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مظهربزرگیها
علی بن ابی طالــب  علیه الســام  مؤمنــان  امیــر 
گنجینــه  شــخصیت بی نظیــر تاریــخ بشــریت، 

ارزش هــا، جانــش سرشــار از ســتودنی ها و نیکویی هــا 
و زندگــی اش مظهــر بزرگی هاســت.

 در ســالروز و ایــام ضربــت و شــهادتش بــه چنــد نکتــه 
از ویژگی هــای آن شــخصیت نمونــه اشــاره می کنیــم. 
گرچــه پرداختــن بــه ویژگی هــای شــخصیتی مــوالی 
متقیــان بــرای انســان ها ممکــن نیســت و از تــوان 
ج اســت  کاغذهــا و فکــر و فهــم انســان ها خــار قلــم و 
ــید   کش ــوان  ــر نت گ ــا را ا ــروف، آب دری ــول مع ــه ق ــا ب ام
هــم بــه قــدر تشــنگی بایــد چشــید؛ لــذا آنچــه در ایــن 
گوشــه ای از ویژگی هــای  ســطور بیــان می شــود، تنهــا 
و  واال  ویژگی هــای  اســت.  امــام  علیه الســام  آن 
شــکوهمند آن پیشــوای بی همتــا چــون شــخصیت 
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یادداشت
گره گشایی و مدارا با مردم

از نگاه امام رضا)ع(                                                              
M.Hajian@eskimia.ir

محمدحاجیانجانشین مدیر مسئول

خلــق را عیــال هللا معرفــی کرده انــد و هــر انســانی نســبت 
بــه ســایر انســان ها مســئولیتی دارد. انســان تــا می توانــد 
ــه  ــک ب ــد. کم ــدا بکوش ــق خ ــه خل ــک ب ــد در کم می بای
ــه  ــد در اولویــت باشــد و اگــر کســی این گون انســان ها بای
عمــل نکــرد، بایــد او را از دایــره انســانیت بــه دور دانســت؛ 
)چــرا کــه بنــی آدم اعضــای یکدیگرنــد / کــه در آفرینــش 
روزگار  آورد  درد  بــه  عضــوی  چــو   / یــک گوهرنــد   ز 
ــد قــرار( چــه رســد کــه او را انســانی  دگــر عضوهــا را نمان

اخالقــی دانســت. 
مقــام  در  می کنــد کــه  اقتضــا  انســان  الهــی  خلــق 
ــد.  ــران بکوش ــکالت دیگ ــع مش ــد در رف ــینی خداون جانش
ــران مشــکلی  ــش از دیگ ــد در حــد توان ــر انســان بتوان اگ
ــار خــود  ــر ارزش و اعتب ــزان ب ــه همــان می ــد، ب را حــل کن

ــت.  ــزوده اس اف
البتــه آثــار این گونــه اعمــال تنهــا محصــور بــه دنیــا 
ــه کــه در دنیــا موجبــات رضایــت  نیســت؛ بلکــه همان گون
خاطــر خــود را فراهــم مــی آورد و انســانیت خــود را بــروز 
نیــز  را  خــود  اخــروی  اندوه زدایــی  زمینــه  می دهــد، 
ــت از  ــه در قیام ــه هم ــی ک ــی زمان ــی آورد؛ یعن ــم م فراه
هــول و هــراس آن در انــدوه هســتند، خداونــد گشایشــی 
در گره هــای قیامتــی او می گشــاید و دلــش را شــاد 

می گردانــد. 
ــن  ــن موم ــرج ع ــن ف ــد: »م ــا)ع( می فرماین ــام رض ام

ــه«  ــوم القیم ــه ی ــن قلب ــرج هللا ع ف
»هــر کــس انــدوه و مشــکلی را از مؤمنــی برطــرف کنــد، 
خداونــد در روز قیامــت انــدوه را از قلبــش برطــرف ســازد.« 
مــودت بــا مؤمنــان و مــدارا بــا مــردم از خصلت هــای نیــک 
اســالمی و انســانی اســت. انســان ها در موقعیت هــای 
ــند و  ــته باش ــتی داش ــای نادرس ــاید رفتاره ــون ش گوناگ
 اشــتباهاتی بکننــد. از ایــن رو می بایســت با مــردم کنار آمد 

و سختگیری نکرد. 
ــا  ــن مومن ــون الموم ــد: »الیک ــا)ع( می فرماین ــام رض ام
حتــی تکــون فیــه ثــالث خصــال؛ ســنه مــن ربــه و ســنته 
ــه  ــن رب ــنه م ــا الس ــه فام ــن ولی ــنه م ــه و س ــن نبی م
فکتمــان ســره؛ و امــا الســنه مــن نبیــه فمــداراه النــاس؛ 
و امــا الســنه مــن ولیــه فالصبــر فــی الباســاء و الضــراء«
 »مومــن، مؤمــن واقعــی نیســت؛ مگــر آنکــه ســه خصلــت 
در او باشــد: ســنتی از پــروردگارش و ســنتی از پیامبــرش 
و ســنتی از امامــش؛ امــا ســنت پــروردگارش، پوشــاندن 
راز خــود اســت؛ و ســنت پیغمبــرش، مــدارا و نرم رفتــاری 
بــا مــردم اســت؛ و ســنت امامــش، صبــر کــردن در زمــان 

تنگدســتی و پریشــان حالی اســت.

کوتاه اخبار 

شورای عالی انقالب فرهنگی 
سند جنجالی ۲۰۳۰ را لغو کرد

اعضــای شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی در جلســه 
عصــر دیــروز بــه لغــو ســند ۲۰۳۰ رأی دادنــد.

جلســه شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــرای 
بررســی ســند ۲۰۳۰ عصــر دیــروز بــا حضــور حســن 

ــد. ــزار ش ــور برگ ــی رئیس جمه روحان
ــی  ــورای عال ــای ش ــت اعض ــه اکثری ــن جلس در ای
انقــالب فرهنگــی تصویــب کردنــد کــه ســند تحــول 
آمــوزش و پــرورش در تمــام مســائل آموزشــی 
مــورد توجــه باشــد و بــه طــور کلــی مســائل 
آموزشــی کشــور براســاس اســناد باالدســتی ایــران 
انجــام شــود. بــر ایــن اســاس ســند ۲۰۳۰ محلــی از 

ــدارد. فــارس  ــا ن اعتن

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:
 اقدامات تروریستی داعش 

با هدایت آمریکا و عربستان
ــری، ســخنگوی ارشــد  ســردار ســید مســعود جزای
اشــاره  بــا  گفت وگویــی  در  مســلح،  نیروهــای 
ــران  ــاه در ته ــتی ۱۷ خردادم ــوادث تروریس ــه ح ب
ــده ای  ــدن ع ــی ش ــهادت و زخم ــه ش ــر ب ــه منج ک
ــاس  ــر اس ــت: ب ــار داش ــد، اظه ــان ش از هموطنانم
توســط  اخیــر  حادثــه  اعترافــات صورت گرفتــه، 

ــت. ــده اس ــام ش ــش انج داع
ــای  ــوع گروه ه ــن ن ــاب ای ــر انتص ــد ب ــا تاکی وی ب
تروریســتی بــه آمریــکا گفــت: بی تردیــد مدیریــت، 
اقدامــات  این گونــه  پشــتیبانی  و  هدایــت 
ــورت  ــکا ص ــتان و آمری ــوی عربس ــتی از س تروریس
گرفتــه و علیــه کشــورهای منطقــه اعمــال می شــود.

ــرب  ــار مخ ــروز آث ــه داد: ام ــری ادام ــردار جزای س
تروریســم دولتــی را کــه توســط عربســتان و آمریــکا 
و بعضــی کشــورهای مرتجــع منطقــه حمایــت 
ــن و  ــتان و یم ــوریه، افغانس ــراق، س ــود در ع می ش
ســایر کشــورها از جملــه بعضــی کشــورهای اروپایــی 

مشــاهده می کنیــم. مهــر

معاون اول قوه قضائیه:
 ضرورت برخورد جدی 

با مؤسسات اعتباری غیرمجاز
محســنی  المســلمین  و  حجت االســالم 
جلســه  در  قضائیــه،  قــوه  اول  معــاون  اژه ای، 
مفاســد  بــا  مبــارزه  هماهنگــی  ســتاد 
ممانعــت  ضــرورت  بــر  تاکیــد  بــا   اقتصــادی 
و برخــورد جــدی بــا مؤسســات اعتبــاری غیرمجــاز 
گفــت: بایــد ســاز و کاری در کشــور مهیــا شــود 
تــا مــردم بتواننــد نقدینگی هــای خــرد خــود را 
ــار  ــا گرفت ــد ت ــان اندازن ــه جری ــد ب ــب تولی در قال
و  متخلــف  اعتبــاری  تعاونی هــای  و  مؤسســات 

ــوند.  ــاز نش غیرمج
در ایــن جلســه، نماینــده  بانــک مرکــزی گزارشــی را 
ــده  بعضــی از مؤسســات  ــت پرون ــن وضعی از آخری
تشــریح  بــه  و  ارائــه کــرد  غیرمجــاز  اعتبــاری 
ســاماندهی  بــرای  تدوین  شــده  برنامه هــای 
وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  و  مؤسســات  ایــن 
ــدی  ــت و زمان بن ــاس اولوی ــر اس ــپرده گذاران ب س

میــزان پرداخــت.  مشــخص 

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

مظهر بزرگی ها 
ــف  ــه توصی ــه ب ــر از آن اســت ک گســترده تر و ژرف ت
درآیــد یــا قلــم تــوان بیــان آن را داشــته باشــد یــا 

اندیشــه بــه ژرفــای آن دســت یابــد. 
او کســی اســت کــه می فرمــود: فضیلــت چــون 
ــچ  ــت و هی ــرازیر اس ــودم س ــار وج ــیل از کوهس س
ــی  ــد. از طرف ــن نمی رس ــدای م ــه بلن ــروازی ب تیزپ
تاریــخ، همــه فضایــل و بزرگی هــای او را بــرای 
نســل های بعــد نقــل نکــرده و نتوانســته بیــان کنــد 
ــا  ــد ت ــالش می کردن ــه ت ــانی ک ــیار کس ــه بس و چ
ــن حــال   ــا ای ــد. ب ــخ، محــو کنن او را از خاطــره تاری
آنچــه از آن حضــرت آشــکار شــده اســت، علی رغــم 
همــه تالش هــای ســتمگراِن جفاپیشــه بــرای محــو 
ــره  ــا را خی ــرت، دیده ه ــات آن حض ــای صف جلوه ه

ــر ســاخته اســت.  ــا را متحّی و ِخرده
ــاره حضــرت)ع( چــه  خلیل بن احمــد فراهیــدی درب
ــردی  ــاره م ــم درب ــه گوی ــد: چ ــا می گوی ــا و رس زیب
کــه دوســتانش از بیــم و دشــمنانش از کینــه 
ــن دو  ــن ای ــتند و در بی ــیده داش ــل او را پوش فضای
ــت  ــیار اس ــل او بس ــدر فضای ــرپوش گذاری، آن ق س

ــه اســت؟! ــرب را فراگرفت ــرق و غ ــه ش ک
 آری، امــام علــی)ع( پــس از پیامبــر اســالم)ص( 
دومیــن شــخصیت جهــان اســالم اســت کــه از 
بیــان همــه  ویژگی هایــی برخــوردار اســت کــه 
آن هــا نیــاز بــه تدویــن کتاب هــا دارد. امــا بعضــی از 
فضایــل و ویژگی هــای حضــرت بدیــن قــرار اســت: 

الف( والدت در خانه خدا
در  اســت کــه  آن  امــام  ویژگی هــای  از  یکــی   
خانــه خــدا متولــد شــده اســت. حاکــم نیشــابوری 
می نویســد: »امیرالمؤمنیــن علی بن ابی طالــب در 
خانــه خــدا بــه دنیــا آمــد و جــز او مولــودی در خانــه 
ــس از او  ــه پ ــه پیــش و ن ــد؛ ن ــا نیام ــه دنی  خــدا ب
و ایــن بــه دلیــل بزرگداشــت مقــام و جایــگاه او بــود 

کــه بــه ایــن افتخــار نائل شــد.« 
ب( پیشگام در گرویدن به اسالم

از  برخــی  و  اندیشــمندان اســالمی  اتفــاق  بــه   
دانشــمندان اهــل ســنت اذعــان دارنــد کــه علــی)ع( 
ــالم آورد  ــه اس ــت ک ــردان اس ــی  از م ــن کس  اولی
و ایــن یکــی از فضایــل مهــم حضــرت بــه حســاب 
ــه  ــی ک ــالم در فضای ــه اس ــش ب ــرا گرای ــد؛ زی می آی
بت پرســتی بــه اوج خــود رســیده، فضیلــت اســت. 
ــا اّول مــن أســلم مــع  ــی)ع( فرمــود: »أن امــام عل
الّنبــی«؛ »مــن اولیــن کســی هســتم کــه بــه 

ــان آوردم.«  ــر)ص( ایم پیامب
هــم او فرمــود: »در آن روزگار، خانــه ای کــه اســالم 
در آن راه یافتــه باشــد نبــود؛ جــز خانــه رســول خــدا 

و خدیجــه و مــن نفــر ســوم بــودم.« 
ج( شجاعت 

ــت.  ــجاعت اوس ــی)ع( ش ــم عل ــای مه از ویژگی ه
ــگ  ــای جن ــرت در جبهه ه ــور حض ــه و حض حماس
ــت از  ــر حکای ــزاب و خیب ــد و اح ــدر و اح ــد ب مانن

ــرت دارد.  ــجاعت حض ش
ــه علــی)ع( فرمــود:  پیامبــر اســالم)ص( خطــاب ب
ــان را در  ــق و اعمالش ــان خالی ــر ایم ــی! اگ »ای عل
ــر  ــه دیگ ــو را در کف ــل ت ــد و عم ــرار دهن ــه ای ق کف
ــا  ــری دارد. همان ــات برت ــر همــه مخلوق ــو ب عمــل ت
خداونــد بــر عمــل تــو در روز احــد بــه مالئکــه 

مقّربینــش افتخــار می کنــد.« 
»الفتــی إالّ علــی، ال ســیف إالّ ذوالفقــار« نشــان از 

ــی)ع( دارد.  شــجاعت عل
د( عدالت 

ویژگــی مهــم دیگــر امــام علــی)ع( عدالــت اســت. 
عدالت خواهــی او موجــب شــده کــه آزادی خواهــان 
ــد.  ــاد کنن ــت ی ــوان الگــوی عدال ــه عن ــان از او ب جه
ــروز  ــت امــام کــه بیشــتر در دوران حکومــت ب عدال
می کنــد، در نحــوه گزینــش حکومــت، تقســیم 
ــیوه  ــت. ش ــان اس ــت از محروم ــال و حمای بیت الم
رفتــار علــی)ع( بــا بــرادرش عقیــل و عــزل معاویــه 
ــام  ــی ام ــت از عدالت گرای ــدرت، حکای ــب ق از منص

ــت شــد. دارد. او شــهید عدال
هـ( زهد 

ابــن ابــی الحدیــد معتزلــی می نویســد: »امــا زهــد 
علــی)ع( در دنیــا، او ســرور و آقــای زاهــدان اســت. 
هیــچ گاه از غذایــی ســیر نخــورد و غــذا و لباســش 

ــود.« ــه ســاده تر ب از هم
و( انسان ناشناخته

شــهادت  از  پــس  مجتبــی)ع(  حســن  امــام 
ــذه  ــی ه ــی ف ــد مض ــه ق ــود: »اال ان ــام)ع( فرم ام
اللیلــة رجــل لــم یدرکــه االولــون و لــن یــری مثلــه 

اآلخــرون« 
»امشــب مــردی درگذشــت کــه پیشــینیان بــه 
ــد او را  ــدگان هرگــز مانن حقیقــت او نرســیدند و آین

نخواهنــد دیــد.« )تاریــخ یعقوبــی، ۲، ۲۱۳(
»رضــوان  امــام گفــت:  دربــاره  تعقاع بــن زراره   
خــدا بــر تــو بــاد ای امیرمؤمنــان! بــه خــدا ســوگند 
ــو  ــردم ت ــر م ــود و اگ ــر ب ــر خی ــد ه ــی ات کلی زندگ
ــود  ــای خ ــر پ ــر و زی ــاالی س ــد، از ب را می پذیرفتن
ــت؛  ــان را فرامی گرف ــدا آن ــت خ ــد و نعم می خوردن
لکــن اینــان نعمــت را ناسپاســی کردنــد و دنیــا را بــر 

ــان( ــد.« )هم ــرت برگزیدن آخ
آری، امــام)ع( شــخصیتی اســت کــه در کعبــه 
رســید.  شــهادت  بــه  مســجد  در  و  شــد  زاده 
شــخصیتی کــه بعــد از پیامبــر اکــرم)ص( همتــا و 
هماننــدی نداشــت، دارای خصوصیــات و ویژگی هــای 
منحصربه فــردی  بــود و وجــود مبارکــش مجموعــه ای 

از اضــداد می نمــود. 
»جمعــت فــی صفاتــک االضــداد فلهــذا عــزت لــک 
االفــداد زاهــد حاکــم حلیــم شــجاع فاتــک نامیــک 

فقیــر جــواد« 
ــت  ــده اس ــرد آم ــون گ ــات گوناگ ــو صف ــرای ت  »ب
ــت.  ــوان یاف ــی نمی ت ــو همتای ــرای ت ــن رو ب و از ای
ــار، شــجاع  ــو انســانی وارســته، سیاســتمدار، بردب ت
عابــد، جــری، تهیدســت، ســخاوتمند و ایثارگــر 
 هســتی!« )فــروغ والیــت، اســتاد جعفــر ســبحانی

مؤسسه امام صادق)ع(، ۷85(

معظــم  رهبــر  آیــت هللا خامنــه ای  حضــرت 
ــدار  ــنبه در دی ــامگاه دوش ــالمی ش ــالب اس انق
نظــام  و کارگــزاران  مســئوالن  قــوا،  ســران 
و جمعــی از مدیــران کشــور، اعتمــاد همــه 
رأی دهنــدگان بــه صنــدوق انتخابــات نظــام 
ــات ۲۹  ــت انتخاب ــن واقعی ــالمی را مهم تری اس
ــر ضــرورت  ــد ب ــا تأکی ــد و ب اردیبهشــت خواندن
ایجــاد فضایــی جدیــد از همــکاری و کار و 
تــالش بــرای پیشــرفت ایــران و اعتــالی نظــام 
افزودنــد: بــرای اداره درســت کشــور و مدیریــت 
ــتفاده  ــن اس ــد ضم ــا بای ــا و تهدیده فرصت ه
از تجربیــات کــه مهم تریــن آن هــا وحــدت 
ــه  ــت، ب ــه امریکاس ــردن ب ــاد نک ــی و اعتم مل
ــرد  ــکا ک ــری ات ــت تصمیم گی ــای درس مالک ه
»تأمیــن  مالک هــا،  ایــن  اصلی تریــن  کــه 
ــِی حقیقــی« یعنــی منافعــی اســت  منافــع مل
کــه بــا هویــت ملــی و انقالبــی ملــت در تعارض 

