــورت  ــه گلیــم ســیرجان ب ــوط ب بروشــور مرب
ــه  ــوان کتابچ ــه عن ــه ب ــده ک ــه داده ش ــد زبان چن
و  اســتان  هتل هــای  اتاق هــای  تک تــک  در 
ــژه  ــه پتانســیل جــذب گردشــگر به وی ــی ک جاهای

ــم داد.  ــرار خواهی ــد، ق ــی را دارن خارج

معاون صنایع دستی کرمان خبر داد: 

 روستای دارستان سیرجان 
کاندیدای دهکده جهانی گلیم

کیمیای وطن نماینــده مــردم ناییــن و خوروبیابانــک در 
ــدگان  ــا نماین ــت ب ــزاری نشس ــامی از برگ ــورای اس ــس ش مجل
ــاب  ــک ب ــداث ی ــوص اح ــری درخص ــت و تصمیم گی ــاد برک بنی

کتابخانه در روستای مزرعه امام نایین خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل کتابخانه هــای عمومــی 
اســتان اصفهــان، نماینــده مــردم ناییــن و خوروبیابانــک در 
مجلــس در دیــدار بــا سرپرســت کتابخانه هــای عمومــی اســتان 
ــه  ــداث کتابخان ــوص اح ــی درخص ــت: پیگیری های ــان گف اصفه
ــران  ــا کمــک خی ــم ب ــه امیدواری ــن انجــام شــده ک ــزی نایی مرک
ــود  ــکل نب ــور مش ــی کش ــای عموم ــاد کتابخانه ه ــت نه و حمای
ــن  ــی نایی ــابقه فرهنگ ــا س ــتان ب ــب در شهرس ــه مناس کتابخان
را مرتفــع کنیــم. عباســعلی پوربافرانــی افــزود: در راســتای 
ــت هایی  ــز نشس ــتان نی ــتاهای شهرس ــی از روس محرومیت زدای

ــن گام،  ــد در اولی ــرر ش ــزار و مق ــت برگ ــاد برک ــئوالن بنی ــا مس ب
روســتای مزرعــه امــام ناییــن بــا 2 هــزار نفــر جمعیــت، صاحــب 
کتابخانــه عمومــی شــود و خدمت رســانی بــه روســتاهای همجوار 
ــت  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــرد. وی ب ــورت گی ــق ص ــن طری ــز از ای نی
ــکاری  ــا هم ــت: ب ــن گف ــزی نایی ــه مرک ــداث کتابخان ــی اح فعل
آمــوزش و پــرورش مــکان موقتــی بــرای ادامــه فعالیــت کتابخانه 
ــهردار ــا ش ــه ای ب ــن در جلس ــت و همچنی ــم گرف ــر خواهی  در نظ
فرمانــدار، نماینــده مســکن و شهرســازی و خیرانــی کــه آمادگــی 
ــد ــام کرده ان ــی اع ــای فرهنگ ــعه فضاه ــه توس ــود را در زمین  خ
زمینــی جهــت احــداث کتابخانــه معیــن و فــاز اول پــروژه شــروع 
خواهــد شــد. وی ابــراز امیــدواری کــرد امســال حــدود 500 
میلیــون تومــان از منابــع شهرســتانی و خیریــن بــرای شــروع بــه 

ــه مرکــزی ناییــن فراهــم شــود. ــروژه کتابخان کار پ

ــه  ــان اینک ــا بی ــزد ب ــه ی ــور خیری ــاف و ام ــر کل اوق مدی
ــزد 50 درصــد رشــد یافــت  ــد در ی ــت وقف هــای جدی ثب
ــزد  ــزاده ی ــی در 45 امام ــت اله ــرح ضیاف ــی ط از برپای

ــر داد.   خب
ــا اشــاره  حجت االســام و المســلمین حســین زارع زاده ب
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــن اداره کل در م ــای ای ــه برنامه ه ب
ــگاه  ــزد ن ــتان ی ــردم اس ــخبتانه م ــت: خوش ــار داش اظه
ــاله  ــه س ــد و هم ــت آن دارن ــف و اهمی ــه وق ــی ب خوب
شــاهد وقف هــای جدیــد و خوبــی از طــرف آن هــا 

ــتیم. هس
وی بــا بیــان اینکــه از ابتــدای امســال تاکنــون 18 وقــف 
جدیــد در اســتان یــزد بــه ثبــت رســیده کــه در مقایســه 
ــدی  ــد 50 درص ــا رش ــل، ب ــال قب ــابه س ــدت مش ــا م ب

ــال  ــی امس ــت اله ــرح ضیاف ــزود: ط ــوده، اف ــه رو ب روب
ــزار  ــزد برگ ــتان ی ــه اس ــه متبرک ــزاده و بقع در 45 امام

می شــود.    
ــت  ــه معرف ــی 11 خیم ــان و برپای ــور مبّلغ زارع زاده حض
ــت  ــی دانس ــت اله ــرح ضیاف ــای ط ــه برنامه ه  را از جمل
و بیــان کــرد:  امســال 45 مبّلــغ بومــی و اعزامــی از حــوزه 
علمیــه قــم، بــه مســائل و مباحــث دینــی مــردم پاســخ 
داده و همچنیــن مشــاوره های رایــگان در زمینه هــای 

ــه مــردم ارائــه می دهنــد. ــواده ب مختلــف از جملــه خان
ــم  ــا قــرآن کری ــزرگ انــس ب وی  برگــزاری 60 محفــل ب
ــزاده  ــاده در 35 امام ــاری س ــفره های افط ــی س و برپای
ــادی از روزه داران را از  ــع زی ــور جم ــا حض ــزد ب ــتان ی اس
دیگــر برنامه هــای انجام شــده در ایــن مــاه عنــوان کــرد.

نماینــده ولی فقیــه در اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
امــروزه اساســی ترین مشــکل کشــور بیــکاری و تجــرد جوانــان 
اســت، گفــت: مســئوالن امــر مرتــب از اشــتغال حــرف می زننــد؛ 

ــد.  ــی نمی افت ــل اتفاق ــا در عم ام
آیــت هللا ســید یحیــی جعفــری در دیــدار بــا مدیــر  کل و معاونــان 
ــه  ــه مناســبت هفت ــاد کشــاورزی اســتان کرمــان ب اداره کل جه
ــام  ــتورات اس ــی از دس ــت: یک ــار  داش ــاورزی اظه ــاد کش  جه
ــرد  ــه میــدان نب ــا ب  و مکتــب تشــیع، جهــاد اســت و جهــاد تنه
و جنگیــدن بــا دشــمنان خاصــه نمی شــود. وی بــا بیــان اینکــه 
آمریــکا اتهامــات زیــادی بــه کشــور مــا می زنــد، افــزود: آمریــکا 
ــا کاه گذاشــته  ــر ســر مــردم دنی ــده ب ــا شــعارهای فریب دهن ب
اســت؛ ایــن چــه حقــوق بشــری اســت کــه از آن ســر دنیــا در 

ــدازد؟  ــگ راه  می ان ــه، جن ــه خاورمیان منطق

امــام جمعــه کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه جهــاد بــا قلــم نیــز نوع 
دیگــری از جهــاد اســت کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت گفــت: 
ــد و  ــاد می کنن ــتن جه ــا نوش ــه ب ــتند ک ــراد هس ــیاری از اف بس
جــواب شــبهات ایجادشــده ای را کــه هــر روز دشــمن علیــه نظام 
ــا اشــاره  ــد. وی ب ــد، می دهن ــاب اســامی مطــرح می کن و انق
بــه اینکــه امــروزه اساســی ترین مشــکل کشــور بیــکاری و تجــرد 
جوانــان اســت، گفــت: مســئوالن امــر مرتــب از اشــتغال حــرف 
ــه نظــر می رســد  ــد و ب ــی نمی افت ــل اتفاق ــا در عم ــد؛ ام می زنن
ــد.  ــینی می دانن ــت میز نش ــط پش ــتغال را فق ــم اش ــردم ه م
ــد مقدمــات کار و  ــت بای ــان اینکــه دول ــا بی آیــت هللا جعفــری ب
اشــتغال را در کشــور فراهــم کنــد، افــزود: دولــت آنقــدر بــزرگ 
شــده کــه هــر چــه درآمــد هــم داشــته باشــد، بیــش از حقــوق 
کارمندانــش نیســت و پولــی بــرای آبادانــی نمی مانــد. تســنیم

معــاون اقتصــادی و برنامه ریــزی وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی اعــام کــرد: افــزون بــر 80 درصــد از برنامه هــای 
اقتصــاد مقاومتــی ایــن وزارتخانــه تاکنــون اجرایــی شــده اســت. 
ــده از  ــای مطرح ش ــا رد ادع ــهرکرد ب ــی در ش ــت هللا میرزای حج
ــای  ــق نشــدن برنامه ه ــر محق ــی ب ــت مبن ــان دول ســوی مخالف
ــتاد  ــرح را در س ــه 6 ط ــن وزارتخان ــت: ای ــی گف ــاد مقاومت اقتص
ــرار داد کــه بخش هــای  اقتصــاد مقاومتــی در دســتورکار خــود ق
مهمــی از ایــن طرح هــا، اجرایــی شــده اســت. وی ادامــه داد: این 
طرح هــا شــامل طراحــی و تدویــن و اجــرای برنامــه جلوگیــری 
از نســلی شــدن فقــر، ایجــاد پنجــره واحــد خدمــات اجتماعــی، 
تامیــن مالــی واحدهــای خــرد و کارآفرینــی اجتماعــی، طراحــی 
و پیاده ســازی الگوهــای ایجــاد اشــتغال فراگیــر بــا اتصــال 
ــای  ــزرگ، ارتق ــرکت های ب ــه ش ــه ای ب ــای محلی-منطق بنگاه ه

مهارت هــای فنــی و حرفــه ای و طراحــی و پیاده ســازی الگوهــای 
توســعه رشــته های پــر اشــتغال منطقــه ای بــوده اســت. میرزایــی 
ــه 90  ــی ک ــات اجتماع ــد خدم ــره واح ــرح پنج ــرد: در ط ــان ک بی
ــتمری بگیران و  ــات مس ــام خدم ــته، تم ــرفت داش ــد پیش درص
ــرح  ــت: در ط ــر کار گف ــاون وزی ــود. مع ــام می ش ــی انج اجتماع
جلوگیــری از نســلی شــدن فقــر نیــز اکنــون 6 ســامانه در کشــور 
فعــال شــده کــه ســامانه شناســایی کــودکان بازمانــده از تحصیــل 
و ســوء تغذیه کــودکان از ایــن جمله انــد. میرزایــی بــا اشــاره 
بــه اینکــه شــاخص جهانــی کســب و کار در دولــت نهــم و دهــم 
ــه  ــر اســاس گزارش هــای دبیرخان ــزل کــرد افــزود: ب ــه تن 64 رتب
ــاه  ــاون، کار و رف ــی، وزارت تع ــی اقتصــاد مقاومت ســتاد فرمانده
اجتماعــی، جــزء وزارتخانه هایــی اســت کــه بیشــترین درصــد کار 

ــی انجــام داده اســت. ایرنــا   را در اقتصــاد مقاومت

،،
ثبــت ملــی گلیــم ســیرجان از طــرف 
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری، طــی یــک نامــه 
بــه اســتاندار ابــاغ شــده و کارهایــی 
نیــز در حیطــه ثبت جهانــی آن انجام 

شــده اســت

استانها

نماینده مردم نایین و خوروبیابانک در مجلس:

بنیاد برکت در روستای مزرعه امام، کتابخانه احداث می کند
نماینده ولی فقیه در کرمان: 

  دولت باید مقدمات اشتغال را در کشور فراهم کند 

مدیر کل اوقاف یزد مطرح کرد:

رشد ۵۰ درصدی ثبت وقف های جدید در یزد
معاون وزیر کار خبر داد:

تحقق 8۰ درصد از طرح های اقتصاد مقاومتی وزارت تعاون

شهر کامو و چوگان کاشان 
بهشتی در دل کویر

20 کیلومتــری  حــدود  در  چــوگان  و   کامــو 
ــری  ــدود 85 کیلومت ــه و ح ــهر میم ــمال ش ش
و  دارد  قــرار  کاشــان  شــهر  جنــوب  غربــی 
احاطــه کرده انــد. را  آن  و کوه هــا  ارتفاعــات 

 بــا توجــه بــه تحقیقــات بــه عمــل آمــده منطقه 
کامــوی کاشــان گرانیــگاه ایــران محســوب 
می شــود و از حیــث غارهــای ایجادشــده در 
 کوه هــای مرتفــع و ســر بــه فلــک کشــیده 
ایــن منطقــه از خاســتگاه های اولیــه پیدایــش 
بشــر بــوده و ابزارهــای ســنگی بــه دســت آمــده 
در زمینــه شــکار حیوانــات درکامــو، یکــی از 
قدیمی تریــن مراکــز اســکان بشــر بــوده اســت.

 طراحــی وســایل مخصــوص پاالیــش ماســت 
ــا  ــد آهــک، ســاخت ط ــام مشــک، تولی ــه ن ب
ــا ســنگ زر، ســفالگری، ســاخت  ــه پ در منطق

تجهیــزات کشــاورزی، ابــداع ورزش های ســنتی 
و ابزارهــای مربــوط بــه آن هــا ماننــد نبی بــازی 
کازو، کاالچ و ...، ســاخت قفل هایــی ماننــد 
گلیم بافــی  ســفره بافی،  قالی بافــی،  کلــون، 
علــم تولیــد آلیــاژ در هزاره هــای قبــل از میــاد 
نیــز، از دیگــر نبــوغ منحصربه فــرد ایــن مــردم 

اســت. 
بــه  می تــوان  مــردم  ایــن  نبــوغ  دیگــر  از 
علــم گیاه شناســی و طــب ســنتی، ترویــج 
گنــدم  بــذر  رکــورد  داشــتن   کشــاورزی، 
امــر  در  چــرم  از  اســتفاده  ســیب زمینی،  و 
حفاظــت از مــواد غذایــی از دیربــاز ماننــد قلیــه 
ــداری  و دیگ هــای روغــن و مشــکوله های نگه
ــی  ــداع تنورهــای گل ماســتینه، تولیــد زغــال، اب
صنعــت آهنگــری، نســاجی و پشــم ریســی و 

ــرد. ــاره ک ...  اش
ــان  ــای کاش ــی از آبادی ه ــوگان، یک ــو و چ  کام
اســت کــه بــه علــت داشــتن آب و هــوای 

ــیار دور  ــای بس ــتانی از زمان ه ــک و کوهس خن
ــیری  ــری و گرمس ــش کوی ــان، بخ ــاق کاش یی
ــت.  ــوده اس ــه آن ب ــای تابع ــان و آبادی ه کاش
ایرانــی  گویش هــای  از  مــردم کامــو  زبــان 
مرکــزی اســت و ایــن منطقــه در دّره ای بــا 
دامنه هــای  از  و  دارد  قــرار  مایــم  شــیب 
ــاز می شــود  ــای کرکــس و گرگــش آغ بلندی ه
ــد. ــدا می کن ــه پی ــقان ادام ــمت جوش ــه س و ب

تهاجــم  کــه  اینجاســت  در  مهــم  نکتــه 
فرهنگــی بــه صــورت غیرمســتقیم باعــث ایــن 
ــتقیم  ــی و مس ــل اصل ــده و عام ــی ش دگردیس
معضــل مهاجــرت اســت کــه جذبه هــای کاذب 
شهرنشــینی و چشــم و هم چشــمی از یــک 
ســو و کمبــود امکانــات رفاهــی از ســویی دیگــر 
باعــث شــده کــه علی رغــم دو و نیــم برابــر 
ــر  ــرن اخی ــم ق ــور در نی ــت کش ــدن جمعی ش
جمعیــت ثابــت کامــو بــه نصــف در پنجــاه 

ــد. ــته برس ــال گذش س

# میراث_ طببیعی

روزنه
 سوسن چلچراغ، گلی که تنها 

در دو منطقه دنیا می روید
سرپرســت اداره حفاظــت محیــط زیســت رودبــار بــا اشــاره 
بــه اینکــه نــام علمــی سوســن چلچــراغ، لیلیــوم لدبــوری 
ــار  ــک هکت ــراغ در حــدود ی ــت: سوســن چلچ اســت، گف
ــار  ــده رودب ــه حفاظت ش ــتانی منطق ــای کوهس از زمین ه
ــا 3  ــر ســال 2 ت ــرداد ه ــی آن خ ــان گلده ــد و زم می روی
ــه دامــاش  ــه منطق ــان اینک ــا بی ــروز آژ ب ــه اســت. به هفت
رودبــار و لنکــران جمهــوری آذربایجــان تنهــا رویشــگاه ایــن 
گل در جهــان اســت، افــزود : محیط بانــان یــگان حفاظــت 
ــه  ــن گون ــبانه روزی از ای ــورت ش ــه ص ــت ب ــط زیس محی

ــد. ــت می کنن ــمند حراس ــاب و ارزش ــی کمی گیاه
سرپرســت اداره حفاظــت محیــط زیســت رودبــار بــا بیــان 
ــد دارد  ــانتیمتر ق ــا 150 س ــراغ 50 ت ــن چلچ ــه سوس اینک
ــل  ــه دلی ــراغ ب ــن چلچ ــی سوس ــال گلده ــزود : امس اف
بــارش بــاران در وضعیــت خوبــی قــرار دارد. همــه ســاله در 
زمــان گلدهــی سوســن چلچــراغ بــا برپایــی جشــنواره 10 
هــزار گردشــگر بــه منطقــه دامــاش رودبــار ســفر می کننــد 

تــا ایــن گل نــادر را از نزدیــک ببیننــد. 
 وی تصریــح کــرد: رویــش سوســن چلچــراغ بــرای اولیــن 
ــد.  ــایی ش ــار شناس ــاش رودب ــال 1354 در دام ــار در س ب
ایــن گل بــا تصویــب شــورای عالــی محیــط زیســت کشــور 
ــی و  ــار طبیع ــت آث ــماره71 در فهرس ــا ش ــال 1355ب در س

ملــی بــه ثبــت رســید. خبرگــزاری صداوســیما

واگذاری 29 هکتار زمین به تعاونی ها  
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل راه  کیمیای وطن
و شهرســازی اســتان اصفهــان، مدیــر کل راه و شهرســازی 
ــب 8  اســتان گفــت: کســانی کــه حــدود 29 ســال در قال
تعاونــی منتظــر واگــذاری زمیــن بودنــد، بــا حضــور 
اســتاندار اصفهــان و بــا همــکاری ارتــش جمهــوری 
ــه  ــد. حجت ال ــه داده ش ــا خاتم ــار آن ه ــه انتظ ــامی ب اس
غامــی افــزود: زمینــی بــه مســاحت 29 هکتــار در چشــمه 
ــد از  ــت بع ــرار اس ــه ق ــده ک ــع ش ــان واق ــی اصفه طوط
تحویــل بــه راه و شهرســازی اســتان، جهــت احــداث 2000 

واحد مسکونی به تعـاونـی ها واگـذار شـود.

 طغیان آفت جوانه خوار بلوط 
در جنگل های کردستان  

ــت:  ــتان گف ــزداری کردس ــی و آبخی ــع طبیع ــر کل مناب  مدی
در  و  اســتان  جنگل هــای  در  بلــوط  جوانه خــوار  آفــت 
شهرســتان های مریــوان و ســروآباد بــه مرحلــه طغیــان 

ــت. ــیده اس رس
ــوط در  ــوار بل ــای پروانه خ ــزود: الروه ــری اف ــان باباپی   پیم
ــوط  ــده بل ــازه بازش ــای ت ــار، وارد جوانه ه ــل به ــل فص اوای
ــن  ــد و در همی ــروع می کنن ــود را ش ــه خ ــوند و تغذی می ش
ــای  ــوردن برگ ه ــا خ ــود را ب ــه خ ــز تغذی ــا نی ــال الروه ح
ــان را  ــد درخت ــن رون ــه ادامــه ای ــد ک بازشــده، کامــل می کنن

ــد. ــرگ می کن ــاری از ب ــا ع ــار کام ــر به در اواخ
وی اظهــار کــرد: از بیــن رفتــن برگ هــای درخــت در فصــل 
رویــش باعــث می شــود تــا درخــت ابــزار و وســیله تولیــد را 
از دســت دهــد، میــزان فتوســنتز آن تقلیــل یابــد و درنتیجــه 

از میــزان رویــش قطــری و ارتفــاع آن کاســته شــود.
ــی  ــال متوال ــد س ــت در چن ــن وضعی ــه ای ــزود: ادام وی اف
می توانــد بــه کاهــش تولیــد چــوب منتهــی شــود و جنــگل 

ــودی ســوق دهــد.  ــه ســمت ناب را ب
بــه گفتــه وی تغییــر اقلیــم، تخریــب منابــع طبیعــی )جنــگل 
و مرتــع(، اســتفاده نادرســت از منابــع و تغییــر کاربری هــای 

غیرمجــاز از عوامــل گســترش ایــن آفــت اســت. 
ــرای  ــه اینکــه عملیــات مبــارزه بیولوژیــک ب ــا اشــاره ب وی ب
ــر  ــمپاش توربوالین ــتگاه س ــتفاده از دس ــا اس ــتین بار ب نخس
در حــال انجــام اســت، اضافــه کــرد: مبــارزه بیولوژیکــی بــا 
ــای  ــار از جنگل ه ــزار هکت ــوط در 15 ه ــوار بل ــت جوانه خ آف
اســتان و در شهرســتان های مریــوان و ســروآباد انجــام 

شــده اســت. ایرنــا

 لزوم منحل شدن تعاونی های راکد 
در استان یزد

ــی در  ــف قانون ــرورت ضع ــه ض ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتاندار ی  اس
تعاونی هــا گفــت: تعاونی هــای راکــد و بــدون بــازده و 
صرفــه اقتصــادی بایــد منحــل شــوند و مجــوز شــکل گیری 

هــم نداشــته باشــند.

ــعه  ــرای توس ــرد: ب ــار ک ــدی   اظه ــد میرمحم ــید محم  س
ــی  ــد صــدور مجــوز تشــکیل تعاون تعاونی هــا در اســتان بای
ــزان  ــا می ــر ب ــای مدنظ ــود و طرح ه ــف ش ــی متوق خانوادگ
باشــد؛  داشــته  همخوانــی  تعاونی هــا  ثبــت  ســرمایه 
همچنیــن در تعییــن مدیــر تعاونــی دقــت شــود تــا از نظــر 
ــردی  ــی ف ــرمایه تعاون ــه س ــبت ب ــد نس ــدی و تعه کارآم
ــاخص های  ــد ش ــه بای ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــن باش مطمئ
کــرد:  تأکیــد  شــود،  مشــخص  تعاونی هــا  ارزیابــی 
ــدا و  ــد پی ــا بای ــکیل تعاونی ه ــی در تش ــای قانون ضعف ه

ــود. ــنهاد داده ش ــع آن پیش ــرای رف ب
ــه  ــل ناحی ــکات تکمی ــی مش ــاره بررس ــزد درب ــتاندار ی اس
ــه  ــا توجــه ب ــت: ب ــاد گف ــی نســاجی مریم آب ــی تعاون صنعت
ــاد  ــاجی در مریم آب ــای نس ــاد تعاونی ه ــل ایج ــه مح اینک
از نظــر زیســت محیطی مزاحــم زندگــی مــردم مجــاور 
شــناخته  شــده، اســامی واحدهایــی کــه درخواســت انتقــال 
بــه شــهرک صنعتــی دارنــد، بایــد اعــام شــود. میرمحمــدی 
بــا تأکیــد بــر اینکــه تعاونی هــا بایــد رونــد توســعه ای داشــته 
ــل  ــازار و محصــول قاب ــد ب ــی بای ــرد: تعاون ــار ک باشــند، اظه
 رقابــت داشــته باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت حبــس ســرمایه 
ــای  ــه اعط ــام اینک ــا اع ــان ب ــزد در پای ــتاندار ی ــت. اس اس
ــه تعاونی هــا کاری اســت کــه از ریشــه  تســهیات دولتــی ب
ــرد:  ــان ک ــده،  بی ــی ش ــی تعاون ــث عقب ماندگ ــط و باع غل
ایــن تفکرهــا بایــد از صحنــه تعاونــی حــذف شــود و اصــا 
پذیرفتــه نیســت کــه تعاونــی از کمــک دولــت اســتفاده کنــد 
و چشــم بــه کمک هــای دولتــی داشــته باشــد. تعاونــی بایــد 
کار کنــد، ســودده باشــد، هزینــه خــود را تأمیــن کنــد و حافظ 

ســرمایه مــردم در تعاونــی باشــد. ایســنا

رئیــس ســتاد دیــه چهارمحــال و بختیــاری گفــت:  
 آزادی 116 زندانــی جرائــم غیرعمــد نظیر تصادفات 
و چــک و ســفته در اســتان بــا 11 میلیــارد تومــان 

ــر اســت.    کمــک مردمــی امکان پذی
ــون 32  ــت: هم اکن ــار داش ــری اظه ــظ طاه حاف
نفــر محکــوم جرائــم غیرعمــد از قبیــل تصادفــات 
در زندان هــای اســتان تحمــل کیفــر می کننــد 
ــارد و 200  ــا، حــدود 3 میلی ــرای آزادی آن ه ــه ب ک

ــاز اســت. میلیــون تومــان مــورد نی
وی بــا بیــان اینکــه 190 نفــر زندانــی جرائــم 
ــه  ــم ک ــد چــک، ســفته و رســید داری ــی مانن مال
بــرای آزادی آن هــا مبلغــی نزدیــک بــه 15 میلیــارد 
ــر  ــن 84 نف ــزود: همچنی ــت، اف ــاز اس ــان نی توم

ــتان  ــه در اس ــه و نفق ــوص مهری ــی درخص زندان
ــش از  ــراد بی ــن اف ــرای آزادی ای ــود دارد و ب وج
ــه ضــرورت دارد  ــاز اســت ک ــان نی ــارد توم 8 میلی
 بــا مشــارکت فعاالنــه نیکــوکاران و خیــران جامعــه 
جرائــم  زندانیــان  آزادی  زمینــه  مســئوالن،  و 

شــود. فراهــم  اســتان  غیرعمــد 
ــا  ــاری ب ــال و بختی ــه چهارمح ــتاد دی ــس س رئی
ــه اســتان در ســال  ــه عملکــرد ســتاد دی اشــاره ب
گذشــته خاطرنشــان کــرد: ســال گذشــته 149 نفر 
کــه 2 نفــر زن و بقیــه مــرد بودنــد، بــا کل بدهــی 
12 میلیــارد و 976 میلیــون تومــان از محــل منابــع 
مالــی ماننــد گذشــت شــاکی، وام صنــدوق تامین 
بیمــه،  بدنــی، کمــک شــرکت های  خســارات  

ــه اســتان و مرکــز و وام بانکــی  کمــک ســتاد دی
ــدان آزاد شــدند. زن

ــدای  ــاه ابت ــه اینکــه در 3 م ــا اشــاره ب طاهــری ب
امســال نیــز، 37 زندانــی اســتان آزاد شــده و بــه 
کانــون خانواده هــای خــود پیوســته اند، بیــان 
کــرد: در حــال حاضــر تعــدادی از مددجویــان 
ــذ وام  ــرای اخ ــد ب ــم غیرعم ــرایط جرائ ــد ش واج
ــه  ــن وثیق ــاظ تامی ــه لح ــل ب ــای عام از بانک ه
ملکــی و ضامــن مــورد نیــاز بانک هــا، دچــار 
ــده  ــی از عه ــز حت ــی نی ــتند و بعض ــکل هس مش
اقســاط وام مــورد نیــاز برنمی آینــد؛ ضمــن اینکــه 
تعــدادی از محکومــان مالــی جرائــم غیرعمــد بــه 
ــع  ــت مناب ــی و محدودی ــودن بده ــاد ب ــل زی دلی

ــا شــاکی  مالــی ســتاد و عــدم امــکان ســازش ب
ــای  ــت روزه ــده و در نهای ــل ش ــف و معط باتکلی
ــن  ــه ای ــد ک ــدان ســپری می کنن بیشــتری را در زن
مســئله ضــرورت حضــور خیــران را نشــان می دهــد.

ــتان را  ــی در اس ــائل مال ــان مس ــرم زندانی وی ن
بیــش از میانگیــن کشــوری دانســت و ادامــه داد: 
در اســتان نزدیــک بــه یــک هــزار و 870 زندانــی 
داریــم کــه 16 درصــد ایــن تعــداد معــادل 315 نفر 

بــه دلیــل مســائل مالــی زندانــی شــدند.
ــا  ــاری ب ــال و بختی ــه چهارمح ــتاد دی ــس س رئی
ــک  ــع آوری کم ــازی و جم ــه فرهنگ س ــاره ب اش
ــرد: در  ــح ک ــگاهی تصری ــی و دانش ــز علم از مراک
شــانزدهمین روز از مــاه مبــارک رمضــان اســتادان 
و دانشــجویان دانشــگاه آزاد شــهرکرد، 6 میلیــون 
ــان  ــازی زندانی ــرای آزادس ــان ب ــزار توم و 870 ه

ــد. تســنیم ــد اســتان کمــک کردن ــم غیرعم جرائ

رئیس ستاد دیه چهارمحال و بختیاری: 

آزادی ۱۱۶ زندانی جرائم غیرعمد، به ۱۱ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد  



لواشک بــا نــام تجــاری بلوچ، آلوچه  کیمیای وطن

ــاری بهنازترش، می خوش،  ــای تج ــا نام ه فرآوری شده ب
ــا، لواشک رولی  ــاری  صب ــام  تج ــا ن آلوچه زغال اخته ب
صنایع اورمان بــا نــام تجــاری اورمان، آلوچه بــا نــام 
ــاری یاسین و  ــام  تج ــا ن ــاری ارغوان، آلبالو عسلی ب تج
ــه  ــاری هفت ستاره ب ــام  تج ــا ن آلوچه زردآلو و خشکبار ب
علــت جعــل اســناد مــورد نیــاز اداره کل نظــارت بــر 
ــوان  ــه عن ــتی ب ــی و بهداش ــی، آرایش ــای غذای فرآورده ه
ــی  ــرف معرف ــه و مص ــرای عرض ــاز ب ــوالت غیرمج محص
ــا  ــواشک شرکت ارس آذربایجان ب ــوند.همچنین ل می ش
نــام تجــاری ارس ترش، انواع میوه فرآوری شده شامل 
زردآلو، آلوچه جنگلی، هفت میوه، آلبالو، زغال اخته، آلوچه 
قرمز بــا نــام تجــاری ساتگینا، آلوچه و زردآلو محصول 

ــام  تجــاری اصل اکبری  ــا ن شرکت ترش آوران سیامک ب
غیرمجــاز  محصــوالت  لیســت  مشــمول  قمرالدین، 

می شوند.
 در ادامــه اطالعیــه روابــط عمومــی ســازمان غــذا و دارو 
 آلوچه نگین بــا نــام تجــاری طالیی و فرآوری لواشک

شرکت  تولید  شرابی  آلوچه  فرآوری  هفت میوه،  فرآوری 
تجــاری  نــام   بــا  آذرمتین  خشکبار  فرآوری  و  تولید 
ترش تک نیــز بــه دلیــل نداشــتن مجوزهــای قانونــی الزم 

غیرمجــاز شــمرده شــده اند.
 روابــط عمومــی ســازمان غــذا و دارو در پایــان اطالعیــه 
نخریــدن  ضمــن  اســت  خواســته  مــردم  از  خــود 
محصــوالت نام بــرده از طریــق شــماره تلفــن 66405569، 

ــد. ــانی کنن ــا را  اطالع رس ــه آن ه ــل عرض ــانی مح نش

نســترن محمــدی بــا بیــان اینکــه روغــن خــام حاصــل 
از دانه هــا و میوه هــای روغنــی یــا منابــع حیوانــی 
 حــاوی ناخالصی هایــی اســت کــه در طعــم، رنــگ، بــو

شــفافیت، پایــداری، ارزش تغذیــه ای و بــه طــور کلــی 
در کیفیــت روغــن موثــر هســتند، اظهــار داشــت: ایــن 
ناخالصی هــا بــا عملیــات تصفیــه از روغــن خــارج 
می شــوند و ســعی بــر ایــن اســت کــه تــا حــد امــکان 
مــواد بــا ارزش حفــظ و از بــروز تغییــرات شــیمیایی در 

ــود. ــری ش ــریدها جلوگی تری گلیس
روغــن  انــواع  تقســیم بندی  بیــان  بــا  محمــدی 
خوراکــی، گفــت: مصــرف روغــن مایــع جهــت اســتفاده 
در ســاالد و پخــت و پــز و غذاهایــی اســت کــه معمــوال 
ــد؛ در  ــاد ندارن ــرارت زی ــردن در ح ــرخ ک ــه س ــاز ب نی

ــداری  ــت پای ــه عل ــرخ کردنی ب ــن س ــه روغ ــی ک حال
زیــاد در برابــر حــرارت در غذاهایــی کــه نیــاز بــه 
ــورد اســتفاده  ــد، م ــق دارن ــی و عمی ســرخ کردن طوالن

قــرار می گیــرد.
ــن  ــتفاده از روغ ــه اس ــد ب ــه اکی ــا توصی ــدی ب محم
مــواد  کــردن  ســرخ  در  ســرخ کردنی  مخصــوص 
غذایــی، ادامــه داد: روغــن گیاهــی مایــع را بــه شــرط 
به کارگیــری در پخــت و پــز و ســاالد، می تــوان بــه 

ــرد. ــد ک ــن جام ــین روغ ــل جانش ــور کام ط
رئیــس اداره نظــارت بــر مــواد غذایــی و آشــامیدنی بــا 
ــان ترین راه  ــذا و دارو، آس ــازمان غ ــی س ــأ گیاه منش
ــرل  ــی را کنت ــای خوراک ــح از روغن ه ــدی صحی بهره من
اطالعــات روی برچســب روغن هــا دانســت. جــام جــم

 فرآورده     های غذایی ترش مزه 
این برندهای غذایی را نخرید! 

 تفاوت مصرف روغن های سرخ کردنی 
و پخت و پز را جدی بگیرید 

 متخصص طب سنتی:
 پرخوری در زمان افطار 

باعث ناراحتی گوارشی می شود
ــاهده  ــوارد مش ــیاری از م ــت: در بس ــنتی گف ــب س ــص ط متخص
ــد  ــی می کنن ــام را یک ــار و ش ــده افط ــراد وع ــی از اف ــود برخ می ش
کــه ایــن مســئله ضمــن بــر هــم زدن نظــم عمومــی بــدن و کاهــش 
شــدید ســوخت و ســاز آن، مشــکالتی را نیــز بــرای فــرد روزه دار در 

پــی خواهــد داشــت.
ــه  ــی ک ــراد چاق ــژه در اف ــر به وی ــن ام ــزود: ای ــفیان اف ــام یوس بهن
ــوری  ــس دارد. پرخ ــه عک ــد، نتیج ــود بکاهن ــد از وزن خ می خواهن
ــی  ــی باعــث ناراحت ــک گرســنگی طوالن ــان افطــار، پــس از ی در زم

گوارشــی خواهــد شــد.
ــن  ــت: بنابرای ــان داش ــه بی ــنتی در ادام ــب س ــص ط ــن متخص ای
خــوردن یــک تــا ســه عــدد خرمــا بــه همــراه یــک لیــوان شــیر یــا 
آب میــوه بســیار مناســب اســت. همچنیــن خــوردن کمــی نــان بــا 
پنیــر و ســبزی یــا یــک بشــقاب آش یــا ســوپ هــر کــدام، غــذای 

مناســبی بــرای افطــار اســت.

ــار  ــا افط ــحر ت ــه س ــه فاصل ــل اینک ــه دلی ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
ــد  ــت، بای ــحر اس ــا س ــار ت ــه افط ــر فاصل ــش از دو براب ــا بی تقریب
ــی، شــام نســبتا  ــه زمان ــت فاصل ــا رعای افطــاری ســبک باشــد و ب

ــود. ــل ش ــی می خوب
وی مــواد غذایــی مناســب بــرای افطــار را شــامل یــک لیــوان شــیر 
ــا  ــا ی ــدد خرم ــد ع ــا چن ــک قاشــق مرباخــوری عســل ی ــرم و ی گ
ــت  ــرب دانس ــق کم چ ــوپ رقی ــقاب س ــک بش ــا ی ــار ب ــروع افط  ش
و بــه روزه داران توصیــه کــرد: افــرادی کــه فاکتورهــای چربــی خــون 
ــا یــک  ــد فقــط یــک کاســه حلیــم ی ــاد نیســت، می توانن آن هــا زی

بشــقاب کوچــک آش رشــته و کشــک میــل کننــد.
ــد از  ــد، می توانن ــد ندارن ــاری قن ــه بیم ــرادی ک ــادآور شــد: اف وی ی
ــا دو قاشــق حلــوا اســتفاده کننــد.  یــک کاســه شــله زرد یــا یــک ت
ــی، اگــر خواســتند شــام  ــه زمان ــا در نظــر گرفتــن  فاصل ســپس ب

ــد.  ــد، اول کمــی ســرکه غرغــره کنن بخورن
ایــن متخصــص طــب ســنتی در ادامــه بیــان داشــت: شــام بهتــر 
اســت هفتــاد تــا ۱00 گــرم گوشــت قرمــز یــا ســفید و هفــت تــا ده 
ــع  ــا موق ــار ت ــن از افط ــن باشــد. همچنی ــدون روغ ــج ب قاشــق برن

ــد. ایمنــا ــل ش ــل غاف ــای فص ــوردن میوه ه ــد از خ ــواب نبای خ

علــم دربــاره فوایــد روزه گرفتــن چــه می گویــد؟ 
بیاییــد بررســی کنیــم کــه چــه زمانــی روزه داری 
خــوب اســت و چــه زمانــی ممکــن اســت 

آســیب برســاند.
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مزایا و معایب روزه داری
ایــده اینکــه حــذف غــذا می توانــد بــه ســالمتی 
کمــک کنــد، شــاید در ابتــدا متناقــض بــه نظــر 
برســد؛ چــون غذاهــا حــاوی مــواد مغــذی 

ــه آن هــا نیــاز داریــد.  هســتند و شــما ب
جــواب اینکــه روزه می توانــد بــه ســالمتی 
ــری و  ــدار کال ــه مق ــر، ب ــا خی ــد ی ــک کن کم
ــتگی  ــد، بس ــذا می خوری ــی غ ــه زمان ــه چ اینک

دارد.

ــم  ــد ه ــرایطی روزه می گیری ــه ش ــه در چ  اینک
تاثیــر بزرگــی روی ســالمتی خواهــد داشــت.

 محدود شدن کالری
مجمــوع  کاهــش  داده  نشــان  تحقیقــات 
عمــل  می توانــد  روز  در  مصرفــی  کالــری 
بعضــی آنتی اکســیدان ها را در کاهــش عوامــل 
ــد.  ــد کن ــدن تقلی ــز و ب ــن در مغ ــده س باالبرن
قوی تریــن  از  یکــی  دیگــر،  عبــارت  بــه 
کــه  غذایــی  عمــر،  طــول  شــاخص های 
غذایــی  مقــدار  بلکــه  نیســت؛  می خوریــد، 
اســت کــه می خوریــد. آن هایــی کــه کمتــر غــذا 
می خورنــد، بیشــتر هــم زندگــی می کننــد. 
ــی  ــری دریافت ــن حــال اگــر کاهــش کال ــا ای ب
بیــش از حــد باشــد و ایــن کار بــه صــورت 

مــداوم ادامــه یابــد، بــدن ایــن شــرایط را یــک 
عامــل اســترس زا قلمــداد می کنــد. پــس قــرار 
نیســت خــود را کامــال از غــذا خــوردن محــروم 

ــم. کنی
 روزه داری متناوب

ــد  ــی روزه بگیری ــی مدت ــاوب یعن  روزه داری متن
ــع  ــد. در واق ــتراحت کنی ــی اس ــپس مدت و س

ــد. ــاب می آی ــه حس ــی ب ــم غذای ــی رژی نوع
متنــاوب  روزه داری  می گوینــد  محققــان 
ــد باشــد.  ــان مفی ــدن و وزنت ــرای ب ــد ب می توان
در تحقیقــی کــه روی روزه داری هــای دینــی 
ماننــد رمضــان صــورت گرفــت، محققــان متوجه 
شــدند کســانی کــه اقــدام بــه روزه داری در 
ــه  ــار هیچ گون ــع دچ ــد در واق ــاه می کنن ــن م ای
مشــکل متابولیــک مربــوط بــه محــدود شــدن 

نمی شــوند. کالری هــا 

ــم  ــن رس ــل )در ای ــن 2۱ روز روزه داری دانی آیی
ــاوی  ــای ح ــی و غذاه ــوالت حیوان ــرد محص ف
ــث  ــد( باع ــرف نمی کن ــده را مص ــواد نگهدارن م
ــر  ــش خط ــالمت و کاه ــای س ــود پارامتره بهب

بیماری هــای قلبــی می شــود.
روزه داری در طــول مــاه رمضــان نشــان داده کــه 
می توانــد تاثیــری مثبــت روی سیســتم ایمنــی 
بــدن بگــذارد، و همچنیــن التهاب را پاییــن آورد 

و ســطح کلســترول را بهبــود بخشــد. 
ــت  ــاز اس ــتری نی ــات بیش ــه تحقیق ــلما ب مس
تــا کامــال متوجــه شــد چــرا روزه داری تاثیــرات 

ــالمتمان دارد. ــی روی س مثبت
یــا عنصــر  کالــری  موضــوع فقــط مقــدار 
مذهبــی نیســت؛ در مــوارد بــاال روزه داری ســالم 
چیــزی اســت کــه در چارچــوب ذهــن نیــز رخ 
می دهــد  و باعــث پاکــی روحــی، احساســی و 

فیزیکــی اســت. 
ذهــن و بــدن بــا هــم درگیــر می شــوند تــا بــه 

نتیجــه ای ســالم برســند.
در مقابــل، روزه داری ناســالم یعنــی فــرد فقــط 
روی محــروم ســاختن خــود تمرکــز کنــد؛ 
یعنــی بــدون برنامه ریــزی فقــط قصــدش 

کاهــش غیرهوشــمندانه کالری هــا باشــد.
 سخن پایانی

روزه گرفتــن بــه خــودی خــود بــرای شــما بــد 
ــن دارد کــه  ــه ای ــا خــوب نیســت. بســتگی ب ی

ــد.  ــه انجامــش دهی شــما چگون
ــک  ــوان ی ــه عن ــد از روزه داری ب ــر می خواهی اگ
ــرای کاهــش ســریع  ــم ســفت و ســخت ب رژی
بــرای پرخوری هــای  وزن و مجــازات خــود 
ــتان  ــه تالش ــدن علی ــد، ب ــتفاده کنی ــی اس قبل

ــرد. جــام جــم ــد ک ــل خواه عم
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کودکان و آلودگی هوا 
محققــان دانشــگاه کالیفرنیــا هشــدار دادنــد میــزان 
ــوع  ــه ن ــر ب ــک منج ــا ترافی ــط ب ــوا مرتب ــی ه ــاد آلودگ زی
ــر  ــه کوتاه شــدگی تلوم ــه DNA موســوم ب ــژه آســیب ب وی
در کــودکان و نوجوانــان می شــود. همچنیــن شــواهد 
نشــان می دهــد افــراد جــوان مبتــال بــه آســم هــم دچــار 
تلومــر  کوتاه شــدگی  می شــوند.  تلومــر  کوتاه شــدگی 
ــا افزایــش  ــه DNA اســت کــه معمــوال ب نوعــی آســیب ب

ــت. ــط اس ــن مرتب س
محققــان دریافتنــد هــر چقــدر میــزان قرارگیــری در 
ــا  ــول تلومره ــت، ط ــش می یاف ــا افزای ــرض PAHه مع
داد کــودکان  نشــان  مطالعــه  می شــد.   هــم کوتاه تــر 
و نوجوانــان مبتــال بــه آســم بیــش از ســایرین در معــرض 

میــزان بیشــتر PAH هســتند.
افــراد  از  بیــش  می کننــد کــودکان  تاکیــد  محققــان 
ــیب پذیر  ــی آس ــای ترافیک ــل آالینده ه ــال در مقاب بزرگس

هســتند. مهــر

 باکتری تهاجمی در روده 
و ارتباط آن با دیابت 

ــر  ــت محیطی نظی ــی و زیس ــل ژنتیک ــه عوام ــی ک  در حال
رژیــم غذایــی هــر دو در دیابــت نــوع 2 نقــش دارنــد، امــا 
هنــوز دلیــل دقیــق ایــن بیمــاری نامعلــوم اســت. تحقیــق 
جدیــد نشــان می دهــد ممکــن اســت ایــن مشــکل 
ــه غشــاء مخاطــی  ــا باکتری هــای حمله کننــده ب مزمــن ب

ــط باشــد. داخــل روده مرتب
ــا  ــه آی ــد ک ــئله پرداختن ــن مس ــی ای ــه بررس ــان ب محقق
باکتری هــای تهاجمــی در اپیتلیــوم، پوشــش ســلولی 
مخــاط درونــی دســتگاه گــوارش، موجــب افزایــش 
التهــاب می شــود و بــا میــزان برخــورد بــدن بــا انســولین 
ــه  ــر ب ــد منج ــت می توان ــن وضعی ــد و ای ــل می یاب تداخ
بیماری هــای متابولیکــی نظیــر دیابــت نــوع 2 شــود یــا نه. 
محققــان نمونه هــای کولونوســکوپی بیمــاران را جمــع آوری 
کــرده و پــی بردنــد کــه دیابــت بــا باکتری هــای نفوذکننــده 

ــط اســت. بهداشــت نیــوز ــه غشــاء مخاطــی مرتب ب

اضافه وزن و تحلیل استخوان ها 
ــت  ــل باف ــر در تحلی ــور خط ــک فاکت ــکمی ی ــی ش چاق
اســتخوان و کاهــش قــدرت آن در مــردان بــه شــمار 
مــی رود. چاقــی شــکمی در مــردان نه تنهــا خطــر ابتــال بــه 
ــت را افزایــش می دهــد، بلکــه  ــی و دیاب بیماری هــای قلب
یــک عامــل خطرســاز در تحلیــل بافــت اســتخوانی اســت.

ــش  ــتخوان را افزای ــتگی اس ــر شکس ــردان، خط ــی م چاق
می دهــد. محققــان در یــک بررســی، اثــر چاقــی شــکمی 
ــد.  ــر اســتحکام اســتخوان ها مــورد مطالعــه قــرار دادن را ب
تــوده چربــی، تــوده عضالنــی و قــدرت و اســتحکام 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــردان م ــتخوان ها در م اس
ــا  ــایی ی ــی احش ــه چرب ــی ک ــان داد در مردان ــج نش نتای
ــد، اســتحکام و قــدرت اســتخوان  شــکمی بیشــتری دارن

ــت.  ــردان اس ــایر م ــر از س کمت
ــا افزایــش  ــی بیشــتر ب ــوده عضالن نتیجــه دیگــر اینکــه ت

ــت. دکتــر ســام ــراه اس ــتخوان هم ــتحکام اس اس

تغذیه
 پیامد تغذیه زودتر از موعد 

برای نوزادان 
 رؤیــا چوپانــی، فــوق تخصــص نــوزادان، درخصــوص تغذیه 
ــر از  ــه زودت ــرد: تغذی ــار ک ــوزادان، اظه ــد ن ــر از موع زودت
موعــد پیامدهــای ســوء ماننــد اســهال، یبوســت، کاهــش 
وزن، خطــر آلــرژی غذایــی و اختــالل در جــذب مــواد را در 

پــی خواهــد داشــت.
ــل  ــن عام ــد را مهم تری ــر از موع ــی زودت ــه تکمیل وی تغذی
 بــرای عــدم بهره منــدی نــوزاد از شــیر مــادر دانســت 
و گفــت: شــروع تغذیــه تکمیلــی بایــد از 4 تــا 6 ماهگــی 

بــر اســاس نظــر پزشــک باشــد.
ایــن فــوق تخصــص نــوزادان درخصــوص اهمیــت تغذیــه 
ــن و  ــرد: بهتری ــح ک ــیرخوارگی تصری ــژه در دوران ش به وی

ــادر اســت. ــودک، شــیر م ــرای ک ــذا ب مناســب ترین غ
وی اظهــار کــرد: اگــر کــودک غــذا را زودتــر از موعــد 
ــرای خــوردن غذاهــای بی نمــک    بچشــد، دیگــر تمایلــی ب
ــت. ــد داش ــودش نخواه ــن خ ــوص س ــزه مخص و بی م

ــک  ــی در ی ــر غذای ــروع ه ــرد: ش ــان ک ــی خاطرنش چوپان
غذاهایــی  و مصــرف  انجــام می شــود  خــاص  ســن 
ــه صــالح  کــه خــارج از لیســت غذایــی کــودکان باشــد، ب

ــنا ــت. ایس نیس

فواید خاص هلو برای سالمتی 
ــی  ــا بیماری های ــت و ب ــار از آنتی اکسیدان هاس ــو سرش هل
ــی  ــای قلب ــرطان و بیماری ه ــی از س ــواع خاص ــد ان مانن
مبــارزه می کنــد. همچنیــن هلــو بــرای کاهــش مشــکالت 
ــرای  ــه ب ــو پخت ــوره هل ــد اســت. از پ ــردان مفی ــاروری م ب
ــرف  ــود. مص ــتفاده می ش ــک اس ــرفه های خش ــان س درم
منظــم هلــو بــه نــرم شــدن ریــه و روده هــا کمــک می کنــد. 
ــان خــون  ــرای تقویــت جری ــوی رنده شــده ب از هســته هل
اســتفاده شــده و باعــث کاهــش تومورهــا و فیبــروم رحــم 

می شــود.
رنــگ هلــو  ترکیبــی از آلفــا و بتاکاروتــن، بــه عــالوه 
ــاز  ــو 8 درصــد از نی ــرم هل ــن اســت. ۱50 گ بتاکریپتوزانتی
ــه فیبــر تامیــن می کنــد. بیشــتر ایــن  ــه بالغیــن را ب روزان
فیبــر از نــوع محلــول اســت کــه بــه حفــظ ســطح پاییــن 

کلســترول کمــک می کنــد.
 هلو و بیماری لثه

ــه  ــم اولی ــا از عالئ ــدن دندان ه ــل ش ــه و ش ــزی لث خونری
ــن C هســتند.  ــود ویتامی کمب

بیماری هــای لثــه در افــرادی کــه دریافــت ویتامیــن 
ــرادی  ــتر از اف ــر بیش ــم براب ــه و نی ــد، س ــی دارن C پایین
بــه میــزان کافــی ویتامیــن C دریافــت   اســت کــه 

می کنند.
 هلو، سرطان و بیماری قلبی

از آنجــا کــه هلــو غنــی از آنتی اکســیدان های کاروتــن، 
فالونوئیدهــا و ویتامیــن C اســت، بنابرایــن می توانــد 
ــواع  ــی و ان ــا بیماری هــای قلب ــارزه ب نقــش مهمــی در مب

ــد.  ــته باش ــرطان داش ــی از س خاص
بــا مصــرف منظــم هلــو، مــواد مغــذی موجــود در 
بــروز  از  مختلــف  مراحــل  در  می تواننــد  میــوه  ایــن 
ــد                                   ــا بیمــاری مفی ــارزه ب ــد و در مب ــری کنن بیمــاری جلوگی

آنایــن زندگــی  باشــند. 

زیبایی

میوه هایی که از سفید شدن مو 
جلوگیری می کنند

وقتــی انســان پیــر می شــود، موهایــش ســفید 
می شــود و ایــن یــک رونــد طبیعــی و انکارنشــدنی 
اســت؛ امــا بســیاری از مــردم در جوامــع امــروزی 
ــری  ــنین پی ــر از س ــان زودت ــه موهایش ــتند ک هس
ــت.  ــده اس ــی آزاردهن ــن کم ــود و ای ــفید می ش س
اولیــن گام بــرای جلوگیری از ســفید شــدن زودرس 
موهــا، اجتنــاب از مــواد شــیمیایی و مراقبــت کافــی 

ــه از موهاســت. و روزان
 پــس اگــر دوســت نداریــد موهایتــان ســفید شــود، 
ــار بگذاریــد  ــه رنگ هــا را کن مــواد شــیمیایی از جمل

و رو بــه مــواد طبیعــی بیاوریــد. 
ــه  ــه مناســبی را در پیــش گرفت ــی روزان ــم غذای رژی
ــرده و در  ــن و نوشــابه های گازدار دوری ک و از کافئی
ــا را  ــبزیجات و میوه ه ــادی از س ــر زی ــوض مقادی ع

جایگزیــن کنیــد.
علــت اصلــی هــر نارســایی و نبــود تعــادل در بــدن 
ــورد  ــی م ــواد معدن ــود ویتامین هــا و م انســان، کمب

نیــاز بــدن اســت. 
ــر کافــی از ویتامیــن  ــدن مــا مقادی ــن اگــر ب بنابرای
به ویــژه خانــواده ویتامیــن B و مــواد معدنــی از 
جملــه روی و مــس و یــد و ســلنیوم و ســیلیس را 
در اختیــار نداشــته باشــد، ســفیدی زودرس موهــا را 

تجربــه خواهیــم کــرد. 
مصــرف میــوه و ســبزیجات بــه عنــوان منابــع غنــی 
از ویتامین هــا، یــک راه اصلــی بــرای جلوگیــری 
از ایــن فرآینــد اســت. بــرای مشــاهده نتیجــه 
ــه شــما خواهیــم گفــت کــه کــدام یــک  ســریع تر ب
از انــواع میوه هــا را بیشــتر مصــرف کنیــد. پــس بــا 

مــا همــراه باشــید.
 موز

ــد و آهــن اســت.  ــادی از ی ــر زی مــوز شــامل مقادی
 B۱- ویتامیــن  و  آهــن  از  سرشــار  میــوه  ایــن 
)نیاســین(   B3 )ریبوفالویــن(،   B2 )تیامیــن(، 
اســت کــه بــرای تقویــت فولیکول هــای مــو و رشــد 
ــتند.  ــروری هس ــیار ض ــر بس ــت س ــا در پوس موه
مخلوطــی از مــوز و آب لیمــو و عســل، یــک معجــون 

ــت.  ــه موهاس ــد و تغذی ــرای رش ــی ب عال
 آب لیمو

آب لیمــو بــرای انــواع مشــکالت مــو، راه حلــی 
ــد  ــو می توان ــاز و لیم بســیار مناســب اســت. آب پی
ــن  ــد را جایگزی ــای جدی ــاه، موه ــک م ــرض ی در ع

ــد. ــفید کن ــای س موه
 کیوی و توت فرنگی

ایــن دو میــوه منابــع عالــی از ویتامیــن C هســتند. 
ــه  ــت ک ــیدان اس ــوع آنتی اکس ــک ن ــن C ی ویتامی
ــاک  ــر پ ــت س ــی را از روی پوس ــای اضاف روغن ه

ــازد. ــازه می س ــر را ت ــت س ــد و پوس می کن
 C و B بــا مصــرف میوه هــا و منابــع ویتامیــن
و همچنیــن مــواد معدنــی مــورد نیــاز بدنتــان 
ســالمتی را بــه موهایتــان هدیــه دهیــد و از داشــتن 

ــت ــت نوش ــد. ن ــذت ببری ــالم ل ــی س موهای

خانواده
رازهای زندگی زوج های خوشحال

 همــه  مــا خواهــان رابطــه  عاشــقانه و سرشــار از موفقیــت 
هســتیم؛ امــا اغلــب نمی دانیــم چگونــه بایــد بــه آن 
برســیم. تحقیقــات نشــان می دهــد کــه راهکارهایــی 
ــد شــانس دوام رابطــه و عشــق را افزایــش دهــد.  می توان

۱- با فکر باز به شریکتان گوش دهید
زوج هــای غمگیــن بــه حــرف هــم گــوش نمی دهنــد و بــه 
مــرور زمــان درگیــر چرخه   هــای منفــی ارتباطــی می شــوند؛ 
مثــل انتقــاد کــردن در برابــر دفــاع کــردن، محکوم کــردن در 

برابــر عقب نشــینی یــا حملــه و ضدحملــه. 
ــرای  ــت بیشــتری ب ــا زوج هــای شــاد و خوشــبخت وق ام
ــه  ــه هــم گــوش می دهنــد و ب ــد و بیشــتر ب هــم می گذارن

ــد. ــم توجــه می کنن ــای ه نیازه
۲- تالش برای ایجاد صمیمیت و نزدیکی

ــد.  ــه نظــر می آین ــه ب ــن شــبیه دو هم خان زوج هــای غمگی
یــک خــأ احساســی بیــن آن هــا وجــود دارد و رابطه  شــان 
ــزرگ کــردن  ــاده ای مثــل ب ــر محــور چیزهــای پیش پاافت ب

می چرخــد.  بچه هــا 
زوج هــای خوشــحال، نزدیکــی احساســی و جســمی 
برایشــان در اولویــت اســت و ســعی می کننــد نیــروی تــازه 

ــد. ــق کنن ــه رابطــه تزری ــی ب و مثبت
۳- حل و فصل دعوا

ــوا  ــال حــل و فصــل دع ــه دنب ــن اصــال ب ــای غمگی زوج ه
ــا  ــت ی ــه خصوم ــان ب ــر و بحث ش ــع ج ــتند. در واق نیس

ســکوت چنــدروزه می کشــد. 
ــد  ــعی می کنن ــث س ــر و بح ــس از ج ــاد پ ــای ش زوج ه
حتــی اگــر مســئله بــه طــور کامــل حــل نشــده باشــد، بــاز 

ــا هــم ارتبــاط برقــرار کننــد. ب
۴- رفتار و عملکرد مؤدبانه

زوج هــای غمگیــن معمــوال در برخــورد بــا هــم اصــال ادب و 
احتــرام و حساســیتی از خــود نشــان نمی دهنــد. 

ــا  ــای کوچــک ب ــی در چیزه ــای خوشــحال حت ــا زوج ه ام
ــا هــم برخــورد کــرده و ســعی  احتــرام و شــور و حــرارت ب

ــد. ــک کنن ــم کم ــه ه ــد ب می کنن
۵- احساس مشارکت

طرفیــن یــک رابطــه  غمگیــن نمی تواننــد تشــخیص دهنــد 
کــه تصمیماتشــان چقــدر بــر طــرف مقابلشــان تأثیــر 

می گــذارد. 
در عــوض زوج هــای خوشــحال درســت مثــل دو شــریک 
ــت  ــواده را در اولوی ــه و خان ــا رابط ــد. آن ه ــورد می کنن برخ
ــن  ــده گرفت ــت نادی ــه قیم ــر ب ــی اگ ــد؛ حت ــرار می دهن ق

ــد. ــخصی باش ــای ش لذت ه
6- مثبت اندیشی

مبــادا فکــر کنیــد کــه دیگــران همیشــه ســعادتمند هســتند 
و شــما خیــر. مثبت اندیشــی عضــالت مغــز شــما را 
نــوازش مــی دهــد. مهــم نیســت کــه شــما انســان کاملــی 
هســتید یــا نــه؛ بــه هــر حــال همیــن کــه بــا هــم هســتید 
ــرای حفــظ و ارتقــای خــود و رابطه تــان تــالش می کنیــد  ب
ــد، خــود خوشــبختی اســت. بیتوتــه ــذت می بری و از آن ل

ســید محمدباقــر حجــازی اظهــار داشــت: داروی IVIG، یکی 
 از داروهــای حیات بخــش بیمــاران نقــص ایمنــی اولیه اســت 
ــرض  ــد، در مع ــتفاده نکنن ــن دارو اس ــه از ای ــی ک و در صورت

ــد.  ــرار می گیرن ــرگ ق ــر م خط
ــود  ــات خ ــه حی ــرای ادام ــه ب ــی اولی ــص ایمن ــاران نق بیم
ــر  ــال آن براب ــه هــر وی ــن دارو هســتند ک ــق ای ــد تزری نیازمن
 بــا 750 هــزار تومــان اســت کــه 90 درصــد هزینــه را بیمه هــا 

می پردازد.
ــود  ــا کمب ــته ب ــال گذش ــه از س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــازی ب حج
داروی IVIG پیریــوژن  مواجــه شــدیم و ایــن مشــکل 
همچنــان وجــود دارد، اعــالم کــرد: ســال گذشــته بــه 
ــطح  ــود آن در س ــوژن و نب ــود داروی IVIG پیری ــال کمب دنب
داروخانه هــا، از موجــودی ای کــه در انبارهــای دارویــی تهــران  

بــود، اســتفاده کردیــم و بــرای مدتــی مشــکل بیمــاران حــل 
ــن دارو  ــن ای ــاران در تامی ــر بیم ــار دیگ ــال ب ــا امس ــد؛ ام ش

ــدند. ــکل ش ــار مش دچ
وی ادامــه داد: در گذشــته داروی IVIG پیریــوژن از ســوئیس 
وارد می شــد کــه هیــچ بیمــاری بــه آن حساســیت نداشــت؛ 
امــا از ســال گذشــته بــه دلیــل وارد نکــردن ایــن دارو، داروی 
ــدودی از  ــه مع ــود ک ــان وارد می ش ــت از آلم IVIG اینتراتک

بیمــاران بــه آن حساســیت دارنــد و بــه کمــا می رونــد.
رفــع  بــرای  تاکنــون  خیریــه  داشــت:  بیــان  حجــازی 
 مشــکل ایــن تعــداد از بیمــاران از معاونــت غــذا و دارو 
و وزارت بهداشــت پیگیــری کــرده؛ امــا هنــوز نتیجــه  ای 
نگرفتــه اســت. روابــط عمومــی خیریــه بیمــاران نقــص ایمنــی 

اولیــه حضــرت صدیقــه طاهــره)س(

ــان  ــه از قلی ــه اینک ــا هشــدار نســبت ب ــزه ب ــد حم احم
بــه عنــوان وســیله تفریــح اســتفاده می شــود و مصــرف 
مــواد دخانــی بــروز انــواع ســرطان ها را بــه همــراه دارد، 
گفــت: متاســفانه قبــح ایــن موضــوع در جامعــه از بیــن 
رفتــه و افــراد بــه قلیــان بــه عنــوان ســرگرمی و تفریــح 
ــات در  ــرف دخانی ــه مص ــی ک ــد؛ در حال ــگاه می کنن ن
ــره،  ــتات، حنج ــه، پروس ــد ری ــرطان هایی مانن ــروز س ب

دهــان، قلــب، معــده و مــری نقــش زیــادی دارد.
 وی از افزایــش تمایــل بانــوان بــه مصــرف قلیــان 
ــاد  ــات انتق ــرف دخانی ــن مص ــش س ــن کاه و همچنی
فرهنگ ســازی  شــاهد  متاســفانه  افــزود:  و  کــرد 
مناســبی در ایــن زمینــه نیســتیم؛ در شــرایطی کــه 
کــه بــا شــیوع مصــرف مــواد دخانــی در کشــور روبــه رو 

نیــاز  بــه صــورت جــدی  هســتیم، فرهنگ ســازی 
ــت. اس

حمــزه بــا هشــدار نســبت بــه گســترش مراکــز توزیــع 
ــود تفریحــات ســالم و بیــکاری را  قلیــان در کشــور، نب
ــرف  ــمت مص ــه س ــان ب ــت روی آوردن جوان ــده عل عم
دخانیــات دانســت و افــزود: گســترش قلیان ســراها در 
کشــور ســالمت جوانــان را در معــرض تهدیــد قــرار داده 
ــت  ــه الزم اس ــن رابط ــت؛ در ای ــدی اس ــداری ج و هش
ــل  ــع معض ــرای رف ــود را ب ــام خ ــت اهتم ــت نهای دول
ــی  ــز تفریح ــاد مراک ــا ایج ــد و ب ــته باش ــکاری داش بی
مناســب و فراهم ســازی تفریحــات ســالم، جوانــان 
ــه  ــا ب ــد ت ــه ســمت تفریحــات مناســب ســوق ده را ب

قلیان ســراها روی نیاورنــد. مهــر

 مشکل داروی بیماران نقص ایمنی اولیه 
همچنان پا برجاست 

عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

قبح کشیدن قلیان در جامعه از بین رفته است

دبیــر کمیتــه کشــوری تجویــز و مصــرف منطقــی 
داروی ســازمان غــذا و دارو گفــت: تجویز نادرســت 
و غیرمنطقــی دارو عــالوه بــر تحمیــل هزینه هــای 
 هنگفــت بــر مــردم و دولــت و اتــالف منابــع  
منجــر بــه کاهــش کیفیــت ارائــه خدمات پزشــکی 

ــود. می ش
 پیشگیری از مصرف بی رویه داروها

فاطمــه ســلیمانی، دبیــر کمیتــه کشــوری تجویــز و 
ــا  مصــرف منطقــی داروی ســازمان غــذا و دارو، ب
بیــان اینکــه یکــی از شــاخص های مهــم ســالمت 
ــاری  ــان بیم ــت درم ــوه مدیری ــور نح ــر کش در ه
ــار  ــت، اظه ــرف داروهاس ــز و مص ــزان تجوی و می
ــه  داشــت: بنابرایــن پیشــگیری از مصــرف بی روی
 داروهــا، شــیوه های علمــی و منطقــی تجویــز 
ــی  ــی، یکــی از موضوعات و کاهــش عــوارض داروی
نظام هــای  توجــه  مــورد  همــواره  اســت کــه 
درمانــی و ســازمان بهداشــت جهانــی بــوده اســت.

 تجویز منطقی، درست و مناسب دارو
ــی، درســت و مناســب  ــز منطق ــزود: تجوی  وی اف
از  به موقــع  و  درســت  تشــخیص  ماننــد  دارو 
و تجویــز  اســت  برخــوردار  بســیاری  اهمیــت 
ــل  ــر تحمی ــالوه ب ــی دارو، ع ــت و غیرمنطق نادرس
هزینه هــای هنگفــت بــر مــردم و دولــت و اتــالف 
منابــع، منجــر بــه کاهــش کیفیــت ارائــه خدمــات 

پزشــکی می شــود.
 عوارض تجویز و مصرف غیرمنطقی 

دارو
ســلیمانی ادامــه داد: ایجــاد مقاومت هــای میکروبی 
وســیع در مقابــل داروهــای آنتی میکروبیــال، بــروز 
ــزون از  ــی ناشــی از اســتفاده روزاف ــوارض جانب ع
دارو هــای تزریقــی، افزایــش عــوارض مربــوط 
ــای  ــروری داروه ــی و غیرض ــز غیرمنطق ــه تجوی ب
کورتیکوســتروئیدی بــه عنــوان حفاظت کننــده 
از سیســتم ایمنــی بــدن در مقابــل عفونــت، 

ــی  ــالت داروی ــه دار تداخ ــوارد عارض ــترش م گس
در نتیجــه تجویــز اقــالم دارویــی متعــدد در یــک 
ــارات  ــی از خس ــش کوچک ــا بخ ــخه و...، تنه نس
تجویــز  درنتیجــه  اســت کــه   جبران ناپذیــری 
ــالمت  ــره س ــر پیک ــی دارو ب ــرف غیرمنطق  و مص
و اقتصــاد جامعــه وارد می شــود و در مقایســه بــا 
ــن راســتا، انجــام  ــع صرف شــده در ای حجــم مناب
بســیاری از مداخــالت موثــر در جهــت ترویــج 
تجویــز و مصــرف منطقــی دارو، نســبتا کم هزینــه 

ــت. و ارزان اس
 آموزش اصول  نسخه نویسی

دبیــر کمیتــه کشــوری تجویــز و مصــرف منطقــی 
اظهــار  ادامــه  در  دارو  و  غــذا  ســازمان  داروی 
ــوزش  ــر آم ــال حاض ــه در ح ــا ک ــت: از آنج داش
و روش هــای منطقــی  اصــول  نسخه نویســی 
جهــت انتخــاب داروهــا در محتــوای آموزشــی 
ــدون وجــود  ــه صــورت م ــی پزشــکی ب دوره بالین
ــاره  ــدارد و دانش آموختــگان رشــته پزشــکی درب ن
ــالت  ــی تداخ ــکال داروی ــز دارو، اش ــول تجوی اص
کاربــردی  آمــوزش  داروپزشــکی  خطاهــای  و 

روی  پیــش  چالش هــای  از  یکــی  ندیده انــد، 
ــا،  ــی داروه ــرف منطق ــز و مص ــای تجوی برنامه ه
به  ویــژه در نظــام ارجــاع و سیســتم پزشــک 
دربــاره  پزشــکان  آگاهــی  افزایــش  خانــواده، 
اصــول  نسخه نویســی علمــی اســت کــه گام هــای 
موثــری در ایــن خصــوص برداشــته شــده اســت 
تــا بــر اســاس آن، کار تجویــز در مطــب یــا مراکــز 
ــت بیشــتری  ــه ســهولت و دق بهداشــتی درمانی ب

ــود. ــام ش انج
 کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو

ســلیمانی بیــان داشــت: بــه عنــوان بخشــی 
بهبــود  جهــت  در  کشــوری  اســتراتژی  از 
کمیتــه  کشــور،  در  دارو  مصــرف  وضعیــت 
دانشــگاه ها  در  واقــع  و کمیته هــای   کشــوری 
ــور  ــر کش ــکی سراس ــوم پزش ــکده های عل و دانش
و مصــرف  تجویــز  عنــوان کمیته هــای  تحــت 

منطقــی دارو فعالیــت می کننــد. 
وی ادامــه داد: ایــن کمیته هــا از طریــق ثبــت 
ــردازش  ــه و پ ــکان در رایان ــخ پزش ــات نس اطالع
اطالعــات موجــود بــه آمــار مصــرف دارو در ســطح 
کشــور دســت یافتــه و رعایــت و به کارگیــری 
در  پزشــکان  توســط  نسخه نویســی  اصــول 
پایــش  را  دارویــی  نظــام مراقبــت  چارچــوب 
ــام  ــا انج ــا ب ــن کمیته ه ــن ای ــد. همچنی می نماین
نیازســنجی های آموزشــی و پژوهشــی در منطقــه 
مدنظــر در راســتای ارتقــای فرهنــگ مصــرف 
دارو در جامعــه پزشــکی و در میــان مــردم گام 

فــارس برمی دارنــد. 

کارشناس سازمان غذا و دارو مطرح کرد:

 ضرورت افزایش آگاهی پزشکان 
درباره اصول نسخه نویسی

ارتقای فرهنگ مصرف دارو در جامعه پزشکی و در میان مردم

،،
دبیــر کمیتــه کشــوری تجویــز و مصــرف 
منطقــی داروی ســازمان غــذا و دارو 
گفــت: تجویــز نادرســت و غیرمنطقــی 
بــر تحمیــل هزینه هــای  عــاوه  دارو، 
هنگفــت بــر مــردم و دولــت و اتــاف 
کیفیــت  کاهــش  بــه  منجــر  منابــع، 

ارائــه خدمــات پزشــکی می شــود
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اباعبدهللا الحسین)ع( در زرند
ــد  ــازی گنب ــاران بازس ــان و همی ــت خادم نشس
مســئوالن  حضــور  بــا  اباعبدهللا الحســین)ع( 

ــد. ــزار ش ــد برگ ــران در زرن ــی و خی اجرای
حجت االســام اکبــر ســلطانی، امــام جمعــه 
ــامی  ــات اس ــازمان  تبلیغ ــس س ــت و رئی موق
را  الهــی  تقــوای  نشســت  ایــن  در  زرنــد، 
زیربنــاى تمــام اعمــال فــردى و اجتماعــى 
امــت اســامى برشــمرد و گفــت: کمــک مــردم 
ــه بازســازی  ــران اســامی ب متدیــن و مؤمــن ای
احســان  بــارز  از مصادیــق  عالیــات   عتبــات 
ــه شــمار مــی رود  ــح ب و نیکــوکاری و عمــل صال
 کــه از تقــوا و ایمــان الهــی فــرد سرچشــمه 

می گیرد.
عبــاس ایرانمنــش، رئیــس ســتاد بازســازی 
عتبــات عالیــات شهرســتان زرنــد، نیــز بــا 
ــای  ــع آوری کمک ه ــد جم ــی از رون ــه گزارش ارائ
ــت)ع(  ــتدار اهل بی ــردم دوس ــت: م ــی گف مردم
شهرســتان زرنــد طــی یــک ســال گذشــته 
غیر نقــدی  و  نقــدی  اهــدای کمک هــای  بــا 
تومــان  از ۲۳۲ میلیــون و ۷۶۱ هــزار  بیــش 
 بــه ســتاد باســازی عتبــات عالیــات کمــک 

کرده  اند.
ــین)ع( در  ــام حس ــد ام ــد جدی ــزود: گنب وی اف
ــرار  ــی ق ــد فعل حــال ســاخت اســت و روی گنب
می گیــرد و ارتفــاع آن ۷.۵ متــر مربــع افزایــش 

می یابــد.
 ایرانمنــش بیــان کــرد: پــروژه مقاوم ســازی 
و تقلیــل ســتون های اطــراف ضریــح مطهــر امــام 
ــان و دســت اندرکاران  حســین)ع( توســط ایرانی
ــات یــک حرکــت  ــات عالی ســتاد بازســازی عتب
ــان  ــه در جه ــت ک ــده اس ــه و پیچی ــی نوآوران فن

نظیــری نــدارد.
مجموعــه  طــرح  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
ــذر  ــر گ ــر اث ــه ب ــر ک ــرم مطه ــی ح ــای تاریخ بن
قــرون متمــادی دچــار تخریــب شــده بــود، 
 بــر اســاس دانــش فنــی روز، آرماتوربنــدی 
ــازی                                ــار مقاوم س ــد انفج ــلح ض ــن مس ــا بت و ب

می شــود.
رئیــس ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات زرنــد 
بیــان کــرد: در بازســازی عتبــات عالیــات، شــاهد 
مشــارکت روزافــزون مــردم هســتیم و بــا وجــود 
فشــارهای اقتصــادی بــر مــردم نه تنهــا کاهــش 
ــرده  ــی ک ــودی را ط ــد صع ــه رون ــته، بلک نداش

اســت.
علــی صــادق زاده، معــاون فرمانــدار زرنــد گفــت: 
مــردم متدیــن شهرســتان زرنــد پیشــینه طوالنی 
بــه اهــل بیــت)ع( دارنــد  ارادت خــاص   در 
ســال های  آنــان،  والیتمــداری  و  تدیــن  و 
 طوالنــی اســت کــه بــرای همــه بــه اثبات رســیده  

ک است. تابنا

گردشگری
 تاریخ و یادگارهای 
مسجد جامع زواره

 زواره یکــی از شــهرهای اســتان اصفهــان اســت 
و مســجد جامــع ایــن شــهر، یکــی از مهم تریــن 
ــی زواره و  ــار تاریخ ــگری و آث ــای گردش جاذبه ه

ــد. ــه شــمار می آی ــان ب ــی اســتان اصفه حت
بخــش  در  زواره،  )جمعــه(  جامــع  مســجد 
ــرقی  ــمال ش ــری ش ــزی زواره در ۱۵ کیلومت مرک
اردســتان قــرار دارد. ایــن مســجد در کوچــه  
پامنــار ایــن شــهر واقــع شــده و تاریــخ کهنــی در 
خشت خشــت آن نهفتــه اســت. ایــن مســجد در 
دوران ســلجوقی ســاخته شــده و کار ســاخت آن 
در ســال ۵۳۰ هجــری قمــری پایــان یافــت؛ امــا 
ــن  ــه از زیباتری ــع زواره ک ــجد جام ــراب مس مح
بخش هــای ایــن بنــای تاریخــی اســت، در ســال 

ــد. ــاخته ش ــری س ــری قم ۵۵۱ هج
ــت  ــجدی اس ــن مس ــع زواره، اولی ــجد جام مس
کــه بــا طــرح چهــار ایوانــه ســاخته شــده  اســت. 
ــع  ــر مرب ــن مســجد حــدود ۱۲۰۰ مت مســاحت ای
ــنگ،  ــر، س ــون آج ــی همچ ــا مصالح ــت و ب اس
آن  طــرح  و  شــده  ســاخته  خــاک  و  گــچ 
ــی  ــار ایوان ــه  چه ــت و نقش ــکل اس مستطیلی ش

دارد.
مســجد  ایــن  مختلــف  بخش هــای  از 
می تــوان بــه صحــن چهارگــوش، ایوان هــای 
ســردر،  رواق،  شبســتان،  چهارگانه،گنبدخانــه، 
ــا  ــای زیب ــا و کتیبه ه ــراب، گچ بری ه ــاره، مح من