ــد. نباش
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در ابتــدای ســخنان 
خــود، مــاه مبــارک رمضــان را فرصتــی طالیــی 
و مغتنــم بــرای »تضــرع بــه درگاه خداونــد 
ــد  ــا« خواندن ــردن دل ه ــی ک ــال«، و »نوران متع
ــه اهــداف و  ــد: دســتیابی ب و خاطرنشــان کردن
ــد و  ــا خداون ــاط ب خواســته های واال درگــرو ارتب
تــالش صادقانــه و مؤمنانــه اســت و اگــر جامعه 
ــه درگاه  ــر و تضــرع ب ــی از ذک اســالمی و انقالب
ــه خواهــد خــورد. ــروردگار غافــل شــود، ضرب پ

رهبــر انقــالب اســالمی ســپس در نگاهــی 
ــات ۲۹  ــوص »انتخاب ــائل روز، در خص ــه مس ب
اردیبهشــت« گفتنــد: انتخابــات کار بزرگــی بــود 
و قــدرت انقــالب و عمــق نفــوذ نظــام اســالمی 
اگرچــه  داد،  نشــان  مــردم  دل هــای  در  را 
پرحجــم  تبلیغــات  در  جهانــی  رســانه های 
ــم  ــئله مه ــن مس ــه ای ــاره ای ب ــچ اش ــود هی خ

. نمی کننــد
ایشــان، کار بــاارزش همــه مشــارکت کنندگان در 
ــراز اعتمــاد به نظــام اســالمی«  ــات را »اب انتخاب
خواندنــد و افزودنــد: کار مشــترک مــردم فــارغ 
از اینکــه بــه چــه کســی رأی دادنــد، ایــن بــود 
کــه بــه صنــدوق رأِی جمهــوری اســالمی و بــه 
ــی  ــون اساس ــده در قان ــم مقررش ــت عظی حرک

یعنــی انتخابــات، »اعتمــاد« کردنــد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا انتقــاد از برخــی 
افــراد کــه بــا تفســیرهای غلــط بــه دنبــال 
تقســیم کــردن مــردم هســتند، افزودنــد: نبایــد 
بــا بگومگوهــا و تقســیم کــردن مــردم، کار بزرگ 

ــرد. ــع ک ــات را خــراب و ضای ــت در انتخاب مل
بــا اشــاره بــه اقدامــات وقیحانــه  ایشــان 
ریاســت  انتخابــات  از  بعــد  آمریکایی هــا 
و  تحریم هــا  افزایــش  در  ایــران  جمهــوری 
کوبیــدِن بیش ازپیــش بــر طبــل دشــمنی، 
افزودنــد: در مقابــل ایــن دشــمنی ها، بایــد 
فضــای جدیــدی از همــکاری، کار و تــالش برای 
رســیدن بــه هــدف مشــترک یعنــی »پیشــرفت 
ــاد  ــالمی« ایج ــوری اس ــالی جمه ــور و اعت کش
کــرد و همــه در آن فضــا، ســهیم و شــریک 

ــوند. ش
ــق اهــداف  ــه تحق ــر انقــالب اســالمی، الزم رهب
و  »تــالش  را  دشــمن  درآوردن  به زانــو  و 
ایســتادگی« خواندنــد و گفتنــد: همــه بایــد بــه 
مســئولین کشــور کمــک کننــد و مســئولین نیــز 
ــای  ــردم، در بخش ه ــال م ــت ح ــا رعای ــد ب بای

ــد. ــکاری کنن ــر هم ــا یکدیگ ــف ب مختل
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تأکیــد کردنــد: 
ــت  ــوده و هس ــن ب ــده ای ــگی بن ــی همیش مش
ــد،  ــر کارن ــر س ــه ب ــی ک ــه دولت های ــه از هم ک
ــه  ــز همین گون ــن نی ــم و بعدازای حمایــت می کن

ــود. ــد ب خواه
ــه  ــا ورود ب ــپس ب ــالمی س ــالب اس ــر انق رهب
بحــث اصلــی خــود یعنــی چگونگــی مدیریــت 
بیراهــه،  از  راه  و تشــخیص  صحیــح کشــور 
اول  وهلــه  در  اداره صحیــح کشــور  گفتنــد: 
»مالک هــای  شــدن  مشــخص  نیازمنــد 
تصمیــم ســازی و تصمیم گیــری« و در مرحلــه 
بعــد، نیازمنــد »اســتفاده از تجربه هــای ۳8 

ــت. ــته« اس ــال گذش س
تبییــن  در  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
بــه  صحیــح،  تصمیم گیــری  مالک هــای 

»منافــع ملــی« به عنــوان مــالک اصلــی اشــاره 
کردنــد و افزودنــد: البتــه منافــع ملــی آن زمانی 
واقعــًا منافــع ملــی اســت کــه بــا »هویــت ملــی 
ــد. ــارض نباش ــران« در تع ــت ای ــی مل و انقالب

رهبــر انقــالب اســالمی خاطرنشــان کردنــد: 
ــق  ــی تطبی ــت مل ــا هوی ــد ب ــی بای ــع مل مناف
داده شــود نــه اینکــه هویــت ملــی تابعــی 
از موضوعاتــی تحــت عنــوان منافــع ملــی 
ــع  ــوارد، »مناف ــع آن م ــرا درواق ــرد، زی ــرار گی ق

ــی. ــع مل ــه مناف ــت ن ــی« اس تخیل
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در ادامــه بــه بیــان 
ــد:  ــد و افزودن ــی پرداختن ــت مل ــای هوی معن
ــر  ــه عنص ــاس س ــر اس ــران ب ــی ای ــت مل هوی
»مســلمان بــودن، انقالبــی بــودن و عمــق 
تعریــف  در  و  می گیــرد  شــکل  تاریخــی«، 
ــر  ــه عنص ــن س ــد ای ــًا بای ــی حتم ــت مل هوی

ــد. ــرار گیرن ــر ق مدنظ
از  اعــم  مســئوالن کشــور  ایشــان گفتنــد: 
ــه  ــوه مقنن ــه، ق ــوه قضایی ــرم، ق ــت محت دول
کالن  تصمیم هــای  کــه  همه کســانی  و 
ــائبه  ــه ش ــی ک ــر تصمیم ــد از ه ــد، بای می گیرن
بیگانــه بــودن بــا اســالم، انقــالب و تاریــخ ملــت 
ایــران و یــا ضدیــت بــا آن هــا را داشــته باشــد، 

ــد. ــز کنن پرهی
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــالمی ب ــالب اس ــر انق رهب
ــای  ــه معن ــی ب ــع مل ــف ارائه شــده از مناف تعری
و  بشــری  پیشــرفت های  گرفتــن  نادیــده 
ایــن پیشــرفت ها  از  محــروم کــردن خــود 
نیســت، افزودنــد: متأســفانه ایــن روزهــا تأویــل 
برخــی ســخنانی کــه مســئوالن بیــان می کننــد، 
ــد  ــت و نبای ــده اس ــج ش ــیع، رای ــورت وس به ص
تعریــف منافــع ملــی در چارچــوب هویــت 
اســالمی، انقالبــی و تاریخــی، بــه معنــای بســته 
ــری،  ــرفت های بش ــتفاده از پیش ــدن راه اس ش

ــل شــود. تأوی
ــم  ــه مه ــک نکت ــه ای ی ــت هللا خامن حضــرت آی
ــدند و  ــر ش ــی متذک ــع مل ــوص مناف را در خص
ــت  ــد تح ــا نبای ــی م ــع مل ــد: مناف ــد کردن تأکی

ــرد. ــرار گی ــی ق ــل خارج تحمی
قدرت هــای  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  ایشــان 
ــل خواســته های خــود  ــرای تحمی اســتکباری ب
شــیوه های مختلفــی بــکار می گیرنــد، افزودنــد: 
یکــی از ایــن شــیوه ها تأمیــن منافع مســتکبران 
تحــت عنــوان »هنجارهــای بین المللــی« اســت 
تــا از ایــن راه، کشــورهای مســتقل و ظلم ســتیز 

را بــه هنجارشــکنی متهــم کننــد.
اخیــرًا  گفتنــد:  اســالمی  انقــالب  رهبــر 
ــران،  ــاره ای ــود درب ــخنان خ ــا در س آمریکایی ه
تحــت عنــوان هنجارهــای بین المللــی موضــوع 
ــد  ــرح می کنن ــه« را مط ــازی منطق »بی ثبات س
کــه در پاســخ آن هــا بایــد گفــت اواًل ایــن 
ــًا  ــما دارد و ثانی ــه ش ــی ب ــه ارتباط ــه چ منطق
عامــل بی ثباتــی منطقــه، شــما و عّمالتــان 

ــتید. هس
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا اشــاره بــه نقــش 
داعــش  گروهــک  ایجــاد  در  آمریکایی هــا 
ایــن  از  تدارکاتــی  و  نظامــی  و حمایت هــای 
ــد: ادعــای تشــکیل  گروهــک، خاطرنشــان کردن
ائتــالف بــر ضــد داعــش یــک دروغ اســت، 
البتــه آمریکایی هــا بــا »داعــِش کنتــرل نشــده« 
مخالف انــد امــا اگــر کســی بخواهــد واقعــًا 
ــد. ــه می کنن ــا او مقابل ــد، ب ــود کن ــش را ناب داع

اخیــر  اتهــام  اســالمی  انقــالب  رهبــر 
رئیس جمهــور امریــکا بــه ایــران مبنــی بــر 
حمایــت از تروریســم و نیــز اتهام هــای حقــوق 
بشــری آمریکایی هــا را در چارچــوب شــیوه 
هنجارتراشــی بــرای تأمیــن منافــع مســتکبران 
اینکــه  کردنــد:  خاطرنشــان  و  برشــمردند 
ــطایی  ــکام قرون وس ــار ح ــا، در کن آمریکایی ه
ــخن  ــر س ــوق بش ــعودی، از حق ــه ای س و قبیل
ــی از دموکراســی  ــی کــه بوی ــد و درجای می گوین
نبــرده، بــه جمهــوری اســالمی کــه مظهــر 
ــًا  ــد واقع ــت می زنن ــت، تهم ــاالری اس مردم س
ــگ  ــه نن ــک لک ــوان ی ــت و به عن ــک اس مضح

ــد. ــد مان ــا خواه ــانی آن ه ــر پیش ــی ب تاریخ
بعــدی  بخــش  در  اســالمی  انقــالب  رهبــر 
ــی اســتفاده از  ــن چگونگ ــه تبیی سخنانشــان ب
ــت  ــور، و مدیری ــح کش ــا در اداره صحی تجربه ه

فرصت هــا و تهدیدهــا پرداختنــد.
ایشــان بــا اشــاره بــه »تأثیــر تعیین کننــده 
انســجام و وحــدت ملــی« در موفقیت هــای ۴ 
دهــه اخیــر افزودنــد: بایــد از ایــن تجربــه موفق 
ــدت  ــه وح ــرد، البت ــتفاده ک ــور اس در اداره کش
ــت های  ــت باسیاس ــالم مخالف ــا اع ــی ب منافات
ــٔه مســائل  ــد درزمین ــدارد امــا نبای دســتگاه ها ن

ــو باشــد. کالن در کشــور کشــمکش و بگومگ
ــه ای »دوقطبــی شــدن  حضــرت آیــت هللا خامن
ــه ای  ــردم« را تجرب ــتگی م ــور« و »دودس کش
ــال 5۹،  ــد: در س ــتند و افزودن ــاک دانس خطرن
رئیس جمهــور وقــت جامعــه را دوقطبــی، و 
مــردم را بــه دودســته مخالــف و موافق تقســیم 

کــرد کــه نبایــد ایــن تجربــه تکــرار شــود.
ــر انقــالب اســالمی »فاصله گــذاری واضــح  رهب
ملــی  وحــدت  زمینه ســاز  را  دشــمن«  بــا 
دانســتند و افزودنــد: مســئوالن بایــد بــا دشــمن 
خارجــی و عوامــل داخلــی او فاصله گــذاری 

ــد. جــدی کنن
ایشــان بــا یــادآوری تجربــه تلــخ حــوادث 
ــده ای در  ــوادث ع ــد: در آن ح ــال 88 گفتن س
ــالب  ــاس انق ــه اس ــت علی ــا به صراح خیابان ه
ــا  ــون ب ــد و چ ــعار دادن ــی ش ــای دین و باوره
نشــد  فاصله گــذاری  و  مرزبنــدی  آن هــا 

ــت. ــه یاف ــکالت ادام مش
اولویــت  و  داخلــی  ظرفیت هــای  »تکیه بــر 
دادن بــه تولیــد ملــی« نکتــه دیگــری بــود کــه 
رهبــر انقــالب در بحــث اداره صحیــح کشــور بــر 

آن انگشــت گذاشــتند.
ایشــان افزودنــد: کشــور دارای نیــروی انســانی 
ــه  ــت ک ــد اس ــوب و کارآم ــیار خ ــوان و بس ج
علمــی  پیشــرفت های  در  را  ظرفیــت خــود 
ازجملــه مســئله انــرژی هســته ای نشــان 
ــتفاده  ــد اس ــه مفی ــد از تجرب ــت و بای داده اس
ــر  ــای دیگ ــبرد بخش ه ــرای پیش ــان ب از جوان

ــرد. ــتفاده ک ــز اس ــور نی کش
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، »اعتمــاد نکــردن 
ــای اساســی  ــر تجربه ه ــه دشــمن« را از دیگ ب
و جــدی خواندنــد کــه بایــد در مدیریــت کشــور 

بــه آن توجــه کامــل شــود.
ــمن  ــه دش ــتیم ب ــد: می توانس ــان افزودن ایش
اعتمــاد نکنیــم امــا درجاهایــی بــه علت هایــی 
مثــاًل بــرای گرفتــن بهانــه از دســت آمریکایی ها 
ــه گرفتــه نشــد و  ــاه آمدیــم کــه البتــه بهان کوت

ضربــه هــم خوردیــم.
رهبــر انقــالب بــه مســئوالن تأکیــد کردنــد: هــر 
ــا  ــد ب ــت بای ــگان اس ــا بیگان ــه کار ب ــا عرص ج
دقــت، وســواس و احتیــاط کامــل وارد شــد و 
در لحــن و بیــان هــم به گونــه ای ســخن گفــت 
کــه اعتمــاد به دشــمن در آن احســاس نشــود، 
زیــرا هــم در داخــل و هــم نــزد بیگانــگان تأثیــر 

منفــی خواهــد داشــت.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا اشــاره بــه 
ــه  ــئوالنی ک ــه مس ــد: ب ــام« گفتن ــه »برج قضی
ــتیم  ــاد داش ــد اعتم ــئله بودن ــن مس ــر ای پیگی
و داریــم چراکــه آن هــا را خــودی و مؤمــن 
ــواردی  ــرا در م ــن ماج ــا در همی ــم ام می دانی
ــل از  ــه حــرف طــرف مقاب ــت اعتمــاد ب ــه عل ب
ــام الزم  ــا اهتم ــم ی ــر کردی ــائلی صرف نظ مس
ــی  ــه خألهای ــه درنتیج ــم ک ــرج ندادی ــه خ را ب
ــد کــه دشــمن در حــال اســتفاده از  باقــی مان

آن هاســت.
رهبــر انقــالب بــه نامــه آقــای ظریــف بــه 
نقــض  مــوارد  دربــاره  اروپایــی  مســئوالن 
ــد  ــه دســت آمریکایی هــا اشــاره کردن برجــام ب
ــف  ــه مخال ــه ک ــور خارج ــر ام ــد: وزی و افزودن
مذاکــرات نیســت امــا چــون انســاِن »متدیــن، 
مســئولیت«  احســاس  دارای  و  باوجــدان 
ــف »نقــض  ــن نامــه مــوارد مختل اســت، در ای
روح و جســم برجــام« را تشــریح کــرده اســت.