ــرد. ــاره ک اش
شــرقی  ضلــع  در  زواره  مســجد   ورودی هــای 
زیبــا  طاق نماهــای  و  آجــرکاری  بــا  غربــی  و 
ــه  ــما را ب ــا ش ــن روردی ه ــده. ای ــت داده ش زین
ــه  ــد ک ــت می کن ــاق دار هدای ــی ط ــمت فضای س
ــوید.  ــجد ش ــن مس ــد وارد صح ــا می توانی از آنج
 صحــن مســجد زواره در چهــار طــرف ایــوان 
ــر  ــا آج ــف آن ب ــاق دار دارد و ک ــای ط  و دهانه ه
ــه  ــه ای ک ــت. کتیب ــده اس ــیده ش ــنگ پوش و س
ــته  ــجد در آن نگاش ــن مس ــاختمان ای ــخ س تاری
شــده، برخــاف دیگــر مســاجد، در قســمت 
بــاالی نمــای رو بــه صحــن قــرار دارد و بــه خــط 
کوفــی بســیار ســاده و بــا آجرتــراش و بــه صــورت 

ــت. ــده اس ــته ش ــری نوش سرتاس
بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه ایــن مســجد 
شــباهت بســیار زیــادی بــه مســجد جامــع 
اردســتان دارد و تقریبــا ایــن دو بنــا در یــک 
ــن مجســد،  ــه  ای ــان ســاخته شــده و در کتیب زم
کلمــه  »احمــد« وجــود دارد، می تــوان ادعــا کــرد 
کــه بانــی ســاخت مســجد جامــع زواره و مســجد 
جامــع اردســتان، فــردی بــه نــام »ابوطاهــر 

ــر  ــت. مه ــوده اس ــی« ب بنغال

رئیــس دفتــر تبلیغــات اســامی اصفهــان 
ــرآن  ــات ق ــور ادبی ــف حض ــه ضع ــاره ب ــا اش ب
ــی  های  ــا بررس ــت: ب ــی گف ــگ عموم در فرهن
ــه در  ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــده ب انجام ش
حــوزه فرهنــگ عمومــی، حضــور قــرآن در متــن 
زندگــی مــردم کمــی کم رنــگ شــده یــا از ابتــدا 

ــت. ــده اس ــی ش ــه آن کم توجه ب
حجت االســام و المســلمین محمــد قطبــی 
 رئیــس دفتــر تبلیغــات اســامی اصفهــان 
ــودک  ــی ک ــعر قرآن ــنواره ش ــه جش در اختتامی
ــای  ــای زیب ــتان هنره ــه در هنرس ــوان ک و نوج
کــرد: دفتــر  اظهــار  برگــزار شــد،  اصفهــان 
ــئله محوری  ــق مس ــامی در منط ــات اس تبلیغ
کــه از حــدود ۳ یــا ۴ ســال پیــش وارد آن 
ــی  ــی و کانون هــای بحران شــد، نقطه هــای اصل
ــی از  ــه در بعض ــرد ک ــایی ک ــگ را شناس فرهن
ایــن نقطه هــا فعالیت هایــی را پیــش  روی 

ــرار داد. ــود ق خ
ــه یکــی از مســائل اساســی  ــان اینک ــا بی وی ب
کــه در ایــن زمینــه بــه آن توجــه شــد، ضعــف 
حضــور ادبیــات قــرآن در فرهنــگ عمومــی بــود، 
ــن  ــه ای ــده ب ــی  های انجام ش ــا بررس ــزود: ب اف
نتیجــه رســیدیم کــه در حــوزه فرهنــگ عمومی، 
ــی  ــردم کم ــی م ــن زندگ ــرآن در مت ــور ق حض
ــی  ــه آن کم توجه ــدا ب ــا از ابت ــده ی ــگ ش کم رن

شــده اســت.
رئیــس دفتــر تبلیغــات اســامی اصفهــان 
ــد  ــی و چن ــد شــاهراه اصل ــه چن ــان اینک ــا بی ب
مســیر شــریانی بــرای از بیــن بــردن ایــن 
ضعــف طراحــی شــد، بیــان کــرد: یکــی از 
 شــریان ها حــوزه ادبیــات و فرهنــگ عامــه 
و دیگــری فضــای کنونــی و آیین هــا، ســنت ها 

ــود. ــا ب و رویداد ه

در  کــرد:  تصریــح  قطبــی  حجت الســام 
می تــوان  بزرگــی  ادبیــات، کار هــای  حــوزه 
حوزه هــای  ادبیــات  کــه  چــرا   داد؛  انجــام 
ــل و ... را                               ــتان، ضرب المث ــعر، داس ــف ش مختل

می گیــرد.  دربــر 

وی افــزود: در منظومــه داســتان بــه داســتان های 
ــات  ــر تبلیغ ــه در دفت ــودک رســیدیم ک شــب ک
ــا  اســامی قــم از داســتان های شــب کــودک ب
رویکــرد قــرآن و شــعار »بــا قــرآن تــا بهشــت« 
حمایــت شــد. بــا ایــن روش امیــدوار هســتیم 
ــر  ــن و ضمی ــرآن را در ذه ــم ق ــم مفاهی بتوانی
بکاریــم  خردســاالن  و  کــودکان   فرزنــدان، 
ــذر  ــم و ب ــه وجــود آوری ــه ب ــت باورمندان و محب

ــود. ــته ش ــا کاش ــت در دل آن ه ــس و محب ان
ــر  ــی دیگ ــرد: یک ــان ک ــه خاطر نش وی در ادام
از بخش هایــی کــه در ایــن زمینــه اصفهــان 
متولــی آن شــد، حــوزه شــعر اســت و مــا 
ــوان محــدود  ــودک و نوج ــوزه ک ــه ح شــعر را ب
ــک  ــدف نزدی ــه ه ــوان ب ــر بت ــا بهت ــم ت کردی
شــد و ایــن بخــش تنک تریــن بخــش آیینــی 
ــا  ــدر و ب ــیار گرانق ــعرای بس ــه ش ــت؛ گرچ اس
قــرآن  حــوزه  در  زیبایــی  شــعر های   ارزش 
ــخ  ــرآن و تاری ــن ق ــرآن، مضامی ــم ق و مفاهی

ســروده اند. قــرآن 
رئیــس دفتــر تبلیغــات اســامی گفــت: در 
ــش  ــماعیل آذر بی ــی، اس ــعر فارس ــه ش منظوم
ــرده  ــان را شناســایی ک از ۴۰۰ شــاعر شــیعه زب
ــه  ــر مای ــر مغــز و پ کــه اشــعار گران ســنگ و پ
ــروده اند  ــرآن س ــاره ق ــرآن و درب ــه از ق برگرفت
کــه وی این هــا را در یــک مجموعــه چهــار 

ــت. ــرده اس ــر ک ــدی منتش جل
وی اظهــار کــرد: مجموعه ۲۵ قســمتی مشــاعره 
ــدان  ــا بهتریــن شــعرا و بهتریــن فرزن ــی ب  قرآن
و نو نهــاالن و کــودکان کــه در ایــن حــوزه تــاش 
و حضــور پیــدا کرده نــد، ضبــط شــده و در آینــده 
نزدیــک از ســیمای جمهــوری اســامی پخــش 

می شــود.
حجت الســام قطبــی بــا بیــان اینکــه در طــول 
ــد  ــره زده ان ــرآن گ ــه ق ــود را ب ــعرا خ ــخ ش تاری
ــی را  ــد فردوس ــعی دارن ــده ای س ــه داد: ع ادام
صرفــا یــک چهــره ملی گــرا تعریــف کننــد؛ ایــن 
در صورتــی اســت کــه بیــش از ۱۲۰۰ بیــت شــعر 

ایــن شــاعر، برگرفتــه از قــرآن اســت.
 وی تصریــح کــرد: شــعر قابلیت هایــی دارد 
و تعبیــر ات متعــددی را می تــوان دربــاره آن 
ــمانی  ــم آس ــه ترن ــی ک ــرد. هنگام ــتفاده ک  اس
و ارزش هــای فرهنگــی در عالــم خیــال بــر 
و ضمیــر شــاعر می نشــیند، شــاعر  ذهــن 
آن هــا را بــه قطره هــای زیبــا و شــیرین تبدیــل 

اختیــار مخاطــب می گــذارد. در  و  می کنــد 
ــر بیــن نســلی  وی اظهــار کــرد: شــعر یــک هن
یعنــی  خــود  کیــش  از  شــاعر  اســت کــه 
فرهنگ هــا، ارزش هــا، تاریــخ، تمــدن، اندیشــه 
و معــارف قبــل از خــود بهــره می گیــرد و آن را در 
ــرای  ــد و ب ــای شــعر طراحــی می کن ــب زیب قال
ــاعر  ــس ش ــذارد. پ ــی می گ ــده باق ــل آین نس
یــک هنرمنــد بیــن نســلی اســت و گذشــتگان   

ــد. ــل می کن ــم متص ــه ه ــدگان را ب و آین
بــه  شــعر  مجموعــه  در  آنچــه  افــزود:  وی 
صــورت یــک زنجیــره نســل بــه نســل منتقــل 
می شــود، نشــانه هایی اســت کــه عمومیــت 
پیــدا کــرده و عمومی تریــن نشــانه ها در تاریــخ 
ــص  ــه رق ــه ب بشــریت، نشــانه هایی هســتند ک
اصلــی خلقــت یعنــی حقیقــت اصلــی خداونــد 
متصــل شــود. ایــن زنجیــره گسســتنی نیســت 
ــی  ــعر فارس ــات و ش ــن ادبی ــته در بی  و پیوس
و غیرفارســی و مســلمان و غیرمســلمان واقــع 

شــده اســت. ایکنــا

 ضعف حضور ادبیات قرآن 
در فرهنگ عمومی

ــزاری  ــزد از برگ ــتان ی ــگاهی اس ــاد دانش ــی جه ــاون فرهنگ مع
ســومین دوره ضیافــت قرآنــی »معــراج« بــه میزبانــی ایــن نهــاد 

ــر داد. خب
محمدرضــا دهقانــی، معــاون فرهنگی جهاد دانشــگاهی اســتان یزد، 
اظهــار کــرد: ســومین دوره ضیافــت قرآنــی معــراج، ویــژه اعضــای 

جهــاد دانشــگاهی و خانواده هــای آن هــا، برگــزار خواهــد شــد. 
وی ادامــه داد: ایــن مســابقات در گــروه ســنی باالی ۱۶ ســال در 
ــظ ســوره های  ــل، حف ــق و ترتی ــم از تحقی ــت اع رشــته های قرائ
ــیر  ــه و تفس ــظ، ترجم ــی و حف ــه قرآن ــن، خطاب ــس و الرحم ی

ــزار می شــود. ــه برگ ســوره واقع
ــابقات  ــن مس ــرکت در ای ــه ش ــدان ب ــزود: عاقه من ــی اف دهقان
می تواننــد از ۲۵ خردادمــاه تــا ۱۰ تیرمــاه ســال جــاری بــا 
مراجعــه بــه ســایت Jdmeraj.ir در یــک یــا چنــد رشــته 

ثبت نــام کننــد.

وی ادامــه داد: مســابقات حفــظ ســوره های یــس و الرحمــن در 
دو گــروه خواهــران و بــرادران و مرحلــه مقدماتــی آن بــه صــورت 
آزمــون الکترونیکــی در روزهــای ۲۷ و ۲۸ تیرمــاه برگــزار و نفــرات 
برتــر در  روزهــای اول و دوم شــهریورماه بــرای شــرکت در مرحلــه 

نهایــی و اختتامیــه دعــوت خواهنــد شــد.
ــه شــرکت در  مســابقات  ــد ب ــرادران عاقه من ــت:  ب ــی گف دهقان
قرائــت تحقیــق الزم اســت فایــل قرائــت آیــات ۹۶ تــا ۱۰۵ 
ــد.  ــال کنن ــه ارس ــه دبیرخان ــاه  ب ــا ۲۰ تیرم ــس  را ت ــوره یون س
ایــن فایل هــا توســط هیئــت داوران مــورد قضــاوت قــرار خواهــد 

ــت. گرف
ــتر  ــات بيش ــب اطاع ــه كس ــدان ب ــد: عاقه من ــادآور ش  وی ی
 Jdmeraj.ir دربــاره ايــن ضيافــت قرآنــی می  تواننــد بــه ســايت
مراجعــه يــا از طريــق شــماره تلفــن  ۳۶۲۴۱۰۸۵ – ۰۳۵ تمــاس 

حاصــل کننــد. ایکنــا

مدیــر ســتاد اقامــه نمــاز چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در 
ســال جــاری بــا مشــارکت کانــون بســیج هنرمنــدان، نخســتین 
ــزار  ــی خــدا« در شــهرکرد برگ مســابقه داستان نویســی »میهمان

می شــود.
حجت االســام و المســلمین محمــد کریمــی اظهــار کــرد: 
ــدان  ــیج هنرمن ــون بس ــان کان ــارک رمض ــاه مب ــبت م ــه مناس ب
ــتان  ــاز اس ــه نم ــتاد اقام ــکاری س ــا هم ــهرکرد ب ــتان ش  شهرس
ــتین  ــتان، نخس ــن شهرس ــامی ای ــاد اس ــگ و ارش و اداره فرهن
برگــزار  را  خــدا«  »میهمانــی  داستان نویســی  مســابقه  دوره 

می  کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن دوره از مســابقه در دو بخــش داســتان 
و داســتانک برگــزار می  شــود، افــزود: در بخــش داســتان تعــداد 
ــه  ــه و در بخــش داســتانک ۷۰۰ کلم ــزار کلم ــد ۴ ه ــات بای کلم

باشــد.

ــه  ــا اشــاره ب مدیــر ســتاد اقامــه نمــاز چهارمحــال و بختیــاری ب
 موضوعــات مســابقه بیــان کــرد: نمــاز، عفــاف و حجــاب و روزه 
عاقه منــدان  هســتند کــه  موضوعاتــی  مقــدس،  دفــاع  و 
ــند. ــتانک بنویس ــتان و داس ــوص داس ــن خص ــد در ای می توانن

کریمــی خاطرنشــان کــرد: آخریــن مهلــت ارســال آثــار روز شــنبه 
مــورخ ۱۰ خردادمــاه اســت و اختتامیــه این مســابقه روز چهارشــنبه 
ــه شــرکت  مــورخ ۲۱ خردادمــاه برگــزار می شــود. عاقه منــدان ب
ــیج  ــون بس ــه کان ــود را ب ــار خ ــد آث ــابقه، می توانن ــن مس در ای

هنرمنــدان و اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی ارســال کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــه نفــرات اول در هــر بخــش جوایــزی اهــدا 
می شــود، گفــت: بــه نفــر اول لــوح ســپاس همــراه بــا ۲۰۰ هــزار 
تومــان، نفــر دوم لــوح ســپاس بــه همــراه ۲۵۰ هــزار تومــان و بــه 
نفــر ســوم لــوح ســپاس همــراه بــا مبلــغ ۱۰۰ هــزار تومــان اهــدا 

ــود. تســنیم می ش

،،
دفتــر تبلیغــات اســامی در منطــق 
ــا ۴  مســئله محوری کــه از حــدود ۳ ی
ســال پیــش وارد آن شــد، نقطه هــای 
اصلــی و کانون هــای بحرانــی فرهنــگ 
را شناســایی کــرد کــه در بعضــی از 
ایــن نقطه هــا فعالیت هایــی را پیــش 

 روی خــود قــرار داد

»میهمانی خدا« در شهرکردبرگزاری »ضیافت قرآنی معراج« به میزبانی جهاد یزد

آگهی فقدان سند
ــاع  ــهم مش ــک س ــت ی ــناد مالکی ــه اس ــه اینک ــر ب نظ

ــی شــماره : ۴۶۹  ــاک ثبت ــازده ســهم ششــدانگ پ از ی

فرعــی از ۱۸ اصلــی واقــع در بخــش ۱۴ ثبــت اصفهــان 

ــاک  ــر ۴۳ ام ــه ۳۲۲ دفت ــت ۵۴۷۴ در صفح ــل ثب ذی

بــه نــام آقــای حســین یراقــی اصفهانــی فرزنــد صــادق 

ثبــت و صــادر و تســلیم گردیــده و بموجــب ســند 

۵۲۴۹۶-۳۲/۱۲/۲۰ دفترخانــه ۷ اصفهــان تمامــی آن 

ــر  ــی اکب ــی و عل ــی رنان ــم بلوچ ــه ابوالقاس ــویه ب بالس

ــه نیــم ســهم  احمــدی رنانــی انتقــال و ســند نســبت ب

بــه علــی اکبــر نامبــرده اختصــاص یافتــه و نیــز از 

ــند ۵۳۳۸۱- ــی س ــی ط ــکری رنان ــاس عس ــرف عب ط

۳۳/۱۲/۷ دفتــر ۷ اصفهــان یــک ســوم ســهم از ۱۱ 

ســهم ششــدانگ بــه علــی اکبــر نامبــرده انتقــال 

ــت ۳۸۴۱- ــر وراث ــی حص ــتناد گواه ــرده باس ــه نامب ک

ــوت  ــان ف ــت اصفه ــر وراث ــم حص ــعبه ده ۹۵/۷/۱۹ ش

ــت از  ــی بوکال ــوده اســت و محمدرضــا احمــدی رنان نم

احــد از ورثــه بنــام تقــی احمــدی رنانــی طبــق وکالتنامــه 

ــه دو  ــا ارائ ــان و ب ــه ۴۱۶ اصفه ۹۴۹۱-۹۵/۶/۳ دفترخان

ــل  ــهود آن ذی ــا ش ــه امض ــی ک ــهادیه محل ــرگ استش ب

شــماره ۱۶۴۱۱-۹۶/۳/۶ بــه گواهــی دفترخانــه ۴۱۶ 

ــت  ــند مالکی ــد س ــی ش ــت مدع ــیده اس ــان رس اصفه

آن مفقــود گردیــده اســت و درخواســت صــدور المثنــی 

ســند مالکیــت ملــک فــوق را نمــوده اســت لــذا مراتــب 

بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی ذیــل مــاده ۱۲۰ آییــن 

ــود  ــی ش ــی م ــت آگه ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان نام

چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک 

مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از 

تاریــخ انتشــار ایــن آکهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض 

خــود را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند 

معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا 

ــه  ــه ارائ مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت ب

ــر ظــرف  ــی اســت اگ ــردد بدیه ــده ســند مســترد گ کنن

ــراض  ــا در صــورت اعت ــرر اعتراضــی نرســد ی ــدت مق م

ــود  ــه نش ــه ارائ ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س اص

اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات 

خواهــد شــد.

شماره: ۸۲۵۹/ م الف

رییس اداره ثبت غرب اصفهان حیدری

دادنامه
کالســه پرونــده : ۹۴/۲۵۳ شــماره دادنامــه : ۳۴-

ــل  ــورای ح ــعبه ۸  ش ــیدگی ش ــع رس ۹۵/۰۲/۱۵ مرج

اختــاف برخــوار خواهــان : حســین محمــدزاده فرزنــد 

ــا  ــه ش علیرض ــاپورآباد- کوچ ــانی ش ــه نش ــاس ب عب

احمــدی پــاک ۵۳ خوانــده : حمیــد احمدپــور مبارکــه 

ــغ  ــه مبل ــته مطالب ــکان خواس ــول الم ــانی مجه ــه نش ب

ــا احتســاب هزینــه دادرســی و تأخیــر  ــال ب ۲۰۰۰۰۰۰۰ ری

ــه  ــه ب ــا توج ــورا ب ــک ، ش ــره چ ــک فق ــت ی ــه باب تأدی

محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح 

ــد.  ــی نمای ــه صــدور رای م ــادرت ب ــل مب ذی

رای شورا

محمــد  حســین  خواهــان  دعــوی  خصــوص  در 

حمیــد  خوانــده  بطرفیــت  عبــاس  فرزنــد  زاده 

بخواســته  بــه  حیــدر  فرزنــد  احمدپورمبارکــه 

ــال(  ــون ری ــت میلی ــال )بیس ــغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ری ــه مبل مطالب

ــه شــماره ۹۴/۱۱/۲۰-۷۲۶۲۰  ــره چــک ب ــک فق ــت ی باب

ــا  ــاد ب ــت آب ــک تجــارت شــهرک صنعتــی دول ــده بان عه

ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس ــاب هزین احتس

نظــر بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی خواهــان و اصــول 

ابــزاری وی و گواعــی عــدم پرداخــت  و مســتندات 

صــادره از بانــک مربوطــه و اینکــه خوانــده از طریــق نشــر 

ــه  ــه و دفاعی ــه الیح ــده و هیچگون ــوت گردی ــی دع آگه

ــه ایــن شــورا  مبنــی بــر عــدم اشــتغال ذمــه خویــش ب

ــن خواســته خواهــان وارد و  ــه ننمــوده اســت بنابرای ارائ

ــواد ۳۱۰و۳۱۳  ــتناد م ــته و باس ــخیص دانس ــت تش ثاب

قانــون تجــارت و مــواد ۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲ قانــون آئیــن 

ــغ ۲۰۰۰۰۰۰۰  ــت مبل ــده را بپرداخ ــی خوان ــی مدن دادرس

ریــال )بیســت میلیــون ریــال( بابــت وجــه چــک مذکــور 

ــر  ــه دادرســی و تأخی ــال هزین ــغ ۸۳۵۰۰۰ هــزار ری و مبل

ــان  ــت زم ــک ۹۴/۱۱/۲۰ لغای ــدور چ ــخ ص ــه از تاری تأدی

ــورم اعامــی از ســوی  ــا توجــه شــاخص ت وصــول کــه ب

ــه توســط اجــرای  ــوری اســامی ک ــزی جمه ــک مرک بان

احــکام محاســبه خواهــد شــد در حــق خواهــان صــادر 

و اعــام مــی نمایــد. رای صــادره غیابــی اســت و ظــرف 

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

ــد نظــر  ــل تجدی شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز قاب

خواهــی در دادگاه هــای شهرســتان برخــوار مــی باشــد. 

قاضی شورا حل اختاف شعبه ۸  شهرستان برخوار 

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

۹۶/۰۳/۱۱ تاریــخ  بــه  الــف  ۵/۳۷/۲۱۴/م 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای کامــران لطفــی فرزنــد عبدالرضــا بــه اتهــام خیانت 

ــرکت)فاکتورها،کیس  ــوال ش ــه ام ــبت ب ــت نس در امان

کامپیوتــر،و اســناد و مــدارک و دفاتــر( و تحصیــل 

مــال از طریــق نامشــروع از طریــق ایــن دادســرا تحــت 

تعقیــب اســت  و ابــاغ احضاریــه بواســطه معلــوم 

نبــودن محــل اقامــت اوممکــن نگردیــده بدینوســیله در 

اجــرای مــاده ۱۱۵ قانــون آئیــن دادرســی کیفــری مراتــب 

بــه نامبــرده ابــاغ تــا ظــرف یــک مــاه از تاریــخ انتشــار 

آگهــی در شــعبه اول بازپرســی دادســرای عمومــی و 

انتقــاب شهرســتان برخــوار جهــت پاســخگوئی بــه اتهــام 

خویــش حاضــر شــود در صــورت عــدم حضــور پــس از 

یــک مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی معمــول 

خواهــد شــد.

انقــاب  و  دادســرای عمومــی  اول  بازپــرس شــعبه 

برخــوار  شهرســتان 

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

۹۶/۰۳/۲۰ تاریــخ  بــه  الــف  ۵/۳۷/۲۲۲/م 

آگهی حصر وراثت
آقــای عبــاس قصابــی ســینی دارای شناســنامه شــماره 

ــه ۲۱۹/۹۶ ش ح  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ۲۲ ب

۱ )وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر 

وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان رضــا 

ــنامه ۶۶۰۰۰۴۳۳۷۷  ــماره شناس ــه ش ــینی ب ــی س قصاب

ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱  اقامت در تاری

زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 

اســت بــه:۱- پــری عمویــی ســینی فرزنــد خســرو 

ش.ش ۳ )مــادر متوفــی( )۲( عبــاس قصابــی ســینی 

ــا انجــام  ــد رضــا ش.ش ۲۲ )پدرمتوفــی( اینــک ب فرزن

ــی  ــی م ــور را آگه ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش

ــه از  ــا وصیتنام ــا هــر کــس اعتراضــی دارد و ی ــد ت نمای

ــی  ــخ نشــر نخســتین آگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن متوف

ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صادر 

خواهــد شــد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

۱۳۹۶/۰۳/۱۸ تاریــخ   بــه  الــف  ۵/۳۷/۲۲۱/م 

دادنامه
کاســه پرونــده : ۹۵/۶۴۹ شــماره دادنامــه : ۸۲۵-

۹۵/۱۲/۱۵ مرجــع رســیدگی شــعبه ۴  شــورای حــل 

اختــاف برخــوار خواهــان : محمدابــن یمیــن خوانــده : 

آرش ابراهیمــی داشکســنی بــه نشــانی مجهــول المــکان 

ــه خواســته مطالب

دادنامــه در خصــوص دعــوی محمدابــن یمیــن بطرفیــت 

آرش ابراهیمــی  بخواســته مطالبــه مبلــغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 

وجــه دوفقــره چــک بــه شــماره هــای ۴۱/۴۱۲۱۲-

بانــک  عهــده   ۹۵/۰۹/۲۵-۲۷/۴۱۲۱۳ و   ۹۵/۰۸/۲۵

ملــت بــا احتســاب هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر 

تادیــه و بــدوا تامیــن خواســته در خصــوص اصــل دعــوی 

نظــر بــه مفــاد دادخواســت تقدیمــی خواهــان و ماحظــه 

مصــدق چــک مســتند دعــوی و گواهــی عــدم پرداخــت 

آن و ایــن کــه خوانــده علیرغــم ابــاغ قانونــی و انتظــار 

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 ۲۴۹ قانــون 

تجــارت و ۱۲۹۱ و ۱۳۰۱ قانــون مدنــی و ۱۹۸و ۵۱۹ و ۵۲۲ 

قانــون آئیــن دادرســی مدنــی خوانــده  آرش ابراهیمــی را 

بــه پرداخــت مبلــغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بابــت اصــل خواســته 

ــز  ــی و نی ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــغ ۱۲۱۵۰۰۰ ری و مبل

پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور چــک 

ــر  ــورم ب ــرخ ت ــای ن ــر مبن ــم ب ــرای حک ــخ اج ــا تاری ت

اســاس شــاخص اعامــی از ســوی بانــک مرکــزی کــه 

توســط اجــرای احــکام محاســبه خواهــد شــد در حــق 

ــت  ــی اس ــادره غیاب ــد رای ص ــوم مینمای ــان محک خواه

ــی در  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب و ظــرف بیســت روز پ

همیــن شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 

نظــر خواهــی در دادگاههــای عمومــی شهرســتان برخــوار 

مــی باشــد. 

اختــاف   حــل  شــورای   ۴ شــعبه  شــورا  قاضــی 

برخــوار  شهرســتان 

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

۹۶/۰۳/۲۰ تاریــخ  بــه  الــف  ۵/۳۷/۲۲۴/م 

دادنامه
-۱۱۱  : دادنامــه  شــماره   ۹۵/۵۱۶  : پرونــده  کاســه 

ــل  ــورای ح ــعبه دوم ش ــیدگی ش ــع رس ۹۶/۰۲/۱۶ مرج

اختــاف برخــوار خواهــان : ســید صفــر حســینی کینکــی 

بــه نشــانی دولــت آبــاد خیابــان ابــاذر شــرقی رســتوران 

هــزارو یــک شــب خوانــده : ســید مهــدی طباطبائــی نیــا 

بــه نشــانی مجهــول المــکان خواســته مطالبــه شــورا بــا 

ــم رســیدگی را اعــام  ــده خت ــات پرون ــه محتوی توجــه ب

ــه صــدور رای مــی نمایــد.  ــه شــرح ذیــل مبــادرت ب و ب

دادنامه

در خصــوص دعــوی ســید صفــر حســینی بطرفیــت 

ســید مهــدی طباطبایــی  بخواســته مطالبــه مبلــغ 

۹۰۰۰۰۰۰۰ ریــال وجــه چهــار فقــره چــک بــه شــماره 

هــای ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریــال-۹۵/۰۳/۳۰ – ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریــال-

۹۵- ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریــال ۹۴/۱۲ و ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریــال   /۰۲/۳۰

ــه  ــاب هزین ــا احتس ــی ب ــک مل ــده بان -۹۵/۰۴/۳۰ عه

دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه و بــدوا تامیــن 

خواســته در خصــوص اصــل دعــوی نظــر بــه مفــاد 

دادخواســت تقدیمــی خواهــان و ماحظــه مصــدق چــک 

مســتند دعــوی و گواهــی عــدم پرداخــت آن و ایــن 

ــی و انتظــار کافــی در  ــاغ قانون ــده علیرغــم اب کــه خوان

ــه خواســته خواهــان  شــورا حاضــر نگردیــده و نســبت ب

ــه  ــت ذم ــر برائ ــی ب ــوده و دلیل ــی ننم ــراد و اعتراض ای

ــان را وارد و  ــای خواه ــذا ادع ــوده ل ــه ننم ــش ارائ خوی

ــون  ــه مــواد ۲۴۹ قان ثابــت تشــخیص داده و مســتندا ب

تجــارت و ۱۲۹۱ و ۱۳۰۱ قانــون مدنــی و ۱۹۸و ۵۱۹ و ۵۲۲ 

قانــون آئیــن دادرســی مدنــی خوانــده  آرش ابراهیمــی را 

بــه پرداخــت مبلــغ ۹۰۰۰۰۰۰۰ریــال بابــت اصــل خواســته 

ــز  ــی و نی ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــغ ۲۷۰۰۰۰۰ ری ومبل

پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور چــک 

هــا تــا تاریــخ اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ تــورم بــر 

اســاس شــاخص اعامــی از ســوی بانــک مرکــزی کــه 

توســط اجــرای احــکام محاســبه خواهــد شــد در حــق 

ــت  ــی اس ــادره غیاب ــد رای ص ــوم مینمای ــان محک خواه

ــی در  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب و ظــرف بیســت روز پ

همیــن شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 

نظــر خواهــی در دادگاههــای عمومــی شهرســتان برخــوار 

ــل  ــورای ح ــعبه دوم ش ــورا ش ــی ش ــد. قاض ــی باش م

ــوار  ــتان برخ ــاف  شهرس اخت

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

۹۶/۰۳/۲۱ تاریــخ  بــه  الــف  ۵/۳۷/۲۲۵/م 

دادنامه 
 : دادنامــه  شــماره   ۶۳۷/۹۵  : کاســه 
مرجــع   ۹۵/۸/۶ بتاریــخ   ۹۵۰۹۹۷۶۷۹۷۹۰۱۲۵۶
اختــاف  حــل  شــورای   ۴۵ شــعبه   : رســیدگی 
خ  اص   : نشــانی  ســلیمانی  اقــدس   : خواهــان 
ــرگان  ــه مه ــه کوچ ــن الدول ــای خ رک ــر انته بزرگمه
پــاک ۲ کوچــه ۷۵ طبقــه زیــر زمیــن خوانــده 
: میثــم عمــو زیــدی نشــانی  مجهــول المــکان 
خواســته مطالبــه مبلــغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریــال بانضمــام 

دادرســی  هزینــه  و  تادیــه  تاخیــر  خســارات 
ــده و اخــذ  ــات پرون ــه محتوی ــت ب گردشــکار:با عنای
نظریــه مشــورتی اعضــا محتــرم ضمــن اعــام ختــم 
رســیدگی بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح 
آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد . رای 
قاضــی شــورا در خصــوص دعــوی اقــدس ســلیمانی  
بــه طرفیــت میثــم عمــو زیــدی  بــه خواســته مطالبه 
مبلــغ ۷۰۰۰۰۰۰ وجــه مدرکیــه بــا توجــه بــه فتوکپــی 
مصــدق یــک فقــره ســفته مدرکیــه بــه شــماره 
خزانــه داری کل ۰۲۰۷۷۱۴ بــه مبلــغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریــال و 
اینکــه خوانــده بــا اطــاع در جلســه دادرســی حاضــر 

نگردیــده و از دعــوی مطروحــه ومســتند و منســوب 
ــل  ــه عم ــی ب ــراد و دفاع ــه ای ــچ گون ــود هی ــه خ ب
نیــاورده و دلیلــی بــر پرداخــت دیــن و برائــت ذمــه 
خویــش ارائــه ننمــوده اســت لــذا دعــوی  خواهــان 
را ثابــت تشــخیص  داده مســتندا بــه ۳۰۷و۳۰۹ 
قانــون تجــارت و مــواد ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قانــون 
ــاب در  ــی و انق ــای عموم ــی دادگاهه ــن دادرس آئی
امــور مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
پرداخــت ۷۰۰۰۰۰۰ ریــال بابــت اصــل خواســته و 
۱۰۵۲۵۰۰ ریــال بابــت هزینــه دادرســی در حــق 
ــادره  ــد رای ص ــی نمای ــام م ــادر و اع ــان ص خواه
ــی  ــاغ واقع ــس از اب ــی و ظــرف بیســت روز پ غیاب
بــه خوانــده قابــل واخواهــی در ایــن شــورا و ظــرف 
ــل  بیســت روز پــس از نقــض مهلــت واخواهــی قاب
تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاههــای عمومــی و 
حقوقــی اصفهــان مــی باشــد. و لیکــن در خصــوص 
مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه بــا توجــه بــه اینکــه 
دعــوی خواهــان دارای ارکانــی اســت کــه یکــی از از 
آن ارکان عبارتســت از تغییــر فاحــش ســاالنه قیمــت 
ــه تاریــخ ســر  ــا توجــه ب از تاریــخ ســر رســید کــه ب
رســید ســفته کــه مورخــه ۹۵/۴/۷ مــی باشــد 
ــذا دعــوی خواهــان  ــن رکــن احرازنمــی گــردد فل ای
مقــرون بــه صحــت تشــخیص داده نشــده مســتندا 
ــی  ــن دادرســی مدن ــون آئی ــواد ۱۹۷و۵۲۲ قان ــه م ب
حکــم بــر برحقــی خواهــان صــادر و اعــام میگــردد 
ــل  ــرف ۲۰ روز قاب ــت و ظ ــوری اس ــادره حض رای ص
تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان 
مــی باشــد و نیــز در خصــوص تامیــن خواســته بــا 
توجــه بــه عــدم تودیــع خســارت احتمالــی مســتندا 
ــه بنــد ه مــاده ۱۰۸ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی  ب

ــردد .  ــی گ ــام م ــرار رد دادخواســت صــادر و اع ق
م الف ۸۱۹۱ 

دفتــر شــعبه ۴۵ مجتمــع شــماره یــک شــورای حــل 
ــاف اصفهان  اخت

مفاد آراء
ــن  ــاده ۱۳ آئی ــون و م ــاده ۳ قان ــوع م ــی موض آگه
نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  و 

ــمی  ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س اراض
ــوع  ــای موض ــات ه ــات / هی ــادره هی ــر آراء ص براب
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه س
ــات  ــان تصرف ــزی اصفه ــه مرک ــی منطق ــد ثبت واح
ــده  ــرز گردی ــان مح ــارض متقاضی ــه و بامع مالکان
اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد 
ــوم  ــاع عم ــور اط ــه منظ ــر ب ــرح زی ــه ش ــا ب تقاض
ــود  ــی ش ــی م ــه ۱۵ روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــه صــدور ســند  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک در صورت
مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند. مــی 
ــدت  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری توانن
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد 
ــید ،  ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــل تس ــاک مح و ام
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــم ــی تقدی ــع قضای ــه مرج ــود را ب ــت خ  ، دادخواس

 نمایند. 

ردیــف ۱- برابــر رای شــماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۰۲۳۶ 
ــه  ــی  ب ــین صدیق ــای حس ــورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ آق م
شــماره شناســنامه ۵۰۰۹۶ کدملــی ۱۲۸۰۹۲۶۴۷۳ 
ــدانگ  ــر شش ــر ب ــد اصغ ــان  فرزن ــادره از اصفه ص
ــر  ــه مســاحت ۲۵۱/۸۷ مت ــاب ســاختمان ب ــک ب ی
مربــع مفــروزی از پــاک شــماره ۱ فرعــی از ۴۳۵۴ 
و ۴۳۵۴ -  اصلــی واقــع در بخــش ۳ ثبــت اصفهان 
 کــه در ازای مالکیــت مشــاعی اولیــه محــرز گردیــده

 است.
ــور  ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس بدیه
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۰۳/۲۲

شماره : ۶۳۵۴/ م الف امیر حسین صفائی 
رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک مرکــزی 

اصفهــان

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک فالورجان

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت موض هی
ــد ســند رســمی ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ثبت

آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده ۱۳ آیین نامه 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و  قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رأی شــماره 
موضــوع  دوم  هیــأت   ۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۰۸۳۳
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمان های فاق و س
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فاورجــان تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقای هــادی نصــر 
ــنامه  ــماره شناس ــه بش ــن ال ــد امی ــی فرزن اصفهان
۱۲۱۷۴ صــادره از اصفهــان در یــک بــاب خانــه و 
ــع  ــر مرب ــاحت ۷۵۷.۶۰ مت ــه مس ــه ب ــازه متصل مغ
پــاک ۴۸۸ فرعــی از یــک اصلــی واقــع در کارالدان 
بخــش ۹ ثبــت اصفهــان کــه متقاضــی خــود مالــک 
رســمی اســت محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه 
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
ــی کــه اشــخاص  ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورت
متقاضــی  مالکیــت  ســند  صــدور  بــه  نســبت 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه انتشــار اولی
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــم ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ  ، دادخواس

انقضــای  صــورت  در  اســت  بدیهــی   . نماینــد   
اعتــراض  وصــول  عــدم  و  مذکــور  مــدت 
خواهــد  مالکیــت صــادر  ســند  مقــررات   طبــق 
شــد . اکبــر پورمقــدم رئیــس ثبــت اســناد و امــاک 

ــان م/الف:۱۷۴ فاورج

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نرگس  خواهان    ۱۱۸/۹۶ کاسه  پرونده  خصوص  در 

وجه  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی  الدین   نجم  پیر 

.وقت  است  نموده  تقدیم  ترکان    علیرضا  طرفیت  به 

ساعت   ۹۶/۴/۲۱ مورخه  چهارشنبه  روز  برای  رسیدگی 

به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  صبح    ۱۱:۳۰

تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول 

خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مراتب در 

این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 

شعبه به نشانی خ کنار گذر اتوبان حد فاصل خ آتشگاه 

و خ میرزا طاهر مجتمع شماره ۳ شورای حل اختاف  

دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان شعبه ۵۳ 

وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و 

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود.

شماره: ۲۸۰۲/م الف

حل  شورای   ۳ شماره  مجتمع   ۵۱ شعبه  دفتر  مدیر   

اختاف اصفهان

دادنامه
-۱۱۵ : : ۹۵/۸۰۵ شــماره دادنامــه  کاســه پرونــده 

ــل  ــورای ح ــعبه ۴  ش ــیدگی ش ــع رس ۹۶/۰۳/۱۶ مرج

اختــاف برخــوار خواهــان : محمدابــن یمیــن خوانــدگان 

نشــانی  بــه  ابراهیمــی  فرامــرز  و  ابراهیمــی  آرش   :

ــه ــته مطالب ــکان خواس ــول الم مجه

ــت آرش  ــن بطرفی ــن یمی ــوی محمداب ــوص دع در خص

و فرامــرز هــردو ابراهیمــی بخواســته مطالبــه مبلــغ 

ــه شــماره هــای  ــال وجــه دوفقــره چــک ب ۴۱۵۰۰۰۰۰ ری

۴۱۲۱۶۳۶-۹۵/۱۰/۱۱ )۲۱۵۰۰۰۰۰ ریــال(  عهــده بانــک 

ــال  ــغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ری ــه مبل ــت و ۴۱۲۲۰۳۵-۹۵/۱۰/۲۰ ب مل

بــا احتســاب هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه 

و بــدوا تامیــن خواســته در خصــوص اصــل دعــوی نظــر 

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

مصــدق چــک مســتند دعــوی و گواهــی عــدم پرداخــت 

آن و ایــن کــه خوانــده علیرغــم ابــاغ قانونــی و انتظــار 

کافــی در شــورا حاضــر نگردیــده و نســبت بــه خواســته 

خواهــان ایــراد و اعتراضــی ننمــوده و دلیلــی بــر برائــت 

ــان را  ــای خواه ــذا ادع ــوده ل ــه ننم ــش ارائ ــه خوی ذم

ــواد ۲۴۹  ــه م ــت تشــخیص داده و مســتندا ب وارد و ثاب

قانــون تجــارت و ۱۲۹۱ و ۱۳۰۱ قانــون مدنــی و ۱۹۸و 

۵۱۹ و ۵۲۲ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی خوانــده  آرش 

ــت  ــال باب ــغ ۴۱۵۰۰۰۰۰ ری ــه پرداخــت مبل ابراهیمــی را ب

ــه  ــت هزین ــال باب ــغ ۱۴۱۳۷۵۰ ری اصــل خواســته و مبل

دادرســی و نیــز پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از 

تاریــخ صــدور چــک تــا تاریــخ اجــرای حکــم بــر مبنــای 

نــرخ تــورم بــر اســاس شــاخص اعامــی از ســوی بانــک 

ــد  ــه توســط اجــرای احــکام محاســبه خواه ــزی ک مرک

شــد در حــق خواهــان محکــوم مینمایــد و در خصــوص 

دادخواســت نســبت بــه خوانــده فرامــز ابراهیمــی نظــر 

ــه  ــه وی مســتندٌا ب ــه اســترداد دادخواســت نســبت ب ب

بنــد الــف مــاده ۱۰۷ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی قــرار 

ابطــال دادخواســت نســبت بــه مشــارالیه صــادر و اعــام 

ــی اســت و ظــرف بیســت  ــردد رای صــادره غیاب مــی گ

ــورا و  ــن ش ــی در همی ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب روز پ

ســپس ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهی در 

دادگســتری شهرســتان برخــوار مــی باشــد. 

اختــاف   حــل  شــورای   ۴ شــعبه  شــورا  قاضــی 

برخــوار  شهرســتان 

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

۹۶/۰۳/۲۰ تاریــخ  بــه  الــف  ۵/۳۷/۲۲۳/م 
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اجــرای احــکام شــعبه ۱۱ مدنــی اصفهــان 
۹۶۰۷۱۰ج  پرونــده کالســه  در  دارد  نظــر  در 
۱۱ بــه طرفیــت محکــوم لــه خانــم رزیتــا 
توکلــی زاده بــا وکالــت آقــای حســین زمانــی 
و علیــه آقــای فرهــاد بهمــن زیــاری بــه 
اســتادان  جدیــد  کــوی  اصفهــان  نشــانی 
ســاختمان  شــرقی  دوم  انتهــای گلســتان 
نیمــا طبقــه چهــارم بــه خواســته مطالبــه 
ــغ  ــار آزادی کــه مبل تعــداد ۴۰۰ عــدد ســکه به
ــده  ــازی ش ــادل س ــال مع ۴/8۱۷/۴۰۰/۰۰۰ری
ــال طــالی ســاخته شــده ۱8  اســت و ۴۰ مثق
عیــار کــه مبلــغ 222/۶۰5/۷28ریــال ارزیابــی 
ــه  ــال وج ــغ ۱/۱۶۰/۹2۴/۹2۴ ری ــده و مبل ش
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ 25/۰۰۰/۰۰۰ ری ــد و مبل نق
کارشناســی و مبلــغ 3۶۰/۰۰۰ ریــال هزینــه 
ــغ  ــوق مبل ــوارد ف ــع م ــه جم ــی ک ــر آگه نش
۶/22۶/3۴۰/۶۱2ریــال مــی باشــد و مبلــغ 
3/5۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت حــق االجــرای دولتــی 
جلســه مزایــده ای در روز پنجشــنبه مــورخ 
۹۶/۴/۱5ســاعت ۱۰/3۰ - ۱۰ در محــل اجــرای 
ــع درخ  ــان واق ــی اصفه احــکام شــعبه ۱۱ مدن
شــهید نیکبخــت 2۰۰ متــر باالتــر از ســاختمان 
مرکــزی - ســاختمان اجــرای خانــواده طبقــه 
اول شــعبه ۱۱ مدنــی برگــزار نمایــد کــه در ایــن 
خصــوص مالــی مــورد مزایــده عبارت اســت از 
ســهم االرث محکــوم علیــه بــه مقــدار 8/۴۰3 
حبــه مشــاع از ۱۴/۴ حبــه مشــاع از ۷2 حبــه 
پــالک ۴۹۹۹/۱۴52 بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
واقــع در اصفهــان خیابــان شــیخ صــدوق 
ــق نظــر کارشــناس  ــی کوچــه ۱۴ کــه طب جنوب
دادگســتری ملــک فــوق بــه مســاحت عرصــه 
حــدود 3۰۰ متــر مربــع و بــا اخــذ پروانــه 
ســاخت بــه شــماره ۶/۹2/۱5۷۰۷ از شــهردای 
منطقــه ۶ اقــدام بــه احــداث بنــای جدیــد در 
ــگ و  ــن )پارکین ــامل زیرزمی ــه ش ــد ۶ طبق ح
ــی جمعــًا  ــاری( و طبقــات همکــف و فوقان انب
ــت.  ــده اس ــداث گردی ــکونی اح ــد مس 5 واح
ســاخت و ســاز مجتمــع مســکونی مذکــور 
بــه اتمــام رســیده اســت و چنــد واحــد از 
ــد.  ــی باش ــکونت م ــتفاده و س ــت اس آن تح
پوشــش   - بتونــی  ســاختمان  اســکلت 
تیرچــه و بلــوک مصالــح ســطح رویــه - کــف 
ــچ و  ــدود گ ــا ان ــرش - دیواره ــرامیک - ف س
ــداره  ــوم دو ج ــا آلومینی ــره ه ــی - پنج نقاش
ــی و  ــا کاش ــپزخانه ه ــه - آش ــب شیش و نص
ســرامیک بــا کابینــت MDF و دارای نمــای 
آجــری و ســنگ و انشــعابات و مشــترکات 
آب و فاضــالب - بــرق - گاز بــا مســاحت کل 
ــک  ــی باشــد. مل ــع م ــر مرب ــی ۱۰8۴ مت اعیان
فــوق در تصــرف ورثــه مــی باشــد کــه بــا توجــه 
بــه مــوارد فــوق و کلیــه عوامــل موثــر در قضیــه 

ــغ ــوق مبل ــالک ف ــگ پ ــش دان ارزش ش
ــده اســت  ــی گردی ــال ارزیاب ۶۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری
کــه بــا توجــه بــه مبلــغ مــورد مطالبــه خواهــان 

و حــق االجــرا کــه جمعــًا ۶/22۹/8۴۰/۶52
باشــد معــادل مقــدار 8/۴۰3  ریــال مــی 
ــه  ــاع از ۷2 ب ــه مش ــاع از ۱۴/۴ حب ــه مش حب
اســتثنای 83/۱ عرصــه و اعیــان حبــه پــالک 

ــد. ــی باش ــوق م ــز ف نی
لــذا طالبیــن خریــد مــی تواننــد ظــرف مــدت 
5 روز قبــل از مزایــده از ملــک فــوق واقــع در 
آدرس اعالمــی بازدیــد نماینــد. کســانی حــق

شــرکت در جلســه مزایــده را دارنــد کــه حداقل 
۱۰ ٪از مبلــغ فــوق را بــه همــراه داشــته باشــند 

برنــده مزایــده فــردی اســت  کــه باالتریــن
قیمــت را ارائــه دهــد . شــماره :8232/م الــف 
اجــرای احــکام شــعبه ۱۱ مدنــی اصفهــان 

ــماره 2( ــع ش )مجتم

 )) آگهــی مزایده(( 
شــعبه نهــم اجــرای احــکام در نظر دارد جلســه 
ــده ای در خصــوص کالســه ۹5۰33۱ ش  مزای
ــه  ــه ، وثیق ــط وثیق ــتور ضب ــرای دس ۹ در اج
بــر  مبنــی  احمــدی  فرامــرز  آقــای  گــذار 
ــش 5  ــی ۹۱۷/۴858 بخ ــالک ثبت ــروش پ ف
ــان شــیخ صــدوق  ــان خیاب ــه نشــانی  اصفه ب
ــت  ــن بس ــت ب ــهید هدای ــه ش ــمالی کوچ ش
حافــظ پــالک 8۷ بــه شــرح کارشناســی ذیــل 
ــده  ــی مان ــن باق ــرض طرفی ــه مصــون از تع ک
اســت. در روز چهارشــنبه مــورخ ۱3۹۶/۴/۷ 
از ســاعت ۱۰ تــا ۱۱ صبــح در محــل ایــن 
ــاق ۰3۰ طبقــه همکــف دادگســتری  اجــرا ) ات
شــهید نیکبخــت( برگــزار نمایــد. لــذا طالبیــن 
خریــد 5 روز قبــل از جلســه بــه نشــانی فــوق 
ــا  ــود، ت ــد ب ــک خواهن ــد از مل ــه بازدی ــادر ب ق
ــه در  ــت پای ــد قیم ــدی ۱۰ درص ــع نق ــا تودی ب
جلســه مزایــده شــرکت نماینــد پیشــنهاد 
مزایــده  برنــده  قیمــت  باالتریــن  دهنــده 
ــه هــای اجرایــی و نقــل و  ــود. هزین خواهــد ب

ــت .  ــده خریداراس ــر عه ــال ب انتق
))اوصــاف ملــک مذکــور براســاس نظریــه 

کارشــناس((
شــش دانــگ پــالک ۴858/۹۱۷ مجــزی 
ــماال  ــدود ش ــا ح ــالک ۴۱58/۹۹ ب ــده از پ ش
طــول  بــه   ۴858/۹۱5 خانــه  بدیــوار  اول 
ــن ۴8۶۹  ــه زمی ــت ب ــر دوم دیواریس ۷/۱۰ مت
ــمت  ــه ققس ــًا در س ــر غرب ــول ۱۱/۱۰ مت ــه ط ب
ــه  ــب ب ــه ترتی ــماره ۴8۷۰ ب ــه ش ــوار خان بدی
ــج ســانتی  ــر و ســی و پن طولهــای ۱۴/85 مت
ــر 2۱۴  ــه ۶5 دفت ــر در صفح ــر و 3/۶5 مت مت
نــام محمدتقــی  بــه   2۷۶۱۰ ذیــل شــماره 
اربابــان اصفهانــی ثبــت ســند مالکیــت صــادر 
و تســلیم گردیــده و بــه موجــب ســند انتقــال 

شــماره ۴3۹3۷ مــورخ
ــرز  ــای فرام ــام آق ــه ن ــر ۷۱ ب 53/۱۱/2۱ دفت
ــت  ــه نامــش ثب ــه ب ــال شــده ک احمــدی انتق

ــت. ــت اس ــده و در بازداش گردی

ــاب  ــک ب ــی ی ــورد ارزیاب ــور م ــالک مذک 2- پ
خانــه یــک طبقــه بــا ســاخت قدیمــی و 
قدمــت بــاالی 3۰ ســال دارای ســقف تیرآهــن

ــیمان  ــاختمان س ــی س ــر تمام ــا بارب  دیواره
ســفید دیوارهــای داخلــی گــچ و نقاشــی 
کابینــت هــای فلــزی درب هــای داخلــی 
ــک دارای  ــیمان و موزائی ــا س ــف ه ــی ک چوب
بــا  تلفــن  و  گاز  و  بــرق  و  آب  انشــئابات 
مســاحت تقریبــی ۱۷۰ متــر مربــع کــه بــا توجه 
ــه  ــای عادل ــت ه ــل و قیم ــت مح ــه موقعی ب
زمــان مباشــرت بــه کارشناســی و کلیــه اوامــر 
ــگ  ــذاری ارزش شــش دان ــن گ ــر در قیم موث
پــالک ۴858/۹۱۷ در حــال حاضــر طبــق 
ــارت  ــه عب ــال ب ــت روز ۶/8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری قیم

ششــصد و هشــتاد میلیــون تومــان
برآورد  اعالم میگردد. 
شماره :8223/م الف 

مدیــر شــعبه ۹ اجــرای احــکام کیفــری - 
محمــد خضــری

 
» آگهــی مزایــده اموال غیر منقول«  

 ۹۶۱۰۱۱۶88۱۱۰۰2۱2: نامــه  شــماره 
 ۹۱۰۹۹8۰35۱۷۰۱۶۴3  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   ۹۶۰۱8۶  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 

۱3۹۶ /۰3 /۰۹ تنظیــم:
ــواده )2  ــعبه ۱۱ دادگاه خان ــکام ش ــرای اح اج
ــوص  ــر دارد در خص ــان  در نظ ــابق ( اصفه س
پرونــده کالســه ۹۶۰۱8۶ اجرایــی شــعبه ۱۱ 
ــجزه  ــی س ــاجده بابای ــه س ــواده ل دادگاه خان
ابوالقاســم  اقــای  علیــه  منوچهــر  فرزنــد 
اســماعیلی دهقــی فرزنــد فــرج الــه بــه 
ــار آزادی  ــام به ــکه تم ــدد س ــته ۱2۴ ع خواس
معــادل ۱۴۹۴۹۴۴۰۰۰ ریــال و 25۰ مثقــال 
ــادل ۱3۹۰۷۹۹۷5۰  ــده مع ــاخته ش ــالی س ط
ــه  ــق الوکال ــال ح ــغ ۶۶۶۷۰۰۰ ری ــال و مبل ری
وکیــل در مرحلــه بــدوی و تجدیــد نظــر و مبلــغ 
ــغ ۱۶5۰۰۰۰  ــرا و مبل ــق اال ج ــال ح 3۰۰۰۰۰۰ ری
ریــال هزینــه دادرســی و مبلــغ ۱5۰۰۰۰۰ ریــال 
ریــال   ۴۰۰۰۰۰ مبلــغ  و  هزینــه کارشناســی 
ــوم  ــق محک ــی در ح ــر اگه ــه نش ــت هزین باب
فــروش  جهــت  ای  مزایــده  جلســه   لهــا 
دانــگ   ۴( حبــه    ۴8 از  حبــه    33/۶۱8
ــی(  ــماعیلی دهق ــم اس ــای ابوالقاس ــهم آق س
ــماره  ــه ش ــن ب ــه زمی ــک  قطع ــگ ی از ۶  دان
پــالک3۰۷/۱2۹53 در بخــش 5 ثبــت اصفهان  
بــه آدرســں بزرگــراه شــهید  آقابابایــی روبروی 
ــذر  ــدن و روگ ــل تم ــل پ ــد فاص ــاران ح اطش
خیابــان جــی ضلــع غربــی کنــار گــذر بزرگــراه 
ــر  ــرج کبوت قبــل از خ حکیــم شــفایی دوم و ب
)زمیــن هــای  کــوره البــرز ســابق( قطعــه 
ــا کــد پســتی 8۱۹۹۹۷838۹  شــماره 3۰۷ و ب
ــا  ــت ب ــند مالکی ــور دارای  س ــالک مذک ــه پ ک
ــک  ــماره مل ــا ش ــی ۷۶3۹۴8و ب ــماره چاپ ش
۱2۹53/3۰۷ در دفتــر ۴3۱ و صفحــه ۴۴3 بــا 
شــماره ثبــت 88۶۱3 واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان شــامل 2 دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 258/۷۰ متــر 
ــی ســجزه و  ــم ســاجده بابای ــام خان ــع بن مرب
ــماره 5۰۹۶2  ــه ش ــاس نام ــر اس ــن ب همچنیی
ــد  ــک جل ــوق دارای ی ــالل ف ــورخ 8/۱۱/۹۱پ م
ســند بــا  شــماره چاپــی  ۷58۶۹2و بــا شــماره 
ملــک ۱2۹53/3۰۷ در دفتــر ۱۱۷ صفحــه 2۰۰ 
ــگ  ــار دان ــت ۱۹8۰۹ شــامل چه ــا شــماره ثب ب
مشــاع از ۶ دانــگ بنــام آقــای ابوالقاســم 
اســماعیلی دهقــی میباشــد برگــزار نمایــد 
ــه از  ــارت اســت 33/۶۱8حب مــورد مزایــده عب
ــم  ــای ابوالقاس ــهم آق ــگ س ــه )۴ دان ۴8 حب
ــگ زمیــن فــوق الذکــر  اســماعیلی ( از ۶  دان
ــه  ــی قطع ــه کارشناس ــاس نظری ــر اس ــه ب ک
ــر و در مجــاور  ــه بصــورت بک ــی اســت ک زمین
ت ســاختمان در حــال احــدات بــوده و فاقــد 
ــی و  ــد اعیان ــن فاق ــی دور و همچنی دیوارکش
ــوق دارای  ــالک ف ــد پ ــاز میباش ــاخت و س س
حــدود اربعــه شــماال انکســارا بطولهــای 5 
متــر و 5/5 متــر پــی اســت بــه پــالل ۱5۱88 
ــر  فرعــی - شــرقا بطــول بیســت و هفــت مت
و نیــم پــی اســت بــه پــی 3۰8 فرعــی جنوبــا 
ــا  ــه غرب ــه کوچ ــت ب ــی اس ــر پ ــول ۱۰ مت بط
ــه  ــت ب ــی اس ــر پ ــانتی مت ــول 25/۴۰ س بط
پــی پــالک  3۰۶ فرعــی میباشــد ارزش ۶ 
ــه  ــال ک ــور ۶2۰88۰۰۰۰۰ ری ــالک مذک ــگ پ دان
33/۶۱8حبــه از ۴8 حبــه مذکــور میباشــد 
ــون  ــه مص ــال ک ــغ 28۹8۹۶۰۷5۰ری ــه مبل ک
ــی  ــان م ــت . متقاضی ــده اس ــراض مان از اعت
ــوق  ــروش در محــل ف ــل از ف ــد 5 روز قب توانن
از زمیــن مذکــور دیــدن کــرده و جهــت شــرکت 
در مزایــده و خریــد در تاریــخ ۹۶/۴/۱5 روز 
پنجشــنبه ســاعت ۹ صبــح در دفتــر ایــن 
اجــرا واقــع در خیابــان نیکبخــت، مجتمــع 
 ، اول  طبقــه   ، خانــوادہ  احــکام  اجــرای 
ــغ  ــں از مبل ــوند. فروث ــر ش ــک حاض ــد ی واح
ــود  ــدہ کســی خواهــد ب ــی شــروع و برن ارزیاب
ــوده  ــت ب ــن قیم ــده باالتری ــنهاد کنن ــه پیش ک
ــی  ــی راف ــغ  تصویب ــد مبل ــل ۱۰ درص و حداق
ــتری  ــپردہ دادگس ــاب س ــه حس ــں ب المجلس

ــد./ ــز نمای واری
شماره :82۱8/م الف 

اجــرای احــکام شــعبه ۱۱)2 ســابق( دادگاه 
خانــواده اصفهــان – مشــفقی 

دادنامه 
 ۹۶۰۹۹۷۶83۶5۰۰32۹: دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم :۱3۹۶/۰3/۰۱ شــماره پرونــده : 
۹5۰۹۹8۶83۶5۰۱۴۱2 شــماره بایگانــی شــعبه 
ــه ۱۴۱2 ۹۹8۶83۶5۰  ــده کالس :۹5۱۶2۷پرون
شهرســتان  خانــواده  دادگاه   5 شــعبه   ۹5۰
اصفهــان )مجتمــع شــهید قدوســی( تصمیــم 

نهایــی شــماره ۹۶۰۹۹۷۶83۶5۰۰32۹

ــد  ــد امامــی فرزن ــای ســید مجی خواهــان: آق
ــان -  ــتان اصفه ــانی اس ــه نش ــیدمحمد ب س
شهرســتان اصفهــان - شــهر اصفهــان - خ 
ــن  ــی - ب ــوی شــهید هدایت ــاال- ک ــاغ ب چهارب
بســت امامــی - پ ۶۷ - کدپســتی ۱5۱۹۱ 
ــن  ــی ۱28۶۴5۶۶۷3 تلف ــماره مل 8۱۶38 ش

۰۹۱3۱۱۰۱5۶۴ همــراه 
ــی  ــد صادق ــهیال میرمحم ــم س ــده: خان خوان
ــکان  ــول الم ــانی مجه ــه نش ــد ب ــد محم فرزن

خواســته: تجویــز ازدواج مجــدد
ــات  گردشــکار: دادگاه بررســی  اوراق و محتوی
پرونــده و بــا اعــالم ختــم رســیدگی بــه شــرح 

ذیــل مبــادرت بــه صــدور رأی مــی نمایــد
رای دادگاه 

در خصــوص دادخواســت آقــای ســید مجیــد 
امامــی فرزنــد ســید محمــد بــه طرفیــت 
خانــم ســهیال میرمحمــد صادقــی فرزنــد 
ــا  ــه خواســته اجــازه ازدواج مجــدد ب محمــد ب
عنایــت بــه محتویــات پرونــده ، نظــر بــه اینکــه 
خواهــان مدعــی عــدم امــکان ایفــای وظایــف 
اظهــار  بــوده و  از طــرف زوجــه  زناشــویی 
ــی  ــرای اداره دو زندگ ــی ب ــن مال ــته تمک داش
را دارد و خوانــده نیــز دفاعــی ننمــوده اســت و 
نظــر مشــاور محتــرم قضایــی بــه لحــاظ اینکــه 
ــه  ــده و اجرائی ــادر ش ــن زوج ص ــه تمکی رای ب
ــذا دادگاه  ــود ل ــی ش ــده رد م ــادر ش ــم ص ه
ــه  ــخیص و ب ــه تش ــان را موج ــته خواه خواس
اســتناد مــاده ۱۷ قانــون حمایــت خانــواده 
مصــوب ۱353 و مــاده ۱۹8 قانــون آییــن 
ــالب در  ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه دادرس
امــور مدنــی مصــوب ۱3۷۹ بــه خواهــان اجــازه 
مــی دهــد تــا همســر دوم اختیــار نمایــد رای 
صــادره غیابــی و ظــرف مــدت بیســت روز 
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 

ــل ــت روز قاب ــرف بیس ــپس ظ و س
ــر  ــد نظ ــرم تجدی ــم محت ــراض در محاک اعت

اســتان اصفهــان اســت. / س
شماره :82۴5/م الف 

رئیــس شــعبه پنجــم دادگاه خانــواده خانــواده 
اصفهــان حجــت هللا کریمــی دســتگردی

دادنامه 
 ۹۶۰۹۹۷۰35۴۶۰۰382: دادنامــه  شــماره 
شــماره   ۱3۹۶/۰3/۰۹  : تنظیــم  تاریــخ 
شــماره   ۹5۰۹۹8۰3۶5۷۰۱۶2۴  : پرونــده 
کالســه  پرونــده   ۹۶۰۰۶۰: شــعبه  بایگانــی 
دادگاه   ۱2۰ شــعبه   ۹5۰۹۹8۰3۶5۷۰۱۶2۴
کیفــری دو شــهر اصفهــان )۱2۰ جزایی ســابق( 
تصمیــم نهایــی شــماره ۹۶۰۹۹۷۰35۴۶۰۰382

شــاکی:آقای رســول نیلــی احمدآبــادی فرزنــد 
ــری  ــه جعف ــم مرضی ــت خان ــا وکال مرتضــی ب
ــار  ــان- چه ــانی اصفه ــه نش ــن ب ــد حس فرزن
راه و کال - خ نیکبخــت شــرقی - نبــش ک 
ــری ــه جعف ــت مرضی ــر وکال ــماره ۱۱- دفت ش

ــانی  ــه نش ــدی ب ــا عاب ــای علیرض ــم: آق مته
فعــال مجهــول المــکان اتهــام: خیانــت در 
ــع  ــه جام ــه ب ــت گردشــکار: دادگاه از توج امان
اوراق پرونــده ضمــن اعــالم ختــم دادرســی بــا 
اســتعانت از خــدای ســبحان بــه شــرح ذیــل 

ــد. ــی نمای ــدور رأی م ــه ص ــادرت ب مب
رای دادگاه

در خصــوص اتهــام آقــای علیرضــا عابــدی نیــا 
ــه  ــکان ک ــول الم ــاًل مجه ــین فع ــد حس فرزن
ــی احضــار شــده اســت  ــق انتشــار آگه از طری
دایــر بــه خیانــت در امانــت نســبت بــه مبلــغ 
یکصــد و هفتــاد و دو میلیــون ریــال وجــه نقــد 
و نیــز نســبت بــه یــک فقــره چــک بــه شــماره 
3۱5۰۱۱ بــه مبلــغ دویســت میلیــون ریــال 
عهــده بانــک صــادرات موضــوع شــکایت آقــای 
ــا  رســول نیلــی احمدآبــادی فرزنــد مرتضــی ب
وکالــت خانــم مرضیــه جعفــری  بــا توجــه بــه 
محتویــات پرونــده، شــکایت شــاکی، ضمانــت 
اظهارنامــه  اســتنادی،  عــادی  هــای  نامــه 
ارســال شــده از ســوی شــاکی، اظهــارات گــواه 
در مرجــع انتظامــی و در دادســرا، عــدم حضــور 
متهــم در دادســرا و در جلســه دادگاه علــی 
ــه  ــه دادگاه ب ــت جلس ــی وق ــالغ قانون ــم اب رغ
ایشــان، بزهــکاری متهــم فــوق الذکــر محــرز و 
مســلم بــوده و بــه اســتناد مــاده ۶۷۴ قانــون 
مجــازات اســالمی مصــوب ۱3۷5/3/2 بــه 
تحمــل شــش مــاه حبــس تعزیــری محکــوم 
ــت  ــرف بیس ــی ظ ــادره غیاب ــردد. رای ص میگ
ــل واخواهــی در همیــن  ــالغ قاب روز پــس از اب
قابــل  روز  بیســت  ظــرف  ســپس  دادگاه 
تجدیدنظرخواهــی در دادگاه هــای تجدیدنظــر 

اســتان
اصفهان می باشد. ف/
شماره :8۱۷۹/م الف 

دو  کیفــری  دادگاه   ۱2۰ شــعبه  رئیــس 
اصفهــان شهرســتان 

سید مهدی موسوی خوانساری

دادنامه 
 ۹۶۰۹۹۷۰35۰۹۰۰22۱  : دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم : ۱3۹۶/۰2/2۶ شــماره پرونــده 
:۹5۰۹۹8۰35۰۹۰۱۱۴۰ شــماره بایگانــی شــعبه 
:۹5۱3۱۱ خواهــان: آقــای غالمعلــی بلــوری 
ــت  ــا وکال ــا ب ــد محمدرض ــفادرانی فرزن ورنوس
ــه  ــدی ب ــد مه ــر فرزن ــی ف ــم مســرور گیت خان
نشــانی اصفهــان - خ حکیــم نظامــی نرســیده 
بــه چهــارراه امیــن جنــب بانــک انصــارپ ۷8۱ 
ــده: آقــای  تلفــن همــراه ۱3۱۰535۰۹ ۰۹ خوان
عــادل محمــودزاده فرزنــد ابراهیــم بــه نشــانی 
مجهــول المــکان خواســته هــا:۱. مطالبــه وجــه 

ــه خســارت دادرســی چــک 2. مطالب
3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه

گردشــکار: دادگاه بــا بررســی اوراق پرونــده 
زیــر  بشــرح  و  اعــالم  را  رســیدگی  ختــم 

مبــادرت بصــدور رای مــی نمایــد.
رأی دادگاه

غالمعلــی  خواهــان  دعــوی  خصــوص  در 
ــا  ــا ب ــد محمدرض ــفادرانی فرزن ــوری ورنوس بل
ــت  ــر بطرفی ــی ف ــرور گیت ــم مس ــت خان وکال
ــم  ــد ابراهی ــودزاده فرزن ــادل محم ــده ع خوان
 3۰۰۰۰۰۰۰۰/- مبلــغ  مطالبــه  خواســته  بــه 
ــن  ــه شــرح مت ــره چــک ب ــت دو فق ــال باب ری
دادخواســت بــه انضمــام مطلــق خســارات 
ــه و حــق  ــر در تأدی دادرســی و خســارت تأخی
ــول  ــاء اص ــه بق ــر ب ــل دادگاه نظ ــه وکی الوکال
ــر  ــت ب ــه دالل ــان ک ــد خواه ــتندات در ی مس
ــر عهــده  ــه میــزان خواســته ب اســتقرار دیــن ب
وی  ذمــه  اشــتغال  از  حکایــت  و  خوانــده 
داشــته و نظــر بــه اینکــه وی دفاعــی در قبــال 
ــته و  ــراز نداش ــول و اب ــه معم ــوی مطروح دع
ــوی  ــالن دع ــا بط ــه ی ــت ذم ــر برائ ــی ب دلیل
ــه ننمــوده و دعــوی و مســتندات  اقامــه و ارائ
ــی  ــکار و اعتراض ــراد وان ــه ای ــون از هرگون مص
ــا  ــت و ب ــده اس ــی مان ــده باق ــوی خوان از س
ــوی  ــذا دع ــتصحاب ل ــل اس ــه اص ــک ب تمس
مطروحــه را محــرز و ثابــت تشــخیص مســتندًا 
ــون  ــواد 522-5۱۹-5۱5-5۰2-۱۹8 قان ــه م ب
ــر محکومیــت  ــی حکــم ب آییــن دادرســی مدن
ــون  ــغ ســیصد میلی ــه پرداخــت مبل ــده ب خوان
ریــال بابــت اصــل خواســته و پرداخــت مبلــغ 
-/۹۱5۰۰۰۰ ریــال هزینــه دادرســی و پرداخــت 
ــه از تاریــخ سررســید  خســارت تأخیــر در تادی
بــه  کــدام  هــر   ۹5/۶/3۱ و   ۱3۹5/5/3۱(
نســبت مبلــغ یکصــد و پنجــاه میلیــون ریــال( 
ــه در  ــه ک ــوم ب ــت محک ــان پرداخ ــت زم لغای
ــگام اجــرای حکــم محاســبه مــی گــردد و  هن
پرداخــت حــق الوکالــه وکیــل در حــق خواهــان 
صــادر واعــالم مــی گــردد.رای صــادره نســبت 
ــی ظــرف مــدت بیســت روز  ــده غیاب ــه خوان ب
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن 
ــل ــت قاب ــان مهل ــرف هم ــپس ظ دادگاه و س
تجدیدنظرخواهــی در دادگاه هــای تجدیدنظــر 

اســتان اصفهــان مــی باشــد.ف/
شماره :82۴۰/م الف 

رئیــس شــعبه ۹ دادگاه عمومــی حقوقــی 
اصفهــان 

محمد رضا خانی 

آگهی تبادل لوایح
 ۹۶۱۰۱۰۰35۰۹۰2۶۶8: ابالغنامــه  شــماره 
ــده :۹5۰۹۹8۰35۰۹۰۱۰۷8شــماره  شــماره پرون
بایگانــی شــعبه :۹5۱235 تاریــخ تنظیــم : 

۱3۹۶/۰3/۰۹
آبــادی  تقــی  غالمــی  منصــور  آقــای 
نظــر  تجدیــد  خواســته  بــه  دادخواســتی 
ــه  ــه ۹۶۰۹۹۷۰35۰۹۰۰۱۱8 ب ــی از دادنام خواه
ایــن دادگاه تقدیــم نمــوده اســت از انجــا کــه 
تجدیدنظــر خوانــده ســید محســن حامــی 
مجهــول المــکان مــی باشــند بــه نامبــرده 
تاریــخ  از  روز   ۱۰ ظــرف  شــود  مــی  ابــالغ 
ــخه  ــت نس ــت دریاف ــی جه ــن آگه ــار ای انتش
ــر شــعبه  ــه دفت ــم ب ــی دادخواســت وضمائ ثان
ــان  ــع در اصفه ــان واق ــی اصفه ۹ دادگاه حقوق
خ چهاربــاغ بــاالخ شــهید نیکبخــت ســاختمان 
ــه اول  ــان طبق ــتان اصفه ــتری کل اس دادگس
اتــاق ۱3۴ مراجعــه نماینــد و چنانچــه پاســخی 
ــر اینصــورت  ــد درغی ــه نمای ــه دادگاه ارائ دارد ب
پرونــده بــا همیــن کیفیــت بــه دادگاه تجدیــد 

ــردد. ــی گ ــال م ــر ارس نظ
شماره :82۴۱/م الف 

مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی شــعبه نهــم دادگاه 
عمومــی )حقوقــی ( شهرســتان اصفهــان

حسن منصوری 

آگهی ابالغ وقت رســیدگی
خواهــان  : ســمیه آذر نیــک دادخواســتی 
ــاوری  ــر خ ــد طاه ــده محم ــت خوان ــه طرفی ب
ــه  ــگان ب و اداره ثبــت احــوال شهرســتان گلپای
ــم دادگاه  ــه ازدواج تقدی ــت واقع ــته ثب خواس
ــوده  ــگان نم ــتان گلپای ــی شهرس ــای عموم ه
ــعبه اول دادگاه  ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ک
حقوقــی دادگســتری شهرســتان گلپایــگان 
بــه کالســه  و  ارجــاع  گلپایــگان  در  واقــع 
۹5۰۹۹83۷2۰۱۰۱۱3۰ ثبــت گردیــده کــه وقــت 
رســیدگی آن  بــرای تاریــخ ۱3۹۶/۰5/2۱ و 
ــه  ــت . ب ــده اس ــن ش ــح تعیی ــاعت ۱۰ صب س
ــده  )  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت    مجه عل
درخواســت  و   ) خــاوری  طاهــر  محمــد 
خواهــان و بــه تجویــز  مــاده ۷3 قانــون آییــن 
ــالب در  ــی و انق دادرســی  دادگاه هــای عموم
ــک  ــب ی ــتور دادگاه  مرات ــی و دس ــور مدن ام
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر النتشــار آگهــی 
مــی شــود  تــا خوانــده / متهــم  پــس از 
نشــر  آگهــی  و اطــالع از مفــاد آن  بــه دادگاه 
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
ــیدگی و  ــت رس ــوق  جه ــرر ف ــت  مق و در وق
ــردد .  .  ــر گ ــهود حاض ــهادت ش ــتماع ش اس
منشــی شــعبه اول دادگاه عمومــی ) حقوقــی 
 - دادگســتری   شهرســتان گلپایــگان     )

ــف ۱8۴  ــی م ال معان

رونوشــت آگهی حصر وراثت
آقــای رضــا دهقانــی         دارای شــماره 
ــه  شناســنامه ۴5۷2 بــه شــرح دادخواســت ب
کالســه 23۱/۹۶ از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــه  ــی      ب ــی دهقان ــه شــادروان کرمعل داده ک
ــخ ۹5/۱2/2  شــماره شناســنامه 3۴۱2 در تاری
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 

ــه :  ــه آنمرحــوم منحصــر اســت ب ورث
رضــا دهقانی فرزند کرمعلی ش ش ۴5۷2

فاطمــه  دهقانــی فرزنــد کرمعلــی ش ش 
۴5۷۰

مریــم دهقانی فرزند کرمعلی ش ش 2
اکــرم دهقانی فرزند کرمعلی ش ش 323

فرزنــد کرمعلــی ش ش  دهقانــی  اشــرف 
۴5۷3

اعظــم دهقانی فرزند کرمعلی ش ش ۴5۷۱
فرزنــد کربالیــی  منتخبــی  خانــم  اقــدس 

۴ ش  ش  محمــد 
متوفی ورثه  دیگری ندارد . 

مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
ــی دارد و  ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای م
یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــت صــادر  ــی انحصــار وراث ــرر گواه ــت مق مهل

ــد .  ــد ش خواه
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــالف 

شهرســتان گلپایــگان
علیرضا رجبی
م الف ۱83  

رونوشــت آگهی حصر وراثت
ــه شناســنامه شــماره  ــم فاطمــه دلشــاد ب خان
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ۴355۶ ب
ایــن شــورا درخواســت گواهــی  از   3۰۰/۹۶
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
ــماره  ــه ش ــاد ب ــکراله دلش ــادروان ش ــه ش ک
شناســنامه ۶۶۱ در تاریــخ ۹۶/3/۱ اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــه ۱ –  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
زهــرا دبــاغ فرزنــد محمــد بــه ش ش 85 
ــکراله  ــد ش ــاد فرزن ــم دلش ــر ، 2 – مری همس
بــه ش ش ۴۶3۶۶ ، 3 – فاطمــه دلشــاد 
فرزنــد شــکراله بــه ش ش ۴355۶ ، ۴ – 
محمدرضــا دلشــاد فرزنــد شــکراله بــه ش ش 

ــر  ــی و الغی ــدان متوف 55۹ فرزن
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی / 
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــه ن متوفی
ــم دارد واال  ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

گواهــی صــادر خواهــد شــد . 
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 

کاشــان
فاطمه حسین پور

آگهی ابالغ وقت رســیدگی
ــده کالســه 82/۹۶  ش 3۷  در خصــوص پرون
دادخواســتی  بختیــاری  فریــدون  خواهــان 
مبنــی بــر مطالبــه وجــه  بــه طرفیــت حســن 
وردی کــردی پــور تقدیــم نمــوده اســت . 
ــرای روز چهارشــنبه  مــورخ  وقــت رســیدگی ب
ــا  ــن و ب ــر تعیی ــاعت ۴/3۰ عص ۹۶/۰۴/2۱ س
ــده /  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه توجــه ب
ــدگان حســب تقاضــای خواهــان مراتــب  خوان
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــه و نســخه  ــن شــعبه مراجع ــه ای رســیدگی ب
ــد.  ــذ نمای ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ 
ــی  ــم مقتضــی اتخــاذ م ــی و تصمی شــده تلق

شــود. 
ــماره  ــع ش ــعبه 3۷ مجتم ــر ش ــس  دفت رئی

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــه ش س

دادنامه
ــه: ۱2۱   ــده: 2۱/۹۶ شــماره دادنام کالســه پرون

ــورخ: ۹۶/3/۱۶ م
حــل  شــورای   3۷ رسیدگی:شــعبه  مرجــع 

اصفهــان اختــالف 
ــش  ــدی دان ــب احم ــم زین ــان: ۱- خان خواه
گــر فرزنــد صفــر علــی آدرس: اصفهان،اتوبــان 
فرودگاه،روســتای هفتشــویه، کوچــه شــهید 
منــزل  اول،  طبقــه  فروغی،انتهــای کوچــه 

ــی ــای کاظم آق
2- آقــای آرمیــن احمــدی فرزنــد نــوروز علــی 
فرودگاه،روســتای  اصفهان،اتوبــان  آدرس: 
فروغی،انتهــای  شــهید  کوچــه  هفتشــویه، 

ــی ــای کاظم ــزل آق ــه اول، من ــه طبق کوچ
فرزنــد  آقایــی  مهــدی  آقــای  خوانــده: 
المــکان مجهــول  آدرس:  عبدالرســول 

میلیــون  دویســت  مبلــغ  خواســته:مطالبه 
ریــال بابــت اضافــه واریــزی بــه انضمــام کلیــه 
خســارات دادرســی و خســارت تأخیــر تأدیــه از 
تاریــخ تقدیــم دادخواســت الــی اجــرای حکــم
بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی 
را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 

ــد. ــی نمای رأی م
»قرار شورا«

در خصــوص دعــوی خانــم زینــب و آقــای 
ــای  ــت آق ــه طرفی ــدی ب ــردو احم ــن ه آرمی
ــغ  ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ــی ب ــدی آقای مه
اضافــه  بابــت  ریــال  میلیــون  دویســت 
خســارات  کلیــه  انضمــام  بــه  واریــزی 
ــخ  ــه از تاری ــر تأدی ــارت تأخی ــی و خس دادرس
ــا  ــم ب ــرای حک ــی اج ــت ال ــم دادخواس تقدی
ایــن توضیــح کــه خواهــان هــا در جلســه 
ــوان  ــر و عن ــه ۹۶/2/2۴ حاض ــی مورخ دادرس
داشــتند بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی 
خــودروی  یکدســتگاه   ۹5/۹/۱۶ مورخــه  در 
ســواری هیونــدا بــه مبلــغ یکصــد و ســی 
میلیــون تومــان از خوانــده خریــداری ولیکــن 
در پرداخــت ثمــن معاملــه اشــتباها مبلــغ 
یکصــد و پنجــاه میلیــون تومــان واریــز نمــوده 
ــغ  ــه مبل ــزی ب ــه واری ــتار اضاف ــال خواس و ح

ــده  ــان مــی باشــد. خوان ــون توم بیســت میلی
ــی  ــه دادرس ــی در جلس ــالغ قانون ــم اب علیرغ
حاضــر نگردیــده و  الیحــه ای نیــز ارســال 
ــت   ــوده اس ــی نن ــز معرف ــی نی ــوده و وکیل ننم
لــذا شــورا دعــوی خواهــان هــا علیــه خوانــده 
ــاده   ــه م ــتندا ب ــخیص مس ــت تش را وارد و ثاب
۱۹8 قانــون آییــن دادرســی مدنــی ومــواد 
5۱5و5۱۹و522 قانــون مزبــور و مواد ۱۰ و ۱83 
ــت  ــه  محکومی ــم ب ــی حک ــون مدن و 2۶5 قان
خوانــده بــه پرداخــت اصــل خواســته بــه 
ــت  ــال و پرداخ ــون ری ــت میلی ــزان دویس می
مبلــغ 5/۰5۰/۰۰۰ ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــی  ــر الصاق ــت تمب ــال باب ــغ ۱8۰/۰۰۰ ری و مبل
ــت  ــخ ۹۶/۱/۱۹ لغای ــر از تاری ــارت تأخی و خس
اجــرای حکــم طبــق شــاخص بانــک مرکــزی 
کــه محاســبه آن بــا اجــرای احــکام مدنــی می 
باشــد در حــق خواهــان هــا صــادر و اعــالم می 
ــت  ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ــد. رأی ص نمای
2۰  روز  ازتاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی در 
همیــن شــعبه و ســپس ظــرف 2۰ روز از تاریــخ 
ابــالغ قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم حقوقــی 

ــد.  ــی باش ــان م ــتان اصفه شهرس
اختــالف  قاضــی شــعبه 3۷شــورای حــل 

اصفهــان
سید محسن بنیمی

اخطار اجرایی
ــام  ــا  ن ــام: پوی ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش
خانوادگــی: قپانچــی نــام پــدر: ابوالفضــل 
المــکان  مجهــول  اقامــت:  محــل  نشــانی 
ــام  ــردار   ن ــه: نام:س ــوم ل ــخصات محک مش
عبدالنبــی   : پــدر  نــام  خانوادگی:مزارعــی 
فــرودگاه  اقامت:اتوبــان  محــل  نشــانی 

زمیــن ایــران  اتومبیــل  نمایشــگاه 
محکوم به:

 2۶ شــماره  رای  موجــب  بــه 
تاریخ۹۶/۱/2۶حــوزه3۷ شــورای حــل اختــالف 
شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافته اســت.

ــور در  ــت به:حض ــوم اس ــه محک ــوم علی محک
یــک دســتگاه  انتقــال ســند  و  دفترخانــه 
خــودروی ســواری مــزدا بــه شــماره انتظامــی 
ــه  ــران 53 در حــق محکــوم ل ۷58 س ۶۷ ای
ــه  ــده محکــوم علی ــر عه ــی ب ــم عشــر اجرای نی

مــی باشــد. 
مــاده 3۴ قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه 
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

مالــی نــدارد، صریحــا اعــالم نمایــد.
 دفتــر شــعبه3۷ مجتمــع شــماره ســه شــورای 

حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان
                                                                              

دادنامه
ــده: 22/۹۶ شــماره دادنامــه: ۱2۰   کالســه پرون

ــورخ: ۹۶/3/۱۶ م
حــل  شــورای   3۷ رسیدگی:شــعبه  مرجــع 
ــب  ــم زین ــان خواهــان: ۱- خان ــالف اصفه اخت
احمــدی دانــش گــر فرزنــد صفــر علــی آدرس: 
ــویه،  ــتای هفتش ــان فرودگاه،روس اصفهان،اتوب
ــه  ــه طبق ــای کوچ ــهید فروغی،انته ــه ش کوچ

ــی ــای کاظم ــزل آق اول، من
2- آقــای آرمیــن احمــدی فرزنــد نــوروز علــی 
فرودگاه،روســتای  اصفهان،اتوبــان  آدرس: 
فروغی،انتهــای  شــهید  کوچــه  هفتشــویه، 

ــی ــای کاظم ــزل آق ــه اول، من ــه طبق کوچ
فرزنــد  آقایــی  مهــدی  ۱-آقــای  خوانــده: 
ــای  ــول المکان2-آق ــول آدرس: مجه عبدالرس
مرتضــی شــمس آدرس: مجهــول المــکان 
ــول  ــی آدرس: مجه ــعود امام ــای مس 3- آق

ــکان الم
ــناد  ــل اس ــه تحوی ــدگان ب ــته:الزام خوان خواس
ــواری  ــودروی س ــتگاه خ ــک دس ــدارک ی و م
هیونــدا بــه شــماره شاســی ۷2۶32۶ و انتقــال 
ســند رســمی آن بــه انضمــام کلیــه خســارات 

ــه دویســت میلیــون ریــال دادرســی مقــوم ب
بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی 
را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 

ــد. ــی نمای رأی م
»قرار شورا«

در خصــوص دعــوی خانــم زینــب و آقــای 
ــان  ــت آقای ــه طرفی ــدی ب ــردو احم ــن ه آرمی
ــی و مرتضــی شــمس و مســعود  ــدی آقای مه
امامــی بــه خواســته الــزام خوانــدگان بــه 
دســتگاه  یــک  مــدارک  و  اســناد  تحویــل 
خــودروی ســواری هیونــدا بــه شــماره شاســی 
۷2۶32۶ و انتقــال ســند رســمی بــا ایــن 
توضیــح کــه خواهــان هــا در جلســه دادرســی 
ــتند  ــوان داش ــر و عن ــه ۹۶/2/2۴ حاض مورخ
کــه هــردو مالــک شــش دانــگ یــک دســتگاه 
ــه  ــند ک ــی باش ــدا م ــواری هیون ــودروی س خ
ــه  ــادی در مورخ ــه ع ــه نام ــب مبایع ــه موج ب
ــداری و  ــف اول خری ــده ردی ۹5/۹/۱۶ از خوان
خــودرو را در تاریــخ ۹5/۱۰/28 تحویــل گرفتــه 
ولیکــن خوانــده ردیــف اول صرفــا بیمــه نامــه 
ــوده و از  ــا نم ــان ه ــل خواه ــودرو را تحوی خ
ــل  ــامل ۱- اص ــه ش ــدارک ک ــایر م ــل س تحوی
کاردکــس 2- اصــل ســند فــروش خــودرو از 
کشــور وارد کننــده 3- اصــل نامــه دارایــی ۴- 
اصــل فیــش شــهرداری 5- اصــل گواهینامــه 
گمرکــی و رســید الکترونیکــی پروانــه گمرکــی 
ــل  ــود عم ــد خ ــه تعه ــد.امتناع و ب ــی باش م

ننمــوده اســت. ضمــن اینکــه خواهــان رذیــف 
دوم در ادامــه اظهــارات خــود عنوان داشــت که 
بنــا بــه اظهــارات شــهادت گــواه در شــعبه 23 
بازرســی دادســرای عمومــی و انقــالب اصفهان 
خــودرو بــه واســطه خوانــده ردیــف ســوم برای 
خوانــده ردیــف اول خریــداری نمــوده و مدارک 
ــی  ــف ســوم م ــده ردی ــزد خوان ــز ن خــودرو نی
ــی در  ــالغ قانون ــم اب ــدگان علیرغ ــد، خوان باش
جلســه دادرســی حاضــر نگردیــده و  الیحــه ای 
نیــز ارســال ننمــوده وکیلــی نیــز معرفــی ننــوده 
ــات  ــع اوراق و محتوی ــا جمی ــذا شــورا ب ــد  ل ان
پرونــده، تصــرف خواهــان هــا در مبیــع ،صــدور 
ــان  ــام احــدی از خواه ــه خــودرو بن ــه نام بیم
ــا  ــان ه ــن خواه ــا بی ــی م ــع ف ــوع بی ــا وق ه
ــا اســتعالم  ــه ب ــف اول و اینک ــده ردی ــا خوان ب
ــی و  ــرای عموم ــی دادس ــعبه 23 بازپرس از ش
ــارات گــواه )  انقــالب اصفهــان و مالحظــه اظه
ــع  ــوع بی ــد وق ــه مؤی ــی( ک ــای داوود محبت آق
فــی مــا بیــن خوانــده ردیــف اول بــا خوانــده 
ردیــف ســوم و تأییــد وجــود اســناد و مــدارک 
خــودرو در یــد خوانــده ردیــف ســوم می باشــد 
ــه اینکــه اذن در شــی  ــان نظــر ب ــا امع ــذا ب فل
اذن در لــوازم و لواحــق آن مــی باشــد لــذا 
شــورا دعــوی خواهــان هــا علیــه خوانــده 
ــواه در  ــارات گ ــه اظه ــا ب ــه بن ــوم ک ــف س ردی
یــد وی مــی باشــد را وارد و ثابــت تشــخیص 
مســتندا بــه مــاده  ۱۹8 قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی ومــواد  ۱۰ و 22۰ الــی 225، 238 و 
۱3۱2 قانــون مدنــی حکــم بــه  الــزام  خوانــده 
ــودروی  ــدارک خ ــل م ــه تحوی ــوم ب ــف س ردی
ــور 8۶۷۴۹5  ــه شــماره موت ــدا ب ســواری هیون
ــل  ــه۱- اص ــی ۷2۶32۶ ک ــماره شاس ــه ش و ب
ــودرو  ــروش خ ــند ف ــل س ــس 2- اص کاردک
ــی  ــه دارای ــل نام ــده 3- اص ــور وارد کنن از کش
اصــل   -5 شــهرداری  فیــش  اصــل   -۴
الکترونیکــی  رســید  و  گواهینامــه گمرکــی 
ــه گمرکــی مــی باشــد در حــق خواهــان  پروان
هــا صــادر و اعــالم مــی نمایــد و در خصــوص 
طــرح دعــوی علیــه خوانــدگان ردیــف اول 
ــون  ــاده 8۴ قان ــد ۴ م ــه بن ــتندا ب و دوم مس
ــی قــرار دعــوی خواهــان  آییــن دادرســی مدن
ــرددو در خصــوص  ــی گ ــالم م ــا صــادر و اع ه
دیگــر خواســته خواهــان هــا مبنــی بــر الــزام 
خوانــدگان بــه انتقــال ســند خــودرو بــا توجــه 
بــه اینکــه ســند خــودرو بــه صــورت کاردکســی 
و بــی نــام مــی باشــد، لــذا مســتندا بــه مــاده 
2 قانــون مزبــور قــرار اســتماع دعــوی خواهــان 
ــردد.  رأی صــادره  ــی گ ــالم م ــا صــادر و اع ه
غیابــی و ظــرف مهلــت 2۰  روز  ازتاریــخ ابــالغ 
ــپس  ــعبه و س ــن ش ــی در همی ــل واخواه قاب
ــد  ــل تجدی ــالغ قاب ــخ اب ــرف 2۰ روز از تاری ظ
نظــر در محاکــم حقوقــی شهرســتان اصفهــان 

مــی باشــد. 
اختــالف  قاضــی شــعبه 3۷شــورای حــل 

اصفهــان
سید محسن بنیمی

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: خــداداد  نــام 
ــانی  ــرا... نش ــدر: ام ــام پ ــک ن ــی: ل خانوادگ
ــکان مشــخصات  ــول الم ــت: مجه محــل اقام
نــام  نام:محمدحســین    لــه:  محکــوم 
ــانی  ــی  نش ــدر : عل ــام پ ــی ن خانوادگی:کرم
ــبز ــای س ــکاری فض ــتم ش ــل اقامت:هش مح
 3۹۰ شــماره  رای  موجــب  به:بــه  محکــوم 
حــل  شــورای  تاریخ۹5/8/2۴حــوزه3۷ 
اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
ــت  ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس یافت
ــت  ــال باب ــغ ۱۴8/۹۰۰/۰۰۰ ری ــت مبل به:پرداخ
ریــال   5/8۰۰/۰۰۰ مبلــغ  و  خواســته  اصــل 
هزینــه دادرســی و مبلــغ ۶۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت 
هزینــه نشــر آگهــی و ۷5/۰۰۰ ریــال بابــت 
تمبــر الصاقــی و خســارت تأخیــر تأدیــه از 
8۶/۶/5 الــی اجــرای حکــم در حــق محکــوم 
ــر عهــده محکــوم  ــه  و نیــم عشــر اجرایــی ب ل

ــد.  ــی باش ــه م علی
مــاده 3۴ قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه 
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
ــوم  ــتیفاء محک ــم و اس ــرای حک ــه اج ــد ک کن
بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، 
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع 
دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
 کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــالم

 نماید.
 دفتــر شــعبه3۷ مجتمــع شــماره ســه شــورای 

حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

 آگهی ابالغ وقت رســیدگی 
و مفاد دادخواســت و ضمائم به 

بــه  موجــودی  معصومــه  درخواســت کننــده 
ــن وســیله  نشــانی کاشــان خواســته طــالق بدی
بــه آقــای ابوالفضــل آهنگرچــی ابــالغ مــی 
ــتی  ــودی دادخواس ــه موج ــم معصوم ــردد خان گ
بــه طرفیــت شــما بخواســته بــاال تقدیــم داشــته 
کــه تحــت کالســه ۹5۱2۱۱ حقوقــی ثبــت و بــرای 
روز ۹۶/۴/2۷ ســاعت ۹ وقــت رســیدگی تعییــن 
ــما  ــودن ش ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــده ب ش
و دســتور دادگاه بــه تجویــز مــاده ۷3 قانــون 
آئیــن دادرســی مراتــب یــک نوبــت متوالــی 
ــی  ــی م ــار آگه ــر االنتش ــد کثی ــی از جرای در یک
گــردد تــا خوانــده جهــت اســتماع شــهادت 
ــه  ــدت ۱۰ روز ب ــرف م ــی داور ظ ــهود و معرف ش
ایــن دفتــر مراجعــه و در وقــت مقــرر بــاال 
جهــت  خانــواده کاشــان  دادگاه   3 شــعبه  در 
 رســیدگی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد

 نمود . 
مدیر دفتر شــعبه سوم دادگاه خانواده کاشان 

قاسمی
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توپ و تور
 بیانیه فدراسیون فوتبال 

پیش از دیدار با ازبکستان
ــدن  ــک ش ــا نزدی ــال ب ــیون فوتب ــی فدراس ــط عموم رواب
ــتان  ــران و ازبکس ــاس ای ــدار حس ــزاری دی ــان برگ ــه زم ب
بیانیــه ای صــادر کــرده اســت. در ایــن بیانیــه آمــده اســت: 
آمدیــم از کجــا تــا کجــا؟ از پنجشــنبه 11 شــهریور 95 
ــز  ــب خاطره انگی ــار 96، از آن ش ــای به ــین روزه ــا واپس ت
پیــروزی در برابــر قطــر در نخســتین گام مرحلــه نهایــی تــا 
ــه  ــی، آنچــه فاصل ــدار و آقای ــداوم افتخــار و اقت امــروز و ت
میــان ایــن روز و شــب های متمــادی را پــر می کنــد 
لطــف و همراهــی مــردم عزیــز میهنمــان در حمایــت 
ــه  ــم. در هم ــار می کنی ــه آن افتخ ــه ب ــت ک ــی اس از تیم
هــواداران  سرنوشت ســاز،  و  حســاس  روزهــای  ایــن 
تیــم ملــی در ورزشــگاه آزادی فراتــر از رنگ هــا بــرای 
موفقیــت تیــم ملــی نقــش اساســی ایفــا کردنــد و تصاویــر 
ــوش  ــت فرام ــاندند. کیس ــت رس ــه ثب ــزی را ب خاطره انگی
کنــد آن ســیل خروشــان حضــور حامیــان تیــم ملــی را در 

ــر؟  ــازی قط ــته و در ب ــال گذش ــهریور س 11 ش
چــه کســی حماســه 20 مهــر و بــازی ایــران و کــره جنوبــی 
ــن در  ــران و چی ــاز ای ــدار خاطره س ــرد؟ دی ــاد می ب را از ی
8 فروردیــن امســال را مگــر می تــوان تــا ســال ها از 
ــرد؟ صحنه هــای جــوش و خــروش مــرد محبــوب  ــاد ب ی
شــاگردان  تــاب  و  تــب  و  زمیــن  کنــار  در  پرتغالــی، 
ــرد؟  ــن دور ک ــوان از ذه ــان می ت ــه زم ــش را چ متعصب
ــز  ــق شــب خاطره انگی ــر و در آســتانه خل ــار دیگ ــروز، ب ام
ــرق  ــرزرق و ب ــی پ ــای آفتاب ــن روزه ــه ویتری ــری ب دیگ
در  لحظه هــا  گرفته ایــم.  قــرار  کشــورمان  فوتبــال 
 21:15 ســاعت  بیایــد،  فــردا کــه  و  هســتند  حرکــت 
ــکوهای  ــردن س ــرای پرک ــراری ب ــت. ق ــاره ماس ــرار دوب ق
شــبی  ثبــت  بــرای  پایتخــت،  پرخاطــره   ورزشــگاه 

پرطلوع. فدراسیون فوتبال

 110 خبرنگار ژاپنی 
به ایران سفر می کنند

ــا 110 نفــر بــرای پوشــش  خبرنــگاران و عکاســان ژاپنــی ب
ــم  ــرد. تی ــد ک ــفر خواهن ــران س ــه ته ــراق ب ــر ع ــدار براب دی
ــه مصــاف  ــن روز سه شــنبه در ورزشــگاه آزادی ب ــی ژاپ مل
تیــم ملــی عــراق خواهــد رفــت تا هشــتمین دیــدار خــود را 

در مســابقات مقدماتــی جــام جهانــی برگــزار کنــد. 
ژاپنی هــا بــا یــک بــازی کمتــر نســبت بــه اســترالیا 
ــر  ــل تفاضــل گل بهت ــه دلی ــاز و ب ــا 16 امتی و عربســتان ب
ــروزی  ــب پی ــا کس ــتند و ب ــود هس ــروه خ ــین گ صدرنش
ــی  ــه جــام جهان ــود خــود را ب ــدار، مســیر صع ــن دی در ای
هموارتــر خواهنــد کــرد. بــه همیــن دلیــل فدراســیون 
فوتبــال ژاپــن بــرای پوشــش ایــن بــازی تــدارک ویــژه ای 
اندیشــیده اســت. 110 خبرنــگار و عــکاس ژاپنــی بــه 
ــد  ــه ایــران ســفر خواهن همــراه تیــم ملــی ایــن کشــور، ب
ــا را از  ــاز ژاپنی ه ــاس و سرنوشت س ــدار حس ــا دی ــرد ت ک
نزدیــک پوشــش دهنــد. همچنیــن ابــزار و وســایل جدیــد 
ــه  ــن کشــور ب ــال ای ــه ای از ســوی فدراســیون فوتب و حرف
ــه  ــازی ب ــده ایــن ب ــا پوشــش زن ایــران فرســتاده شــده ت
بهتریــن شــکل و بــدون مشــکل انجــام شــود. ایــن دیــدار 
ــه  ــی و ب ــتگردی تهران ــگاه دس ــاعت 16:55 در ورزش از س

ــی ــر ورزش ــود. خب ــزار می ش ــراق برگ ــی ع میزبان

 الکساندر نوری، تماشاگر ویژه 
ایران و ازبکستان

ســرمربی ایرانی االصــل برمــن آلمــان بــرای تماشــای 
ــد.  ــران ســفر می کن ــه ته ــر ازبکســتان ب ــران براب ــدار ای دی
الکســاندر نــوری بــا ســفر بــه ایــران دیــدار دو تیــم ایــران و 
ازبکســتان در مقدماتــی مســابقات جــام جهانــی 2018 را از 

نزدیــک تماشــا خواهــد کــرد. 
این دیدار روز دوشــنبه از ســاعت 21:15 در ورزشــگاه آزادی 
برگــزار می شــود و تیــم ملــی در صــورت کســب پیــروزی 
ــی  ــام جهان ــابقات ج ــه مس ــود را ب ــود خ ــد صع می توان
نهایــی کنــد. نــوری در فصــل گذشــته از اواســط نیم فصــل 
اول، ســرمربی وردربرمــن در بونــدس لیــگا شــد و توانســت 

بــا ایــن تیــم نتایــج خوبــی کســب کنــد. 
نتایــج نــوری در برمــن باعــث شــد قــرارداد او تمدیــد شــود 
و حــاال ایــن مربــی ایرانی-آلمانــی ترجیــح داده بــا ســفر 
بــه ایــران دیــدار حســاس تیــم ملــی در مســابقات جــام 
ــب  ــوری یکشنبه ش ــد. ن ــا کن ــک تماش ــی را از نزدی جهان
ــا یکــی  ــرد ت ــد ک ــران ســفر خواه ــه ای ــس از ســال ها ب پ
از میهمانــان جشــن صعــود احتمالــی تیــم ملــی بــه 

ــی 2018 روســیه باشــد. نــود مســابقات جــام جهان

 قلعه نویی هنوز لیست خرید 
نداده است

بازیکنــان  لیســت  هنــوز  ذوب آهــن  تیــم  ســرمربی 
مدنظــرش را بــه باشــگاه ارائــه نــداده اســت. از روزی کــه 
ــن  ــم ذوب آه ــرمربی تی ــوان س ــه عن ــی ب ــر قلعه نوی امی
منصــوب و مشــغول بــه کار شــد، شــایعاتی دربــاره حضــور 
برخــی بازیکنــان در باشــگاه اصفهانــی در فضــای مجــازی 
بــه وجــود آمــد. ایــن در حالــی اســت کــه قلعه نویــی هنــوز 
لیســت بازیکنــان مدنظــر خــود را بــرای لیــگ هفدهــم بــه 
ــر ایــن  مدیــران باشــگاه ذوب آهــن ارائــه نکــرده اســت. ب
ــن  ــان در ذوب آه ــاره حضورش ــه درب ــی ک ــاس نام های اس
ــت  ــرار اس ــن ق ــوده؛ همچنی ــی ب ــده، گمانه زن ــت ش صحب
قلعه نویــی طــی روزهــای آینــده، لیســت بازیکنــان مدنظرش 
را بــه باشــگاه اعــام کــرده و مدیــران بــرای جــذب 

ــد. ورزش 3 ــدام کنن ــان اق بازیکن

 معرفی دو دستیار گل محمدی 
در تراکتورسازی

دو دســتیار یحیــی گل محمــدی در تیــم تراکتورســازی 
ــراوان  ــای ف ــس از حــرف و حدیث ه  مشــخص شــدند. پ
ــرای  ــدی دو دســتیار خــود را ب ــی گل محم ســرانجام یحی
ــن اســاس  ــر ای ــرد. ب حضــور در تراکتورســازی انتخــاب ک
جــواد منافــی مربــی ســابق پرســپولیس و مظاهــر 
ــراه  ــرز هم ــین الب ــه در اکس ــاز ک ــی بدنس ــور مرب رحیم پ
گل محمــدی بــود، دو دســتیار ایــن مربــی در تراکتورســازی 

ــود.  ــد ب خواهن
ــرار اســت یکــی از دســتیاران گل محمــدی از  ــن ق همچنی

ــان بومــی انتخــاب شــود.  بیــن مربی
پیش بینــی می شــود تــا پیــش از شــروع تمرینــات     

کادر فنــی تراکتورســازی تکمیــل شــود. ایســنا

کوتاه اخبار 
رئیس فدراسیون بسکتبال ایران:

 جوان گرایی در تیم ملی را 
ادامه دادیم

ــی  ــت: جوان گرای ــران گف ــس فدراســیون بســکتبال ای رئی
را کــه در تیــم ملــی آغــاز کــرده بودیــم، ادامــه می دهیــم. 
ــاره شــرایط تیــم ملــی بزرگســاالن  محمــود مشــحون درب
ــی بســکتبال بزرگســاالن  ــم مل ــرد: تی ــار ک ــان اظه و جوان
ــژه ای کــه در برنامــه اش  ــی وی ــا همــان جوان گرای ــران ب ای
داشــت، کارش را ادامــه می دهــد و اکنــون نیــز بــا نفــرات 
ــت  ــی تورنمن ــی راه ــر حاتم ــر نظ ــش زی ــاده و جوان آم
چیــن شــده اســت. هــدف کادر فنــی در ایــن اردو و ســفر 
ــا آن هــا  ــود ت ــان جــوان ب ــه بازیکن چیــن، فرصــت دادن ب
ــارزه  ــدان مب ــد و در می ــان دهن ــان را نش ــد خودش بتوانن
محــک بخورنــد. کار خــروج از کشــور دو بازیکــن هــم هنوز 
ــه زودی  ــز ب ــرات نی ــن نف ــاءهللا ای ــده و ان ش ــت نش درس
راهــی چیــن خواهنــد شــد. رئیــس فدراســیون بســکتبال 
دربــاره جوان گرایــی در تیــم ملــی بزرگســاالن گفــت: ایــن 
راه از ســال گذشــته آغــاز شــده و مــا همچنــان آن را ادامــه 
بازیکنــان جــوان   می دهیــم. هــدف هــم دیده شــدن 
ــه پتانسیلشــان  ــا ارائ ــا ب ــه آن هاســت ت و فرصــت دادن ب
ــا  باعــث رشــد بســکتبال کشــور شــوند. تیــم امیــد هــم ب
تورنمنت هــای  نفــرات جــوان تشــکیل می شــود و در 
پیــش  رو شــرکت خواهــد کــرد. او در پاســخ بــه این ســؤال 
ــی  ــه انتقادات ــد ک ــم امی ــان تی کــه نحــوه دعــوت از بازیکن
نیــز بــه آن هــا شــد چطــور بــود، گفــت: انتقــاد بایــد باشــد؛ 
ــز  چــرا کــه باعــث رشــد می شــود و مــن و فدراســیون نی
همیشــه انتقادپذیــر بوده ایــم. هــدف مــا ایــن اســت کــه 
ــا و  ــه بسکتبالیســت ها مهی ــرای هم شــرایط مناســب را ب

ــم. ایســنا احترامشــان را حفــظ کنی

اختالف مس و دبیری باال گرفت
باشــگاه مــس بــا بازگشــت ســه بازیکــن بــه تیــم 
ــن  ــاره موضــوع انحــال ای ــا دوب دبیــری مخالفــت کــرد ت
تیــم مطــرح شــود. تیــم فوتســال دبیــری تبریــز پــس از 
پادرمیانــی فدراســیون فوتبــال و پیگیری هــای مهــدی تــاج 
ــاره از  ــش را دوب ــرد و فعالیت ــد نظــر ک ــم داری تجدی در تی
ســر گرفــت؛ امــا در ایــن میــان مســئوالن باشــگاه بــا یــک 
مشــکل اساســی روبــه رو بودنــد و آن، کــوچ ســتاره ها بــه 
تیــم رقیــب بــود. حمیــد احمــدی، فرهــاد فخیــم و علیرضا 
عســکری، بــا اعــام انحــال تیــم دبیــری تبریز بــا دریافت 
رضایتنامــه بــه تیــم مــس ســونگون پیوســتند و اکنــون بــا 
ــه لیــگ فوتســال،  مســئوالن باشــگاه  بازگشــت دبیــری ب
ــری  ــن دبی ــتند. فرزی ــا هس ــدن آن ه ــال بازگردان ــه دنب ب
ــا پنجشــنبه  ــت: م ــری، گف ــم فوتســال دبی سرپرســت تی
ــرای  ــن ب ــرکت  هافم ــل ش ــر عام ــا مدی ــته ب ــه گذش هفت
ــه  ــدس حمیدی ــتیم و مهن ــه داش ــم جلس ــری تی اسپانس
ــی  ــرای قهرمان ــم را ب ــه تی ــی ک ــا در صورت ــرد تنه ــام ک اع
ــا  ــد؛ ام ــد ش ــی خواه ــت مال ــه حمای ــر ب ــم، حاض ببندی
ــی تیــم را از  ــان اصل ــا ایــن شــرایط اگــر نتوانیــم بازیکن ب
مــس برگردانیــم، قهرمانــی کــه هیــچ، بایــد بــرای نیفتــادن 

ــم. خبــر فارســی بجنگی

 دروازه بان های تیم ملی 
منتظر تصمیم بیرانوند

مختلــف  تیم هــای  از  ایــران  ملــی  تیــم  دروازه بانــان 
باشــگاهی پیشــنهاد دارنــد. محمدرضــا اخبــاری، دروازه بــان 
فصــل گذشــته تراکتورســازی تبریــز، بــرای تمدیــد قــرارداد 
ــایپا را  ــران س ــت مدی ــد رضای ــگاه بای ــن باش ــا ای ــود ب خ
جلــب کنــد. اخبــاری بــرای گذرانــدن دوران ســربازی 
بــه تراکتورســازی آمــده بــود و بــا توجــه بــه اتمــام 
ســربازی اش و پایــان یافتــن قــرارداد قرضــی خــود بایــد 
ــه فصــل  ــه در میان ــردد؛ ســایپایی ک ــم ســایپا بازگ ــه تی ب
ــم  ــر تی ــان دیگ ــک، دروازه ب ــد ل ــر حام ــگ برت گذشــته لی
ملــی، را بــه خدمــت گرفــت. اخبــاری همچنیــن در لیســت 
خریــد امیــر قلعه نویــی، ســرمربی ذوب آهــن هم قــرار دارد 
ــی اش در جمــع ذوبی هــا ســبب شــود  ــا حضــور احتمال ت
ــن تیــم مــردد  ــدن در ای ــاره مان ــز درب رشــید مظاهــری نی
بمانــد. هیــچ یــک از گلرهــای تیــم ملــی نمی خواهنــد در 
فصــل منتهــی بــه جــام جهانــی نیمکت نشــین بشــوند تــا 
از لیســت کارلــوس کــی روش بیــرون بماننــد. بــه همیــن 
دلیــل نمی خواهنــد طعــم رقابــت در تیــم ملــی را در 
باشــگاه نیــز تجربــه کننــد. بــر همیــن اســاس بــه احتمــال 
ــک  ــوش در ی ــان ملی پ ــت دو دروازه ب ــاهد رقاب ــاد ش زی
ــان  ــود. تصمیــم هــر یــک از دروازه بان باشــگاه نخواهیــم ب
تیــم ملــی در گــرو تصمیــم علیرضــا بیرانوند اســت. شــماره 
یــک تیــم ملــی می خواهــد بــه هــر قیمــت ممکــن لژیونــر 
شــود تــا شــانس خــود را بــرای حضــور در اروپــا بســنجد. 
اروپایــی،  تیم هــای  بــه  بیرانونــد  انتقــال  صــورت  در 
ــم  ــای تی ــره گلره ــی در دای ــای بزرگ ــاهد جابه جایی ه ش
ملــی خواهیــم بــود؛ چــرا کــه پرسپولیســی ها ســراغ 
ــان  ــری، دروازه ب ــید مظاه ــود رش ــه خ ــن گزین جدی تری

ذوب آهــن، می رونــد. مهــر

دبیر فدراسیون گلف منصوب شد
گزینــه پیشــنهادی رئیــس فدراســیون گلــف بــرای دبیــری 
ــر  ــا ب ــه ایــن ســمت منصــوب شــد. بن ایــن فدراســیون ب
ــف  ــیون گل ــس فدراس ــعیدی رئی ــکاوس س ــنهاد کی پیش
ــدون  ــر ورزش، فری ــلطانی فر وزی ــعود س ــم مس ــا حک و ب
یوسف شــاهی بــه عنــوان دبیــر فدراســیون منصــوب 
ــیون  ــر فدراس ــرای دبی ــر ورزش ب ــم وزی ــن حک ــد. مت ش
ــد  ــا اســتعانت از خداون ــن شــرح اســت: »ب ــه ای ــف ب گل
ــه اســتناد مــاده 8 اساســنامه فدراســیون های  متعــال و ب
ورزشــی آماتــوری، بــه موجــب ایــن حکــم بــه عنــوان دبیــر 
فدراســیون گلــف منصــوب می شــوید تــا بــر اســاس مفــاد 
مــاده 1۳ اساســنامه مزبــور، بــرای انجــام وظایــف محولــه 
ــه  ــت ب ــی را در راه خدم ــق جنابعال ــد. توفی ــدام نمایی اق
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران و اعتــای ورزش 

ــم.« ــد متعــال خواهان کشــور از خداون
ــگاه  ــت پای ــن مدیری ــدون یوسف شــاهی پیــش از ای  فری
ــت  ــت اداره تربی ــهر، ریاس ــتان بوش ــی اس ورزش قهرمان
بدنــی شهرســتان دیــر، ریاســت اداره تربیــت بدنــی 
ــی  ــر ارزیاب ــدر ترکمــن و ریاســت گــروه دفت شهرســتان بن
و نظــارت دفتــر برنامه ریــزی آمــوزش وزارت ورزش و 

گلــف ــت. فدراســیون  ــته اس ــده داش ــر عه ــان را ب جوان
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فوتبــال  ملــی  تیــم  سرنوشت ســاز  روز 
ــا  ــد ت ــه می توان ــید؛ روزی ک ــران فرارس ای

باشــد.  خاطره انگیــز  ســال ها 
ــه  ــا رســیدن ب ــران ت ــال ای ــی فوتب ــم مل تی
جــام جهانــی، تنهــا یــک گام دیگــر فاصلــه 

دارد. 
ــد  ــتان می توان ــت ازبکس ــا شکس ــران ب ای
بــرای دومیــن دوره متوالــی و پنجمیــن 
 بــار در تاریــخ بــه جــام جهانــی صعــود 

کند. 
ــا لشــکری از بازیکنــان  تیــم ملــی ایــران ب
ــام  ــه ن ــته، ب ــی ای کارکش ــراز اول و مرب ط
کارلــوس کــی روش، امیــدوار اســت جشــن 
صعــود را خیلــی زود و پیــش از اتمــام 
بازی هــای دور برگشــت در ایــران برپــا 

ــد.  کن
ــل  ــران مقاب ــروز ای ــدار ام ــد دی ــدون تردی ب
ــر  ــران منج ــود ای ــه صع ــر ب ــتان اگ ازبکس
شــود، یکــی از خاطره ســازترین بازی هــای 

ــد. ــد ش ــران خواه ــر ای ــال های اخی س
ایــن  حســاس  دیــدار  ایــن  در  ایــران 
شــانس را دارد تــا بــه عنــوان دومیــن تیــم 
ــه جــام  ــود خــود را ب ــل، صع ــس از برزی پ

ــد. ــی کن ــی نهای جهان

 راه صعود
ــی  ــه گروه ــای مرحل ــدول A رقابت ه در ج
ایــران بــا 17 امتیــاز و بــدون گل خــورده در 

صــدر گــروه جــا خــوش کــرده اســت. 
و  امتیــاز   1۳ بــا  جنوبــی  کــره  تیــم 
ازبکســتان بــا 12 امتیــاز پــس از ایــران 

هســتند.  صعــود  بــه  امیــدوار 

ماننــد گذشــته دو تیــم اول گــروه بــه 
صــورت مســتقیم بــه جــام جهانــی صعــود 
می کننــد و تیــم ســوم راهــی پلی آفــی 