»هیئــت  خامنــه ای،  آیــت هللا  حضــرت 
اجــرای  و  به دقــت  را  برجــام«  بــر  نظــارت 
ــد:  ــد و افزودن ــود فراخواندن ــف خ ــل وظای کام
را  صریحــی  شــرایط  برجــام،  پذیــرش  در 
به صــورت مکتــوب مشــخص کرده ایــم کــه 
هیئــت نظــارت بــر برجــام بایــد مراقبــت کنــد 

تــا ایــن شــرایط به دقــت رعایــت شــود.
ایشــان تأکیــد کردنــد: وقتــی دشــمن بــا 

وقاحــت در مقابــل شــما ایســتاده اســت، 
ــف  ــر ضع ــل ب ــمارا حم ــِی ش ــوع کوتاه ــر ن ه
و گســتاخ تر می شــود،  ناچــاری می کنــد  و 

بنابرایــن بایــد کامــاًل مراقــب بــود.
»تقویــت اقتــدار نظامــی و امنیتــی« نکتــه 
دیگــری بــود کــه رهبــر انقــالب در ترســیم 
ــور و  ــح کش ــای »اداره صحی ــا و نبایده بایده
مدیریــت فرصت هــا و تهدیدهــا« مــورد تأکیــد 

ــد. ــرار دارن ق
ــکا  ــه امری ــت ک ــی اس ــد: بدیه ــان افزودن ایش
ــپاه  ــران از س ــدار ای ــر اقت ــذف عناص ــرای ح ب
و نیــروی قــدس بــدش بیایــد و شــرط و 
شــروط بگــذارد کــه مثــاًل ســپاه نباشــد، بســیج 
دخالــت نکنــد، در مســائل منطقــه ای این طــور 
رفتــار کنیــد و امثــال ایــن حرف هــا، امــا همــه 
مســئوالن بایــد برعکــس دشــمن، عناصــر 
اقتــدار و عــزت ایــران یعنــی نیروهــای مســلح، 
ســپاه، بســیج و همــه عناصــر مؤمــن و انقالبــی 

ــد. ــت کنن را تقوی
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در ادامه سخنانشــان 
بــه بیــان چنــد نکتــه مهــم و تأثیرگــذار اقتصــادی 

در اداره صحیــح کشــور پرداختند.
ایشــان خاطرنشــان کردنــد: رئیس جمهــور 
ــد کــه  محتــرم در سخنانشــان مــواردی را گفتن
»بایــد بشــود« امــا مخاطــب و مجــرِی عمــده 
ایــن مــوارد، خــود ایشــان و تیــم کارِی دولــت 

هســتند.
رهبــر انقــالب بــا اشــاره بــه تأثیــر جــذب 
اداره  در  خارجــی  و  داخلــی  ســرمایه گذاری 
حقیقــی  »رســیدگی  کشــور،  اقتصــادی 
صنایــع  ایجــاد  ازجملــه  روســتاها  بــه 
روســتایی« را حــالّل برخــی مشــکالت ازجملــه 
حاشیه نشــینی و مفاســد ناشــی از آن خواندنــد 
و گفتنــد: ایجــاد امکانــاِت رفت وآمــد و انتقــال 
راحــت محصوالت روســتاها بــرای روســتاییان، 

ــت. ــم اس ــیار مه بس
»مدیریــت صحیــح واردات ازجملــه جلوگیــری 
ــد  ــه تولی ــه ب ــی ک ــدید از وارداِت محصوالت ش
ــتفاده  ــد«، »اس ــه می زن ــی ضرب ــابه داخل مش
ــه  ــوان زمین ــی به عن ــردم از محصــوالت داخل م
الزم بــرای ارتقــای کیفیــت ایــن محصــوالت«، 
صحیــح  »اجــرای  قاچــاق«،  بــا  »مقابلــه 
و شایســته اصــل ۴۴« و مســئله »امنیــت 
ســرمایه گذاری« از دیگــر نکاتــی بــود کــه رهبــر 
انقــالب اســالمی در ایــن بخــش از سخنانشــان 

ــد. ــه آن هــا اشــاره کردن ب
اقتصــادی  مطالــب  جمع بنــدی  در  ایشــان 
سخنانشــان گفتنــد: مــا مســئوالن در ایــن 
ــاره مســائل اقتصــادی خیلــی  چنــد ســال درب
حــرف زده ایــم امــا اکنــون بایــد وارد عمل شــد، 
ــن و  ــه راه روش ــه نقش ــت »ارائ ــن عل ــه همی ب
ــت  ــه دول ــی اســت ک ــن کارهای جامــع« از اولی

ــد. ــام ده ــد انج بای
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای »فضــای مجازی« 
ــذار در اداره  ــم و تأثیرگ ــائل مه ــر مس را از دیگ

صحیــح کشــور خواندنــد.
ــی از  ــد: بهمن ــان کردن ــالب خاطرنش ــر انق رهب
مســائل ضــد ارزشــی و مخالــف منافــع ملــی، 
ــط  ــات غل ــت، اطالع ــت و نادرس ــب درس مطال
یــا صحیــح و حتــی شــبه اطالعــات بــر ذهــن 
ــا  ــن فض ــد ای ــه بای ــد ک ــرود می آی ــه ف جامع
ــای  ــت را از فض ــد مل ــا نبای ــود، ام ــرل ش کنت

ــرد. ــروم ک ــازی مح مج
درزمینــٔه  کوتاهی هــا  از  انتقــاد  بــا  ایشــان 
افزودنــد:  اطالعــات  ملــی  شــبکه  ایجــاد 
ــی  ــبکه مل ــاد ش ــا ایج ــورها ب ــماری از کش ش
اطالعــات، ضمــن رعایــت خطــوط قرمــز خــود 
و کنتــرل صحیــح فضــای مجــازی از اینترنــت 

بــرای تأمیــن منافعشــان بهــره گرفته انــد.
ــد  ــد: بای ــه ای افزودن ــت هللا خامن ــرت آی حض
همــه مــردم بتواننــد از منافــع فضــای مجــازی 
اســتفاده کننــد و در زمینه هایــی کــه بــه ضــرر 
به ویــژه جوانــان  افــکار عمومــی و  کشــور، 
نیســت، ســرعت اینترنــت افزایــش یابــد و هــر 

ــود. ــام ش ــز انج ــر نی کار الزم دیگ
مســئله »امریــکا« آخریــن موضوعــی بــود 
ــد  ــه آن پرداختن ــالب اســالمی ب ــر انق ــه رهب ک
و افزودنــد: بســیاری از مســائل بــا امریــکا 
اساســًا قابل حــل نیســت زیــرا مشــکل امریــکا 
ــرژی  ــون ان ــائلی همچ ــی از مس ــا ناش ــا م ب
هســته ای و حقــوق بشــر نیســت، بلکه مشــکل 

ــوری اســالمی اســت. ــا اصــل جمه ــا ب آن ه
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، ســرکار آمــدن 
در  و  مهــم  منطقــه ای  در  اســالمی  نظــام 
ســرزمینی ثروتمنــد همچــون ایــران و در پیش 
عامــل  را  مســتقل  سیاســت های  گرفتــن 
اصلــی دشــمنی آمریکایی هــا بــا جمهــوری 
ــل  ــا اص ــا ب ــد: آن ه ــتند و گفتن ــالمی دانس اس
اســتقالل کشــور مخالف انــد و حتــی اگــر 
حکومتــی در کشــور بــر ســرکار بــود کــه دینــی و 
انقالبــی نبــود امــا مســتقل بــود، مخالفت هــا و 

معارضه هایــی بــا آن وجــود داشــت.
ــع  ــه مناب ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــالب اس ــر انق رهب
و امکانــات فــراوان ایــراِن اســالمی گفتنــد: 
در  دســت اندازی  قدرت هایــی کــه کارشــان 
کشورهاســت، حاضــر نیســتند از چنیــن لقمه ای 
بگذرنــد، امــا انقــالب اســالمی نمی گــذارد ایــن 

ــرود. ــن ب ــا پایی ــوی آن ه ــه از گل لقم
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای مســائلی همچــون 
»حقــوق بشــر، تروریســم و ادعــای ایجــاد 
را  منطقــه«  در  ایــران  ســوی  از  بی ثباتــی 
اســالمی  نظــام  علیــه  آمریــکا  بهانه هــای 
دانســتند و خاطرنشــان کردنــد: امریــکا، خــود 
تروریســت و تروریســت پــرور و حامــی رژیمــی 
همچــون رژیــم صهیونیســتی اســت کــه مغــِز 
ــم  ــرور و ظل ــا ت تروریســم اســت و از روز اول ب
ــکا  ــا امری ــن، ب ــه وجــود آمــده اســت، بنابرای ب

نمی تــوان کنــار آمــد.
ایشــان در همیــن زمینــه تأکیــد کردنــد: نبایــد 
حرفــه ای مبهــم و دوپهلــو زد کــه موجــب 
سوءاســتفاده شــود بلکــه بایــد مطالــب و 

مواضــع، صریــح و روشــن  بیــان شــود.
ــد:  ــان کردن ــالمی خاطرنش ــالب اس ــر انق رهب
آمریکایی هــا بداننــد جمهــوری اســالمی از 
مواضعــی همچــون ظلم ســتیزی و دفــاع از 
فلســطین دســت برنمــی دارد و از تــالش بــرای 

ــد. ــاه نمی آی ــت کوت ــوق مل ــاق حق احق
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در جمع بنــدی 
سخنانشــان، ملــت ایــران را ملتــی زنــده و 
ــد  ــوان خواندن ــده و ج ــالمی را بالن ــالب اس انق
و خاطرنشــان کردنــد: ایــن شــرایط، آینــده 
خوبــی را بــه ملــت نویــد می دهــد و امیدواریــم 
وضــع مــردم روزبــه روز بهتــر شــود و تهدیدهــا را 

ــد. ــه بهتریــن وجــه دفــع کن ب

رهبر معظم انقالب در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام:

تأمین منافع ملی، مالک تصمیم گیری مسئوالن باشد
ادامه از صفحه اول
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تحقیقــات  مرکــز  رئیــس  والیتــی،  علی اکبــر 
ــع تشــخیص مصلحــت نظــام،  اســتراتژیک مجم
در جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 

ــر  ــی ب ــعودی مبن ــات س ــارات مقام ــی اظه بعض
اینکــه ایــران را زمیــن جنــگ خواهیــم کــرد، اظهــار 
ــن  ــی ای ــتان در ط ــه عربس ــکلی ک ــت: مش داش

ســال ها دچــار آن شــده، ناپختگــی و بی تجربگــی 
کســانی اســت کــه در وزارت خارجــه آن هــا عمــل 
ــن  ــد و ای ــد و گاهــی ســخن هایی می گوین می کنن
حاکــی از نشــناختن ایــران، منطقــه و بی تجربگــی 
آن هاســت؛ وگرنــه این هــا امنیــت خودشــان را 

ــد.   ــظ کنن ــد حف ــم نمی توانن ه
والیتــی تصریــح کــرد: هنــوز مرکــب امضــای 
اعالمیــه میــان آن هــا خشــک نشــده، بیــن قطــر 
و آن هــا اختــالف پیــش آمــد کــه در تاریــخ آن هــا 
بی ظرفیتــی  نشــان دهنده  و  اســت  بی ســابقه 
ــا نزدیک تریــن  دیپلماســی عربســتان اســت کــه ب
همســایگان خــودش هــم نمی توانــد زندگــی 
ــات  ــز تحقیق ــس مرک ــد. رئی ــته باش ــی داش آرام
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــتراتژیک مجم اس

ــای  ــا آتش افروزی ه ــران قطع ــه ای ــان اینک ــا بی ب
گفــت:  کــرد،  نخواهــد  تحمــل  را  ســعودی 
ــن کار  ــت ای ــه جرئ ــت و ن ــه ظرفی ــعودی ها ن س
را دارنــد؛ بلکــه فقــط ادعــا می کننــد و خیلــی 
ابلهانــه،  ادعاهــای  این طــور  پاســخ  اوقــات  از 
ــوال  ــه س ــخ ب ــی در پاس ــت. والیت ــی اس خاموش
دیگــری مبنــی بــر اینکــه طــرح تحریم هــای 
جدیــد علیــه ایــران کــه بــه بهانه هــای واهــی 
موشــکی و حقــوق بشــری در ســنای آمریــکا 
ــت:  ــت، گف ــام نیس ــض برج ــده، نق ــب ش تصوی
ــوع  ــرای مــا تفاوتــی نمی کنــد؛ چــرا کــه هیــچ ن ب
ــا و  ــن م ــر آن بی ــادی و غی ــدی اقتص ــه ج رابط
آمریــکا وجــود نداشــته کــه چیــزی را تحریــم کننــد 

ــد.   ــا نکنن ی

وی ادامــه داد: ایــران بــا در پیــش گرفتــن اقتصــاد 
مقاومتــی عمــال نوعــی آســیب ناپذیری در مقابــل 
ایــن تهدیــدات دارد؛ یعنــی فوایــد اجرای سیاســت 
اقتصــاد مقاومتــی، عــدم آســیب پذیری در مقابــل 

ایــن قبیــل تهدیــدات اســت. 
والیتــی تاکیــد کــرد : آمریکایی هــا در اهــداف 
ــد  ــت خوردن ــوریه شکس ــراق و س ــان در ع خودش
ــی  ــی و دولت ــای مردم ــن نیروه ــد بی ــن پیون و ای
عــراق  و ارتــش و نیروهــای متحــد در ســوریه 
ــک  ــت ی ــوریه در حقیق ــراق و س ــن ع ــرز بی در م
ایــران  متحــدان  بــرای  اســتراتژیک  پیــروزی 
و حلقــه مقاومــت اســت کــه از تهــران آغــاز 
ــل  ــان در مقاب ــراق، ســوریه و لبن ــا ع می شــود و ت

دانشــجو می یابــد.  امتــداد  صهیونیســت ها 

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ایران قطعا آتش افروزی های سعودی را تحمل نخواهد کرد

منافع ملی آن زمانی واقعاً منافع ملی است که با »هویت ملی و انقالبی ملت ایران« در تعارض نباشد



گزارش
 همراه اول، موفق ترین اپراتور 

 در حمایت از منابع 
و مهارت های ایرانی

بــر اســاس اعــام رگوالتــوری، همــراه اول  کیمیای وطن
رتبــه نخســت اســتفاده حداکثــری از منابــع و مهارت هــای 
ایرانــی را در بخــش ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، کســب 
کــرد. بــه گــزارش اداره کل ارتباطــات شــرکت ارتباطات ســیار 
ایــران، نتایــج ارزیابــی عملکــرد اپراتورهــا در اســتفاده 
حداکثــری از منابــع و مهارت هــای ایرانــی اعــام شــد و بــر 
ایــن اســاس همــراه اول باالتــر از ســایر اپراتورهــای تلفــن 
همــراه قــرار گرفــت. ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات 
ــه ۱۶۳  ــه موضــوع مصوب ــا توجــه ب رادیویــی، اعــام کــرد: ب
کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات، »آیین نامــه اجرایــی 
ــع و مهارت هــای داخــل  ــع، مناب ــان صنای ــت از صاحب حمای
کشــور در بخــش ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات« بــه منظور 
ارزیابــی و نظــارت بــر عملکــرد اپراتورهــا در رعایــت اســتفاده 
بخــش  در  ایرانــی  مهارت هــای  و  منابــع  از  حداکثــری 

ارتباطات و فناوری اطاعات تدوین شد. 
ایــن آیین نامــه بــا هــدف اجــرای سیاســت های کلــی 
ــده  ــی اباغ ش ــرمایه ایران ــت از کار و س ــی، حمای ــد مل تولی
توســط مقــام معظــم رهبــری و در راســتای اجرایــی کــردن 
موضــوع مصوبــه ۱۶۳ کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات 
تدویــن و اجرایــی شــده اســت. بــر ایــن اســاس، عملکــرد 
ــتفاده  ــال ۱۳۹۵، در اس ــه اول س ــش ماه ــا در ش اپراتوره
ــاس ۱۱  ــر اس ــی، ب ــای ایران ــع و مهارت ه ــری از مناب حداکث
ــروی انســانی  ــه »اســتفاده از نی ــی شــد ک شــاخص ارزیاب
متخصــص داخلــی«، »اســتفاده از تــوان اجرایــی داخلــی« 
ــی«، »اســتفاده از  ــات مشــاوره ای داخل »اســتفاده از خدم
پیمانــکاران داخلــی«، »اســتفاده از تجهیــزات فعــال تولیــد 
داخــل«، »اســتفاده از تجهیــزات غیرفعــال تولیــد داخــل« 
ــه  ــعه ب ــه توس ــام برنام ــانی«، »اع ــروی انس ــوزش نی »آم
ــاد  ــب و ایج ــانی مناس ــی«، »اطاع رس ــدگان داخل تولیدکنن
فرصــت بــرای شــرکت های داخلــی«، »انتقــال فنــاوری بــه 
ــازی«  ــات و تجاری س ــعه، تحقیق ــور« و »توس ــل کش  داخ
در  اپراتورهــا  ارزیابــی  بــرای  تعیین شــده  شــاخص   ۱۱
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی اســت. 
ــقانی  ــاح جوش ــین ف ــام حس ــر اع ــا ب ــت بن ــی اس گفتن
معــاون نظــارت و اعمــال مقــررات ســازمان تنظیــم مقــررات 
و ارتباطــات رادیویــی، بــه ســایت وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
ــال  ــه اول س ــش ماه ــا در ش ــرد اپراتوره ــات، عملک اطاع
ــه تعیین شــده  ــازده گان ــر اســاس شــاخص های ی ۱۳۹۵، ب
صــورت گرفتــه و از میــان شــرکت های ارائه کننــده خدمــات 
ــراه  ــران )هم ــیار ای ــات س ــرکت ارتباط ــراه، »ش ــن هم تلف
ارتباطــی  خدمــات  ارائه کننــده  شــرکت های  از  اول(«، 
ــرکت های  ــان ش ــن« و از می ــارس آنای ــرکت پ ــت »ش ثاب
ارتباطــات  طریــق  از  داده  انتقــال  خدمــات  ارائه کننــده 
ــه نخســت  ــز رتب ــران ســوالر«، حائ ماهــواره ای »شــرکت ای
اســتفاده حداکثــری از منابــع و مهارت هــای ایرانــی در 

ــدند. ــات ش ــاوری اطاع ــات و فن ــش ارتباط بخ

کوتاه از اقتصاد
وزیر نیرو تاکید کرد:

 ضرورت بومی سازی 
تجهیزات هوشمندسازی شبکه برق

حمیــد چیت چیــان، وزیــر نیــرو، در آییــن افتتــاح ۵ 
پــروژه مهــم شــرکت مدیریــت شــبکه ایــران گفــت: توســعه 
ــد زمینه ســاز  اســتفاده از زیرســاخت های ارتباطــی می توان
تحولــی نــو در اســتفاده از فناوری هــای نویــن در ایــن 
ــام  ــور در تم ــرق کش ــبکه ب ــازی ش ــت و هوشمندس صنع
ــن زیرســاخت های  ــروز اســتفاده از ای ــا شــود و ام زمینه ه
ارتباطــی در صنعــت بــرق، یــک ضــرورت انکارناپذیر اســت. 
ــی در  ــاخت های ارتباط ــت زیرس ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
صنعــت بــرق اظهــار داشــت: صنعــت بــرق بــدون اســتفاده 
از زیرســاخت های ارتباطــی قــادر بــه حفــظ خــود نخواهــد 
بــود و ایــن یــک ضــرورت انکارناپذیــر اســت. وی افــزود: از 
زمانــی کــه قــرار شــد شــبکه توزیــع بــرق کشــور هوشــمند 
ــن  ــای نوی ــتفاده از فناوری ه ــزوم اس ــر ل ــا ب ــود، باره ش
بــرای ارتبــاط بهتــر بــا ۳۵ میلیــون مشــترک بــرق کشــور 
و نظــارت بــر رفتــار مصرفــی آن هــا تأکیــد شــد. وی تأکیــد 
کــرد: اســتفاده از تجهیــزات ســاخت داخــل می توانــد منجر 
ــتر  ــت بیش ــه امنی ــد و البت ــای تولی ــش هزینه ه ــه کاه ب
شــبکه بــرق در کشــور شــود؛ مــا می بایــد بــا بومی ســازی 
بســیاری از ایــن تجهیــزات هوشمندســازی شــبکه، مانــع از 

آســیب پذیری آن شــویم. وزارت نیــرو

گرانی ۱۸ درصدی تخم مرغ
گــزارش بانــک مرکــزی از متوســط قیمــت خرده فروشــی 
افزایــش ۱۸ درصــدی  از  کاالهــای اساســی حکایــت 
ــای در  ــدی چ ــرغ و ۱.۳ درص ــدی م ــرغ، ۱۰.۹ درص تخم م

ــل دارد.  ــاه قب ــه م ــه گذشــته نســبت ب هفت
بانــک مرکــزی تازه تریــن گــزارش از متوســط قیمــت 
را  تهــران  در  خوراکــی  مــواد  از  برخــی  خرده فروشــی 
ــر اســاس آن قیمــت ۶ گــروه کاالیــی  منتشــر کــرد کــه ب
ــای  ــکر، چ ــد و ش ــات، قن ــج، حبوب ــات، برن ــامل لبنی  ش
و روغــن نباتــی ثابــت بــوده اســت. در ایــن هفتــه، قیمــت 
تخم مــرغ ۱.۸ درصــد و قیمــت گوشــت مــرغ ۲.۳ درصــد 
ــازه ۲.۲  کاهــش داشــته و قیمــت گروه هــای میوه هــای ت
درصــد، ســبزی های تــازه ۳.۷ درصــد و گوشــت قرمــز ۰.۵ 