ــد.  ــد ش ــخت خواه س
ایــران در صــورت بــرد کار را تمــام خواهــد و 

مســتقیم صعــود خواهــد کــرد. 
ــدازه ای  ــا ان ــود را ت ــران راه صع ــت ای باخ
ــود  ــاوی، صع ــرد و تس ــد ک ــده خواه پیچی
ــر  ــه تأخی ــدی ب ــای بع ــا بازی ه ــران را ت ای

ــت.  ــد انداخ خواه
داریــم  کــی روش  از  شــناختی کــه  بــا 
بــه هیــچ عنــوان کار  او  می دانیــم کــه 
صعــود را بــه امــا و اگــر واگــذار نخواهــد کرد 
ــد  ــش می خواه ــود از تیم ــام وج ــا تم و ب
کــه در تهــران جشــن صعــود را برپــا کننــد؛ 
ــه نظــر  ــه ب ــل هــم این گون ــن دلی ــه همی ب
ترکیبــی  بــا  ملــی  تیــم  می رســد کــه 
هجومــی از همــان ابتــدا، عرصــه را بــه 

ازبک هــا تنــگ کنــد. 
نقشــه های  همیشــه  کــی روش  البتــه 
ماننــد  کــه  دارد  ســر  در  پیچیــده ای 
شــطرنج بازی ماهــر گام بــه گام آن هــا را در 

می گــذارد. اجــرا  بــه  زمیــن 
 نقشه های کی روش، پالن یک

احتمــال اول ایــن اســت کــه کــی روش 
بــازی را بــا ۳ فــوروارد و سیســتم 4-۳-۳ 
شــروع کنــد تــا بــا پــرس از زمیــن حریــف 

ــد.  در همــان نیمــه اول کار را تمــام کن
اگــر ایــران بخواهــد بــا ایــن سیســتم بــازی 
اختیــار  در  را  زیــادی   کنــد، گزینه هــای 

از  آزمــون   – طارمــی  خــوب  زوج  دارد؛ 
خواهنــد  بــازی  محتمــل  گزینه هــای 
بــود کــه احتمــاال در کنــار خــود کریــم 
انصاری فــرد یــا جهانبخــش یــا حتــی 
گوچــی بــه عنــوان نفــر ســوم خــط آتــش 

داد. را تشــکیل خواهنــد  ایــران 
 نقشه های کی روش، پالن دوم

تیــم ازبکســتان تیــم بــا تجربــه ای اســت؛ 
ــم  ــن تی ــف ای ــه ضع ــن نقط ــا بزرگ تری ام

ــان اســت.  ــاد بازیکن ســن زی
اگــر ازبک هــا بخواهنــد از همــان ابتــدا 
ــه  ــه خــود ب ــا تجرب ــان ب ــا ترکیــب بازیکن ب
ــد، ایــن احتمــال وجــود  ــا بگذارن میــدان پ
ــتفاده  ــا اس ــران ب ــوان ای ــم ج ــه تی دارد ک
ــه اول را  ــام نیم ــرعتی، تم ــان س از بازیکن

 بــه خســته کــردن بازیکنــان ازبکســتان
بگذرانــد. بــا ایــن شــیوه، ایــران نیمــه اول را 
بــا دو مهاجــم دونــده و درگیــر و نیمــه دوم 
را بــا ۳ مهاجــم تازه نفــس شــروع خواهــد 
کــرد. بــرای ایــن تاکتیــک ایــران می توانــد 
ــون - جهانبخــش  ــه اول از زوج آزم در نیم
ــه دوم  ــد و در نیم ــی اســتفاده کن ــا طارم ی
انصاری فــرد  کریــم  کــردن  اضافــه   بــا 
ــن  ــته را در زمی ــف خس ــژاد حری و قوچان ن

خــود اســیر کنــد. 
تنهــا  پــان  دو  ایــن  مطمئنــا  البتــه 
شکســت  بــرای  کــی روش  حربه هــای 
ازبک هــا نخواهــد بــود و او ماننــد همیشــه 
بــا بــرگ برنده هــای خــود همــه را غافلگیــر 

ــرد. ــد ک خواه

همه یکصدا برای ایران

پیش به سوی جام جهانی

ــال  ــخ فوتب ــال تاری ــن انتق ــر جنجالی تری ــت اگ ــراه نیس ــر بی پ
بــه  پرســپولیس  از  مهــدی  هاشمی نســب  انتقــال  را  ایــران 
اســتقال بدانیــم. قبــل از او انتقــال شــاهرخ بیانــی از اســتقال 
ــه پرســپولیس  ــدزاده ب ــه پرســپولیس و پیوســتن احمدرضاعاب ب
پــس از ســه ســال بــازی در اســتقال، بازتــاب زیــادی در جامعــه 
فوتبالــی داشــت؛ امــا آنچــه انتقــال  هاشمی نســب را جنجالی تــر 
از آن دو انتقــال می کــرد، چهــره  ویــژه  او در دربی هــای پایتخــت 
بلکــه  نبــود؛  معمولــی  بازیکــن  یــک  هاشمی نســب،  بــود.  
ــرای  ــدا ب ــه از ابت ــی ک ــج درب ــه در پن ــود ک ــتاره ب ــوق س ــک ف ی
ــود.  ــه ثمــر رســانده ب ــه میــدان رفتــه، چهــار گل ب پرســپولیس ب
ــرد. ســه گل  ــازی می ک ــاع ب ــه در پســت دف ــی ک آن هــم در حال
 بــا ضربــه  ســر و یــک گل از روی نقطــه پنالتــی در دربی هــا

 هاشمی نســب را تبدیــل بــه دومیــن بازیکــن محبوب پرســپولیس 
پــس از عابــدزاده کــرده بــود. بنابرایــن انتقــال او بــه اردوی رقیــب 

شــگفت انگیزترین و شــوکه کننده ترین خبــری بــود کــه یــک 
ــت  ــواداری اش می توانس ــر ه ــول عم ــپولیس در ط ــوادار پرس ه
بــا آن مواجــه شــود. رامیــن رضاییــان از جهاتــی شــبیه بــه 
 هاشمی نســب اســت؛ امــا او آن شــخصیت محکــم و عصیانگــر 
هاشمی نســب را نــدارد.  هاشمی نســب آنقــدر مغــرور و قــوی 
ــتقال را  ــه اس ــش ب ــیه های رفتن ــام حاش ــد تم ــه بتوان ــود ک ب
تحمــل کنــد و زیــر آن همــه فشــار کمــر خــم نکنــد؛ امــا رضاییــان 
ــازی  ــی ب ــدارد. از طرف ــن وجــه شــخصیتی  هاشمی نســب را ن ای
کــردن در تیمــی کم طرفــدار بــرای او ســخت اســت و بعید نیســت 
در دلــش وسوســه شــده باشــد کــه ســکوهای آبــی را مــال خــود 
کنــد. رضاییــان همیشــه دوســت داشــته در اروپــا بــازی کنــد؛ او 
تمــام ســعی خــود را در این بــاره انجــام خواهــد داد؛ امــا اگــر در 
ایــن راه موفــق نشــود، بعیــد نیســت بــه اســتقال بپیونــدد تــا از 
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ــی ایــن تیــم  ــژه پــارس جنوب ــر عامــل منطقــه وی ــا اعــام مدی ب
بازی هــای خــود در لیــگ برتــر را در شهرســتان جــم برگــزار 
ــر  ــگ برت ــه لی ــم ب ــی ج ــارس جنوب ــود پ ــس از صع ــد. پ می کن
نامناســب  ایــن تیــم، شــرایط  اصلی تریــن نگرانــی دربــاره 
ورزشــگاه تختــی جــم بــود. بــر اســاس اعــام ســازمان لیــگ این 
ــر را نداشــت  ــگ برت ــی از مســابقات لی  ورزشــگاه شــرایط میزبان
ــازی  ــم و بازس ــی ترمی ــی در پ ــارس جنوب ــئوالن پ ــاال مس و ح
ــر  ــگ برت ــی از لی ــاده میزبان ــا آن را آم ــن ورزشــگاه هســتند ت ای
کننــد. در ایــن شــرایط، امــا همچنــان شــایعاتی دربــاره میزبانــی 
پــارس جنوبــی خــارج از شهرســتان جــم وجــود دارد کــه مدیــر 
عامــل منطقــه ویــژه پــارس جنوبــی ایــن موضــوع را تکذیــب کرد. 
ــت  ــر کش ــا زی ــگاه م ــن ورزش ــت: »چم ــاره گف ــفی در این ب یوس
ــم.  ــم می کنی ــم ترمی ــگاه را ه ــور ورزش ــکوربورد و ن ــت و اس اس
ــتان  ــان از شهرس ــام بازی هایم ــرای انج ــت ب ــن نیس ــا ممک اص

ــف نشــده  ــا تعری ــرای م ــزی ب ــن چی جــم خــارج شــویم و چنی
اســت.« گفتنــی اســت ایــن تیــم پــس از جذب محســن فــروزان 
موفــق شــده محمــد طیبــی، کاپیتــان اســتقال خوزســتان را بــه 
ــواز در  ــای اه ــی آبی ه ــع بهبهان ــد. مداف ــه کن ــود اضاف ــع خ جم
مســابقات آســیایی، بازی هــای خوبــی از خــود بــه نمایــش 
ــت  ــور داش ــیا حض ــان آس ــن مدافع ــع برتری ــت و در جم  گذاش
و درحالــی کــه اطرافیــان ایــن بازیکــن مدعــی بودنــد او از االهلــی 
قطــر، ســپاهان و فــوالد خوزســتان پیشــنهاد دارد، در نهایــت 
ــارس  ــرده پ ــازه صعودک ــم ت ــود را در تی ــال خ ــح داد فوتب ترجی
جنوبــی جــم ادامــه بدهــد و بــه حضــور 5 ســاله اش در اســتقال 
خوزســتان پایــان داد. کاپیتــان فصــل قبــل اســتقال خوزســتان 
مطمئنــا یکــی از ســتون های اصلــی ایــن تیــم بوشــهری در لیــگ 
ــه  ــد و شــاید حضــورش در بوشــهر ب ــه حســاب می آی هفدهــم ب

ایــن تیــم کمــک زیــادی کنــد. نــود

،،
ایــران  امــروز  دیــدار  تردیــد  بــدون 
مقابــل ازبکســتان اگــر بــه صعــود 
از  یکــی  شــود،  منجــر  ایــران 
خاطره ســازترین بازی هــای ســال های 

شــد خواهــد  ایــران  اخیــر 

ورزش

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

ــال  ــان در س ــان جه ــتان )قهرم ــال صربس ــم والیب تی
ــن  ــه میانگی ــود ک ــت خ ــان بلندقام ــا جوان ــته( ب گذش
ســنی آن هــا بــه 25 ســال می رســد، بــا نظمــی خــاص 
ــمین  ــران را در شش ــم ای ــده ، تی ــی حساب ش و آرامش
راه  و  داد  شکســت   1 بــر   ۳ جهانــی  لیــگ  بــازی 
 رســیدن بــه تکــرار قهرمانــی ســال قبــل خــود را همــوار 

کرد. 
ــچ  ــی همچــون اوروس کواچووی ــا بازیکنان صربســتان ب
بــا 2/50 متــر قــد، مارکوپــودراس کانیــن در کنــار 
ــه  ــوری ب ــیناک و پاس ــی س ــچ، ل ــچ، کواکووی مارکوایوی
نــام جوکــی کــه در تیــم میــان ایتالیــا بــازی می کنــد 
ــا ارزش  ــنات ب ــه از محس ــد دارد ک ــانتیمتر ق و 197 س
ــای  ــره تیم ه ــد، در زم ــاب می آی ــه حس ــور ب ــن پاس ای
برتــر و تــاپ والیبــال اروپــا و جهــان بــه شــمار می آیــد 
ــان خــوش قــد و قامتــی کــه از شــرایط  ــا بازیکن کــه ب
ــاع  ــور، دف ــاع روی ت ــه و دف ــی در حمل مناســب فیزیک
ــمین  ــد، در شش ــرویس برخوردارن ــن و س ــل زمی داخ
بــازی لیــگ برتــر مقابــل ایــران ظاهــر شــد و در ســطح 
قابــل قبــول در ســرویس های پرشــی بــا ریســک بــاال 
و ســرعتی نزدیــک بــه 120 کیلومتــر، عرصــه را بــر تیــم 
خســته و بی برنامــه ایــران تنــگ کــرد تــا درنهایــت بــه 
برتــری ۳ بــر 1 دســت پیــدا کنــد. ضمــن اینکــه بــرگ 
ــه  ــش و هوشــمندی ب ــا دان ــی ب ــم مرب ــن تی ــده ای برن
ــه  ــت دیرین ــدوره و دوس ــه هم ــت ک ــوالی اس ــام نیک ن
کوالکوویــچ محســوب می شــود و بــا آشــنایی بــا شــیوه 
کار تاکتیکــی ایگورکواکوویــچ، تمامــی نقشــه های از 
پیــش تنظیمــی ســرمربی تیــم کشــورمان را نقــش بــر 

ــرد. آب ک
 پاسور صربستان

ــت در  ــاظ کیفی ــه از لح ــا ک ــت صرب ه ــور بلندقام پاس
ــر  ــا نظی ــای پاســورهای خــوب اروپ ــه پ پاس هایــش ب
ــا توجــه  ــدار ب تنیوتــی و جیانلــی نمی رســد، در ایــن دی
بــه دریافت هــای خــوب یارانــش کــه ســاعدهای اول را 
ــای  ــا پاس ه ــاندند، ب ــتش می رس ــه دس ــی ب ــه خوب ب
متنــوع و ترکیبــی ازآبشــارزن ها بــه نحــو احســن ســود 
ــه  ــل ب ــرعتی را تبدی ــی و س ــارهای قدرت ــه آبش ــرد ک ب

امتیــاز کردنــد. 
ــور ســرویس های  ــا مقه ــای م ــوض دریافت کننده ه درع
پرشــی و قدرتــی اروس کواچــه ویــچ، لوبوریــک و لــی 
ســیناک شــدند تــا تک تــک شــاگردان آقــای کواکوویــچ 

ــر  ــک جدی ت ــل بلژی ــان مقاب ــش عالی ش ــد از نمای بع
محــک بخورنــد.

 بــا ایــن حــال تیــم ایــران در ســایه پنجه هــای طایــی 
کاپیتــان معــروف کــه بــا ظرافــت خاصــی هنر پاســوری 
را بــه رخ همتــای خــود کشــید، ســت اول را تــا پیــش 
ــاگردان  ــای ش ــاز 20 پابه پ ــه امتی ــف ب ــیدن حری از رس
نیکــوالی کســب امتیــاز کــرد؛ امــا در امتیــازات حســاس 
پایانــی ناتــوان مانــد و ســت اول را 20/25 واگــذار کــرد.

 ســت دوم بــا برتــری ایــران آغــاز و 8 - 5 اولیــن 
وقــت اســتراحت فنــی بــه ســود ایــران شــد. تســاوی 
ــت  ــم در س ــنگین دو تی ــدال س ــاز 18، اوج ج در امتی
ــا از  ــی صرب ه ــاز پیاپ ــب ۳ امتی ــی کس ــود؛ ول دوم ب
روی اشــتباه فــردی یــاران مــا، کافــی بــود تــا بــا وجــود 

درخشــش خــوب امیــر غفــور، نتیجــه نهایــی ایــن ســت 
ــورد. ــم بخ ــا رق ــرای صرب ه ــم 2۳/25 ب ه

ســت ســوم بــا دو ســت قبلــی تفاوت بســیاری داشــت؛ 
۳ امتیــاز در ســایه ســرویس های نــاب عبادی پــور، 
ــت  ــت وق ــه درخواس ــور ب ــتان را مجب ــرمربی صربس س
ــر  ــدون اغــراق شــب، شــب امی اســتراحت اول کــرد. ب
غفــور بــود؛ زیــرا بــا رســیدن توپ هــای اول بــه دســت 
ــردار  ــارهای زه ــی، آبش ــای تاکتیک ــروف و پاس ه مع
ــان عرصــه را  ــور و موســوی چن ــور، قائمــی، عبادی پ غف
ــز و  ــال عج ــه در کم ــرد ک ــگ ک ــان تن ــان جه ــر قهرم ب

ــده ســت ســوم شــدند! ــی 16/25 بازن ناتوان
ــار  ــه ناچ ــن ســت ب ــه ســرمربی صربســتان در ای  البت
جوان ترهــا را بــه میــدان فرســتاد تــا هــم در بوتــه 
آزمــون جهانــی محــک بخورنــد و هــم اینکــه بازیکنــان 
ــا تیــم بلژیــک تــا حــدودی بــه  اصلــی بــرای مقابلــه ب

ــد. ــتراحت بپردازن اس
 کاهش توان بازیکنان

شــاگردان کواکوویــچ کــه دو شــب قبــل در یــک بــازی 
ســنگین پنــج گیمــه کــه 160 دقیقــه بــه طــول انجامیــده 
ــود، کامــا انــرژی و توانشــان را از دســت داده بودنــد  ب
و خســتگی از ناصیــه یکایــک سوپراســتارهای والیبــال 
ــت داشــتند  ــه طــور فاحشــی اف ــود، ب ــان ب ــران نمای ای
تایــم اســتراحت  و خیلــی زود صرب هــا 8 - 2 در 
ــه برتــری  فنــی اول و درنهایــت 16/25 ســت چهــارم ب
رســیدند و دومیــن پیــروزی خــود را در هفتــه دوم لیــگ 

جهانــی جشــن گرفتنــد. 
بــه  نــدادن  باخــت هــم چــوب میــدان  ایــن  بــا 
ــرا  ــزی، ق ــژاد، فائ ــل معنوی ن ــده داری مث ــان آین جوان
ــه  ــود ب ــانس صع ــم ش ــم و ه ــال افزون را خوردی و س
ــان  ــن بازیکن ــن و امتیازآورتری ــی را! بهتری ــه نهای مرحل
ایــن میــدان اوروس کواچــه ویــچ بــا 18 امتیــاز از تیــم 
ــران  ــم ای ــاز از تی ــا 1۳ امتی ــور ب ــر غف ــتان و امی صربس

ــد. بودن

پارس جنوبی خارج از جم بازی نمی کند آیا رضاییان پا جا پای هاشمی نسب خواهد گذاشت؟

همراه با سروقامتان تیم ملی در لیگ جهانی والیبال

شکست تلخ ایران در آزادی

ــاال در  ــی گاب ــابقات جهان ــران در مس ــه ای ــوش تپانچ ملی پ
ــوان پنجمــی رســید.  ــه عن ــر ب تپانچــه 10 مت

در  ایــران،  تپانچــه  ملی پــوش  ســبقت الهی،  گلنــوش 
ــاال در  ــی گاب ــه میزبان ــه ب ــدازی ک ــی تیران ــابقات جهان مس
آذربایجــان برگــزار می شــود، در مــاده 10 متــر راهــی فینــال 

شــد.
ســبقت الهی در ایــن مرحلــه در رقابــت بــا 7 تیرانــداز دیگــر 

بــه عنــوان پنجمــی رســید.
گلنــوش ســبقت الهی ملی پــوش کشــورمان بــا کســب 
رکــورد  توانســت  مقدماتــی  مرحلــه  در   ۳88 امتیــاز 
برون مــرزی رشــته تپانچــه بــادی بانــوان را کــه پیــش 
ــا  ــره ارتق ــه نم ــود، س ــرده ب ــت ک ــود ثب ــام خ ــه ن ــن ب  از ای

دهد.
مســابقات جهانــی امــروز بــا پیگیــری مــاده فنــگ ۳ 

وضعیــت زنــان و مــردان بــه پایــان می رســد. 
ورزشــکاران کشــورمان  از  هیــچ کــدام  ایــن  از  پیــش 

فــارس شــوند.  فینــال  راهــی  نتواســنتند 

تیم هــای ملــی  انتخابــی  نهایــی  تماشــای مرحلــه 
کشــتی بزرگســاالن بــرای عاقه منــدان بــه ورزش ملــی 

ــام شــد.  ــگان اع کشــور رای
ــی  ــای مل ــی تیم ه ــای انتخاب ــی رقابت ه ــه نهای مرحل
در  تیرمــاه   16 و   15 روزهــای  بزرگســاالن  کشــتی 
ســالن 12 هــزار نفــری مجموعــه ورزشــی آزادی تهــران 
ــرای  ــابقات ب ــن مس ــای ای ــه تماش ــود ک ــزار می ش برگ
عاقه منــدان بــه ورزش ملــی کشــور رایــگان اعــام 

شــد. 
ایــن مســابقات بــا حضــور تمــام مدعیــان و بــرای 
در  حضــور  بــرای  برتــر  کشــتی گیران  انتخــاب 
رقابت هــای جهانــی فرانســه، برگــزار خواهــد شــد. 
رقابــت  بهتریــن  کــه  مســابقات  ایــن  تماشــای 
بــرای  اســت،  کشــورمان  در  برگزارشــده  داخلــی 
تمــام عاقه منــدان بــه ورزش ملــی کشــور کشــتی، 
نخواهــد  انجــام  بلیــت   فــروش  و  اســت   رایــگان 

کشتی شد. فدراسیون 

ــب دو  ــا کس ــورمان ب ــدازی کش ــان مچ ان ملی پوشــ
مــدال  دو  طــا،  مــدال 
ــز  ــار مــدال برن ــره و چه نق
ــیا  ــوم آس ــکوی س ــر س ب

ایســتادند. 
 2017 آســیایی  رقابت هــا 
مچ انــدازی در رده ســنی 
ــد  ــان، امی ــان، جوان نوجوان
دو  در  پیـشـکســـوتان  و 
بخــش بانــوان و آقایــان 
دســته  در  همچنیــن 

ــا حضــور 14 کشــور و بیــش  ــوالن ب ــازان و معل جانب
ــتان  ــتری قرقیزس ــاحل بوس ــکار در س از 800 ورزش
برگــزار شــد و بــا معرفــی قهرمانــان آســیا بــه پایــان 

ــید.  رس
ــا  ــازده نفــره تنه ــا ترکیــب ی ــی کشــورمان ب ــم مل تی
ــا  ــان ب ــت و در پای ــرکت داش ــان ش ــش آقای در بخ
کســب دو مــدال طــا توســط قربانعلــی ابراهیمــی 

در وزن 70 کیلوگــرم و نعمــت غفاری نیـــا در وزن 
مــدال  دو  110 کیلوگــرم، 
ابراهیــم  توســط  نقــره 
 ایــری در وزن 75 کیلوگــرم 
وزن  در  راســتگو  علــی  و 
100 کیلوگــرم و همچنیــن 
ــز توســط  ــدال برن ــار م چه
در  قاســــمی  محمــــد 
کیلوگــرم،   55 وزن 
حبیــب هللا زاده  اکبــر 
کیلوگــرم،   65 وزن  در 
کیلوگــرم   70 وزن  در  فرجی الهــی   بابــک 
ــد  ــق ش ــرم موف ــزدی در وزن 75 کیلوگ ــعید ای و س
بعد از قزاقســتان و قرقیزســتان ســکوی ســوم آســیا 

را بــه نــام خــود ثبــت کنــد.
ــا  ــای 16 ت ــدازی در روزه  مســابقات آســیایی مچ ان
ــتان  ــتری قرقیزس ــی بوس ــه میزبان ــاه ب 20 خردادم

برگــزار شــد. ایســنا

تیم ملی مچ اندازی ایران به مقام سوم آسیا رسید سبقت الهی در تپانچه بادی 10 متر 
پنجم شد

تماشای انتخابی تیم های ملی کشتی 
رایگان شد



پیشهناد فیلم

خط ویژه

کارگردان: مصطفی کیایی
نویسنده: مصطفی کیایی

ــن  ــلی، هوم ــه توس ــی،  هانی ــی زمان ــران: مصطف بازیگ
ســیدی، میــاد کی مــرام، پرینــاز ایزدیــار، میتــرا حجــار 

محســن کیایــی، ســام قریبیــان، بابــک بهشــاد
 خالصه داستان فیلم

 کاوه، نابغــه علــوم رایانــه ای بــه همــراه خواهــر و 
خاصــی حســاب  شــرایط  تحــت  شــوهرخواهرش 
هــک  را  محتشــم  نــام  بــه  رانت خــواری  بانکــی 
بــه  پولــش  بازگشــت  بــرای  محتشــم  می کننــد. 
ــول  ــن پ ــا ای ــی آورد؛ ام ــی رو م ــای غیرقانون روش ه
هنگفــت در اختیــار هفــت جــوان قــرار می گیــرد 
 و مشــکات عدیــده ای را بــرای آن هــا بــه وجــود 

می آورد. 
»خــط ویــژه«، ســومین فیلــم بلنــد ســینمایی مصطفی 
کیایــی اســت. صحنه هــای خــوب طراحــی و اجراشــده  
ــوه  ــروس، نح ــل ع ــرقت اتومبی ــز، س ــب و گری تعقی
فضاســازی حضــور شــخصیت های فیلــم و ســاختمان 
ــی  ــر ســنجیده و اصول ــن و تصاوی نیمه ســاخته و تدوی
بــه  صحنه هــای  و  لحظه هــا  و  عناصــر  از  فیلــم، 

ــت.  ــی آن اس یادماندن
بــا نمــای  را  مصطفــی کیایــی خــط ویــژه خــود 
ــد  ــاز می کن ــه آغ ــذاب و خاقان ــراژی ج ــی تیت  عموم
و بــرای بازگویــی قصــه سرراســت، امــا پرفــراز و فــرود 
دراماتیــک خــود، بــه همــراه دوربیــن و از طریق همســو 
ــم  ــگاه شــخصیت های فیل ــا ن ــگاه تماشــاگر ب کــردن ن
ــژه  ــط وی ــای خ ــار کاراکتره ــردان در کن ــرش کارگ و نگ
بــا حرکــت النگ شــات دوربیــن در بــاال و پاییــن 
ــه  ــی را ب ــل طبقات ــا و فواص ــتی ها، بلندی ه ــهر، پس ش
تصویــر می کشــد و در سکانســی تاثیرگــذار، تلــخ و 

ــرد. ــان می ب ــه پای ــداردهنده، آن را ب هش

کوتاه خبر 
 تاریخ جدید کنسرت 

علیرضا قربانی اعالم شد
بــه  »فــروغ«  کنســرت های  جدیــد  تاریــخ 
آهنگســازی ســامان صمیمــی و خوانندگــی علیرضــا 

قربانــی در تــاالر وحــدت اعــام شــد. 
بــه  »فــروغ«  کنســرت های  مجموعــه  تاریــخ 
خوانندگــی علیرضــا قربانــی کــه بــه احتــرام شــهدای 
ــود  ــاده ب ــه تعویــق افت فاجعــه تروریســتی تهــران ب

ــام شــد.  اع
بــر همیــن اســاس علیرضــا قربانــی طــی روزهــای 
ســوم تــا ششــم تیرمــاه در تــاالر وحــدت روی 
صحنــه مــی رود و قطعــات آلبــوم جدیــدش را اجــرا 

می کنــد. 
ــی روزهــای ۱۸ و ۱۹  ایــن کنســرت قــرار بــود ط
و  قربانــی  علیرضــا  امــا  شــود؛  برگــزار  خــرداد 
ــم  ــه اش تصمی ــدگان برنام ــت اندرکاران و نوازن دس
ــا خانواده هــای شــهدا و  ــرای همــدردی ب ــد ب گرفتن
مجروحــان فاجعــه تروریســتی تهــران، برنامــه خــود 

ــد.  ــو کنن را لغ
ــه  ــه حمل ــرداد ک ــر روز ۱7 خ ــی عص ــا قربان علیرض
ــه مجلــس شــورای اســامی و حــرم  تروریســتی ب
در  داد،  رخ  خمینــی)ره(  امــام  حضــرت  مطهــر 
ــاع  ــه اط ــوع را ب ــن موض ــی ای ــام ویدئوی ــک پی ی

مخاطبانــش رســاند. 
کنســرت  دســت اندرکاران  اعــام  اســاس  بــر 
ــه  ــل ب ــه تمای ــی ک ــته از مخاطبان ــروغ« آن دس »ف
ــن اجــرا را داشــته  ــد ای حضــور در تاریخ هــای جدی
باشــند، می تواننــد بــا همــان ردیــف و صندلــی 
کــه قبــا خریــداری کــرده بودنــد، در تاریــخ جدیــد 

ــد. ــرکت کنن ش
 همچنیــن آن دســته از مخاطبانــی کــه امــکان 
را  کنســرت  جایگزیــن  تاریخ هــای  در  شــرکت 
ــا ســامانه  ــی ب ــس از هماهنگ ــد پ ــد، می توانن ندارن
ــرای دریافــت بلیــت و وجهشــان  ــت، ب فــروش بلی

ــا ــیقی م ــد. موس ــدام کنن اق

تجسمی 
 »دعای مکارم االخالق « 

در موزه هنرهای معاصر
بــا  خوشنویســی  آثــار  نمایشــگاه  کیمیای وطن

امــام  مکارم االخــاق  دعــای  از  فرازهایــی  محوریــت 
ســجاد)ع(، 22 خــرداد در مــوزه هنرهــای معاصــر افتتــاح 

می شود.
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــبت م ــه مناس ــان، ب ــهرداری اصفه ش
نمایشــگاهی از آثــار خوشنویســی »عــذرا عبداله پــور« 
در گالــری شــماره پنــج مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان 

ــد شــد.  ــاح خواه افتت
ایــن نمایشــگاه بــا 53 تابلــوی خوشنویســی شــامل 
ــر  ــای معاص ــوزه هنره ــوی م ــث از س ــخ و ثل ــوط نس خط
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان امــروز 
ــاه  ــک م ــدت ی ــه م ــود و ب ــاح می ش ــاه افتت 22 خردادم
ــد  ــرار خواه ــدان ق ــد عاقه من ــورد بازدی ــوزه م ــل م در مح

ــت.  گرف
ــاز در  ــوق ممت ــان، ف ــد ۱354 اصفه ــور متول ــذرا عبداله پ ع
خطــوط نســخ و ثلــث )خطــوط قرآنــی(، مــدرس انجمــن 
خوشنویســان اصفهــان از ســال ۱37۸ تاکنــون، عضــو 

دارالکتابــه قــرآن کریــم از ســال ۱3۹2 و کســب فیــض از 
محضــر اســادان عبدالرضایــی، بنی رضــی، اســدی، تورگلــی 

و رحیمــی اســت. 
کتابــت صحیفــه ســجادیه حضــرت سیدالســاجدین)ع( به 
خــط نســخ، کتابــت ســوره ها و اجزایــی از کام الــه مجیــد 
ــس،  ــه خــط نســخ )جــزء 5 و ۱3، ســور مســبحات، ی ب
ــازی  ــت و آماده س ــن و ...، کتاب ــن، مطففی ــه، الرحم واقع
تابلوهــای خوشنویســی بــا مضامیــن آیــات قــرآن، ادعیــه، 
ــار  ــه آث ــام از جمل ــن علیهم الس ــارات و کام معصومی زی

ــد اســت.  ــن هنرمن کتابت شــده توســط ای
نمایشــگاه خوشنویســی بــا موضــوع »دعــای مکارم االخــاق 
امــام ســجاد)ع(« امــروز دوشــنبه 22 خــرداد ســاعت 
ــان  ــع در خیاب ــای معاصــر واق ــوزه هنره 2۱:30 در محــل م

ــود.  ــاح می ش ــتانداری افتت اس

موسیقی
 شجریان و پورناظری 

از شاهنامه می خوانند
پــروژه  چنــد رســانه ای »ســی« بــر اســاس دو داســتان »زال 
ــی  ــاهنامه  فردوس ــفندیار« از ش ــتم و اس ــه« و »رس و روداب
کاری از »همایــون شــجریان« و »ســهراب پورناظــری« 
روی صحنــه مــی رود. بــه گــزارش روابــط عمومــی ایــن اثــر  
پــروژه  چندرســانه ای »ســی« بــا هــدِف هویت بخشــی ملــی 
ــا  ــی ب ــه ایران ــر و اندیش ــگ، هن ــوع فرهن ــر موض ــه ب و تکی
ــر  ــیقی، تئات ــای موس ــن چهره ه ــدادی از برتری ــور تع  حض
و همچنیــن انیمیشــن از ۱5 مردادمــاه در مجموعــه  کاخ 
ــر روایتــی معاصــر  ــن اث ــه مــی رود. ای  ســعدآباد روی صحن
و متفــاوت از دو داســتان شــاهکار فردوســی را بیــان کــرده 
ــا  و تــاش می کنــد تــا مخاطبانــی از نســل های متفــاوت ب
ــه  اســتفاده از هنرهــای نمایشــی، موســیقی و انیمیشــن ب

درکــی امــروزی از شــاهنامه  فردوســی برســند. 

خالقــان ایــن پــروژه در نظــر دارنــد گامــی در جهت بازســازِی 
بردارنــد. همایــون شــجریان و ســهراب  هویــت ملــی 
ــیقی »رگ  ــوم موس ــته آلب ــال گذش ــر س ــری اواخ پورناظ
ــا اســتقبال مواجــه شــد.  ــه ب ــد ک خــواب« را منتشــر کردن
آلبــوم صوتــی و تصویــری »خداونــدان اســرار« نیــز از دیگــر 
پروژه هایــی اســت کــه ایــن دو هنرمنــد به تازگــی بــه انتشــار 
درآورده انــد. نشســت خبــری ایــن پــروژه 2۸ خردادمــاه در 
ــا حضــور عوامــل ایــن پــروژه انجــام  هتــل »اســپیناس« ب

می شــود. موســیقی مــا

تئاتر
 آغاز »پالت« محمد حاتمی 

از 28 خردادماه
نمایــش »پالــت« بــه نویســندگی و کارگردانــی محمــد حاتمی 
از روز یکشــنبه 2۸ خردادمــاه بــا حضــور تعــدادی از بازیگــران 
ــاالر اســتاد ناظــرزاده کرمانــی  تئاتــر، ســینما و تلویزیــون در ت

تماشــاخانه ایرانشــهر اجــرای خــود را آغــاز می کنــد.
محمــد حاتمــی کــه چنــدی پیــش نمایــش »ســه گانه 
ــر( روی  ــش معاص ــت )کن ــاخانه پایتخ ــگ« را در تماش اورن
ــود  ــی خ ــر نمایش ــن اث ــاره تازه تری ــود، درب ــرده ب ــه ب صحن
توضیــح داده: »پالــت«، ترکیبــی اســت از همــه دغدغه هایــم 
ــتگی هایش.  ــان و سرگش ــش. انس ــر نمای ــان و جوه از انس
انســان و دل مشــغولی هایش. انســان و خــودش. دنیایــی پــر 

ــر.  ــگاه منتظ ــراری. ن ــویش و بی ق از تش
ــوش  ــه شــبگردهای ســرگردان شــهر خام ــاد هم ــت« ی »پال
ــه شــعر  ــت ک ــی جــان گرف ــات آن از جای ــد کلم اســت و کلی
ــا گــوش جــان نــوش  ــه مــردی جــاودان را ب جــاودان رمزگون

ــردم.  ک
ــده  ــا«. کیســت در دی ــن ســرزمین ، »موالن ــار ای مــردی از دی
ــه  ــا چــه شــخصی اســت ک ــرد/ ی ــرون می نگ ــده ب ــه از دی ک
ــت«  ــه کام »پال ــت هم ــن بی ــم؛ ای ــش پیرهن ــه من ــی ک گوی

ــا. ــه رنگ ه ــت؛ هم اس
ــام  ــر، بهن ــران رنج ب ــی، مه ــزدان جیریای ــرور، ی ــن پ  سوس
ــی   ــد حاتم ــادری و محم ــد ن ــی، محم ــمیرا کریم ــرفی، س ش
بازیگــران نمایــش »پالــت« بــه نویســندگی و کارگردانــی 
محمــد حاتمــی و تهیه کنندگــی امیرحســین پورعظیمــی 
ــر  ــزدی مدی ــان ی ــه ایم ــت ک ــی اس ــن در حال ــتند. ای هس
تولیــد، دیاکــو خاکــی دســتیار کارگــردان و برنامه ریــز، روزبــه 
ــور  ــه و ن ــراح صحن ــی ط ــد حاتم ــورژ، محم ــینی درامات حس
هلیــا شــکری طــراح لبــاس، فهیمــه حســینی طــراح پوســتر 
ــه  ــور، فرزان ــاخت دک ــایانفر س ــی ش ــکاس، عل ــور و ع بروش
میرزابابایــی، ســارا احمــدی و یاســمن لطفــی دســتیاران 
ــزر  ــی و ســاخت تی ــردان ویدئوی ــوری کارگ ــا قپان ــاس، نیم لب
شــمیس پورشــاه رضایی منشــی صحنــه و... عوامــل اجرایــی 

نمایــش را تشــکیل می دهنــد. مهــر

ایــوب آقاخانــی، نویســنده و کارگــردان تئاتــر کشــور و سرپرســت 
ــر نقــش شــهید  ــی شــدن بازیگ ــر »پوشــه«، از قطع ــروه تئات گ
محمــد جهــان آرا در ســومین حلقــه از تریلــوژی پرتره نگاری هــای 
جنــگ خــود خبــر داد و گفــت: ایــن نقــش حســاس را کامبیــز 
ــرد.  ــا خواهــد ک ــون، ایف ــر، ســینما و تلویزی ــر تئات ــاز، بازیگ دیرب
ــش  ــای نق ــا ایف ــش ب ــال پی ــاز، ۱۸ س ــزود: دیرب ــی اف آقاخان
ــه طــور  ــر دژاکام ب ســیاوش در مجلــس »ســیاوش خوانی« امی
ــر حضــور پیــدا کــرد و امــروز نیــز در نقــش یــک  جــدی در تئات
قهرمــان ملــی تاریــخ جنــگ تحمیلــی کشــورمان بــه کارگردانــی 
بنــده روی صحنــه مــی رود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه این ســومین 
حلقــه از تریلــوژی پرتره نگاری هایــم اســت، اظهــار داشــت: 
 پــس از شــهید احمــد کشــوری و شــهید دکتــر مصطفــی چمــران 
شــهید محمــد جهــان آرا، آخریــن و ســومین پرتــره جنگــی 
ــروه  ــد گ ــش جدی ــم. نمای ــگارش آن پرداخت ــه ن ــه ب ــت ک اس

ــا هفتــه دفــاع مقــدس، نیمــه دوم  ــر »پوشــه«، همزمــان ب تئات
ــر شــهر روی  ــه تئات ــاالر چهارســو مجموع شــهریورماه ۱3۹6 در ت
ــن  ــی ای ــام اصل ــل و ن ــه زودی عوام ــت. ب ــد رف ــه خواه صحن
ــت  ــار هش ــن ب ــاز آخری ــز دیرب ــود. کامبی ــام می ش ــش اع نمای
ســال پیــش بــا نمایــش »یــک زن، یــک مــرد« بــه کارگردانــی 

ــت.  ــه اس ــر رفت ــه تئات ــان روی صحن ــا حاجی آزیت
کامبیــز دیربــاز متولــد ۱2 شــهریور ۱354 در تنکابــن اســت. وی 
دانش آموختــه رشــته بازیگــری از دانشــکده هنرهــای دانشــگاه 
آزاد اســامی اســت. دیربــاز فعالیــت هنــری را از ســال ۱376 در 
ــر »ســیاوش خوانی« شــروع کــرد. فعالیــت ســینمایی او از  تئات
ســال ۱37۸ بــا حضــور در فیلــم »دختــران انتظــار« آغــاز شــد. او 
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش مکمل مــرد را در بیســت 
و دومیــن دوره جشــنواره فیلــم فجــر در ســال ۱3۸2 بــرای بــازی 

در فیلــم »دوئــل« احمدرضــا درویــش بــه دســت آورد. ایســنا

مجــری  ایــن  وضعیــت  دربــاره  مقــدم  بهــروز  دختــر 
 پیشکســوت کــه چنــد ســالی اســت درگیــر درمــان اســت 
ــی  ــان وی را طوالن ــد درم ــتباه رون ــخیص های اش ــی تش و بعض
ــدم مجــری  ــروز مق ــر به ــدم، دخت ــدا مق ــح داد. ن ــرده، توضی ک
پیشکســوت، دربــاره وضعیــت ایــن مجــری کــه چنــدی پیــش 
در بیمارســتان بســتری شــده، گفــت: پــدرم حــدود پنــج ســال 
پیــش بــه مــدت دو ســال مریــض شــد و پزشــکان تشــخیص 
نمی دادنــد کــه بیمــاری او چیســت. وی بــا اشــاره بــه مراجعــات 
ــن  ــرد: او در ای ــوان ک ــک عن ــه پزش ــال ب ــن دو س ــدرش در ای پ
ــای  ــرد و آزمایش ه ــه می ک ــک مراجع ــه پزش ــم ب ــال دائ 2 س
مختلفــی از او گرفتــه می شــد؛ امــا انــواع بیماری هــای مختلــف 

را بــه اشــتباه بــه او نســبت دادنــد.
ــد  ــام ش ــادی انج ــای زی ــرد: پیگیری ه ــه ک ــدم اضاف ــدا مق   ن
ــال  ــد از دو س ــام داد. بع ــددی انج ــای متع ــدرم آزمایش ه و پ

ــود،  ــان ب ــت درم ــم تح ــه دائ ــتان ها ک ــه بیمارس ــد ب ــت و آم رف
یکــی از پزشــکان بــه او گفــت کــه آرتــروز شــدید دارد و حــدود ۹ 
مــاه پیــش یکــی از زانــوان او را عمــل کردنــد و پروتــز گذاشــتند. 
ــتون  ــه س ــل ب ــن عم ــا ای ــد: ب ــادآور ش ــری ی ــن مج ــر ای دخت
فقــرات او فشــار آمــد و مشــکاتی برایــش پیــدا شــد و حــدود ۹ 
روز پیــش در بیمارســتان کســری بســتری شــد و پــای دیگــرش 

را هــم عمــل کــرد. 
وی دربــاره وضعیــت روحــی پــدرش نیــز توضیــح داد: از آنجایــی 
کــه حــدود 2 ســال طــول کشــید تــا پزشــکان تشــخیص دادنــد 
ــرای وی  کــه بیمــاری پــدرم چیســت و داروهــای مختلفــی را ب
ــون  ــد؛ چ ــیب دی ــدت آس ــه ش ــه او ب ــد، روحی ــز می کردن تجوی
مدتــی داروهــای تــب مالــت مصــرف می کــرد یــا دوره ای گفتنــد 
ســرطان پروســتات دارد. اکنــون هــم هنــوز کافــه اســت و حــال 

روحــی خوبــی نــدارد. مهــر

حال این روزهای بهروز مقدم خوب نیستکامبیز دیرباز، بازیگر نقش جهان آرا شد
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ژانر ادبی

ادبیات وحشت
ــا وحشــت  وقتــی کتــاب ترســناک می خوانیــد،  ب
از جــا نمی پریــد، هیــچ اثــری از جلوه هــای 
ویــژه و گریــم ترســناک بازیگــران نیســت؛ امــا گاه 
قــدرت قلــم نویســنده آن قــدر ُبــرد دارد کــه کتاب 
ــت  ــد روز جرئ ــا چن ــاید ت ــد و ش ــار بگذاری را کن
نکنیــد دوبــاره وارد دنیــای وحشــت آورش شــوید. 
نویســندگان ژانــر وحشــت بــا تنهــا ابــزار خــود کــه 
ــد  واژه هــا هســتند، خواننــدگان را طلســم می کنن
ــتان های  ــای داس ــرزان پ ــی ل ــت و پای ــا دس و ب

ــانند.  ــان می نش تاثیرگذارش

اثــر بعضــی از رمان هــای ترســناک آن چنــان 
عمیــق اســت کــه خواننــده را تــا مدت هــا 
فهرســتی  نمی شــود  می کنــد.  خــود  درگیــر 
از آثــار ادبــی ترســناک تهیــه کــرد و نامــی از 
شــاهکار اســتفن کینــگ بــه میــان نیــاورد. اســتاد 
 ادبیــات جنایــی آمریــکا بــا فضــای پرتنــش 
ــی کــه پیــش  و رویدادهــای وحشــت آور و ماورای
ــی  ــا جای ــد، ت ــرار می ده ــش ق ــم مخاطبان چش
ــل  ــه عق ــده ب ــی خوانن ــه گاه ــی رود ک ــش م پی
ــد.  خــود و شــخصیت های داســتان شــک می کن
ــاره پــدری نویســنده  داســتان »درخشــش«، درب
ــه  ــی ب ــد، نزدیک ــب درآم ــرای کس ــه ب ــت ک اس

روی  بیشــتر  مدت زمــان  صــرف  و  خانــواده 
ــروک در  ــل مت ــک هت ــی ی ــش، نگهبان کتاب های
ــد  ــرد. می گوین ــده می گی ــر عه ــتان را ب دل کوهس
ــاب  ــتان کت ــن داس ــک اولی ــاک پاالنی ــی چ وقت
کتــاب  تــور  یــک  در  را  »تسخیرشــده«اش 
روخوانــی کــرد، مخاطبــان چــپ و راســت غــش 
و  بــاال  ســطح  نقدهــای  بیشــتر  می کردنــد. 
ــف  ــور توصی ــاب را یک ج ــن کت ــن، ای ــه پایی درج

کرده انــد: »مشــمئزکننده و آزاردهنــده«
ــاره گروهــی اســت   داســتان »تسخیرشــده« درب
کــه در ســودای نویســنده شــدن بــه دنبــال 
ــرای دوره ســه ماهه  ــغ ب ــک تبلی آدرســی کــه در ی

نویســندگی منتشــر شــده، می رونــد. بــه محــض 
ــل  ــرکت کنندگان قف ــالن، در روی ش ــه س ورود ب
ــی  ــره غذای ــد و ذخی ــا می مانن ــود و آن ه می ش
ــر می شــود. اواخــر دهــه  ــه هــر روز کــم و کم ت ک
60 و اوایــل 70، دوران شــکوفایی فیلم هــای ژانــر 
وحشــت بــود؛ آثــاری کــه تحــت تأثیــر رمان هــای 
ــاری«  ــه رزم ــر«، »بچ ــون »جن گی ــدگاری چ مان
و »درخشــش« ســاخته می شــدند. داســتان 
معــروف کتــاب »جن گیــر« ویلیــام پیتــر بالتــی، 
دربــاره دختــرک بی گناهــی اســت کــه موجــودی 
ــود درآورده  ــخیر خ ــه تس ــش را ب ــیطانی روح ش

اســت. 

آگهی مزایده )مرحله سوم(
فروش پالک مسکونی و مغازه تجاری

نوبت اول
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ــه ســلطانی، کارگــردان فیلــم ســینمایی »پرســه   غزال
ــال  ــم از ح ــن فیل ــه ای ــد: قص ــن«، می گوی ــی م در حوال
ــه  ــه ب ــه ن ــرد. البت ــن نشــأت می گی ــوای شــخصی م و ه
ــه در  ــود در »پرس ــات موج ــه اتفاق ــه هم ــورت ک ــن ص ای
ــن  ــه ای ــد، بلک ــودم رخ داده باش ــرای خ ــن« ب ــی م حوال
 موضوعــات خیلــی زاییــده حــال و هــوای درونــی ام 

بود.
 »پیشــخدمت« ســاخته فرنــوش عابــدی بــه دو 
جشــنواره جهانــی در دانمــارک و انگلیــس راه یافــت. 
»پیشــخدمت« از بیــن 2 هــزار و 53۸ فیلــم ارسال شــده 
بــرای جشــنواره، انتخــاب شــده و در بخــش مســابقه 
 بــا ۱03 فیلــم دیگــر بــرای دریافــت جایــزه رقابــت 

می کند.
 20 هنرمنــد جــوان ایرانــی و کــره جنوبــی بــه تولیــد و 
ــه زودی  ــد و ب ــری مشــترک می پردازن ــر هن ــک اث ــق ی خل

ــه ایــران می آیــد. ارکســتر ملــی کــره جنوبــی ب
 تاجبخــش فناییــان قصــد دارد زمســتان ســال جــاری 
ــدی  ــری کم ــه اث ــوت« را ک ــت و ُدن کیش ــش »همل نمای
ــالن  ــرا در س ــرای اج ــار ب ــال انتظ ــس از ۸ س ــت، پ اس

ــرد. ــه بب ــر شــهر روی صحن ــه تئات ــی مجموع اصل
ــران  ــر ارکســتر ســمفونیک ته ــی، رهب  شــهرداد روحان
بنیــاد  عامــل  مدیــر  اســتعفای  بــه  واکنــش  در 
ــاب  ــه ای خط ــن انتشــار نام ــی، ضم ــری رودک فرهنگی هن
ــا خواســتار  ــر ارشــاد از آن ه ــوری و وزی ــه ریاســت جمه ب

ایــن ســمت شــد. در  علی اکبــر صفی پــور  ابقــای 
 الهــام غفــوری، تهیه کننــده »پایتخــت 5«، دربــاره 
ــت:  ــکار ســریال، گف ــت امیرحســین خنجــری، بدل وضعی
ــات رســید و  ــه وضعیــت ثب ــکار پــس از اینکــه ب ایــن بدل
توانســتیم او را بــه تهــران بیاوریــم، بــا همــکاری پزشــکان 

ــد. ــتری ش ــکان بس ــتان نی در بیمارس
ــد  ــی فنان ــتر »الهت ــاالنه پوس ــه س ــتمین س  در بیس
ــان  ــدی مهدی ــه مه ــار ب ــوح افتخ ــژه و ل ــزه وی 20۱7« جای

ــدا شــد. ــران اه از ای
 رضــا رینــه ای، هنرمنــد نقــاش و خوشــنویس معتقــد 
اســت ایــن روزهــا همــه هنرهــای متصــل بــه ســنت، بــا 
ــه  ــتند ک ــه رو هس ــب روب ــوی مخاط ــی از س ــتقبال کم اس

ایــن مســئله جــای تحلیــل دارد.
 ســحر عصــرآزاد، منتقــد ســینما، دربــاره ســریال 
»نفــس« کــه ایــن شــب ها بــه کارگردانــی جلیــل ســامان 
در شــبکه ســه پخــش می شــود، گفــت: اینکــه کارگردانــی 
تمــی را در چنــد مجموعــه دنبــال کنــد، اشــکالی نــدارد؛ امــا 
ــم مشــترک قصه هــا و موقعیت هــا تکــرار شــوند و  اگــر ت
وجــه جدیــدی نداشــته باشــد، مخاطــب بــا اثــر نــو روبــه رو 

نیســت.
ــار  ــاره انتش ــاز درب ــده و آهنگس ــراب نوازن ــان پورت  کی
تــک آهنگ هــای جدیــدش بــه خبرنــگار مهــر بیــان کــرد: 
فعــا برنامــه ای بــرای اجــرای زنــده نــدارم امــا بــه زودی 
تعــدادی از تــک آهنــگ هایــی را کــه از قبــل آمــاده کــرده 
بــودم بــه تنــاوب در تاریــخ هــای مشــخص منتشــر مــی 
کنــم. البتــه بعــد از انتشــار ایــن تــک آهنــگ هــا بنــا دارم 
کار روی آلبــوم را آغــاز کــرده و بعــد از انجــام مراحــل 
نهایــی و صــدور مجــوز از دفتــر موســیقی وزارت ارشــاد آن 

را در بــازار موســیقی منتشــر کنــم.

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه فرهنگ

ــومی  ــده مرس ــینما، قاع ــازی در س دنباله س
اســت کــه البتــه بــاال و پاییــن زیــادی 
ــان  ــق آنچن ــه فیلمــی موف دارد. گاهــی دنبال
درمی آیــد کــه ســازندگان  کار  از  ضعیــف 
ــه اش را  ــاختن ادام ــد س ــه قی ــرای همیش ب
ــان  ــی آنچن ــه فیلم ــی دنبال ــد و گاه می زنن
موفــق می شــود کــه می توانــد دســت کم 
ــد قســمت بعــدی را  ســاخت چندیــن و چن

ــد.  ــن کن تضمی
ــای موفــق دنباله ســازی در جهــان  نمونه ه
ــای  ــه فیلم ه ــوان نمون ــه عن ــم نیســتند؛ ب ک
جیمــز بانــد ســال های ســال اســت کــه 

تولیــد می شــود و همیشــه هــم موفــق بــوده 
اســت و شــاید بهتریــن نمونــه دنباله ســازی 

در ســینمای جهــان باشــد. 
دنباله ســازی در یــک دهــه اخیــر در ســینمای 
ایــران رشــد شــایان ماحظه ای داشــته اســت. 
فیلم هایــی ماننــد »اخراجی هــا«، »مدرســه 
ــر  ــه دیگ ــد نمون ــن و چن ــا« و چندی موش ه
از رونــد رو بــه رشــد این گونــه فیلم هــا در 

ــت دارد.  ــران حکای ــینمای ای س
ســال ۹6 را نیــز بایــد یکــی از ســال های موفــق 
ــت. از  ــران دانس ــینمای ای ــازی در س دنباله س
ســه فیلــم نخســت جــدول اکــران امســال  دو 
فیلــم بــر اســاس دنباله هــای موفــق خــود در 

ــده اند. ــاخته ش ــته س ــال های گذش س

 گشت 2
ــق  ــای موف ــی از فیلم ه ــاد، یک ــت ارش گش
ــز در  ــم طن ــن فیل ــود. ای ســال های پیــش ب
زمــان اکــران خــود موفــق شــد تماشــاگران 

ــد.  بســیاری را راهــی ســینما کن
ــا  ــم در ســال ۹۱-۹0 موفــق شــد ب ــن فیل ای
تمامــی حاشــیه ها بــه فــروش بیــش از یــک 
ــر  ــد. ه ــت یاب ــی دس ــارد تومان ــم میلی و نی
ــا فــروش  چنــد ایــن فــروش در مقایســه ب
ــت  ــمگیری نیس ــم چش ــینما، رق ــی س فعل
ــال های  ــروش در س ــدازه ف ــن ان ــا همی ام
کســادی ســینما، تهیه کننــدگان آن را راضــی 
 ســاخت کــه بــه فکــر ســاخت قســمت دوم 
باشــند. اگرچــه اســتقبال مــردم از ایــن 
ــش  ــبکه نمای ــش در ش ــان پخ ــم در زم فیل
خانگــی نیــز از دالیــل مهــم ســازندگان بــرای 
ــه هــر ترتیــب  ــود، ب ســاخت قســمت دوم ب
ــی  ــم قبل ــان تی ــا هم ــت 2« ب ــم »گش فیل
یعنــی ســعید ســهیلی بــه عنــوان کارگــردان 
و حمیــد فرخ نــژاد، پــوالد کیمیایــی و ســاعد 
ــوان بازیگــر ســاخته شــد.  ــه عن ســهیلی ب

ــت اکــران  ــوز هــم در نوب ــم کــه هن ــن فیل ای
ــی  ــده یعن ــی خیره کنن ــه فروش ــرار دارد، ب ق
رقمــی نزدیــک بــه 20 میلیــارد تومــان دســت 

پیــدا کــرده اســت.
 ایــن فیلــم موفــق شــد رکــورد فــروش 

ــه  ــن ب ــل از ای ــا قب ــه ت ــران را ک ســینمای ای
ــق  ــادی تعل ــر فره ــنده« اصغ ــم »فروش فیل

ــکند. ــت، بش داش
 نهنگ عنبر 2، سلکشن رؤیا

ــدم  ــی ســامان مق ــه کارگردان ــر ب ــگ عنب نهن
ــود  ــدی ب ــر کم ــای ژان ــی از فیلم ه ــز یک نی
کــه در ســال ۹4 بــا تمــام مشــکات موفــق 
شــد بــا فروشــی 7 میلیــارد تومانــی عنــوان 
ــال ۹4 را از آن  ــروش س ــم پرف ــن فیل دومی

خــود کنــد. 

حضــور چهره هــای شــاخص چــون رضــا 
ــایش،   ــکا آس ــار، ویش ــاز افش ــاران، مهن عط
ــتمی، از  ــین رس ــلی و امیرحس ــه توس هانی

ــود.  ــم ب ــن فیل ــت ای ــم موفقی ــل مه دالی
ــور  ــتقبال پرش ــم و اس ــوب فیل ــروش خ ف
مــردم از »نهنــگ عنبــر« باعــث شــد خیلــی 
ــمت  ــر قس ــه فک ــم ب ــدگان فیل زود تهیه کنن
ــر 2 – سلکشــن  ــگ عنب ــد و »نهن دوم بیفتن
راهــی   ۹6 ســال  در  نهایــت  در  رؤیــا« 

ــد. ــور ش ــینماهای کش س
 ایــن فیلــم علی رغــم گایــه ســامان مقــدم 
دربــاره ممیــزی فــراوان در 3 روز اول بیــش 
از یــک میلیــارد و ۸00 هــزار تومــان فروخــت 
تــا رکــورددار فــروش افتتاحیــه در ســینمای 

ایــران باشــد. 
 ۱2 در حــال حاضــر حــدود  فیلــم  ایــن 
میلیــارد تومــان فــروش داشــته کــه در 
مقایســه بــا قســمت اول تقریبــا بــه فروشــی 

دو برابــری دســت یافتــه اســت.
 این داستان ادامه دارد؟

قطعــا فــروش خــوب ایــن دو فیلــم از 
همیــن حــاال ســازندگان را بــه ســاخت 
ــا  ــت. ام ــرده اس ــدوار ک ــوم امی ــمت س قس
بایــد منتظــر بمانیــم و ببینیــم ایــن فیلم هــا 
 بــه قســمت ســوم خواهنــد رســید یــا خیــر 
هــم  ســوم  قســمت  اینکــه  مهم تــر  و 
را  قبــل  قســمت  دو  موفقیــت  می توانــد 
تکــرار کنــد یــا ایــن دنباله هــا نیــز بــه پایــان 

راه خــود خواهنــد رســید.

،،
در  اخیــر  دهــه  یــک  در  دنباله ســازی 
ســینمای ایران رشــد شایان مالحظه ای 
ماننــد  فیلم هایــی  اســت.  داشــته 
موش هــا«  »مدرســه   »اخراجی هــا«، 
و چندیــن و چنــد نمونــه دیگــر از رونــد 
در  فیلم هــا  این گونــه  رشــد  بــه  رو 

دارد حکایــت  ایــران  ســینمای 

نگاهی به دنباله سازی در سینمای ایران

ستاره های دنباله دار
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تدوین الگوی ویژه درمان اعتیاد
ــتی  ــازمان بهزیس ــاد س ــان اعتی ــگیری و درم ــاون پیش مع
کشــور از تدویــن الگوهــای ویــژه درمــان اعتیــاد بــرای 
ــن  ــر داد. محس ــال خب ــا ۱۸ س ــان 6 ت ــودکان و نوجوان ک
روشــن پژوه در ایــن خصــوص گفــت: الگوهــای ویــژه 
درمــان بــرای کــودکان و نوجوانــان 6 تــا ۱۸ ســال در 
ســازمان بهزیســتی تعریــف شــده کــه بــا وجــود ایــن بیــش 
از ۲۷ هــزار واحــد ارائــه خدمــات درمــان و کاهــش آســیب 
دربــاره اعتیــاد در ایــن نهــاد وجــود دارد. بیــش از ۵۰۰۰ 
تیــم اجتماع محــور در محــات نیــز در زمینــه پیشــگیری از 

ــگاران ــد. باشــگاه خبرن ــت دارن ــاد فعالی اعتی

 دستور ویژه وزیر بهداشت 
برای درمان یک کودک

ــان کــودک بیمــاری  ــری درم ــت پیگی ــر بهداشــت جه وزی
کــه از حادثــه تروریســتی مجلــس نجــات یافــت، دســتور 
ــود  ــان خ ــاون درم ــه مع ــت ب ــر بهداش ــرد. وزی ــادر ک ص
ــانه ها  ــده در رس ــر منتشرش ــه خب ــه ب ــا توج ــتور داد ب دس
بیمــاری  بــه  مبتــا  درمــان کــودک  پیگیــری  بــرای 
آورد  بــه عمــل  را  اقــدام الزم و فــوری   صعب العــاج، 
و گــزارش اقدامــات را در اســرع وقــت بــه وی اطــاع دهــد. 
گفتــه می شــود کودکــی کــه توســط نیروهــای امنیتــی از 
ــرگان  ــل گ ــود، اه ــه ب ــات یافت ــت ها نج ــگال تروریس چن
ــه همــراه  ــه بیمــاری صعب العــاج اســت کــه ب ــا ب و مبت

مــادر خــود بــه مجلــس مراجعــه کــرده بــود. ایرنــا

 خطر اعتیاد کودکان 
به گوشی همراه 

کارشناســان معتقدنــد قــرار دادن گوشــی هوشــمند در اختیار 
ــت.  ــه آن هاس ــن ب ــرم کوکائی ــک گ ــد دادن ی ــودکان، مانن ک
گروهــی از کارشناســان در یــک کنفرانــس آموزشــی در لنــدن 
هشــدار دادنــد: مدت زمانــی کــه کــودکان در شــبکه های 
ــواد  ــرف م ــون مص ــد همچ ــد، می توان ــی می گذرانن اجتماع
مخــدر و الکلــی بــرای آنــان اعتیــادآور باشــد و بایــد تحــت 
ــع  ــب مواق ــان اغل ــه کارشناس ــه گفت ــد. ب ــرار گیرن ــان ق درم
ــا وســایل الکترونیکــی  مدت زمانــی کــه کــودک صــرف کار ب
افــراد  اعتیــاد  بالقــوه در  بــه عنــوان عاملــی  می کنــد، 
نادیــده گرفتــه می شــود. زمانــی کــه از اعتیــاد صحبــت 
ــتند؛  ــدر هس ــواد مخ ــرف م ــال مص ــه دنب ــراد ب ــود اف می ش
ــود را  ــد خ ــه می توان ــت ک ــاری اس ــی رفت ــاد الگوی ــا اعتی ام
بــه شــیوه های متفاوتــی نشــان دهــد. یکــی از متخصصــان 
تــرک اعتیــاد در انگلیــس گفــت: دوســوم مراجعه کننــدگان 
مــن افــراد ۱6 تــا ۲۰ ســاله هســتند کــه بــرای درمــان اعتیــاد 
مراجعــه می کننــد و ایــن آمــار طــی ۱۰ ســال گذشــته 
افزایــش چشــمگیری داشــته اســت. همچنیــن در مطالعــه 
ــت  ــام گرف ــم انج ــش از ۱۵۰۰ معل ــور بی ــا حض ــه ب ــر ک  اخی
دوســوم از آنــان اظهــار داشــتند کــه می داننــد دانش آمــوزان 
مســائل غیراخاقــی را بــا یکدیگــر بــه اشــتراک می گذارنــد. 
عــاوه بــر ایــن در ســه ســال گذشــته بیــش از ۲۰۰۰ کــودک 
ــس  ــه پلی ــذل ب ــر مبت ــا تصاوی ــط ب ــم مرتب ــل جرائ ــه دلی ب

ــده اند. خبــر فارســی ــی ش معرف

جامعه
 جای خالی »جت اختصاصی« 

برای حمل عضو پیوندی
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــا اشــاه بــه 
لــزوم ایجــاد سیســتم حمــل ارگان بــرای اهــدای عضــو در 
کشــور گفــت: البتــه عــاوه بــر ایــن کار گســترش معقوالنــه 
ــان  ــی جعفری ــر عل ــرورت دارد. دکت ــز ض ــد نی ــز پیون مراک
ــف  ــاط مختل ــی از نق ــو اهدای ــل عض ــت حم ــاره وضعی درب
ــت:  ــو گف ــدای عض ــام اه ــرای انج ــاندن آن ب ــور و رس کش
ــا  ــه آن را در اروپ ــاز دارد ک ــتمی نی ــه سیس ــوع ب ــن موض  ای
و آمریــکا می بینیــم؛ در ایــن کشــورها، سیســتم انتقــال 
ــنجیده  ــود س ــافت موج ــه و مس ــا فاصل ــب ب ــو، متناس عض
می شــود. بــه ایــن صــورت کــه تــا یــک مســافتی بــا ماشــین  
تــا یــک مســافتی بــا آمبوالنــس و تــا یــک مســافتی هــم بــا 

ــد.  ــل می کنن ــا جــت عضــو را منتق ــا ی هواپیم
وی افــزود: مــن در فرصــت مطالعاتــی کــه بــودم، بارهــا بــا 
ــورهای  ــردم. در کش ــل می ک ــی ارگان را حم ــت اختصاص ج
اروپایــی و آمریکایــی یک جــت اختصاصی وجــود دارد که در 
 هــر ســاعت شــبانه روز، می توانــد هــر جــا کــه عضــوی باشــد

پــرواز کنــد و عضــو را بیــاورد. بنابرایــن انجــام ایــن کار 
در کشــور وجــود سیســتمی دقیــق را می طلبــد و البتــه 
ــد همیشــه  ــا بای ــال هواپیم ــوان مث ــه عن ــه اســت؛ ب پرهزین

ــد.  ــته باش ــل ارگان را داش ــی حم آمادگ
ــوز در کشــورمان چنیــن  وی همچنیــن گفــت: البتــه مــا هن
سیســتمی نداریــم. ممکــن اســت گاهــی بــه صورت مــوردی 
ــه صــورت سیســتماتیک  انتقــال عضــو انجــام شــود؛ امــا ب

نیســت. بهداشــت نیــوز

هیچ تخلف انتخاباتی از دانشگاه ها 
گزارش نشده است

دکتــر مجتبــی صدیقــی، عضــو شــورای مرکــزی کمیتــه 
انضباطــی وزارت علــوم، اظهــار کــرد: هیــچ گزارشــی از 
دانشــگاه ها بــا عنــوان تخلــف انتخاباتــی بــه شــورای مرکــزی 
انضباطــی ارســال نشــده؛ در واقــع زمانــی پرونده هــای 
ــف در  ــه تخل ــود ک ــال می ش ــورا ارس ــن ش ــه ای ــی ب تخلفات
ــجو را  ــم دانش ــد و بخواهی ــاده باش ــاق افت ــاال اتف ــطح ب س

ــم.  ــه کنی ــازات و جریم ــرم مج ــش از دو ت بی
خوشــبختانه در انتخابــات ریاســت جمهوری اخیــر، هیــچ 
تخلفــی در ایــن زمینــه اتفــاق نیفتــاده اســت. وی در ادامــه 
حــوزه  در  به ویــژه  دانشــجویی  تخلفــات  تصریــح کــرد: 
ــود؛ امــا در  ــات در دوره هــای گذشــته بســیار بیشــتر ب انتخاب
ــد  ــه و اخــذ تعه ــی در ســطح توصی ســال جــاری گزارش های
ــه شــورای مرکــزی انضباطــی ارســال شــد. عضــو شــورای  ب
مرکــزی کمیتــه انضباطــی وزارت علــوم در پایــان خاطرنشــان 
کــرد: در انتخابــات ریاســت  جمهــوری امســال تقریبــا هیــچ 
ــگاه های  ــره در دانش ــا مناظ ــخنرانی ی ــم از س ــه ای اع برنام
کشــور لغــو نشــد یــا اقدامــی غیرقانونــی و بــدون مجــوز در 
ایــن زمینــه صــورت نگرفــت. در شــورای مرکــزی انضباطــی 

ــات نداشــتیم. وزارت علــوم ــوع تخلف ــن ن گزارشــی از ای

کوتاه حوادث 

 حمله خرس 
به زن ۵۵ ساله کوهرنگی

ــه خــرس زخمــی شــد.  ــر حمل ــر اث زن ۵۵ ســاله عشــایر ب
زن ۵۵ ســاله عشــایری در شهرســتان کوهرنــگ کــه در 
ــاده  ــک ق ــه ی ــر حمل ــر اث ــود، ب حــال چــرای گوســفندان ب
خــرس زخمــی شــد. ایــن حادثــه در منطقــه پرجفــت 
بیــرگان اتفــاق افتــاد کــه پــس از تمــاس مردمــی بــا 
اورژانــس ۱۱۵ دشــت زریــن، یــک دســتگاه آمبوالنــس 
ــل  ــه مح ــکی ب ــای پزش ــان فوریت ه ــراه کارشناس ــه هم ب
ــس از انجــام  ــس پ ــزام شــد. کارشناســان اورژان ــه اع حادث
اقدامــات درمانــی اولیــه بــرای مصــدوم کــه از ناحیــه کتــف 
و کمــر دچــار آســیب شــده بــود، وی را بــه بیمارســتان 
سیدالشــهدا)ع( فارســان منتقــل کردنــد. گفتنــی اســت 
ــرد  ــک م ــی، ی ــان محل ــک ُقُرقب ــن، ی ــش از ای ــال پی امس
ــان عشــایر در ایــن شهرســتان مــورد  ۵۰ ســاله و یــک چوپ
حملــه خــرس وحشــی قــرار گرفتنــد. منطقــه »پرجفــت« در 
دهســتان بیــرگان شهرســتان کوهرنــگ، دارای طبیعــت بکــر 
بــا پوشــش جنگلــی و زیســتگاه حیوانــات وحشــی از جملــه 

ــت. ایمنــا ــاه اس ــغال و روب ــرس، ش خ

 پیدا شدن جسد کودک 3 ساله 
در رودخانه

جســد کــودک 3 ســاله تهرانــی در رودخانــه دوهــزار تنکابــن 
از توابــع بخــش خرم آبــاد ایــن شهرســتان پیــدا شــد. 
ــه  ــان اینک ــا بی ــن ب ــر تنکاب ــال احم ــت ه ــس جمعی رئی
ایــن حادثــه ســاعت ۱۵ روز شــنبه در منطقــه چالــدره ایــن 
ــه  ــه ک ــن دختربچ ــواده ای ــت: خان ــتان روی داد، گف شهرس
بــرای مســافرت بــه ایــن منطقــه آمــده بودنــد، بــدون توجــه 
ــان  ــه خروش ــار رودخان ــداردهنده در کن ــای هش ــه تابلوه ب

ــد.  ــزار چــادر زدن دوه
یــدهللا صالحــی افــزود: بعــد از اینکــه خانــواده متوجــه 
ــردن در  ــازی ک ــال ب ــه در ح ــان ک ــدن فرزندش ــد ش ناپدی
ــر  ــال احم ــت ه ــا جمعی ــدند، ب ــوده، ش ــه ب ــار رودخان کن
تنکابــن تمــاس گرفتنــد و امدادگــران پایــگاه امــداد و نجــات 
ــه  ــتیبان ب ــم پش ــتان و تی ــن شهرس ــزار ای ــر دوه هال احم
ــرای  ــات جســت وجو ب ــزام شــدند و عملی ــه اع محــل حادث
ــاز  ــه آغ ــی در رودخان ــاله تهران ــودک سه س ــردن ک ــدا ک پی
ــاره  ــا اش ــن ب ــر تنکاب ــال احم ــت ه ــس جمعی ــد. رئی ش
ــن  ــان ای ــت جســم بی ج ــن جمعی ــران ای ــه نجاتگ ــه اینک ب
ــری از محــل اســکان آن هــا  ــه دو کیلومت کــودک را در فاصل
واقــع در محــدوده پــارک چالــدره پیــدا کردنــد، گفــت: 
ــر  ــر اث ــه ب ــودک ک ــن ک ــای ای ــرای احی ــران ب ــاش امدادگ ت
غــرق شــدن در آب خفــه شــده بــود، ثمــری نداشــت و وی 
ــای  ــه رودخانه ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی جــان ســپرد. صالحــی ب
خروشــان دوهــزار و ســه هــزار شهرســتان تنکابــن بــه دلیــل 
ــاک اســت  ــاالی آب بســیار خطرن ــاد و ســرعت ب شــیب زی
ــدار  ــم هش ــب عای ــود نص ــا وج ــافران ب ــیاری از مس و بس
دهنــده، اقــدام بــه چــادر زدن در کنــار رودخانــه و شــنا کــردن 
می کننــد، از مســافران خواســت تــا بــه عایــم هشــداردهنده 

ــن ــم آنالی ــام ج ــد. ج ــه کنن ــوران توج ــای مام و توصیه ه

کنش    وا

معاون فرهنگی قوه قضائیه   
در حال حاضر نیازمند دانش و تجربه برای 

فرهنگ هستیم. اگر دانش و تجربه و علم را 
کنار بگذاریم گرفتار مسائل سلیقه ای می شویم؛ 

بنابراین الزم است فرهنگ را بشناسیم و اهمیت 
و کارکرد آن را بدانیم. 

در امور فرهنگی نیازمند قانون هستیم و 
باید الگوسازی، نیروسازی، تشکل سازی و 

گفتمان سازی و تولید ادبیات کنیم.

سازمان بهزیستی کشور   
در راستای اجرای طرح محب )طرح مشاوره 

و حمایت روانی در بایای طبیعی و حوادث با 
هدف ارائه آموزش و آگاهی های الزم به مردم و 
ایمن کردن آن ها در برابر عوارض پس از حادثه 

به ویژه بحران های روحی، روانی و اجتماعی آن(، 
خدمات مشاوره ای و روانشناسی بهزیستی هم 
برای متاثرین حادثه تروریستی روز چهارشنبه 
تهران، از جمله کارکنان مجلس و حرم مطهر، 

خانواده مجروحان و شهدا و همچنین شاهدان 
عینی این حادثه ارائه می شود.

 ارائه خدمات مشاوره ای گروهی و تک نفره و 
حتی ارائه خدمت در منزل خانواده شهدای این 

حادثه در دستورکار است.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری 
ایران   

بافت فرسوده، آلودگی هوا، زلزله، سیل، 
فرونشست، فقر شهری و اقتصاد غیررسمی، از 
جمله مخاطرات طبیعی و انسان سازی است که 

زندگی شهری را تهدید می کند. 
نتایج تحقیقات علمی نشان می دهد تهران سالی 

بین 3۰ تا 3۷ سانتیمتر فرونشست دارد که با 
نرم های جهانی اصا قابل مقایسه نیست.

دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف 
منطقی داروی سازمان غذا و دارو   

ایجاد مقاومت های میکروبی وسیع در مقابل 
داروهای آنتی میکروبیال، بروز عوارض جانبی 

ناشی از استفاده روزافزون از داروهای تزریقی، 
افزایش عوارض مربوط به تجویز غیرمنطقی 
و غیرضروری داروهای کورتیکوستروئیدی به 

عنوان حفاظت کننده از سیستم ایمنی بدن در 
مقابل عفونت، گسترش موارد عارضه دار تداخات 

دارویی درنتیجه تجویز اقام دارویی متعدد در 
یک نسخه و...، تنها بخش کوچکی از خسارات 

جبران ناپذیری است که درنتیجه تجویز و مصرف 
غیرمنطقی دارو بر پیکره سامت و اقتصاد 

جامعه وارد می شود .
در مقایسه با حجم عظیم منابع صرف شده در 
این راستا، انجام بسیاری از مداخات مؤثر در 

جهت ترویج تجویز و مصرف منطقی دارو، نسبتا 
کم هزینه و ارزان است.