درصــد گــران شــده اســت. بانــک مرکــزی

ادغام شرکت های کوچک دارویی
ــذا  ــازمان غ ــدر س ــواد مخ ــر دارو و م ــارت ب ــر کل نظ  مدی
و دارو گفــت: بــرای تولیــد هــر قلــم دارو بــه جــای دو یــا 
ــره وری و کیفــی منطقــی، گاه  ــا شــرایط به ســه شــرکت ب
تــا ۲۰ شــرکت تولیــدی کوچــک در کشــور وجــود دارد کــه 
ــی  ــر عبداله ــام شــوند. اکب ــم ادغ ــا ه ــه می شــود ب توصی
اصــل افــزود: ایــن شــرکت های کوچــک دارویــی بــه 
علــت بــازار محــدود، قــادر بــه پوشــش هزینه هــای خــود 
ــت  ــش قیم ــا افزای ــت ب ــه دول ــد ک ــع دارن ــتند و توق نیس
آن هــا را حمایــت کنــد. در چنیــن شــرایطی پیشــنهاد 
ــی  ــزرگ داروی ــای ب ــه هولدینگ ه ــذا و دارو ب ــازمان غ س
ــی  ــک مل ــران شــیمی و بان ــرز، داروپخــش، ته ــد الب مانن
ایــن اســت کــه نســبت بــه ادغــام شــرکت های کوچــک و 

ــد. خبرآنالیــن ــدام کنن ــود اق ــده خ پراکن

امــروزه اســتفاده ازفناوری هــای  کیمیای وطن

روز جــزء جدانشــدنی زندگــی اســت. بدیهــی 
فعالیــت  و  و کار  امــر در کســب  ایــن  اســت 
اقتصــادی اهمیــت دوچندانــی دارد؛ از ایــن رو 
اصنــاف و صاحبــان مشــاغل رغبــت بیشــتری در 
به کارگیــری ایــن فناوری هــا دارنــد؛ چــرا کــه 
ــت و  ــور، از دق ــهیل ام ــریع و تس ــر تس ــاوه ب ع
هســتند.  برخــوردار  نیــز  زیــادی  صحــت 
جملــه  از  فــروش  مکانیــزه  صندوق هــای 
ــون روال اســتفاده و  ــد تاکن ــه هرچن آن هاســت ک
بــر  ایــن ســامانه ها داوطلبانــه و  به کارگیــری 
اســاس احســاس نیــاز واحــد صنفــی بــوده، امــا 
ــت.  ــی اس ــزام قانون ــتفاده از آن ال ــون اس هم اکن
صندوق هــای مکانیــزه فــروش، دســتگاهی اســت 
کــه اطاعــات خریــد و فــروش یــک واحــد صنفی 
را در کوتاه تریــن زمــان ممکــن و بــه صــورت آنــی 
محاســبه کــرده و ضمــن ثبــت و ضبــط دقیــق این 
ــادالت اقتصــادی  ــد مب ــان فرآین ــات، در پای اطاع
صــادر  جزئیــات  تمــام  بــا  را  صورت حســاب 
می کنــد و در اختیــار مشــتری می گــذارد. بــر 
اســاس مــاده ۱۲۱ قانــون برنامــه پنجــم توســعه و 
ــت،  ــی، وزارت صنع ــام صنف ــون نظ ــاده ۷۱ قان م
ــا  ــت ب ــف اس ــی( مکل ــارت )بازرگان ــدن و تج مع
و شــورای  مالیاتــی  امــور  همــکاری ســازمان 
الــزام اســتفاده  بــه  اصنــاف کشــور، نســبت 
صنــدوق  ســامانه های  از  مشــاغل  صاحبــان 
ــل ســازمان  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــدام کن فــروش اق
امــور مالیاتــی کشــور از ابتــدای امســال ۱۰ گــروه از 
و  ســازندگان  قبیــل  از  مشــاغل  صاحبــان 

فروشــندگان  جواهــرات،  و  طــا  فروشــندگان 
ــه و  ــری، رایان ــی و تصوی ــوازم صوت ــن آالت، ل آه
قطعــات آن، لــوازم خانگــی، ماشــین های اداری و 
تاالرهــا  امــاک،  مشــاورن  مربوطــه،   لــوازم 
و رســتوران ها، هتل هــا و داروخانه هــا را ملــزم 

به استفاده از این ابزار کرده اند. 
از  دیگــر  ۱۰ گــروه  نیــز  ســال ۹۳  ابتــدای  از 
ــوازم  ــندگان ل ــه فروش ــاغل از جمل ــان مش صاحب
ــکی  ــگاهی، دندانپزش ــتانی، آزمایش ــی بیمارس  طب
تجهیــزات  و  لــوازم  انــواع  و  دندان ســازی  و 
بــه  ملــزم  مذکــور  قانــون  مطابــق  پزشــکی 
ــزه  ــامانه های مکانی ــری از س ــتفاده و به کارگی اس
اطاع رســانی  هســتند کــه  فــروش  صنــدوق 
ــا و  ــیما، روزنامه ه ــق صداوس ــترده ای از طری گس
تبلیغــات محیطــی در ایــن راســتا در حــال انجــام 
محاســن  بزرگ تریــن  از  یکــی  یقینــا  اســت. 
ــان  ــه صاحب ــت ک ــن اس ــروش ای ــای ف صندوق ه
 مشــاغل بــا توجــه بــه وســع مالــی، نــوع کارشــان 
ــن  ــا کمتری ــد، ب ــر دارن ــه مدنظ ــتفاده ای ک و اس
در عیــن  و  تکنولــوژی ســاده  ایــن  از  هزینــه 
حــال مفیــد و کارا اســتفاده کننــد و کارهــای 
خــود را بــا دقــت و نظــم هــر چــه بیشــتر پیــش 
ــد. به کارگیــری ایــن ســامانه، موجــب بهبــود  ببرن
ــده  ــان ش ــب و کار آن ــت کس ــمگیر در وضعی  چش
و افزایــش فــروش و متعاقــب آن ســود بیشــتری 
ــال خواهــد داشــت. بی شــک  ــه دنب را برایشــان ب
ــازار کســب و کار  ــی ب در شــرایط شــکننده و رقابت
مشــتری مداری و جــذب و نگهــداری مشــتری 
یکــی از نــکات کلیــدی ســودآوری اســت کــه 

تضمین کننــده ثبــات و مانــدگاری هــر بنــگاه 
ــدوق  ــامانه صن ــی رود. س ــمار م ــه ش ــادی ب اقتص
فــروش عــاوه بــر اینکــه مزایــای فراوانــی بــرای 
صاحبــان کســب و کار درپــی دارد، برای مشــتریان 
ــز  ــات نی ــا و خدم ــواع کااله ــدگان ان و مصرف کنن
ــا  ــا ب ــن صندوق ه ــراه دارد. ای ــه هم ــنی ب محاس
ارائــه لیســت کامــل خریــد بــه مشــتریان، آنــان را 
از خریدهــای غیرضــروری بــر حــذر می دارنــد. بــه 
بیــان دیگــر، بــا توجــه بــه درآمــد مصرف کننــدگان 

ــد.  ــال می کن ــرف را اعم ــت مص ــی مدیری نوع
ــات  ــه خصوصی ــا توجــه ب  صندوق هــای فــروش ب
را  برجســته ای  نقــش  ویژگی هایشــان  و 
می تواننــد در طراحــی الگــوی مصــرف ایفــا کننــد؛ 
ــای  ــزان هزینه ه ــداران را از می ــان خری ــرا توام زی

می ســازند. آگاه  مصرفی شــان 
 نگاهی کوتاه به طرح نظام جامع 

مالیاتی
طــرح جامــع مالیــات از طرح هــای مهــم و ملــی 
کشــور اســت و بی شــک بــه عنــوان موتــور محــرک 
ــق  ــود. اف ــوب می ش ــی محس ــن مالیات ــام نوی نظ
چشــم انداز طــرح جامــع مالیاتــی بــا توجــه 
ــی کشــور  ــه مشــکات موجــود سیســتم مالیات ب
ــان  ــری جری ــایی و ردگی ــد شناس ــه فرآین ــر س ب
اطاعــات فعــاالن اقتصــادی کشــور، پــردازش 
اطاعــات و تشــخیص مالیــات و در نهایــت وصول 
مالیــات حقــه، متمرکــز شــده اســت. البتــه 
ــور  ــد مذک ــه فرآین ــی س ــت و اصول ــق درس تحق
مســتلزم ســازماندهی و اجــرای ســایر فرآیندهــای 

ــت.  ــا آن اس ــط ب ــتیبانی مرتب پش

ــه  ــوب برگرفت ــع مطل ــم انداز وض ــاس چش ــر اس ب
از تجربــه سیســتم های مالیاتــی موفــق در ســایر 
کشورهاســت. در دســتیابی بــه وضعیــت مطلــوب 
مالیــات  ضمــن کاهــش هزینه هــای وصــول 
افزایــش رضایــت مشــتری، کاهــش فــرار مالیاتی 
افزایــش درآمدهــای مالیاتــی و... امــکان تأمیــن 
اهــداف سیســتم مالیاتــی محقــق خواهــد شــد. 
امــا بــرای رســیدن بــه یــک سیســتم مالیاتــی کــه 
بتوانــد ضمــن وصــول تمــام درآمدهــای مالیاتــی 
دولــت، رضایــت تمــام صاحبــان منافــع ســازمان 
ــرد  ــک رویک ــتن ی ــتلزم داش ــد، مس ــن کن را تأمی
ــکات  ــائل و مش ــا مس ــورد ب ــتمی در برخ سیس
ــن  ــی شــدن ای ــی اســت. در صــورت اجرای مالیات
ــت  ــای دریاف ــود روش ه ــه بهب ــوان ب ــرح می ت ط
مالیــات، رشــد درآمدهــای مالیاتــی و جلوگیــری 
ــا اجــرای طــرح  ــدوار شــد. ب ــی امی ــرار مالیات از ف
جامــع مالیاتــی، مودیــان شــاهد گونــه  جدیــدی از 
خدمــات مالیاتــی بــه صــورت الکترونیــک وآناین 
ــود. مکانیــزه کــردن اطاعــات مودیــان  خواهنــد ب

ــزار  ــتقرار نرم اف ــور اس ــه منظ ــات ب ــی از اقدام یک
ــه،  ــت اظهارنام ــت. دریاف ــی اس ــه مالیات یکپارچ
ارســال صــورت معامــات فصلــی، دسترســی 
ــی خــود، برخــورداری  ــده مالیات ــه پرون ــان ب مودی
ــورد  ــات م ــن اطاع ــال و تامی ــای دیجیت از امض
نیــاز در فرآینــد الکترونیکــی کــردن نظــام مالیاتــی 
انجــام شــده و بــا توجــه بــه مــوارد یادشــده بیــش 
ــی   از پیــش اهمیــت اجــرای طــرح جامــع مالیات
در  می شــود؛  آشــکار  آن  بی شــمار  مزایــای  و 
ایــن راســتا ســازمان امــور مالیاتــی کشــور معتقــد 
اســت کــه اجــرای ایــن طــرح تأثیــر بســزایی بــر 
ــن  ــق ای ــازی موف ــور دارد و پیاده س ــاد کش اقتص
طــرح نه تنهــا پشــتیبانی ســازمان و وزارتخانــه 
 بلکــه حمایــت دولــت و کل نظــام را می طلبــد 
و بــه منظــور تأمیــن هزینه هــای جــاری دولــت از 
طریــق درآمدهــای مالیاتــی، گزینــه ای بــه غیــر از 
اجــرای کامــل و یکپارچــه طــرح جامــع مالیاتــی 
اطالع رســانی  ســامانه  منبــع  نــدارد.  وجــود 

کشــور ســازمان امــور مالیاتــی 

الزامات به کارگیری صندوق های مکانیزه فروش

ــه وظایــف شــورای رقابــت در  ــا اشــاره ب معــاون وزیــر صنعــت ب
قیمت گــذاری خــودرو گفــت: کنــار کشــیدن ایــن شــورا از تعییــن 
ــوان  ــده را نمی ت ــر پیش آم ــت و تأخی ــودرو بی معناس ــت خ قیم

مقدمــه ای بــرای دخالــت نکــردن ایــن شــورا دانســت. 
ــه  ــر اینک ــی ب ــوالی مبن ــه س ــخ ب ــا در پاس ــن صالحی نی محس
ــودرو  ــذاری خ ــدم قیمت گ ــرای ع ــه ای ب ــاری روزن ــال ج در س
ــق  ــت طب ــورای رقاب ــت: ش ــود دارد، گف ــورا وج ــن ش ــوی ای از س
ــر  ــت. ب ــت خودروس ــن قیم ــئول تعیی ــی اش مس ــه قانون وظیف
ایــن اســاس کنــار کشــیدن ایــن شــورا از تعییــن قیمــت خــودرو 
بی معناســت. شــورای اقتصــاد فهرســتی از کاالهــای انحصــاری 
را بــه تصویــب رســانده و خــودرو هــم در ایــن فهرســت قــرار دارد. 
بنــا بــر حکــم قانــون، شــورای رقابــت بایــد دربــاره قیمــت جدیــد 
خــودرو نظــر بدهــد؛ مگــر اینکــه بنــا بــر درخواســت وزارت صنعــت 

یــا تولیدکننــدگان خــودرو از فهرســت کاالهــای انحصــاری خــارج 
ــرای دخالــت  ــوان مقدمــه ای ب شــود. تأخیــر پیش آمــده را نمی ت

ــت.  ــر گرف ــذاری در نظ ــن شــورا در قیمت گ ــردن ای نک
ــدگاه شــخصی مــن ایــن اســت کــه شــورا مشــغول بررســی  دی
ــدی نرســیده اســت.  ــه جمع بن ــوز ب ــوده و هن اســناد و مــدارک ب
ــاط  ــور در ارتب ــاون اول رئیس جمه ــه مع ــه اباغی ــاره ب ــا اش وی ب
بــا ســاماندهی بــازار ارز مبنــی بــر اینکــه هــر نــوع واردات خــودرو 
از شــرکت های غیــر نماینــده ممنــوع اســت، گفــت: نزدیــک 
بــه هفــت مــاه اســت کــه ایــن اباغیــه عملیاتــی شــده و وزارت 
صنعــت از واردات خــودرو توســط شــرکت های غیــر نماینــده 
جلوگیــری کــرده اســت. ایــن قضیــه در فضــای اقتصــادی کشــور 
جاافتــاده و نمایندگــی مجــاز در کشــور فعالیــت می کننــد و 

ــران جیــب ــه دارد. ای ــان ادام ــودرو همچن واردات خ

میــزان کار  کار،  بــازار  لبافــی، کارشــناس  علی اکبــر 
مفیــد در ایــران را کمتــر از ۲۰ درصــد می دانــد. او بــرای 
بهــره وری در کارگاه هــا پیشــنهاد می کنــد  افزایــش 
ــل  ــزدی تبدی ــه کارم ــزدی ب ــتمزد از وقت م ــام دس نظ

ــود.  ش
ــران  ــازار کار ای ــش ب ــن چال ــی مهم تری ــر لباف علی اکب
ــادی  ــای اقتص ــده بنگاه ه ــت تمام ش ــودن قیم ــاال ب را ب
ــده  ــت تمام ش ــه قیم ــل آنک ــه دلی ــت: ب ــت و گف دانس
در  رقابــت  امــکان  باالســت،  اقتصــادی  واحدهــای 
بازارهــای داخلــی و خارجــی از آن هــا گرفتــه شــده 
اســت؛ بــه همیــن منظــور بایــد کاری کنیــم کــه کیفیــت 
ــا  ــده در بنگاه ه ــت تمام ش ــد و قیم ــش یاب ــد افزای تولی

ــد. ــن بیای پایی
ــگاه اقتصــادی در طــول شــبانه روز از ۲۴ ســاعت ۱۹.۵  ــا یــک بن وی ادامــه داد: در دنی
ــرمایه گذاری  ــون س ــود؛ چ ــیفت کاری می ش ــه ش ــدود س ــه ح ــد ک ــاعت کار می کن س
ــت  ــه دس ــم ب ــتغال ارزان ه ــرایطی اش ــن ش ــوده و در چنی ــیفته ب ــه ش ــده س انجام ش
ــد  ــی کــه بای ــم؛ در حال ــا در ســرمایه گذاری اســراف می کنی ــی متاســفانه م ــد؛ ول می آی
ــه در حــد اعــا اســتفاده  ــم کــه از ســرمایه گذاری صورت گرفت ــه وجــود آوری ــه ای ب زمین
ــت کامــل ۱۹.۵ ســاعت  ــا ظرفی ــد در ۵.۵ ســاعت کار ب ــا بتوانن ــم و کارخانه هــای م کنی

کار کننــد. 

ــازار کار علی رغــم آنکــه در  بــه گفتــه ایــن کارشــناس ب
دنیــا میانگیــن ســرمایه گذاری در کار ۱۹.۵ ســاعت 
ــد  ــه کار مفی ــل ب ــا تبدی ــد فعالیت ه ــت و ۸۶ درص اس
می شــود، در ایــران بــا ۴۴ ســاعت کار موظفــی در 
ــد  ــت و ۸۰ درص ــد اس ــر ۲۰ درص ــد زی ــه، کار مفی هفت
ــا در  ــد: م ــر ش ــی متذک ــم. لباف ــان داری ــکاری پنه بی
ــی و خروجــی  ــی بازده ــم، ول ــط کار حضــور داری محی
ــه  ــد ب ــذا بای ــد؛ ل ــان می ده ــری را نش ــز دیگ کار چی
ــنهاد  ــیم و پیش ــته باش ــژه ای داش ــه وی ــره وری توج به
ــام  ــن بن بســت، نظ ــور از ای ــرای عب ــه ب ــن اســت ک ای
حقــوق و دســتمزد را از وقت مــزدی بــه کارمــزدی 

ــم. ــل کنی تبدی
 بــه اعتقــاد لبافــی بهــره وری نیــروی انســانی عاملــی تاثیرگــذار در بهبــود محیــط کســب 
و کار اســت و در کنــار ایــن عامــل، بایــد ســرمایه گذاری و تکمیــل ظرفیت هــای خالــی 

بنگاه هــای اقتصــادی مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
ــرار  ــروی کار را در دســتورکار ق ــره وری نی ــد افزایــش به ــان اینکــه وزارت کار بای ــا بی او ب
ــرای بهــره وری نیــروی کار هیــچ برنامــه ای نداریــم؛ در  دهــد، اظهــار کــرد: متاســفانه ب
حالــی کــه ایــن مســئله جــزو وظایــف وزارت کار اســت کــه در قانــون هــم بــه آن اشــاره 
ــم        ــدار الزم اســت ســرمایه گذاری ها را توســعه بدهی ــرای ایجــاد اشــتغال پای شــده و ب

و بــه بهــره وری عوامــل تولیــد، توجــه جــدی نشــان بدهیــم. خبــر فارســی

ــد  اســماعیل شــهبازی، کارشــناس کشــاورزی، معتق
در چهــار  وزارت جهــاد کشــاورزی  اســت گرچــه 
ســال گذشــته عملکــرد نســبتا قابــل قبــول و خوبــی 
داشــته اســت، امــا خودکفایــی گنــدم کافــی نیســت 
ــمندان  ــد از دانش ــاورزی بای ــش کش ــران بخ  و مدی
تــا  باشــند  حــوزه  ایــن  ســرآمد  متخصصــان  و 
روزبــه روز بــه تجربیــات و علــم خــود بیفزاینــد و 
بخــش کشــاورزی را از دســتاوردهای آن بهره منــد 

ــد.  کنن
اســماعیل شــهبازی، اســتاد دانشــگاه شــهید بهشــتی  
ــه  ــم ک ــد بپذیری ــز بای ــر چی ــش از ه ــرد: پی ــار ک اظه
ــواد  ــردم بی س ــه و کار م ــک کار عامیان ــاورزی ی کش

نیســت؛ بلکــه کار افــرادی اســت کــه دانــش داشــته باشــند و روزبــه روز بــه دانــش 
ــد.  خــود بیفزاین

در واقــع بخــش کشــاورزی بایــد مجتمعــی از دانشــمندان، کارورزان و متخصصانــی 
ــزاق مــردم  ــرای ارت ــوان ب ــه بت ــن کشــور چگون ــاب ای ــع نای ــد از مناب ــا بدانن باشــد ت
ــت  ــز جمعی ــر نی ــوی دیگ ــرد و از س ــتفاده ک ــور اس ــی کش ــت غذای ــن امنی و تأمی

ــتند و  ــری هس ــاده یادگی ــاورز آم ــتایی و کش روس
ــه  ــع ب ــا از ایــن مناب ــه آن هــا کمــک کنیــم ت ــد ب بای
ــدار  ــعه پای ــه توس ــه ب ــد ک ــتفاده کنن ــه ای اس گون

ــد.  ــاورزی بینجام ــش کش بخ
کــه  دولتــی  متولــی  و  دســتگاه  افــزود:  وی 
ــود  ــد، خ ــام ده ــت را انج ــن مأموری ــد ای می خواه
ــان و کارورزان و  ــرآمد متخصص ــش س ــد مدیران بای
دانشــمندان باشــد؛ چــرا کــه کشــاورزی امــروز یــک 
علــم در حــال پیشــرفت اســت و درگیــر کــردن 
ــی  ــواد غذای ــودن م ــم ب ــه ک ــاورزی ب ــائل کش مس
ماننــد لبنیــات و ... جــز هــدر دادن منابــع چیــزی در 
پــی نــدارد. بــه عبــارت دیگــر مهم تریــن مســئله ای 
کــه بایــد مدنظــر قــرار بگیــرد، ایــن اســت کــه منابــع پایــه کشــاورزی بایــد حفــظ 

ــرد.  ــتفاده ک ــی اس ــدات کیف ــش تولی ــتای افزای ــا در راس ــود و از آن ه ش
همچنیــن در کنــار چنیــن سیاســت هایی حفــظ محیــط زیســت، اقلیــم و آب و هــوا 
از تخریــب و آلودگــی بایــد در دســتورکار قــرار گیــرد کــه ایــن همــان توســعه پایــدار 

اســت. اقتصادآنالین

ــژه در فصــل  ــاره مســکن در ســال ۹۶ به وی ــازار اج ــاره ب ــای کارشناســی درب برآورده
نقــل و انتقــاالت ملکــی کــه از چنــد روز دیگــر شــروع می شــود، حکایــت از آن دارد 
کــه هزینــه اجاره نشــین ها، بیــش از نــرخ تــورم عمومــی )۱۰ درصــد( افزایــش پیــدا 

نمی کنــد.
 در این بــاره، بهــروز ملکــی، کارشــناس بــازار مســکن، اعــام کــرد: در بلندمــدت، نــرخ 
رشــد اجــاره، هماهنــگ بــا نــرخ تــورم عمومــی و قیمــت مســکن تغییــر می یابــد. در 
کوتاه مــدت نقــش عوامــل روانــی، انتظــارات و عرضــه و تقاضــای واحدهــای اجــاره ای 
نیــز حائــز اهمیــت اســت؛ بــه طــوری کــه در فصــول افزایــش تقاضــا ناشــی از نقــل 

ــی و انتظــارات، اجاره بهــای  ــا تحریــک عوامــل روان و انتقــاالت )نیمــه اول ســال(، ب
ــای  ــردن تقاض ــش ک ــا فروک ــن دوره، ب ــور از ای ــس از عب ــد. پ ــد می کن ــکن رش مس
ــازار اجــاره مســکن، تعدیــل  فصلــی و فشــار روانــی در نیمــه دوم ســال، نوســانات ب
ــش تدریجــی  ــز افزای ــاره در ســال ۹۶ نی ــازار اج می شــود. درخصــوص چشــم انداز ب
ــا  ــداوم ت ــت ت ــد قابلی ــن رون ــت. ای ــار اس ــل انتظ ــال، قاب ــه اول س ــا در نیم اجاره به
اواخــر تابســتان را خواهــد داشــت. البتــه ایــن ســخن بــه معنــای افزایــش شــدید 
ــوردار  ــبی برخ ــش نس ــاری، از آرام ــال ج ــاره در س ــازار اج ــه ب ــت؛ بلک ــا نیس اجاره به

خواهــد بــود. آخریــن خبــر

در حالــی رئیــس کل بانــک مرکــزی در واپســین روزهــای بهــار 
وعــده بررســی نــرخ ســود بانکــی در شــورای پــول و اعتبــار را 
داده بــود کــه اکنــون بعضــی بانک هــا، دور جدیــدی از افزایش 
نــرخ ســود را آغــاز کرده انــد. گزارش هــای میدانــی حکایــت از 
آن دارد کــه بانک هــا خیــز دوبــاره ای بــرای افزایــش نرخ ســود 
ــل  ــال عم ــه دور از جنج ــه ب ــرای اینک ــه ب ــته اند و البت برداش
ــرای مشــتریان خــاص  ــار پکیج هــای ویــژه را ب کننــد، ایــن ب
ــادی  ــپرده گذار ع ــردی س ــر ف ــد. اگ ــی می کنن ــود رونمای خ
بــه شــمار آیــد و رقم هــای حتــی تــا ۲۰ میلیــون تومــان هــم 
داشــته باشــد، بانک هــا همــان پکیجــی را پیــش روی آن قــرار 
می دهنــد کــه تقریبــا نزدیــک بــه ســود مصــوب شــورای پــول 
و اعتبــار یــا شــاید یــک تــا دو درصــد بیشــتر از آن باشــد. امــا 
کافــی اســت کــه مشــتری خــاص شــوید و ســپرده های چنــد 

صــد میلیونــی داشــته باشــید؛ آنــگاه ایــن نــرخ بــرای شــما 
بــه صــورت زیرپوســتی افزایــش پیــدا می کنــد و پکیج هــای 
ــد  ــا ۲۲ درص ــرخ را ت ــه گاه ن ــود ک ــی می ش ــژه ای رونمای وی
ــم  ــا رق ــپرده گذاری ب ــر س ــا اگ ــد؛ ام ــش می ده ــم افزای ه
ســپرده بیــش از یــک میلیــارد داشــته باشــید، آنــگاه دیگــر 
داســتان متفــاوت می شــود. بانک هــا تصمیــم می گیرنــد 
ــرای اینکــه نقدینگــی خودشــان را از محــل ســپرده چنیــن  ب
ــکل  ــار مش ــان دچ ــب و کارش ــب کس ــه اغل ــپرده گذارانی ک س
ــد، ســود را  ــن کنن ــه اقتصــادی نداشــته، تأمی ــا صرف ــوده ی ب
حتــی تــا ۲۶ درصــد هــم البتــه در قالب هــای متفــاوت ارائــه 
ــاری  ــی و اعتب ــه در مؤسســات مال ــد؛ ایــن موضــوع البت  دهن
مجــاز، بیشــتر از هــر بانــک دولتــی یــا خصوصــی دیگــری بــه 

ــورد. مهــر ــم می خ چش

معاون وزیر صنعت:

کنار کشیدن شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو بی معناست
برخالف وعده های اعالم شده

بانک ها زیرپوستی نرخ سود را افزایش دادند

کارشناس بازار کار مطرح کرد:

عمر کار مفید در ایران، کمتر از ۲۰ درصد است

خودکفایی گندم به تنهایی کافی نیست

پیش بینی اجاره بهای مسکن
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آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران
شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد تعمیرات اساسی و جزئی شبکه های رودشت، 
آبشار، نکوآباد، مهیار و خمیران را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات زیر به 

پیمانکار واجد صاحیت واگذار نماید. از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را 

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

نمایند.

مبلغ پایه: حدود ۲۱۳۷۸۵۹۶۱۸۱ ریال )بیست و یک میلیارد و سیصد و هفتاد و هشت میلیون 
و پانصد و نود و شش هزار و صد و هشتاد و یک ریال( بر اساس فهارس بهای پایه سال ۱۳۹۶

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

 http://sajar.mporg.ir باشند.

محل اجراء: استان اصفهان شبکه های آبیاری زاینده رود و خمیران
مشاور : مهندسین مشاور زاینداب

مدت اجراء: ۱۲ ماه
واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت ۱۴ روز مهلت دارند 

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

بلوار   - پل خواجو   - اصفهان  نشانی  به  را  تکمیلی  مدارک  و  نموده  اقدام  قراردادها  امور 
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 ۷۶۴۷۳-۸۱۶۴۶ صندوق پستی ۳۹۱ دبیرخانه امور قراردادها تحویل دهند.

تلفن تماس: ۵-۳۶۶۱۵۳۶۰ داخلی ۲۵۲۸    فاکس: ۳۶۶۱۱۰۷۳
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان
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هشتبهشت
شعر شاعر اصفهانی مورد توجه 

مقام معظم رهبری قرار گرفت
ــدار، یکــی از شــاعران  ــدی جهان مه کیمیای وطن
فعــال در حــوزه هنــری اســتان اصفهــان، اســت کــه 
ــی از  ــا جمع ــری ب ــم رهب ــام معظ ــا مق ــدار ب در دی
شــاعران و اهالــی فرهنــگ و ادب در شــامگاه میــاد 
امــام حســن مجتبــی)ع( بــه شــعرخوانی پرداخــت 

و شعر او مورد توجه حضار قرار گرفت.

ایــن شــعر کــه بــا موضــوع »فتنــه« ســروده شــده 
بــود، تحســین و توجــه همــه، به ویــژه مقــام معظــم 
رهبــری را برانگیخــت و ســبب تشــویق حضــار 
شــد. در پایــان شــعرخوانی شــاعر اصفهانــی، رهبــر 
انقــاب ســه مرتبــه فرمودنــد: آفرین! بســیار بســیار 

خــوب، خیلــی خــوب بــود.

 حمایت های مادی و معنوی 
از نخبگان علمی 

B.Tavakoli@eskimia.ir
بهمن توکلی فردگروه اصفهان

طیبــه  شــجره  خیریــه  موسســه  عامــل  مدیــر 
ــا  ــه ب ــقی« ک ــت عاش ــش »فرص ــان در همای اصفه
ــون  ــدان و روحانی حضــور مســئوالن شــهری، هنرمن
و بیــش از 600 نفــر از خّیــران در هتــل آســمان 
برگــزار شــد، گفــت: وجــود اســتعدادهای درخشــان 
در  دانشــجویی  و  دانش آمــوزی  عرصه هــای  در 
نبــود  و  و کم بضاعــت  بی بضاعــت  خانواده هــای 
و  را شناســایی  اســتعدادها  ایــن  مراکــزی کــه 
ــان تــاش کننــد  حمایــت و در جهــت شــکوفایی آن
باعــث شــد تــا تعــدادی از خّیــران اســتان اصفهــان 
بــا تاســیس موسســه خیریــه شــجره طیبــه )ویــژه 
نخبــگان علمــی( در شــهری کــه پایتخــت فرهنــگ 
و تمــدن جهــان اســام لقــب گرفــت، ایــن رســالت 

ــرد.  ــده گی ــر عه ــزرگ را ب ب
ــاری  ــا ی ــون ب ــزود: هم اکن ــاه اف ــا یزدان پن محمدرض
کاشــان،  شهرســتان های  در  شــعبه   17 خّیــران 
شــهرضا،  فاورجــان،  خمینی شــهر،  نجف آبــاد، 
شاهین شــهر،  پیربکــران،  لنجــان،  مبارکــه، 
ــن و  ــدن، بوئی ــادگان، فری ــار، چ ــگان، خوانس گلپای
ــران و  ــدگل، تی ــهر، آران و بی ــت، فریدون ش میاندش
کــرون ایجــاد و گام بلنــدی در ایــن زمینــه برداشــته 

ــت.  ــده اس ش
ــه  ــان 1000 خیری ــار داشــت: در اصفه ــاه اظه یزدان پن
هدفــش  خیریــه کــه  نخســتین  و  دارد  وجــود 
فقرزدایــی اســت، شــجره طیبــه اســت کــه در طــول 
10 ســال و بــا 17 شــعبه توانســته فعالیت هــای 
ــد و در حــال حاضــر 400 دانشــجو  ــه کن ــی ارائ خوب
امکانــات موسســه  از  و دانش آمــوز داریــم کــه 

بهره منــد هســتند.

 توسعه عرصه کشت 
 گیاهان دارویی و آپارتمانی 

در تیران و کرون
و  تیــران  شهرســتان  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
کــرون از توســعه عرصــه کشــت گیاهــان دارویــی 
و آپارتمانــی در ایــن شهرســتان در ســال 96 خبــر 
ــان  ــت گیاه ــت کش ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــزود: ب داد و اف
مرغوبیــت  و  موســیر  زعفــران،  هماننــد  دارویــی 
تیــران  شهرســتان  در  محصــوالت  ایــن   تولیــد 
محســن  می یابــد.  افرایــش  امســال  کــرون  و 
حاج عابــدی بیــان کــرد: بــرای کشــت گیاهــان دارویــی، 
ــاوه  ــده و ع ــام ش ــه انج ــن عرص ــرمایه گذاری در ای س
ــان  ــت گیاه ــی کاش ــات آموزش ــازی، جلس ــر بسترس ب

دارویــی در شهرســتان برگــزار می شــود. 
ــز، یکــی  ــی نی ــه داد: کاشــت گیاهــان آپارتمان وی ادام
از ظرفیت هایــی اســت کــه آمــوزش کاشــت آن در 

ــت.  ــام اس ــال انج ــتان در ح شهرس
گردشــگری  تور هــای  برگــزاری  از  همچنیــن  وی 
در مناطــق کشــاورزی ایــن شهرســتان خبــر داد و 
افــزود: بــا ایــن برنامــه، ظرفیت هــا و فرصت هــای 
ــی  ــای کار معرف ــراد جوی ــان و اف ــه متقاضی ــود ب  موج

می شود. 
ــرون  ــران و ک ــتان تی ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
اضافــه کــرد: ایــن شهرســتان در عرصــه تولیــد گیاهــان 

ــت. ــده اس ــی وارد ش زینت

 درخشش یکی از 
 اعضای خانه کاریکاتور اصفهان 

در جشنواره وردپرس کارتون
ناهیــد زمانــی، یکــی از اعضــای فعــال  کیمیای وطن

خانــه کاریکاتــور اصفهــان، موفــق بــه کســب لــوح 
 ۲017 وردپــرس کارتــون  معتبــر  جشــنواره  افتخــار 

پرتغال شد. 
ــن  ــی از معتبرتری ــون« یک ــرس کارت ــنواره »ورد پ جش
ــه در  ــون در دنیاســت ک ــی کارت جشــنواره های مطبوعات

ــود.  ــزار می ش ــال برگ ــور پرتغ کش
اختتامیــه ایــن جشــنواره ۲0 خــرداد در شــهر لیســبون 
پرتغــال برگــزار شــد و بــه غیــر از ناهیــد زمانی کــه موفق 
ــز از  ــوح افتخــار شــد، علیرضــا پاکــدل نی ــه کســب ل ب
 editorial« ایــران در ایــن جشــنواره مقــام اول بخــش

cartoon« و جایــزه »گرنــد پرایــز« را کســب کــرد.

 Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه  اصفهان

هنــر آیینــه کاری، یکــی از زیباتریــن هنرهــای 
ســنتی ایــران اســت کــه عمدتــا در تزئینــات 
ــن  ــژه اماک ــی، به وی ــای تاریخ ــی بناه داخل

ــرد دارد.   متبرکــه کارب
هنرهــای  زیباتریــن  از  آیینــه کاری  هنــر 
تزئینــی اســت کــه بــه  صورت هــای گوناگــون 
زیارتگاه هــا  به ویــژه  ســاختمان ها،   درون 
شــخصی  خانه هــای  احیانــا  و  و کاخ هــا 

می کنــد.  جلوه  گــری  ایرانــی 
از پیشــینه نخســتین و آغــاز ایــن هنــر ظریف 
در ایــران، اطــاع دقیقــی در دســت نیســت؛ 
ــار  ــه اظه ــن زمین ــوان در ای ــه می ت ــا آنچ ام
ــت  ــه نخس ــه مرحل ــت ک ــن اس ــت ای داش
ایــن هنــر مربــوط بــه اواخــر ســلطنت شــاه 
هـ.ق(صفــوی   10۳۸  -  996( اول  عبــاس 
 اســت کــه اکنــون نمونــه ای از آن وجــود ندارد 
اثــر  کهن تریــن  کــه  گفــت  می تــوان  و 
کاخ  آیینه کاری هــای  ایــران  در  موجــود 
ــاس  ــان شــاه  عب ــان، از زم چهلســتون اصفه

اســت.  هـــ.ق(   10۵۲  -107۸( دوم 
دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه در روزگار شــاه 
 عبــاس اول، بازرگانــی ایرانــی بــا فرنگســتان 
ــه کاالهــای واردشــده  ــت و از جمل ــق یاف رون
ــه  ــز ب ــهر ونی ــه از ش ــود ک ــه ب ــای آیین جام ه
ایــران آورده شــد. درآن زمــان بــه دلیــل 
طوالنــی بــودن مســافت راه، بســیاری از ایــن 
جام هــا  می شکســت و کم کــم اســتادان 
قطعــات  کــه  برآمدنــد  درصــدد  ایرانــی 
ــن  ــرای تزئی ــه را ب ــته آیین ــای شکس جام ه
ــس از آن  ــد؛ پ ــه کار برن درون ســاختمان ها ب
بــه  تدریــج هنــر آئینــه کاری بــه  صورت  هــای 
مرســوم  مختلــف  مــوارد  در  و   گوناگــون 
ــژه  ــه به وی ــت. در دوره قاجاری ــداول گش و مت
روزگار ناصرالدین شــاه )1۳1۳-1۲46 هـــ.ق( 
هنــر آئینــه کاری رونــق و گســترش بیشــتری 

یافــت.   
یکــی از اســتادکاران ماهــر در ایــن رشــته 
هنــری کــه ســال های بســیاری از عمــر 
ــن  ــر در اماک ــن هن ــاء ای ــود را در راه اعت خ
ــرده  ــرف ک ــور ص ــزدگان کش ــی و امام  مذهب

و در اصفهــان و سراســر کشــور از شــهرت  
برخــوردار اســت، اســتاد وحیــدی اســت. 
ــرای ائمــه  ــا جــان و دل ب ــه 19 ســال  ب او ک
معصومیــن و امامــزادگان بــا هنــر خــود 
ــد اســت حــس و  سرســپردگی کــرده، معتق
حــال فعالیــت در امامــزداگان توصیف ناپذیــر 
اســت و برکتــی در ایــن کار وجــود دارد کــه در 
ــاهده  ــوان آن را مش ــری نمی ت ــچ کار دیگ هی

کــرد.
ایــن هنرمنــد آیینــه کار اصفهانــی در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن، مهم تریــن 
ســوابق کاری خــود را کار در حــرم امامــان 
 معصــوم)ع( ماننــد حــرم امــام رضــا)ع( 
ــهرهای  ــی در ش ــدد داخل ــزادگان متع و امام
ــر  ــهد و دیگ ــوه، مش ــیراز، فرازک ــان، ش اصفه
شــهرها و همچنیــن امامــزادگان خارج کشــور 
ــر  ــورهای دیگ ــه و کش ــزی و ترکی ــد مال مانن

ــد. ــان می کن بی
 برکت کار در امامزادگان را 

به وضوح دیده ام
وحیــدی بــا بیــان اینکــه حــس و حــال 
توصیف ناپذیــر  امامــزداگان  در  فعالیــت 
ــت کار در  ــا برک ــا و باره ــت: باره ــت، گف اس
امامــزادگان را در زندگــی شــخصی خــود 
شــاهد بــوده ام؛ امــا آیینــه کاری در حــرم 
ــه  کاری  ــن تجرب ــا)ع(، بی نظیرتری ــام رض ام
مــن از نظــر احساســی و کســب تجربــه            

ــت. اس
بقــاع  و  امامــزادگان  آیینــه کارِ  هنرمنــد 
ــی در  ــر ایران ــرد ایــن هن ــاره کارب متبرکــه درب
ــرم  ــه کاری در ح ــزود: کار آیین ــزادگان اف امام
ــه طــرح آن، دارای  ــا توجــه ب هــر امامــزاده ب
ســبکی متفــاوت از دیگــری اســت و نیازمنــد 
نظــر کارشــناس مرمــت اســت تــا آیینــه کاران 
ــه کاری  ــر اســاس طــرح ارائه شــده، کار آیین ب

ــد. را انجــام دهن
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــه کار ب ــد آیین ــن هنرمن ای
زمان بــر  و  حســاس  شــغلی  آیینــه کاری 
اســت، تصریــح کــرد: الزم اســت ســطح 
زیریــن  بلوک هــای شیشــه ای بــا دقــت 

ــی  ــم زیرســازی، صــاف و صیقل ــچ ک ــا گ و ب
ــه ای  ــای شیش ــه بلوک ه ــرای اینک ــود و ب ش
برش خــورده بــه زیبایــی در جــای خــود قــرار 
ــد،  ــا ببخش ــه بن ــبی ب ــوه مناس ــرد و جل گی
نیــاز اســت کــه هنرمنــد آیینــه کار صبــر 
و دقــت فراوانــی در ایــن زمینــه داشــته                         

ــد. باش
 بدون وضو کار نمی کنم

ــوی  ــال معن ــس و ح ــه ح ــاره ب ــا اش وی ب
ــرد:  ــد ک ــزادگان تاکی ــرم امام ــت در ح فعالی
شــغل آیینــه کاری ســختی های ویــژه خــود را 
دارد؛ امــا مــا بــه دلیــل شــرایط ویــژه کارمــان 
ــان  ــزادگان هــر روزم ــه و امام ــاع متبرک در بق
ــاز  ــر آغ ــی توصیف ناپذی ــق  و حال ــا عش را  ب
می کنیــم؛ بــه جهــت همیــن عشــق و عاقــه 
ــرکات بســیار در زندگــی  ــز بارهــا شــاهد ب نی

ــوده ام. ــود ب ــی خ شــخصی و خانوادگ
ــه در  ــدی ک ــر هنرمن ــه داد: ه ــدی ادام وحی
حــرم امامــزادگان بــه کار مشــغول اســت 
ــود  ــروع کار خ ــرای ش ــی ب ــادات خاص اعتق
 دارد و بــه طــور معمــول مــا بــدون وضــو 
آغــاز  را  خــود  خداونــد کار  بــر  تــوکل  و 
خــود  کار  در  این قــدر  نمی کنیــم؛ گاهــی 
ــاعت  ــود 1۸ س ــا وج ــه ب ــویم ک ــرق می ش غ
ــتگی را  ــان و خس ــت زم ــه، گذش کار بی وقف

نمی کنیــم. حــس 

پراحســاس ترین  و  زیباتریــن  دربــاره  وی 
ــه کاری  ــه آیین ــه در آن ب ــه ای ک ــاع متبرک بق

اهتمــام ورزیــده، افــزود:  مــن در امامــزداگان 
ــه کاری  ــه آیین ــادی ب ــی زی ــی و خارج داخل
و  احســاس  امــا  داشــته ام،  اشــتغال 
حالتــی را کــه هنــگام آیینــه کاری در یکــی از 
صحن هــای حــرم امــام رضــا)ع( داشــته ام، 
هیــچ گاه فرامــوش نمی کنــم و بخشــی از 
ــن  ــه کاری م ــر آیین ــرات عم ــن خاط زیباتری
ــوظ  ــم محف ــه در قلب ــا همیش ــه ت ــت ک اس

ــد. ــد مان خواه
 آیینه کاری، شاخص ترین هنر 

تزئینی ایران
وی همچنیــن درباره پیشــنیه هنــر آیینه کاری 
ــن  ــت: ای ــن  گف ــای وط ــگار کیمی ــه خبرن ب
هنرهــای  شــاخص ترین  از  یکــی  رشــته، 
 تزئینــی بــه کار رفتــه در معمــاری امامــزادگان 
و بقــاع متبرکــه محســوب می شــود و بــا 
ــگ  ــه در  فرهن ــه آب و آیین ــه اینک ــه ب توج
ایرانیــان نمــاد پاکــی و روشــنایی، راســتگویی 
ــرد آن در معمــاری  ــوده  اســت، کارب و صفــا ب
مکان هــای  معمــاری  به ویــژه  و  ایرانــی 
ــن  ــز همی ــزادگان نی ــون امام ــوی همچ معن

معنــا را  دنبــال می کنــد.
ــی  ــه کاری نوع ــرد: آیین ــح ک ــدی تصری وحی
ــباندن  ــا چس ــاختمان ب ــی س ــن داخل تزئی
ــکل های  ــه ش ــه ب ــک آیین ــای کوچ قطعه ه
هندســی و گل و بته هــای مختلــف اســت کــه  
ــا  ــه کار ب ــد آیین در ایــن رشــته هنــری، هنرمن
ــه اشــکال  ــرش آن ب اســتفاده از شیشــه و ب
ــا  ــا در بناه ــان و زیب ــی درخش ــوع، فضای متن
می آفرینــد کــه از بازتــاب نــور در قطعــات 
و  درخشــش  تشعشــع،  آینــه  بی شــمار 
ــات بناهــا ایجــاد می شــود. ــی در تزئین زیبای

ــیار  ــی بس ــی دارای پوشش ــر قدیم ــن هن ای
ــر  ــا از نظ ــن بن ــرای تزئی ــا ب ــب و زیب مناس

اســتحکام و دوام اســت.
وی اضافــه کــرد: ایــن هنــر کــه از ابتکارهــای 
ــد  ــمار می آی ــه ش ــی ب ــدان ایران ــژه هنرمن وی
یکــی از شــاخه های هنرهــای تزئینــی ایــران 
بــوده  رایــج  دوره ساســانیان  در  و  اســت 

اســت.

استاد وحیدی، هنرمند پیشکسوت آیینه کار اصفهانی، در گفت وگو با کیمیای وطن:

 بی نظیرترین تجربه کاری ام، آیینه کاری حرم امام رضا)ع( است
بدون وضو کار نمی کنم

ــان  ــتان اصفه ــت اس ــط زیس ــر کل محی مدی کیمیای وطن

ــرای  ــتای اج ــنتی در راس ــچ س ــد گ ــای تولی ــت: کارخانه ه گف
برنامه هــای کاهــش و مقابلــه بــا گردوغبــار در اصفهــان تعطیــل 
شــد و تمدیــد نشــدن مجــوز و تعطیلــی معــادن گــچ خاکــی را 

شاهد بودیم. 
حمیــد ظهرابــی در همایشــی بــه مناســبت هفتــه محیط زیســت 
ــه  ــان ادام ــتان اصفه ــت اس ــط  زیس ــاالن محی ــل از فع و تجلی
ــار در شــعاع ۵0  ــا گردوغب ــه ب ــع مقابل ــه جام داد: اجــرای برنام
ــا  کیلومتــری شــهر اصفهــان و تدویــن برنامــه جامــع مقابلــه ب
گردوغبــار بــرای شهرســتان های خــارج از شــعاع ۵0 کیلومتــری 
از جملــه اقداماتــی اســت کــه در ایــن راســتا انجام شــده اســت.

ــه شــمال اصفهــان  وی اضافــه کــرد: انتقــال پســاب تصفیه خان
ــال کاری،  ــروژه نه ــرای پ ــادی، اج ــایش ب ــای فرس ــه کانون ه ب

مراقبــت و آبیــاری در ســطح ۵ هــزار هکتــار، تامیــن و رســاندن 
ــری  ــی و جلوگی ــی گاوخون ــاالب بین الملل ــه ت ــی از حق آب بخش
از تبدیــل آن بــه کانــون بحــران فرســایش بــادی و ســاماندهی 
فعالیت هــای  دیگــر  از  آجــر  تولیــد  فعالیــت کارخانه هــای 

ــاط اســت. محیــط زیســتی در ایــن ارتب
مدیــر کل حفاظــت زیســت اســتان اصفهــان بــه برنامــه جامــع 
مدیریــت زیســت بومی حوضــه آبریــز تــاالب گاوخونــی بــا 
ــاری  ــال بختی ــان و چهارمح ــرداران اصفه ــه بهره ب مشــارکت هم
ــزار و 760  ــن ۳ ه ــاط همچنی ــن ارتب ــت: در ای ــت و گف پرداخ
نفرســاعت کارگاه برنامه ریــزی و فعالیت هــای کارشناســی و 
ــی  ــای مل ــکیل و زمینه ه ــت بومی تش ــت زیس 11 کارگاه مدیری
ــه بخــش  ــن آب ب ــد تامی ــی مانن ــای گاوخون ــا احی ــاط ب در ارتب

ــذار شــده اســت. کشــاورزی واگ

ســالمند،  بازنشســته،  شــهروندان  کیمیای وطن

بــا  زنــان سرپرســت خانــوار  یــا  جانبــاز، معلــول 
از  منزلــت شــهروندی می تواننــد  کارت  از  اســتفاده 
ورزشــی،  و  تفریحــی  فرهنگی آموزشــی  خدمــات 
گردشــگری و حمــل و نقــل عمومــی بــا تخفیــف 
ــواده  ــای خان ــا اعض ــراه ب ــدی هم ــت کم ۵0 درص دس

خود بهره مند شوند.
مردمــی  مشــارکت های  و  اجتماعــی  امــور  مدیــر 
شــهرداری اصفهــان از صــدور 1۵ هــزار قطعــه کارت 
ــا پایــان خردادمــاه امســال خبــر  منزلــت شــهروندی ت
ــت شــهروندی  ــه کارت منزل داد و گفــت: 1۵ هــزار قطع
تــا پایــان خردادمــاه جــاری در اختیــار شــهروندان 
مشــمول ایــن طــرح قــرار داده خواهــد شــد؛ بر اســاس 
صورت پذیرفتــه  هماهنگی هــای  و  برنامه ریزی هــا 
ــر در  ــه کارت دیگ ــرد  1۵ هــزار قطع ــم ک ــاش خواهی ت
فــاز دوم توزیــع در اختیــار متقاضیــان ایــن طــرح قــرار 

ــود. داده ش
ــرح را از  ــن ط ــهروندان از ای ــتقبال ش ــر اس مهدویان ف
ــزود: در  ــت و اف ــرح دانس ــن ط ــی ای ــازات اجرای امتی
بازنشســته  منزلــت شــهروندی، شــهروندان  طــرح 
ســالمند، جانبــاز، معلــول یــا زنــان سرپرســت خانــوار 
بــا اســتفاده از کارت منزلــت شــهروندی قــادر خواهنــد 
بــود از خدمــات فرهنگی آموزشــی، تفریحــی و ورزشــی 

گردشــگری و حمــل و نقــل عمومــی بــا تخفیــف 
ــواده  ــای خان ــا اعض ــراه ب ــدی هم ــت کم ۵0 درص دس

خــود بهره منــد شــوند.
وی صــدور کارت هــای منزلــت شــهروندی در کمتریــن 
زمــان ممکــن را از دیگــر امتیــازات ایــن طــرح برشــمرد 
و افــزود: صــدور کارت هــای منزلــت شــهروندی در 
طــول چهــار مرحلــه انجــام می پذیــرد؛ در مرحلــه 
ــتعام  ــا اس ــمولین ب ــام مش ــایی و ثبت ن اول آن شناس
مربوطــه  دســتگاه های  طریــق  از  افــراد  معرفــی  و 
ــداد، بهزیســتی، کانون هــای بازنشســتگی(  ــه ام )کمیت
صــورت می پذیــرد. در مرحلــه دوم کارت منزلــت بــرای 
مشــمولین تاییدشــده صــادر می شــود و در مرحلــه 
ــا بروشــور و دفترچــه  ــراه ب ســوم تمامــی کارت هــا هم
ــراد ارســال خواهــد شــد. ــه آدرس پســتی اف راهنمــا ب

ــارم شــهروندانی  ــه چه ــر ادامــه داد: در مرحل مهدویان ف
کــه کارت منزلــت را دریافــت کــرده باشــند، قــادر 
ــان کارت  ــایت اصفه ــه س ــه ب ــا مراجع ــود ب ــد ب  خواهن
و وارد کــردن نــام کاربــری و رمــز عبــور خــود از تمامــی 
خدمــات قابــل اســتفاده بــرای خــود و خانــواده خــود، 
همــراه بــا برنامــه زمان بندی شــده و آدرس اماکــن 

مدنظــر اطــاع پیــدا کننــد.
انجام شــده   هماهنگی هــای  بــا  تصریــح کــرد:  وی 
امــکان اســتفاده از متــروی شــهری بــه عنــوان بخشــی 
از امکانــات حمــل و نقــل عمومــی بــا تخفیــف ۵0 
درصــدی بــه مــوارد حمایتــی ایــن طــرح افــزوده شــده 
و بنــا بــر تصمیمــات اتخاذشــده، شناســایی و ثبت نــام 
ــایت  ــق وب س ــی از طری ــورت الکترونیک ــه ص ــراد ب اف
مربــوط بــه ایــن طــرح نیــز تــا پایــان تیرمــاه اجرایــی 

خواهــد شــد.
مهدویان فــر ادامــه رونــد توزیــع کارت هــای منزلــت 
ــن  ــی ای ــل اجرای ــود مراح ــل و بهب ــهروندی و تکمی ش
رفــاه  افزایــش  راســتای  در  موثــر  را گامــی  طــرح 
اجتماعــی شــهروندان به ویــژه گروه هــای توانخــواه 
دانســت و گفــت: امیدواریــم بــا پیشــروی ســریع 
ــاط  ــایی نق ــا و شناس ــع کارت ه ــدور و  توزی ــل ص مراح
ضعــف و قــوت ایــن طــرح، در آینــده ای نزدیــک طــرح 
منزلــت شــهروندی بــه عنــوان طرحــی منتخــب در 
ســطح ملــی شــناخته شــود و امــکان دسترســی آســان 
خیــل عظیمــی از شــهروندان کم برخــوردار بــه امکانــات 

و خدمــات شــهری را فرآهــم آورد.