دستگیری مرد 3 زنه پیش از ازدواج چهارم

مــرد ســه زنــه هنــگام دســتگیری بــه اتهــام 
همدســتی بــا اعضــای یــک بانــد ســرقت خــودرو، 
ــا ســارقان شــد. وی قــرار بــود  منکــر همدســتی ب

ــد. ــار ازدواج کن ــن ب ــرای چهارمی ــه زودی ب ب
پرایــد  و  پــژو  خودروهــای  پیــش  چنــدی  از 
طــور  بــه   تهــران  محله هــای  در  پارک شــده 

می رفــت.  ســرقت  بــه  ســریالی 
بــا تشــکیل پرونــده قضایــی در شــعبه پنجــم 
بــا  و  تهــران  ناحیــه 34  دادســرای  بازپرســی 
ــات  ــی تحقیق ــرد موس ــی ای ــرس عل ــتور بازپ دس
پلیســی آغــاز شــد تــا اینکــه مامــوران چنــد هفتــه 
ــن  ــا ای ــاط ب ــرد را در ارتب ــک زن و ده م ــش ی پی

پرونــده شناســایی و بازداشــت کردنــد. 
متهمــان اعتــراف کردنــد ابتــدا ســفارش خــودروی 
ســرقت  را  خــودرو  آن  و  می گرفتیــم  ســرقتی 
ــا اســناد خودروهــای تصادفــی  می کردیــم. بعــد ب
مشــابه ایــن خودروهــا را ســند نمــره کــرده و 

می فروختیــم. 
مجرمانــه  فعالیــت  مــی داد  نشــان  بررســی ها 
ــا روز بازداشــت  ــش ت ــد از ســه ســال پی ــن بان ای
ــودرو را  ــد خ ــش از ص ــته و بی ــه داش ــا ادام آن ه
ــهرهای  ــرج و ش ــن، ک ــران، قزوی ــهرهای ته در ش

شــمالی دزدیــده و فروخته انــد.
ــه  ــا اینک ــت ت ــه داش ــاره ادام ــات در این ب تحقیق
هفتــه گذشــته ســرکرده بانــد اعتــراف کــرد مــردی 
ــور  ــمال کش ــه در ش ــد ک ــام فری ــه ن ــال ب میانس
زندگــی می کنــد بــا بانــد آن هــا همدســتی داشــته 
او  را  ســرقتی  خــودروی  دســتگاه   ۲۰ ارکان  و 

ــت.  ــرده اس ــتکاری ک دس
بــا ایــن اعتــراف فریــد نیــز بازداشــت و بــه شــعبه 
پنجــم بازپرســی دادســرای ناحیــه 34 تهــران 

ــل شــد.  منتق
وی در جریــان تحقیقــات بــه قاضــی پرونــده 
گفــت: ســرکرده بانــد بــا مــن اختــاف خانوادگــی 
دارد و بــه همیــن دلیــل بــه دروغ مــرا بــه عنــوان 
همدســتش معرفــی کــرده تــا ازمــن انتقــام بگیــرد 
و مــن بــا او همدســت نیســتم. ســه همســر دارم؛ 
آن هــا چشــم انتظارم هســتند؛ مــرا آزاد کنیــد. 
بــرای متهــم از ســوی بازپــرس پرونــده قــرار 

قانونــی صــادر شــد و تحقیقــات از وی ادامــه دارد.
 همسرانم در تالش برای آزادی من 

هستند
 فریــد، مــردی میانســال اســت کــه ســه زن 
و پنــج فرزنــد دارد و قــرار بــود تــا چندمــاه دیگــر 
همســر چهــارم خــود را هــم بــه خانــه بخــت ببــرد. 
ــرد                  ــن ف ــا ای ــا ب ــوی م ــد گفت وگ ــه می خوانی آنچ

اســت.
 چرا بازداشت شدی؟

بــه دلیــل اعتــراف دروغ ســرکرده یــک بانــد 
ســرقت کــه بــا مــن و خانــواده ام اختــاف قدیمــی 

ــت. داش
 اختالف شما بر سر چه بود؟

چنــدی پیــش وحیــد از طریــق یکــی از آشــنایان 
پســرش  بــرای  دختــرم  از  خانوادگی مــان 

خواســتگاری کــرد. 
زمانــی کــه متوجــه خافــکار بــودن وی و پســرش 
ــع  ــا از آن موق ــم؛ ام ــی دادی ــخ منف ــدم، پاس ش
ــم  ــر ه ــه آخ ــرد ک ــام می گی ــه انتق ــدم کردک تهدی
ــر  ــنهاد داد اگ ــتگاه پیش ــی در بازداش ــت. حت گرف
۵۰ میلیــون تومــان بــه حســاب خانــواده او واریــز 
کنــم، دروغــی را کــه دربــاره همدســت بــودن مــن 

گفتــه، پــس می گیــرد و آزاد می شــوم.
 شما سه همسر دارید؟

بلــه. مــن کشــاورز هســتم و وضــع مالــی ام خــوب 
اســت و نیــاز بــه پــول دزدی نــدارم. مــن از همســر 
ــری  ــتم پس ــا می خواس ــتم؛ ام ــر داش ــم دخت اول
ــا دومــی ازدواج کــردم کــه او  داشــته باشــم کــه ب
ــم پســر  ــا ســومی برای ــر آورد. ام ــم دخت ــز برای نی

آورد. 
ــدام از  ــر ک ــه ه ــه دارم ک ــه طبق ــه ای س ــن خان م
ــی  ــترکمان زندگ ــدان مش ــراه فرزن ــرانم هم همس
می کننــد و میــان ایــن ســه هــوو اختافــی وجــود 

ــدارد.  ن
بــا دختــر یکــی از آشــنایانمان نیــز نامــزد کــرده ام 
و قــرار بــود کــه بــه  عنــوان همســر چهــارم پــا بــه 
خانــه ام بگــذارد کــه مــن بازداشــت شــدم. از روزی 
ــاش  ــرانم در ت ــه همس ــدم هم ــت ش ــه بازداش ک

ــرای آزادی مــن هســتند. جــام جــم ب

معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان مــدارس و مراکــز 
مراکــز  و  آموزشــگاه ها  بــا  غیردولتــی گفــت: 
ــد  ــات کاذب می کنن ــه تبلیغ آموزشــی غیرمجــاز ک

ــود.  ــورد می ش ــون برخ ــق قان طب
مرضیــه گــرد بــا اشــاره بــه فعالیــت آموزشــگاه های 
ــع  ــورد قاط ــت برخ ــاره عل ــور درب ــاز در کش غیرمج
کــرد:  اظهــار  آموزشــگاه ها  ایــن  بــا  نکــردن 
ــه  ــف و اتحادی ــگاه ها دارای صن ــفانه آموزش متاس
نیســتند و مــا شــاهدیم کــه اگــر در ســایر مشــاغل 
تخلفاتــی رخ دهــد، اصنــاف و اتحادیه هــا بــا آن هــا 

برخــورد می کننــد. 
ــون تأســیس و اداره  ــب قان ــا تصوی خوشــبختانه ب
مــدارس و مراکــز آموزشــی مصــوب ســال ۱39۵، 
طبــق قانــون شــورای مؤسســان مراکــز آموزشــی و 
پرورشــی غیردولتــی رســمیت یافتــه و از اختیــارات 

قانونــی بیشــتری برخــوردار شــدند.
ــارات  ــون اختی ــی تاکن ــز آموزش ــزود: مراک  وی اف
ــه وزارت  ــی ب ــا معرف ــم ب کمــی داشــتند؛ امیدواری
کار ایــن گــروه نیــز از حــق و حقــوق قانونــی 
ــائل  ــایر مس ــان و س ــا متخلف ــورد ب ــود در برخ خ
را  خــود  جایــگاه  و  شــوند  برخــوردار   قانونــی 

بازیابند.
 وعده های تبلیغاتی مؤسسات

وزارت  غیردولتــی  مــدارس  ســازمان  رئیــس   
ــی  ــای تبلیغات ــاره وعده ه ــرورش درب ــوزش و پ آم
مؤسســات و آموزشــگاه های کنکــور گفــت: آن 
ــوزش  ــر آم ــر نظ ــه زی ــگاه هایی ک ــته از آموزش دس

و پــرورش هســتند و دانش آمــوزان زیــر ۲۰ ســال 
ــن و مشــخصی  ــط معی ــد، دارای ضواب را می پذیرن
هســتند و از ابتــدای فرآینــد صــدور مجــوز تحــت 
نظــارت مــا قــرار می گیرنــد. اگــر ایــن مؤسســات 
ــه  ــات را داشــته باشــند، برنام قصــد انجــام تبلیغ
خــود را بــه آمــوزش و پــرورش ارائــه می کننــد تــا 

ــد شــود.  بررســی و تأیی
ــر  ــر نظ ــگاه های زی ــه آموزش ــه داد: کلی ــرد ادام گ
ــات کاذب  ــد از تبلیغ ــه نبای ــتند ک ــع هس ــا مطل م
اســتفاده کننــد و ایــن تخلــف بــه نــدرت در 
آموزشــگاه های دارای مجــوز از آمــوزش و پــرورش 

می شــود. مشــاهده 

 صداوسیما
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آمــوزش و پــرورش 
ــی  ــز آموزش ــه مراک ــی را ب ــن تبلیغات ــازه چنی اج

نمی دهــد اظهــار کــرد: حتــی صداوســیما هــم تنهــا 
ــول  ــاتی را قب ــز و موسس ــات مراک ــد تبلیغ می توان
 کنــد کــه مجــوز از آمــوزش و پــرورش داشــته 

باشند. 
در ایــن میــان اگــر هــم آموزشــگاه مجــازی دســت 
بــه تبلیغــات فریبنــده و غیرواقعــی در فضــای 
مجــازی و ماننــد آن بزنــد، مرتکــب تخلــف شــده 
و اگــر بــه شــورای نظــارت گــزارش شــود، موافقــت 

اصولــی اش لغــو خواهــد شــد. 
وزارت  غیردولتــی  مــدارس  ســازمان  رئیــس 
آمــوزش و پــرورش بــا بیان اینکــه آموزشــگاه هایی 
بــه جــز آمــوزش و  کــه از ســایر دســتگاه ها 
پــرورش مجــوز دارنــد، در صــورت عــدم هماهنگــی 
ــی  ــا تلق ــزو غیرمجازه ــرورش ج ــوزش و پ ــا آم ب
می شــوند، عنــوان کــرد: بایــد تــاش کنیــم مســئله 
ــی و  ــه صــورت اصول آموزشــگاه های غیرمجــاز را ب

ــم.  ــل کنی ــه ای ح ریش
گــرد بــا تاکیــد بــر اینکــه متاســفانه در حــال حاضر 
ــه امــر  ــه دانشــگاه آســیب جــدی ب نحــوه ورود ب
تعلیــم و تربیــت و رونــد آموزشــی و پــرورش 
جــذب  روش  معتقدیــم  مــا  می زنــد، گفــت: 
دانشــجو در مراکــز آمــوزش عالــی مناســب نیســت 
ــوت  ــه ق ــن مشــکاتی ب ــا اصــاح نشــود چنی و ت

ــد. ــد مان ــی خواهن خــود باق
 اولیا فرزندانشان را در مراکز مجاز 

ثبت نام کنند
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا ایــن امــکان را نداریــم 

ــدرت  ــرا ق ــم، زی ــان را شناســایی کنی همــه متخلف
اداری و قضایــی الزم را در اختیــار نداریــم، به همین 
ــم  ــه دهی ــری ادام ــیرهای دیگ ــد از مس ــل بای دلی
ــه کنکــور حاکــم اســت  ــی ک ــا زمان ــرد: ت ــوان ک  عن
ــت  ــتر زدن سرنوش ــا بیش ــر ی ــت کمت ــک تس و ی
یــک نفــر را رقــم می زنــد، تنهــا می توانیــم توصیــه 
آموزشــگاهی  بــه  را  اولیــا فرزندانشــان  کنیــم 
ببرنــد کــه بــا تخصــص، متعهدانــه و مســئوالنه کار 
می کنــد و فعالیت هایــش در چارچــوب قانونــی 

اســت.
 شماره مجوز

وزارت  غیردولتــی  مــدارس  ســازمان  رئیــس 
ــا  ــه قطع ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــرورش ب ــوزش و پ آم
تخصصــی  فعالیــت  بی مجــوز،  آموزشــگاه های 
ــت،  ــق بچه هاس ــه ح ــی ک ــا خدمات ــب ب و متناس
عنــوان کــرد: شــماره مجــوز  نمی کننــد  ارائــه 
آموزشــگاه های تحــت نظــارت آمــوزش و پــرورش 
و  شــده  حــک  ورودی  ســردر  تابلوهــای  بــر 

مشــخص اســت.
 کالهبرداری با تبلیغ تضمین قبولی

گــرد بــا توصیــه بــه خانواده هــا مبنــی بــر اینکــه بــا 
تبلیغاتــی چــون تضمیــن قبولــی در دانشــگاه های 
برتــر اقنــاع نشــوند، زیــرا چنیــن تبلیغاتــی نوعــی 
کاهبــرداری اســت، گفــت: اگــر گزارش هایــی 
 بــه دســت مــا برســد، وارد عمــل می شــویم 
و بــا همــکاری نیــروی انتظامــی و اماکــن برخــورد 

می کنیــم. 
ــرای احقــاق  ــروی انتظامــی ب ــم نی مــا توقــع داری
حقــوق مــردم برابــر قانــون بــا آموزشــگاه متخلــف 
غیرمجــاز کــه آمــوزش و پــرورش معرفــی کــرده، 
ــواردی  ــن م ــم، چنی ــردم ه ــر م ــد. اگ برخــورد کنن
ــا  ــه م ــوارد را ب ــد م ــد، می توانن ــاهده کردن را مش
ــه  ــد ب ــد. ضمــن آنکــه مــردم می توانن اطــاع دهن
ــتان ها  ــرورش اس ــوزش و پ ــایت ادارات کل آم س
مراجعــه و فهرســت مراکــز مجــاز را ماحظــه                

ــد. ایســنا کنن

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی:

روش جذب دانشجو مناسب نیست

ــل  ــور در فص ــای کش ــع و جنگل ه ــوزی در مرات ــوع آتش س وق
گــرم ســال، یکــی از مهم تریــن معضــات حــوزه محیــط 

ــت.  ــور اس ــی کش ــع طبیع ــت و مناب زیس
و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
ــا  ــدت گرم ــه ش ــر چ ــه ه ــان اینک ــا بی ــور ب ــزداری کش آبخی
افزایــش یابــد، احتمــال آتش ســوزی افزایــش می یابــد 
گفــت: چندیــن عامــل در وقــوع آتش ســوزی اثرگــذار اســت؛ 

دارد.  انســانی  عامــل  آتش ســوزی ها  درصــد  امــا 9۵ 
ســرهنگ قاســم ســبزعلی بــا اشــاره بــه آمــار آتش ســوزی ها 
در ســال 96 گفــت: از ابتــدای امســال تاکنــون نزدیــک بــه 3۰ 
ــدوده  ــتر در مح ــه بیش ــتیم ک ــوزی داش ــورد آتش س ــا 4۰ م ت
ــق  ــن مناط ــار ای ــا ۱۰ هکت ــن ۵ ت ــاد و بی ــاق افت ــرس اتف زاگ
آتــش گرفــت. چنــد مــورد آتش ســوزی کوتــاه نیــز در اســتان 
گلســتان بــه دلیــل شــرایط توپوگرافــی و گرمــای هــوا رخ داد. 

ــتان ــان، لرس ــتان، کرم ــتان های خوزس ــن، اس ــر ای ــزون ب  اف
ــا  ــه ب ــدند ک ــوزی ش ــار آتش س ــد دچ ــر احم ــه و بوی کهگیلوی
حضــور نیروهــا اطفــاء صــورت گرفــت. فرمانــده یــگان حفاظت 
ســازمان جنگل هــا دربــاره امکانــات و تجهیــزات ســازمان 
جنگل هــا بــرای اطفــای حریــق اظهــار کــرد: ۱6 میلیــون هکتــار 
ــطح  ــع در س ــعت مرات ــون وس ــا و ۸۲ میلی ــعت جنگل ه وس
ــرار  ــا ق ــازمان جنگل ه ــت س ــت مدیری ــه تح ــت ک ــور اس کش
دارد. حــدود 6۰ درصــد عرصه هــای کشــور را جنگل هــا و مراتــع 
تشــکیل می دهنــد. ایــن وســعت بــرای حفاظــت بــه تجهیــزات 
ــت  ــاج دارد. وی افــزود: خوشــبختانه دول ــادی احتی بســیار زی
نــگاه خوبــی بــه ایــن مســئله دارد. در ســال گذشــته 3 میلیــارد 
تومــان تجهیــزات انفــرادی، 3۰ میلیــارد تومــان تجهیــزات 
خودرویــی و تجهیــزات خاموش کننــده آتــش خریــداری شــد؛ 

ــد. ایســنا ــت نمی کن ــات کفای ــن امکان ــی ای ول

رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( گفــت: ایــن نهــاد تعــداد 
ــد.  ــت می کنن ــان حمای ــه از مددجوی ــی دارد ک ــون حام ــک میلی ی
دومیــن همایــش »جشــن ملــی والــی مهــر« بــا هدف پاسداشــت 
ــه  ــح مــردم نیک اندیــش ب ــر و عمــل صال ــی از نیــت خی و قدردان
ــف  ــات مختل ــرای طبق ــته ب ــای شایس ــه الگوه ــورمان و ارائ کش
اجتماعــی جهــت دســتگیری از نیازمنــدان در ســالن همایش هــای 
ســازمان حــج و زیــارت توســط کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( 
ــات  ــه خدم ــادن ب ــدف ارج نه ــا ه ــن ب ــن جش ــد. ای ــزار ش برگ
ــه  ــه خالصان ــی ک ــدهللا وال ــاج عب ــوم ح ــر مرح ــته و بی نظی شایس
ســال های طوالنــی از عمــر خــود را صــرف خدمت رســانی بــه 
مــردم محــروم منطقــه بشــاگرد کــرد، برگــزار شــد. در ایــن جشــن 
ــنین  ــام و محس ــرام ایت ــرح اک ــای ط ــه در حوزه ه ــر ک از ۲۵ خی
ــان،  ــان، مســکن، درم و حوزه هــای فرهنگــی، ازدواج، آزادی زندانی
آمــوزش و کارآفرینــان برتــر بودنــد، تقدیــر شــد. در ایــن همایــش 

ــت:  ــی)ره(، گف ــام خمین ــداد ام ــه ام ــس کمیت ــاح، رئی ــز فت پروی
خیریــن بایــد قــدردان منزلــت خــود باشــند؛ چــرا کــه آغــاز و پایــان 

کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( آنــان هســتند. 
ــه افطــاری  ــا اشــاره ب ــی)ره( ب ــام خمین ــداد ام ــه ام رئیــس کمیت
امــام  امــداد  مددجویــان کمیتــه  حضــور  بــا  رئیس جمهــور 
ــت  ــن صحب ــاره محرومی ــه درب ــی ک ــت: هنگام ــی)ره( گف خمین
می کردنــد، رئیس جمهــور سراســر گــوش بــود و دولــت نیــز 
عــزم خــود را جــزم کــرده تــا بــا همــکاری نهادهــای حمایتــی فقــر 

شــود.  ریشــه کن 
ــک  ــی)ره( ی ــام خمین ــداد ام ــه ام ــه کمیت ــان اینک ــا بی ــاح ب فت
میلیــون حامــی دارد، گفــت: افــرادی هســتند کــه از خــود می زننــد 

ــن ماســت.  ــرآن و دی ــن مکتــب ق ــا حامــی شــوند؛ ای ت
وی بیــان کــرد: تعــداد 33 هــزار دانش آمــوز و ۷۲ هــزار دانشــجو 

تحــت پوشــش کمیتــه امــداد هســتند. مهــر

حمایت یک میلیون حامی از مددجویان کمیته امدادعلت ۹۵ درصد آتش سوزی  جنگل ها، »انسانی« است

ــه  ــردی را ب ــی ف ــت در نوجوان ــم اس ــه مته ــری ک پس
قتــل رســانده، وقتــی بــرای چندمین بــار پشــت تریبــون 
قــرار گرفــت تــا در برابــر اتهــام قتــل از خــود دفــاع کنــد 
ــرده اســت.  ــه ک ــت توب ــرد و گف درخواســت بخشــش ک
ــی در  ــوده، در پارک ــاله ب ــل ۱۵ س ــان قت ــه زم ــم ک مته
جنــوب شــهر تهــران، جوانــی را بــه قتــل رســاند و بعــد 
از دســتگیری نیــز بــه قتــل اعتــراف کــرد. او اکنــون ۱9 
ســاله اســت و یــک بــار دیگــر پــای میــز محاکمــه رفــت 

و از خــود دفــاع کــرد.
در ابتــدای جلســه رســیدگی نماینــده دادســتان در 
جایــگاه حاضــر شــد و کیفرخواســت را خواند و خواســتار 

ــون شــد.  ــر اســاس قان ــم ب محاکمــه مته
او گفــت: متهــم زمانــی کــه ۱۵ ســاله بــود در یــک 
ــر و  ــت غافلگی ــه و او را از پش ــول حمل ــه مقت ــارک ب پ
بــا پارچــه ای خفــه کــرده اســت. هرچنــد متهــم بعــد از 
قتــل اقــدام بــه فــرار کــرد، امــا ســاعاتی بعــد مأمــوران 
او را شناســایی و بازداشــت کردنــد. بــا توجــه بــه اینکــه 
ــت  ــته، درخواس ــال داش ــر ۱۸ س ــل زی ــان قت ــم زم مته
دارم مطابــق مــاده 9۱ قانــون مجــازات اســامی محاکمه 
ــگاه حاضــر شــدند  ــای دم در جای ــه، اولی شــود. در ادام
و تأکیــد کردنــد درخواســت قصــاص دارنــد و خواســتار 
ــم  ــه مته ــت ب ــی نوب ــتند. وقت ــم هس ــم ه ــرای حک اج
رســید، وی در جایــگاه حاضــر شــد و گفــت: وقتــی ۱۵ 
 ســاله بــودم بــه تولــد یکــی از دوســتانم دعــوت شــدم 
 و بــه آنجــا رفتــم. در آن میهمانــی مشــروب بــود 
و مــن بــه اتفــاق دوســتانم مقــداری مشــروب خــوردم. 
وضعیــت مــن مثــل دیگــران نبــود؛ خیلــی مســت 
ــت؛  ــه گذش ــب چ ــد آن ش ــادم نمی آی ــا ی ــودم و اص ب
ــی  ــا ناراحت ــتانم ب ــی از دوس ــد یک ــه دو روز بع ــا اینک ت
بــه مــن گفــت: چــرا آن قــدر مشــروب می خــوری 
ــر  ــم: مگ ــه او گفت ــد؟ ب ــت بیفت ــدی برای ــاق ب ــه اتف ک
ــه  ــول( ب ــز )مقت ــد، کامبی ــت: شــب تول چــه شــده؟ گف
ــودی کــه اصــا  ــو تعــرض کــرد؛ امــا آن قــدر مســت ب ت
متوجــه نشــدی چــه اتفاقــی افتــاده اســت. مــن 
ــغول  ــم مش ــی ذهن ــا خیل ــردم؛ ام ــاور نک ــش را ب حرف
ــه او  ــم و ب ــز رفت ــراغ کامبی ــه س ــود. ب ــرا ب ــن ماج ای
 گفتــم تــو واقعــا بــه مــن تعــرض کــردی؟ پوزخنــدی زد 
و هیچ چیــزی نگفــت. متهــم ادامــه داد: بعــد از آن 
ــز  ــد کامبی ــن می گفتن ــه م ــم ب ــه می رفت ــی ک ــر جای ه
ــف  ــوع را تعری ــن موض ــودش ای ــرض و خ ــو تع ــه ت ب
ــز  ــا کامبی ــوع ب ــن موض ــر ای ــاره س ــت. دوب ــرده اس ک
ــن کار را کــرده و هرجــا هــم  ــر شــدم؛ او گفــت: ای درگی
ــه  ــن ب ــد. م ــت می کن ــاره آن صحب ــد درب ــش بخواه دل
 او گفتــم: شــکایتی نــدارم و چــون خــودم مســت بــودم 
ــو  ــا ت ــم؛ ام ــم نمی کن ــی ه ــردم، اعتراض ــت نک و مقاوم
حــق نــداری مــن را تحقیــر کنــی و دربــاره ایــن موضــوع 
بــا دیگــران صحبــت کنــی. کامبیــز بــدون توجــه بــه ایــن 
ــا  ــت ب ــود داش ــه وج ــی ک ــاره وضعیت ــن درب ــرف م ح

ــرد. ــت می ک ــه صحب هم
متهــم دربــاره روز حادثــه گفــت: آن روز یکی از دوســتانم 
ــتانمان  ــع دوس ــاره در جم ــز دوب ــت کامبی ــن گف ــه م ب
گفتــه بــه مــن تعــرض کــرده و حرف هــای بــدی دربــاره 
مــن زده اســت. خیلــی عصبانــی شــدم. مــن در آن زمان 
خیلــی بچــه بــودم و جثــه درشــتی هــم نداشــتم؛ امــا 
کامبیــز چندیــن ســال از مــن بزرگ تــر بــود. بــه همیــن 

دلیــل هــم تصمیــم گرفتــم او را تنبیــه کنــم. 
ــم  ــارک رفت ــه آن پ ــت. ب ــارک اس ــدم در پ ــه ش  متوج
و بــا دســتمالی کــه دســتم بــود از پشــت حملــه کــردم 
و دســتمال را دور گردنــش انداختــم. قصــدم اصــا 
ــه او  ــن کار ب ــا ای ــتم ب ــط می خواس ــود؛ فق ــتن او نب کش
ــم.  ــه او وارد کن ــیبی ب ــم آس ــم می توان ــن ه ــم م بگوی
کمــی کــه دســتمال را کشــیدم، کامبیــز حالــش بــد شــد 
و بــه زمیــن افتــاد. مــن هــم کــه خیلــی ترســیده بــودم، 
ــردم  ــر نمی ک ــودم و فک ــراری ب ــی ف ــردم. مدت ــرار ک ف
شناســایی شــوم؛ امــا پلیــس از دوســتانم تحقیــق 
ــز  ــا کامبی ــل ب ــی قب ــود از مدت ــرده و متوجــه شــده ب ک
مشــکاتی دارم و بــه همیــن دلیــل هــم مــن را دســتگیر 
کردنــد. بعــد از دســتگیری هــم مــن بــه قتــل اعتــراف 

ــم.  ــز را گفت ــردم و همه چی ک
متهــم ادامــه داد: مــن بــه جــز اتفاقــی کــه شــب تولــد 
افتــاد، هیــچ مشــکلی بــا مقتــول نداشــتم. از ابتــدا هــم 
گفتــه ام کــه او بــا مــن چــه کــرد و چــرا دســت بــه ایــن 

کار زدم. 
ســپس نوبــت بــه وکیــل مدافــع متهــم رســید؛ او 
ــه دلیــل مشــکلی کــه در یکــی از  گفــت: مــوکل مــن ب
ــب  ــی مرتک ــه  تنهای ــته ب ــت هایش دارد، نمی توانس دس
ایــن قتــل شــده باشــد. یکــی از دســتان موکلــم بســیار 
ــتفاده  ــی اس ــه خوب ــد از آن ب ــت و نمی توان ــف اس ضعی
کنــد؛ بنابرایــن چــاره ای نداشــته بــه  جــز اینکــه از کســی 
ــت  ــرا واقعی ــم او چ ــن نمی دان ــرد. م ــک بگی ــر کم دیگ
ــرد.  ــردن می گی ــه گ ــل را ب ــودش قت ــد و خ را نمی گوی
ــات  ــن دفاعی ــا آخری ــید ت ــم رس ــه مته ــت ب ــی نوب وقت
ــل  ــت: قت ــر گف ــار دیگ ــک ب ــد، ی خــودش را مطــرح کن
ــودم؛  ــه ب ــی بچ ــن خیل ــام دادم. م ــی انج ــه  تنهای را ب
اصــا نمی دانســتم چــه کار بــدی انجــام می دهــم. 
ــرده  ــز ک ــه کامبی ــی ک ــودم و کارهای ــیده ب ــی ترس خیل
بــود، حالــم را خیلــی بــد کــرده بــود. چــاره ای نداشــتم 
ــه  ــن مــدت ک ــا در ای ــم؛ ام ــه کن ــا او مقابل جــز اینکــه ب
ــد خواســتم مــن  ــه کــردم و از خداون ــودم، توب ــدان ب زن
را بــرای اشــتباهاتی کــه داشــتم، ببخشــد و مرتــب نمــاز 
و دعــا می خوانــم و درخواســت بخشــش می کنــم؛ 
ــه  ــن را ب ــت دارم م ــای دم درخواس ــم از اولی ــاال ه ح
ــی  ــل کامل ــا عق ــن واقع ــند؛ م ــی ام ببخش ــر جوان خاط
پایــان  بــا  می کنــم.  چــه  نمی دانســتم  و  نداشــتم 
ــرای تصمیم گیــری  جلســه رســیدگی، هیئــت قضــات ب

دراین بــاره وارد شــور شــدند. ایســنا

نوجوانِ متهم به قتل:

توبه کردم؛ من  را ببخشید

،،
جــذب  روش  معتقدیــم  مــا 
دانشــجو در مراکــز آمــوزش عالــی 
اصــاح  تــا  و  نیســت  مناســب 
نشــود، چنیــن مشــکاتی بــه قــوت 

مانــد خواهنــد  باقــی  خــود 



الم: قاَل اْلَحَسُن اْلُمجتبى َعَلْیِه السَّ

ُبهاِت َأْسَلُم اْلُقُلوِب ما َطُهَر ِمَن الشُّ

امام حسن جمتبی علیه السالم فرمودند: 

سامل ترین دل ها آن است كه از شبهات پاک باشد.

زندگیامروز دوشنبه 22 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 450 روزنامه
دریچه

 پخت طوالنی ترین پیتزای جهان در کالیفرنیا

 دوچرخه 200 ساله شد. در سال 1817 کارل فرایهر فون درایس 
جنگل بان کارلسروهه آلمان، نخستین نمونه های ابتدایی دوچرخه را 

به بازار عرضه کرد.

دختر شهید »مازیار سبزعلیزاده«؛ شهید سبزعلیزاده در حرم مطهر امام 
خمینی)ره( مشغول باغبانی بود و در حمله کور تروریست های وابسته به 

داعش به شهادت رسید - عکس: میزان  

   سفره افطار 3 هزار نفری در تهران - تسنیم

نیروهای دموکراتیک سوریه،در تالش برای گرفتن شهر »رقه« 
از دست داعش هستند - عکس: رویترز  

برگزاری نخستین صحن علنی مجلس شورای اسالمی پس از 
حادثه تروریستی - عکس: میزان  

جدول سودوکو - شماره 51

حدیث روز

تحف العقول، ص 235
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ــه امــر  مــا مفتخریــم كــه پیــرو مذهبــی هســتیم كــه رســول خــدا موســس آن ب
خداونــد تعالــی بــوده و امیرالمؤمنیــن علی بن ابیطالــب، ایــن بنــده رهاشــده 

و  اغــال  تمــام  از  بشــر  كــردن  رهــا  مأمــور  قیــود،  تمــام  از 
بردگی هاســت.

پای درس امام ؟هر؟

وصیتنامه الهی سیاسی امام
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خدایا! راهنمائی ام كن در آن به كارهاى شایسته و اعمال نیک و برآور برایم 
حاجت ها و آرزوهایم را اى كه نیازى به سویت تفسیر و سؤال ندارد؛ اى داناى به 

آنچه در سینه هاى جهانیان است درود فرست بر محمد و آل او پاكیزگان.

   ترفندهای خانه داری
استریل کردن اسفنج آشپزخانه

 مایکروویو
ابتــدا اســفنج را در آب داغ شست وشــو داده و ســپس آن 
را درون یــک کاســه قــرار دهیــد. کمــی آب روی آن بریزیــد 
و کاســه را بــرای مــدت یــک تــا دو دقیقــه درون ماکروویــو 
بگذاریــد. در ایــن مــدت کامــا مراقــب باشــید تــا اســفنج 

خشــک نشــود و آتــش نگیــرد.
 آب جوش

قابلمــه را تــا نیمــه از آب پــر کنیــد و ســپس روی حــرارت 
ــرای  ــفنج را ب ــپس اس ــد. س ــوش آی ــا ج ــد ت ــرار دهی ق
ــرار  ــه درون آب در حــال جــوش ق مــدت حــدود ۱۰ دقیق

ــد.  دهی
ــه  ــه در تهی ــفنج هایی ک ــرای اس ــن روش ب ــتفاده از ای اس

ــه، مناســب اســت. ــه کار رفت ــزی ب ــا ذرات فل آن ه
 ماشین ظرفشویی

ــروف درون  ــا ظ ــراه ب ــکاچ هم ــا اس ــفنج ی ــرار دادن اس ق
ماشــین ظرفشــویی روش مناســبی اســت؛ زیــرا آب جوش 
ــوینده آن  ــودر ش ــا پ ــراه ب ــویی هم ــین  ظرفش درون ماش
ــد  ــا خواه ــا و باکتری ه ــن میکروب ه ــن رفت ــث از بی باع

شــد.
 سرکه

اســفنج یــا اســکاچ را یــک شــب در ســرکه قــرار دهیــد تــا 
میکروب هــا از بیــن بــرود. شــفا آنایــن

   سالم باشیم
شیرینی هایی که قدرت یادگیری را 

افزایش می دهد
مینــا محبــی، متخصــص طــب ســنتی، گفــت: بــرای 
افــرادی کــه عــاوه بــر روزه داری فصــل امتحاناتشــان نیــز 
ــری  ــای خمی ــا غذاه ــته ی ــاوی رش ــای ح ــت، غذاه هس
ممکــن اســت بــه دلیــل هضــم طوالنــی، در آن هــا 
ــر  ــس بهت ــد؛ پ احســاس خســتگی و کســالت ایجــاد کن
ــگام افطــار از ماکارونــی و آش رشــته اســتفاده  اســت هن
ــزود:  ــد. وی اف ــو بخورن ــوپ ج ــای آن س ــه ج ــد و ب نکنن
ــت  ــن، گوش ــه و بلدرچی ــژه جوج ــدگان به وی ــت پرن گوش
ــلی  ــرغ عس ــت. تخم م ــان اس ــاه رمض ــرای م ــبی ب مناس
هــم بــه دلیــل هضــم ســبک و اثــر تقویت کننــده می توانــد 
وعــده غذایــی مناســبی باشــد. محبــی اضافــه کــرد: بــرای 
ــش  ــدرت یادگیری شــان افزای ــد ق ــه می خواهن کســانی ک
یابــد، بهتــر اســت بداننــد شــیرینی های مایمــی همچــون 
ــد  ــیب می توان ــه و س ــای ب ــور و مرب ــیره انگ ــل و ش عس
ــاری ســبک  ــود بخشــد و افط ــا را بهب ــز آن ه ــرد مغ عملک
ســیب  همچنیــن  می شــود.  محســوب  زودهضــم  و 
ــده ای مناســب  ــو وع ــی تخــم بالنگ ــراه کم رنده شــده هم
بــرای آخــر شــب ایــن افــراد اســت. ایــن متخصــص طــب 
ســنتی اضافــه کــرد: از مصــرف همزمــان ماســت، ســاالد 
ــد؛  ــوط نخوری ــا را مخل ــد و غذاه ــذا بپرهیزی ــراه غ ــه هم ب

ــارس ــد. ف ــال هضــم ایجــاد کن ــرا ممکــن اســت اخت زی

   سبک زندگی
 دفاع از حریم امامت و والیت

ــر  ــوت اســت. پیامب ــه اتصــال نب ــدون شــک امامــت حلق  ب
ــبت های  ــدک مناس ــود را در ان ــس از خ ــام پ ــین و ام جانش
مختلــف قبــل از وحــی و بعــد از رســالت خطیــر نبــوت 
ــام و  ــر ام ــداز پیامب ــت جانگ ــد از رحل ــا بع ــرد. ام ــی  ک معرف
وصــی پیامبــر را کنــار گذاشــتند. دختــر پیامبــر بــرای تبییــن 

ــرد.  ــراوان ک ــاش ف ــت ت ــم امام موضــوع مه
ــاد  ــن فری ــوی بهشــتی، باالتری ــن بان گریه هــا و ندبه هــای ای
ــرت  ــاندن حض ــرون کش ــود. بی ــت ب ــام امام ــاع از مق و دف
ــه نفــع  ــا ب ــه بیت االحــزان، نه تنه ــه اش ب فاطمــه)س( از خان
ــت  ــال حکوم ــه وب ــد بلک ــام نش ــتیارانش تم ــه و دس خلیف
گردیــد. آن هــا می خواســتند حضــرت زهــرا)س( را از مســجد 
رســول  خــدا)ص( کــه محــل تجمــع مــردم بــود، دور کننــد؛ 
ولــی بــا ایــن کار بــر مظلومیــت حضــرت زهــرا)س( افزودنــد؛ 
ــروان  ــود را از پی ــه خ ــده ای ک ــه ع ــد ک ــردم می دیدن ــرا م زی
ــم  ــد، ظل ــراف دارن ــدرش اعت ــوت پ ــه نب ــد و ب ــان می دانن  آن
و ستمگری شــان بــه جایــی رســیده کــه نزدیک تریــن مــردم 
ــه  ــه عواطــف زنان ــرش را ک ــی دخت ــه رســول خدا)ص( یعن ب
خــود را دارد، در فشــار قــرار دادنــد و او را از اظهــار حــزن 
ــرت  ــادا حض ــه مب ــتند ک ــدرش بازداش ــراق پ ــدوه در ف و ان
ــدای  ــا ص ــته اند، ب ــر او روا داش ــه ب ــی ک ــرا)س( از ظلم زه
ــه رغــم  ــه طاهــره )س( ب ــی صدیق ــد. ول ــد ســخن بگوی بلن
ــزن و  ــب ح ــش در قال ــراض خوی ــه اعت ــه، ب ــت حاکم هیئ

ــت ــوزه ن ــه داد .ح ــدوه ادام ان

 اختال اضطرابی 
در کمین پدران جوان

ــن  ــه ای ــترالیا ب ــی اس ــگاه مل ــان دانش ــی از محقق گروه
ــد  ــی از تول ــی ناش ــال اضطراب ــه اخت ــیدند ک ــه رس نتیج
نــوزاد جدیــد بــه  انــدازه افســردگی پــس از زایمــان شــایع 
اســت و خطــر ابتــا بــه اختــال اضطرابــی در میــان پــدران 
بــه  انــدازه مــادران اســت. دکتــر لیانــا لیــچ، مســئول ایــن 
مطالعــه، همــراه بــا محققــان دیگــر بــه بررســی ۴۳ 
مطالعــه مســتقل پرداختنــد و متوجــه شــدند کــه اختــال 
ــم  ــا ه ــوزاد، روی پدره ــد ن ــد از تول ــل و بع ــی قب اضطراب
تاثیــر می گــذارد. او می گویــد: »مــردان ممکــن اســت 
احســاس کننــد کــه خــارج از ایــن فرآینــد هســتند؛ چــون 
ــت.  ــط اس ــادر مرتب ــه م ــا ب ــوزاد کام ــد ن ــارداری و تول ب
همیــن مســئله می توانــد مشــکل را تشــدید کنــد. در 
ــد؛ چــون اصــا  ــال کمــک نمی گردن ــه دنب ــع، مــردان ب واق
ــه خودشــان ربطــی داشــته  ــه مســئله ب ــد ک فکــر نمی کنن
باشــد.« بــا اینکــه آمــار مطالعــات مختلــف بــا هــم 
تفــاوت دارد، امــا بعضــی مطالعــات نشــان می دهنــد 
ــا مشــکل افســردگی  ــادران ب ــدران و م ــه ۲۰ درصــد از پ  ک
و اختــال اضطرابــی پــس از زایمــان روبــه رو هســتند. دکتر 
لیــچ معتقــد اســت: »زوج هــا بایــد از ســامت روانی شــان 
ــه  ــه متوج ــی ک ــت از زمان ــند؛ درس ــته باش ــی داش آگاه
بــارداری می شــوند مداخــات زودهنــگام، شــدت می یابــد 

ــم ــد.« سامتیس ــش می ده ــم را کاه ــدت عائ و م

   خانواده