رئیــس جمعیــت هــال  احمــر کشــور در آیین  کیمیای وطن

ــهری  ــن  ش ــات بی ــداد و نج ــگاه ام ــرداری از پای ــاح و بهره ب افتت
خّیرســاز چاله ســیاه شاهین شــهر اظهــار داشــت: از بهتریــن 
ــان  ــات ج ــا نج ــتقیم ب ــاط مس ــه ارتب ــندانه ک ــات خداپس خدم
ــر  ــال  احم ــای ه ــاخت پایگاه ه ــه س ــک ب ــان ها دارد، کم انس
اســت. بــه نقــل از روابــط عمومــی جمعیــت هــال احمــر اســتان 
اصفهــان، ســید امیرمحســن ضیائــی بــا بیــان اینکــه تاکنــون در 
ــادی انجــام  ــر زی ــات خی ــوزش، اقدام ــای ســامت و آم حوزه ه
ــران را در ایــن  شــده، امــا بایــد زمینه هــای افزایــش حضــور خّی
ــال   ــر در ه ــات خی ــزود: نی ــم، اف ــم کنی ــتر فراه ــا بیش بخش ه
ــل  ــرای مــردم تبدی ــده ب ــد فای ــزرگ و مفی ــه اقدامــی ب احمــر ب
می شــود و اجــر دنیــوی و اخــروی بســیاری بــرای بانیــان آن هــا 
ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــر کش ــال  احم ــت ه ــس جمعی دارد. رئی

ــات  ــه خدم ــئولیت ارائ ــط مس ــات فق ــداد و نج ــای ام پایگاه ه
ــزود:  ــد، اف ــاده ای را ندارن ــوادث ج ــات و ح ــدادی در تصادف ام
ــای  ــیاری از بحران ه ــر در بس ــال  احم ــدادی ه ــای ام پایگاه ه
طبیعــی و غیرطبیعــی بــا توجــه بــه نزدیکــی بــه جوامــع محلــی 
نقــش مهمــی در خدمت رســانی بــه هموطنــان دارند و نخســتین 
تیم هــای جســت وجو و نجــات در حــوادث مختلــف از ایــن 

پایگاه ها به محل های حادثه اعزام می شوند.
ــب  ــر داوطل ــن زاده، خّی ــر مؤم ــم منوچه ــن مراس ــیه ای در حاش
ــم  ــدی ه ــک نق ــال کم ــون ری ــان، 1000 میلی ــر اصفه ــال احم ه
 بــرای آزادی ۳0 زندانــی جرائــم مالــی غیرعمــد اهــدا کــرد 
ــگاه  ــه پای ــاد ب ــتای جهادآب ــاده روس ــفالت ج ــور آس ــه  منظ و ب
ــی  ــاد دسترس ــیاه و ایج ــهری چاله س ــن ش ــات بی ــداد و نج ام

ــکاری داد. ــول هم ــگاه ق ــن پای ــه ای ــتا ب ــن روس ــب ای مناس

مدیر کل محیط زیست استان اصفهان:

کارخانه های گچ سنتی تعطیل شد
 کمک خیّر داوطلب به آزادی ۳۰ زندانی 

جرائم غیرعمد در اصفهان

مدیر امور اجتماعی شهرداری اصفهان خبر داد:

استفاده از مترو با کارت منزلت شهروندی

،،
 گاهــی آن قــدر در کار خــود غــرق 
می شــویم کــه بــا وجــود 18 ســاعت 
و  زمــان  گذشــت  بی وقفــه  کار 

نمی کنیــم حــس  را  خســتگی 

معاون میراث فرهنگی اصفهان:  
 »کاخ سرهنگ آباد« 

از خطر تخریب نجات یافت 
 »کاخ ســرهنگ آباد« توســط مصطفــی قلی خــان سهام الســلطنه 
دوره  بــا  مصــادف  قمــری   1۲99 ســال  حــدود  عامــری  عــرب 
ــاری در  ــاهزاده های قاج ــی از ش ــرای پذیرای ــار ب ــاه قاج ناصرالدین ش

ــت. ــده اس ــاخته ش ــان س اصفه
ایــن اثــر زیبــا دارای چنــد مجموعــه کوشــک، آســیاب، حمــام، 

خدمــات و اصطبــل اســت.
ایــن کاخ کــه شــباهت زیــادی بــه چهل ســتون اصفهــان و بــاغ 
ــات ســنگی  ــی و تزئین ــاد شــیراز دارد، دارای ســقف های چوب عفیف آب
شــبیه بــه آنچــه در عالی قاپــو و چهل ســتون مشــاهده می شــود، 
ــان  ــه فرم ــکارگاه ب ــک و ش ــوان کوش ــه  ن ــه ب ــم اینک ــت و به رغ اس
سهام الســلطنه بنــا شــد، ولــی هیــچ گاه مــورد اســتفاده او قــرار 

ــت. نگرف
کاخ یــا کوشــک یــا شــکارگاه ســرهنگ آباد در ســال 1۳۵۵ بــا شــماره 

1۲7۸ در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســید.

در طــی ســال های اخیــر بــه دلیــل بی توجهــی بــه ایــن کاخ، بنــای آن  
در معــرض خطــر تخریــب قــرار گرفــت؛ امــا معــاون میــراث فرهنگــی 
اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر کاخ ســرهنگ آباد از 
خطــر تخریــب نجــات یافــت، گفــت: ۳ میلیــارد ریــال بــرای مرمــت 

چهلســتون شــرق اصفهــان اختصــاص یافتــه اســت.
ناصــر طاهــری دربــاره وضعیــت باغ کوشــک ســرهنگ آباد اظهــار 
داشــت: در حــال حاضــر کاخ ســرهنگ آباد از آثــار ارزشــمند دوره 
قاجــار در محــور شــرق اســتان اســت کــه در میــراث فرهنگــی حــدود 
۳00 میلیــون تومــان اعتبــار بــرای مرمــت و حفاظــت ایــن بنــا در نظــر 

گرفتــه اســت.
ــه کاخ ســرهنگ آباد مشــکل اســت  ــان اینکــه دسترســی ب ــا بی وی ب
ــا در حــال انجــام  ــن بن ــرای حفاظــت از ای ــه ب ــات اولی ــزود: اقدام اف

ــت. ــت اس ــت مرم ــن کاخ در دس ــت بام ای ــت و پش اس
وی تصریــح کــرد: اگرچــه ظاهــر بنــا و تزئینــات آن از بیــن رفته اســت، 
ــظ  ــرای حف ــی ب ــورت اساس ــه ص ــی ب ــات استحکام بخش ــا عملی ام
ــا در حــال انجــام اســت. همچنیــن بعــد  ــد و ســاختار اصلــی بن کالب
ــات  ــه ســراغ مرمــت تزئین ــا ب ــی بن از استحکام بخشــی ســاختار اصل

ــم. ــی می روی ــای تاریخ ــن بن ای

#میراث_تاریخی

امروز چهارشنبه 24 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 452 روزنامه4 اصفهان
درحاشیه

مرگ جوان اصفهانی در زاینده رود  
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی شــهرداری اصفهــان 
گفــت: جوانــی کــه پیــش از ظهــر ۲۲خردادمــاه بــا دو تــن 
ــه  ــرد، ب ــنا می ک ــده رود ش ــه زاین ــتانش در رودخان از دوس

ــل غــرق شــدن جــان خــود را از دســت داد. دلی

محمــد شــریعتی بــا اشــاره بــه حادثــه غرق شــدگی 
جوانــی در رودخانــه زاینــده رود و در محــدوده نــاژوان اظهار 
ــتاد  ــه س ــه ب ــدود 1۲ و ۳0 دقیق ــه ح ــن حادث ــت: ای داش
فرماندهــی آتش نشــانی شــهرداری اصفهــان اعــام شــده 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه نیروهــای امــدادی غواصــی از دو 
ــازه  ــانی در ب ــازمان آتش نش ــک س ــت و ی ــتگاه هش ایس
زمانــی کمتــر از ســه دقیقــه به محــل حادثــه رســیدند، ابراز 
داشــت: پــس از پیــدا کــردن ایــن جــوان، وی را بــه خــارج 
از آب منتقــل کردنــد کــه متاســفانه علی رغــم اجــرای 
عملیــات احیــای قلــب توســط تیــم اورژانــس، ایــن جــوان 

ــل خفگــی، جــان خــود را از دســت داد. ــه دلی ب
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی شــهرداری اصفهــان 
ــه  ــه ب ــن حادث ــگام ای ــام دیرهن ــه اع ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــن جــوان  ــوت ای ــل ف ــی از دالی ســازمان آتش نشــانی یک
ــدگی  ــه از غرق ش ــدود 40 دقیق ــس از ح ــزود: پ ــوده، اف ب

ــد. ــزارش ش ــانی گ ــازمان آتش نش ــه س ــه ب حادث
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه کاهــش جریــان آب در 
ــه  ــت، اضاف ــودن آن نیس ــر ب ــه بی خط ــه منزل ــه ب رودخان
ــرای  ــا دو دوســت دیگــرش ب ــن جــوان همــراه ب کــرد: ای
شــنا وارد رودخانــه شــده بــود کــه بــا گیــر افتــادن در نقطــه 
ــد  ــب در موع ــانی مناس ــود امدادرس ــه و نب ــق رودخان عمی

مقــرر، جــان خــود را از  دســت داد. ایمنــا

 200 میلیون طالی سرقتی 
در شاهین شهر

ــده انتظامــی شهرســتان شاهین شــهر از دســتگیری  فرمان
ــال  ــون ری ــش از ۲00 میلی ــف بی ــزل و کش ــارق من دو س

ــر داد.  طــای ســرقتی خب
ســرهنگ رجبعلــی مختــاری اظهــار داشــت: پــس از 
ــهر  ــهر شاهین ش ــی در ش ــا از منزل ــداری ط ــرقت مق  س
دســتگیری ســارق یــا ســارقان بــه صــورت ویــژه در 
ــت.  ــرار گرف ــهر ق ــن ش ــی ای ــوران انتظام ــتورکار مام دس
ــی  ــای تخصص ــام کاره ــس از انج ــوران پ ــزود: مام  وی اف
و در کمتــر از یــک هفتــه موفــق شــدند دو ســارق 1۵ و 19 

ســاله را شناســایی و دســتگیر کننــد. 
ــارق در  ــن دو س ــت: ای ــان داش ــی بی ــام انتظام ــن مق ای
بازجویی هــای پلیــس بــه ســرقت ۲00 میلیــون ریــال طــا 

ــد.  ــزل یــک شــهروند اعتــراف کردن از من

مهار آتش سوزی بزرگ مجتمع تجاری 
ولی عصر کاشان

ولــی  اداری  تجــاری  طبقــه  چهــار  مجتمــع  آتــش 
تــاش  و  به موقــع  حضــور  بــا  کاشــان  عصر)عــج( 

شــد. خامــوش  و  مهــار  آتش نشــانان 
ــات  ــانی و خدم ــازمان آتش نش ــی س ــط عموم ــر رواب مدی
ایمنــی شــهرداری کاشــان بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار کــرد: 
ســاعت ۲:۵7 صبــح دیــروز بــه دنبــال تمــاس تلفنــی چند 
شــهروند، دربــاره وقــوع آتش ســوزی مجتمــع پاســاژ ولــی  
عصــر شــهر کاشــان بــه ســامانه 1۲۵، بافاصلــه گروه هــای 
اطفــاء حریــق و امــداد و نجــات ســازمان آتش نشــانی بــه 
محــل حادثــه اعــزام شــدند و بــا مهــار آتــش از گســترش 
ــای  ــر مغازه ه ــاور و دیگ ــازل مج ــاژ ها، من ــه پاس ــق ب حری

مجتمــع جلوگیــری کردنــد.
روح هللا فدائــی گفــت: ایــن آتش ســوزی از مغازه هــای 
طبقــه زیریــن مجتمــع آغــاز شــده و بــه دیگــر قســمت ها 
نیروهــای  رســیدن  زمــان  در  و  بــود  ســرایت کــرده 
ــظ  ــه و دود غلی ــش گرفت ــازه  آت ــن مغ ــانی چندی آتش نش

ــود. ــه ب ــع را فراگرفت ــات مجتم ــتر طبق بیش
 وی افــزود: مجتمــع مذکــور دارای 6۸ مغــازه تجــاری 
ــن آتش ســوزی گســترده حــدود  و اداری اســت کــه در ای
1۳ مغــازه مجتمــع تقریبــا کامــل ســوخته و بیشــتر 

مغازه هــای طبقــات را دود فراگرفتــه اســت.
ــات  ــانی و خدم ــازمان آتش نش ــی س ــط عموم ــر رواب مدی
ایجــاد  کــرد:  تصریــح  کاشــان  شــهرداری  ایمنــی 
یــا  امکانــات الزم جهــت پیشــگیری  و  زیرســاخت ها 
رویارویــی بــا حــوادث احتمالــی بــا نصــب خاموش کننــده 
ــق  ــام حری ــتم اع ــرای سیس ــی، اج ــد صنف ــر واح در ه
ــی  ــوارد ایمن ــت م ــاختمان و ...، جه ــک در کل س اتوماتی

ــت. ایســنا ــروری اس ــن ض ــن اماک ای

 تب کریمه کنگو در اصفهان 
متوقف شد 

 رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان گفــت: 
گــزارش جدیــدی از تــب کریمــه کنگــو در اســتان 
اصفهــان دریافــت نشــده  و ایــن تــب در اســتان متوقــف 

ــت. ــده اس ش
غامرضــا اصغــری بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت تــب 
ــدی از  ــزارش جدی ــت: گ ــار داش ــان اظه ــو در اصفه کنگ
تــب کریمــه کنگــو در اســتان اصفهــان دریافــت نشــده و 

ایــن تــب در اســتان متوقــف شــده اســت.
ــت  ــورد مثب ــون، م ــش تاکن ــه پی ــزود: از دو هفت وی اف
 جدیــدی از تــب کریمــه کنگــو در اصفهــان گــزارش نشــده 
و بــه نظــر می رســد تــب کریمــه کنگــو در اصفهــان 
ــت. ــرده اس ــدا ک ــه پی ــکل خاتم ــرده و مش ــش ک فروک
وی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر بیمــاری تــب کریمــه 
کنگــو در اســتان اصفهــان بــه طــور کامــل تحــت کنتــرل 
و نظــارت اداره کل دامپزشــکی و دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــو  ــب کنگ ــه ت ــکوک ب ــان مش ــت و مبتای ــان اس اصفه

درمــان و از بیمارســتان مرخــص شــدند.
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رخداد
 فروش تخم ریحان 

به جای تخم شربتی در اردستان
 رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت اردســتان 
ــروش  ــه ف ــدام ب ــه اق ــی ک ــراد متخلف ــت: اف گف
تخــم ریحــان بــه جــای تخــم شــربتی بــه 
شناســایی  می کردنــد،  اردســتانی  شــهروندان 

ــدند. ش
مامــوران گشــت  افــزود:  باقــری  محمدرضــا 
ــتان  ــان اردس ــت و درم ــبکه بهداش ــترک ش مش
همــراه بــا اداره صنعــت، معــدن و تجــارت در 
بازرســی و گشــت ســطح شــهر بــه یــک دســتگاه 
نیســان وانــت کــه اقــدام بــه فــروش تخــم 
مشــکوک  می کــرد،  شــهروندان  بــه  شــربتی 

ــدند. ش
ــره  ــان خب ــد کارشناس ــس از بازدی ــزود: پ وی اف
ایــن  توســط  عرضه شــده  کاالی  از  محلــی 
ــم  ــه تخ ــه کاالی مربوط ــد ک ــخص ش ــراد مش اف
ریحــان بــوده و بــه جــای تخــم شــربتی بــه 
فــرد  ایــن  پرونــده  اســت.  رســیده  فــروش 
ــه اداره تعزیــرات حکومتــی  متخلــف تشــکیل و ب
شهرســتان اردســتان بــه منظــور رســیدگی ارســال 

ــت. ــده اس ش
ریحــان  تخــم  کیلــو  هــر  کــرد:  تاکیــد  وی 
فروخته شــده بــه شــهروندان بــه جــای تخــم 
ــده  ــه ش ــان عرض ــزار توم ــی 10ه ــربتی، کیلوی ش
تخــم  قیمــت  اســت کــه  حالــی  در  ایــن  و 
ــم  ــان و تخ ــزار توم ــدود 8 ه ــی ح ــان واقع ریح
تومــان  هــزار   25 کیلویــی  واقعــی   شــربتی 

است. صاحبنیوز

 دو مصدوم و فوتی  بر اثر 
 واژگونی وانت نیسان 

در چهارمحال و بختیاری 
مســئول روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث 
ــاری  ــال و بختی ــکی چهارمح ــای پزش و فوریت ه
گفــت: واژگونــی وانت نیســان در چهارمحــال و 
بختیــاری، یــک مصــدوم و یــک فوتــی بــر جــای 

گذاشــت.

محســن ابراهیمــی اظهــار کــرد: ایــن حادثــه 
ــان  ســاعت 12 امــروز در محــور فرخشــهر- اصفه

ــهر رخ داد. ــس راه فرخش ــه پلی ــیده ب نرس
ــش  ــان آت ــه وانت نیس ــن حادث ــزود: در ای وی اف
گرفــت و متاســفانه خانــم ۷0 ســاله بــا گیــر 

ــت. ــان باخ ــودرو در دم ج ــل خ ــردن داخ ک
مــرد  حادثــه  ایــن  در  گفــت:  ابراهیمــی 
فــورا  بــود،  شــده  مصــدوم  کــه  ســاله   ۳۶
بــه   115 اورژانــس  تکنســین های  توســط 
 بیمارســتان امــام علــی فرخشــهر انتقــال داده 

شد.ایسنا

دو بند از زندان شهر بابک 
تعطیل شد 

ــان  ــار زندانی ــت: آم ــک گف ــهر باب ــتان ش  دادس
زنــدان شــهر بابــک از 220 مدجــو در ســال ۹۴ بــه 
تعــداد 1۴۷ نفــر در ســال جــاری کاهــش یافتــه 
ــن  ــدان ای ــد در زن ــی دوبن ــه تعطیل ــر ب ــه منج ک

ــت. ــده اس ــتان ش شهرس
ــتان  ــتری اس ــی دادگس ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
کرمــان، رمضــان آقامحمــدی بــه برگــزاری جشــن 
»نســیم مهــر« ویــژه خانواده هــای زندانیــان 
نیازمنــد و جشــن گلریــزان ویــژه زندانیــان جرائــم 
غیرعمــد و محکومیــن مالــی در مــاه مبــارک 
ــن دو جشــن  رمضــان اشــاره کــرد و گفــت: در ای
بالــغ بــر ۷00 میلیــون ریــال از ســوی خیــران شــهر 
بابکــی بــه زندانیــان و خانواده هــای نیازمنــد 

آن هــا کمــک شــد.
وی بــا اعــام اینکــه در حــال حاضــر ۶ نفــر 
محکــوم مالــی و جرائــم غیرعمــد در زنــدان شــهر 
ــر  ــداد ۳ نف ــن تع ــت: از ای ــک وجــود دارد، گف باب

ــتند. ــد هس ــه در بن ــی مهری ــت بده باب
ــی در  ــواده زندان آقامحمــدی اعــام کــرد: ۴0 خان
ــت از  ــک تحــت پوشــش انجمــن حمای شــهر باب
زندانیــان هســتند کــه بــه مناســبت مــاه مبــارک 
ــده  ــع ش ــا توزی ــن آن ه ــبد کاال بی ــان 80 س رمض

اســت.
وی عنــوان کــرد: انجمــن حمایــت از زندانیــان در 
ــک  ــاه ی ــه طــور مســتمر هــر دو م ــک ب شــهر باب
مرتبــه ســبد کاال بیــن خانواده هــای زندانیــان 

ــد. ــع می کن ــد توزی نیازمن
ــهر  ــتان ش ــاب شهرس ــی و انق ــتان عموم دادس
بابــک گفــت: شــاهد کاهــش 2۳ درصــدی آمــار 
زندانیــان در زنــدان شــهر بابــک در ســال ۹5 
نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال ۹۴ بوده ایــم.

دادســتان شــهر بابــک در پایــان ضمــن تقدیــر از 
خیــران و مســئوالن شــهر بابــک بــه جهــت توجــه 
ــد و  ــم غیرعم ــان جرائ ــه آزادی زندانی ــک ب و کم
ــد  ــان نیازمن ــواده زندانی ــه خان ــن کمــک ب همچنی
شــاهد  روزبــه روز  امیدواریــم  کــرد:  تصریــح 
ــار و خیرخواهــی در  ــه گذشــت، ایث ــت روحی تقوی

ــیم. ــه باش جامع
جمعیــت  سیاســت های کاهــش  راســتای  در 
ــم  ــام معظ ــای مق ــزء دغدغه ه ــه ج ــری ک کیف
رهبــری و تاکیــدات ریاســت قــوه قضائیــه اســت، 
در ســال گذشــته یــک بنــد از زنــدان شــهر بابــک 
بــه دلیــل کاهــش چشــمگیر آمــار زندانیــان 

ــد. مهــر ــل ش تعطی

ــای  ــن روزه ــت ای ــیلی روای ــا س ــرخ ب ــورت س ص
دامــداران چهارمحالــی اســت کــه شــیر آن هــا 
ــود و  ــداری می ش ــه داران ارزان خری ــط کارخان توس
دامــداران تنهــا بــه امیــد مطلــوب شــدن شــرایط در 

ــتند. ــت هس ــال فعالی ح
شــهرک های  توســعه  اخیــر  ســال های  در 
دامپــروری در مناطــق مختلــف اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری کــه یکــی از اســتان های پیشــرو کشــور 
در تولیــد شــیر و گوشــت اســت مــورد توجــه قــرار 
گرفــت و هم اکنــون شــهرک های دامپــروری در 
ــاری  بیشــتر شــهرهای اســتان چهارمحــال و بختی
از قبیــل شــهرکرد، فرخ شــهر، کیــان، بــن، بروجــن 

ــت. ــده اس ــداث ش و... اح
دامــداری  شــرکت  یــک  اســتان  ایــن  در 
 صنعتــی بســیار بــزرگ در شهرســتان ســامان 
و واحد هــای کوچــک و متوســط بســیار زیــادی در 

ــد. ــت می کنن ــروری فعالی ــهرک های دامپ ش
روزانــه حــدود 2۷0 تــا ۳00 تــن شــیر در ایــن 
اســتان تولیــد می شــود کــه میــزان جالــب توجهــی 
از آن را یــک شــرکت دامــداری صنعتــی  واقــع در 

ــد. ــد می کن ــامان تولی ــتان س شهرس
و  چهارمحــال  اســتان  دامپــروران  هم اکنــون 
ــت و  ــادی دس ــیار زی ــکات بس ــا مش ــاری ب بحتی
پنجــه نــرم می کننــد کــه از مهم تریــن آن هــا قیمــت 
زیــاد علوفــه و نهاده هــای دامــی و کــم بــودن 
قیمــت خریــد شــیر اســت کــه ایــن امــر موجــب 

ــود. ــدار نش ــب دام ــبی نصی ــد مناس ــده درآم ش

 پنج شهرک دامپروری درچهارمحال و 
بختیاری

گاوداران  اتحادیــه  هیئت مدیــره  رئیــس 
در  اینکــه   اعــام  بــا  بختیــاری  و  چهارمحــال 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری بیــن 2۷0 تــا 
۳00 تــن شــیر تولیــد می شــود، گفــت: بخــش 
ــی  ــد صنعت ــط واح ــیر توس ــی از ش ــب توجه جال
ســامان  شهرســتان  در  اســتان  ایــن   بــزرگ 
ــرورش گاو  ــز توســط واحد هــای پ ــه شــیر نی و بقی
شــیری در شــهرک های دامپــروری و روســتایی 

تولیــد می شــود.
محمــود عایــی عنــوان کــرد: چهــار تــا پنــج شــهرک 
دامپــروری در اســتان وجــود دارد کــه علی رغــم  

ــب  ــان جال ــی دارای راندم ــای دولت انجــام هزینه ه
توجــه نیســتند.

ــال حاضــر شــهرک های  ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
دامپــروری در ایــن اســتان هــم نقــاط مثبــت 
ــم  ــه داد: متراک ــی، ادام ــاط منف ــم نق ــد و ه دارن
شــدن واحدهــای دامــداری دریــک نقطــه و اجــرای 
مدیریــت مناســب از نقــاط مثبــت آن اســت؛ امــا 
ــهرک های  ــن ش ــه ای ــت ک ــن اس ــی ای ــث اصل بح
دامپــروری از نظــر بهداشــتی، زیســت محیطی، 
بــا مشــکات  تامیــن آب  و  تصفیــه فاضــاب 

ــتند. ــه رو هس ــی روب اساس
رئیــس هیئت مدیــره اتحادیــه گاوداران چهارمحــال 
نیافتــن  افزایــش  داشــت:  اظهــار  بختیــاری  و 
قیمــت خریــد شــیر بــه علــت وجــود مــازاد عرضــه 
ــطه ها،  ــد واس ــش درآم ــب افزای ــا موج ــیر، تنه ش
ــده و  ــی ش ــای صنعت ــیرجمع کن ها و کارخانه ه ش

ــه روز متضــرر شــده اســت. ــدار روزب دام
وی بــا بیــان اینکــه واحدهــای فعــال دامــداری در 
ایــن اســتان در حــال حاضــر بــه امیــد آینــده بهتــر 
در حــال فعالیــت هســتند و بــه نوعــی صــورت خود 
را بــا ســیلی ســرخ نگــه داشــته اند، افــزود: همیــن 
عامــل موجــب تعطیلــی بســیاری از واحدهــای 
ــن اســتان شــده اســت.عایی  ــژه در ای فعــال به وی
ادامــه داد: واحدهــای فعــال دامــداری در ایــن 
ــر در  ــده بهت ــد آین ــه امی اســتان در حــال حاضــر ب
حــال فعالیــت هســتند و بــه نوعــی صــورت خــود را 

ــه داشــته اند. ــا ســیلی ســرخ نگ ب
ــت  ــه وضعی ــت ک ــی اس ــه ماه ــه داد: س وی ادام
ــه  ــوب گرفت ــد مطل ــن اســتان رون ــروری در ای دامپ

و ایــن امــر نیــز بــه دلیــل افزایــش قیمــت گوشــت 
گوســفند اســت.

رئیــس هیئت مدیــره اتحادیــه گاوداران چهارمحــال 
و بختیــاری تاکیــد کــرد: افزایــش قیمــت گوشــت 
گوســفند موجــب افزایــش قیمــت گوشــت گاو 
ــازده  ــای کم ب ــیاری از دام ه ــر بس ــت؛ اگ ــده اس ش
بــه ســمت کشــتار برونــد هــم نقطــه مثبــت 
اقتصــادی بــرای دامــدار اســت و همیــن کــه 
گاوهــای کم بــازده در تولیــد شــیر از دامــداری 
ــازار  ــت ب ــه قیم ــاره ب ــا اش ــوند.وی ب ــذف می ش ح
شــیر عنــوان کــرد: دولــت چهــار ســال پیــش 
ــن  ــرد و ای ــام ک ــیر اع ــد ش ــرای خری ــی ب قیمت
قیمــت یــک هــزار و ۴۴0 تومــان بــود؛ امــا صنایــع و 
کارخانه هــای لبنــی ایــن قیمــت را نپذیرفتنــد و تــا 
امــروز خریدهــای شــیر خــود را بــا 20 تــا25 درصــد 
ــد. ــام داده ان ــده انج ــت مشخص ش ــر از قیم کمت

عایــی گفــت: خریــد شــیر بــا قیمــت کــم موجــب 
شــده درآمــدی نصیــب دامــدار نشــود و بســیاری 
ــارج  ــغل خ ــن ش ــتان از ای ــن اس ــای ای از دامداره

شــده اند.
 تنها ۱۰ درصد واحدهای تولیدی استان 

فعال هستند
وی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر در شــهرک های 
دامپــروری اســتان، شــاهد پویایــی و فعالیــت 
بــاالی تولیــد نیســتیم؛ حــدود 10 درصــد واحدهــای 
ــال  ــتان فع ــروری اس ــهرک دامپ ــر ش ــدی ه تولی

اســت.
رئیــس هیئت مدیــره اتحادیــه گاوداران چهارمحــال 
و بختیــاری گفــت: بســیاری از واحدهــای فعــال در 
ــوان  ــن اســتان را نمی ت ــروری ای شــهرک های دامپ
فعــال نامیــد؛ چــرا کــه مدیــران آن هــا تنهــا زمینــی 
را محصــور کرده انــد و ســاخت و ســازی انجــام 
داده انــد و تعــدادی گاو خریده انــد و نگهــداری 
می کننــد و در اصــل ایــن واحدهــا، واحــد تولیــدی 
نیســتند و این گونــه واحد هــا در حــال نمایــش 
تولیــد هســتند.وی عنــوان کــرد: 2.۳ درصــد از 
تولیــد مــواد لبنــی کشــور در چهارمحــال و بختیــاری 

ــود. مهــر ــد می ش تولی

ــزد  ــزد از رشــد درآمدهــای گمــرک ی ــر کل گمــرک اســتان ی مدی
ــال  ــرک در س ــن گم ــی ای ــای وصول ــت: درآمده ــر داد و گف خب
ــش از آن،  ــال پی ــابه در س ــدت مش ــا م ــه ب ــته در مقایس گذش
۳۴ درصــد رشــد داشــته اســت. مهــرداد پیرحیاتــی اظهــار کــرد: 
ــا ۳۴ درصــد  درآمدهــای وصولــی گمــرک یــزد در ســال 1۳۹5 ب
افزایــش نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه بیــش از  52۶ 
میلیــارد ریــال رســید . وی ادامــه داد: ایــن در حالــی اســت کــه 
ــک  ــر وزن ی ــته از نظ ــال گذش ــزد در س ــرک ی ــزان واردات گم می
درصــد کاهــش داشــته و از نظــر ارزش بــدون تغییــر بــوده 
اســت. مدیــر کل گمــرک اســتان بــا اشــاره بــه رشــد چشــمگیر 
ــزد  ــزود: گمــرک ی ــن گمــرک در ســال گذشــته اف درآمدهــای ای
عــاوه بــر موفقیــت در وصــول حقــوق ورودی در بخــش وصــول 
عــوارض و ســایر درآمدهــا نیــز توفیقــات جالــب توجهــی داشــته 

ــا  ــرای وزارتخانه هــا، ســازمان های دولتــی ی و  وصــول عــوارض ب
ســازمان های عمومــی غیردولتــی از جملــه اقدامــات گمــرک 
ــرد:  ــد ک ــت. وی تاکی ــوده اس ــت ب ــد دول ــول عوای ــوزه وص در ح
ــر  ــات ب ــزد در بخــش وصــول مالی همچنیــن عملکــرد گمــرک ی
ارزش افــزوده کاالهــای وارداتــی کــه در ردیــف درآمــدی ســازمان 
ــارد و  ــش از 1۴۴ میلی ــال ۹5 بی ــود، در س ــی درج می ش مالیات
ــل  ــن دالی ــی عمده تری ــوده اســت. پیرحیات ــال ب ــون ری 8۷1 میلی
ــازی و  ــال 1۳۹5، پیاده س ــی را در س ــای گمرک ــش درآمده افزای
اجــرای سیاســت ها و برنامه هــای اقتصــاد مقاومتــی در گمــرک از 
طریــق ســامانه جامــع گمرکــی و پنجــره واحــد تجــارت فرامــرزی 
الکترونیکــی شــدن تشــریفات گمرکــی، راه انــدازی ســامانه 
ــا  ــش نظارت ه ــازی و افزای ــه ارزش) TSC (، هوشمندس شناس

ــت. ایســنا ــی دانس ــای گمرک و کنترل ه

  مدیــر عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای یــزد از گذشــتن پیــک بــار 
مصــرف بــرق اســتان یــزد از 1۳00 مــگاوات خبــر داد و بــا اشــاره 
ــرف  ــش مص ــبب افزای ــزد س ــوا در ی ــاد ه ــای زی ــه گرم ــه اینک ب
ــای  ــاله برنامه ریزی ه ــه س ــت: هم ــار داش ــود، اظه ــرق می ش ب
گســترده ای در زمینــه مدیریــت مناســب مصــرف بــرق در اســتان 

ــود.   ــام می ش ــی انج ــگیری از خاموش و پیش
ــی از  ــزد یک ــه ی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاغ زادگان ب ــین صب محمدحس
اســتان های بــا کمتریــن میــزان خاموشــی بــرق در کشــور اســت، 
ــی  ــیار خوب ــرمایه گذاری های بس ــبختانه س ــت: خوش ــار داش اظه
در زمینــه بــرق در اســتان یــزد صــورت گرفتــه و در ایــن زمینــه هم 

ــم. ــاب می آیی ــه حس ــرو ب ــتان های پیش از اس
ــه  ــزد ب ــرق در اســتان ی وی افــزود: وضعیــت تولیــد و مصــرف ب
گونــه ای اســت کــه در حــال حاضــر میــزان تولیــد مــازاد بــر نیــاز 

ــه شــبکه کشــوری وارد می شــود. اســتان ب
وی اجــرای طــرح ذخیــره عملیاتــی صنایــع را یکــی از اقدامــات 
اســتان یــزد در ارتبــاط بــا رفــع ایــن مشــکل دانســت و ادامــه داد:  
بــرای اینکــه بتوانیــم در راســتای کاهــش مصــرف بــرق در اســتان 
ــع  ــم، الزم اســت کــه تمامــی بخش هــا و صنای ــزد قــدم برداری ی
در ارتبــاط بــا کــم کــردن مصــارف غیرضــروری خــود اقــدام کننــد.

صبــاغ زادگان تصریــح کــرد: هــر ســال پیــک مصــرف بــار اســتان 
ــرف  ــک مص ــرداد پی ــال در 21 خ ــود و امس ــاه ب ــزد در مردادم ی
ــه  ــا توجــه ب ــل ب ــن دلی ــه همی ــگاوات هــم گذشــت؛ ب از 1۳00 م
زمــان پیــک بــار ســال های گذشــته، امــکان افزایــش آن در 
ــش از  ــع بی ــه صنای ــت ک ــود دارد و الزم اس ــده وج ــای آین ماه ه
پیــش همکاری هــای الزم بــا ادارات بــرق اســتان را داشــته 

ــند. تســنیم باش

ــاد  ــات جه ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــکده فن ــس پژوهش رئی
دانشــگاهی از اجــرای طــرح ارزیابــی ارتباطات حــوزه مخابرات 
ســیار طــی تابســتان امســال خبــر داد و گفــت: اجــرای ایــن 
طــرح می توانــد کیفیــت ســرویس دهی اپراتورهــا را بــه 
ــش  ــز کاه ــات را نی ــی ارتباط ــداد قطع ــش و تع ــردم افزای م

دهــد.
حبیــب هللا اصغــری بــا اشــاره بــه طــرح »ارزیابــی ارتباطــات 
حــوزه مخابــرات ســیار« اظهــار کــرد: ایــن یــک روال طبیعــی 
اســت کــه اپراتورهــا، جی پــی اس و آنتن هــای مخابراتــی 
ــته  ــف داش ــای مختل ــن اپراتوره ــی بی ــک ارزیاب ــد ی بتوانن
ــور  ــر کش ــرویس در سراس ــت س ــی کیفی ــه ارزیاب ــند و ب باش

ــد. بپردازن
ــاد  ــات جه ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــکده فن ــس پژوهش رئی

دانشــگاهی افــزود: ارزیابــی ارتباطــات حــوزه مخابــرات ســیار 
بزرگ تریــن حــوزه کاری پژوهشــکده فنــاوری اطاعــات و 

ــرای ســال جــاری اســت. ــاد دانشــگاهی ب ارتباطــات جه
وی تصریــح کــرد: اجــرای ایــن طــرح می توانــد کیفیــت 
ســرویس دهی اپراتورهــا را بــه مــردم افزایــش داده و تعــداد 
قطعــی ارتباطــات را نیــز کاهــش دهــد؛ همچنیــن از طرفــی 

ــد. ــر می رس ــه حداکث ــاط ب ــار ارتب ــان انتظ زم
 اصغــری اظهــار داشــت: بــا اپراتورهــا و وزارت ارتباطــات 
و فنــاوری اطاعــات رایزنــی کردیــم و مقــرر شــده از تابســتان 

ایــن طــرح در 8 اســتان غربــی کشــور اجرایــی شــود.
ــاد  ــات جه ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــکده فن ــس پژوهش رئی
ــا  ــارکتی ب ــرح مش ــک ط ــرح ی ــن ط ــزود: ای ــگاهی اف دانش
ــت. ایســنا ــور اس ــی کش ــزرگ آی ت ــرکت های ب ــی از ش بعض

مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان  کیمیای وطن

چهارمحــال و بختیــاری گفــت: فرونشســت زمیــن در چهارمحــال 
و بختیاری به معضلی اساسی تبدیل شده است.

علــی محمدی مقــدم اظهــار کــرد: فرونشســت زمیــن بــه میــزان 
۴ میلیمتــر در ســال طبیعــی ولــی مــازاد ایــن میــزان خطرســاز 
ــاط  ــی از نق ــن در بعض ــت زمی ــفانه فرونشس ــه متأس ــت ک اس
ــری  ــای جلوگی ــت. وی راه ه ــزان اس ــن می ــش از ای ــتان بی اس
ــزداری  ــات آبخی ــرای عملی ــن را اج ــت زمی ــران فرونشس  از بح
ــرای  ــه اج ــد ب ــرو بای ــت: وزارت نی ــت و گف ــوان داری دانس و آبخ
ــدم  ــد. محمدی مق ــته باش ــتری داش ــه بیش ــات توج ــن عملی ای
منابــع  از عرصه هــای  امســال ۶ هــزار هکتــار  کــرد:  اظهــار 
طبیعــی در ســطح کشــور طعمــه حریــق شــدند. مدیــر کل 
ــال  ــرد: س ــان ک ــتان خاطرنش ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع مناب

ــاء  ــزات اطف ــد تجهی ــرای خری ــال ب ــارد ری ــغ 10 میلی گذشــته مبل
ــا  ــت. وی ب ــاص یاف ــین اختص ــاران جنگل نش ــه دهی ــق ب حری
ــکری  ــوری و لش ــتگاه های کش ــکاری دس ــه هم ــر اینک ــد ب تأکی
ــه خوبــی انجــام می شــود، گفــت: طــی  در بحــث آتش ســوزی ب
ــار از  ــوزی در 158 هکت ــره آتش س ــداد ۷0 فق ــته تع ــال گذش س
اراضــی ملــی اســتان دچــار حریــق شــده کــه ایــن رقــم کاهــش 
ــا  ــد.وی ب ــان می ده ــال ۹۴ را نش ــه س ــبت ب ــدی نس ۳0 درص
 اشــاره بــه علــل حریــق ســهوی اظهــار کــرد: گردشــگران، چوپانــان 
و کشــاورزان پــس از اســتفاده از آتــش اقــدام بــه خامــوش کــردن 
ــه  ــش ب ــرایت آت ــبب س ــاد س ــه وزش ب ــد و درنتیج آن نمی کنن
محمدی مقــدم  می شــود.  آتش ســوزی  و  پوشــش گیاهــی 
افــزود: انســجام ســازمانی بــرای مدیریــت یکپارچــه منابــع 
ــت. ــتانی اس ــی و اس ــارات مل ــص اعتب ــد تخصی ــی نیازمن طبیع

استانها

مدیر کل گمرک استان یزد خبر داد:

رشد 34 درصدی درآمدهای گمرک یزد
ارزیابی ارتباطات حوزه مخابرات سیار از تابستان

 افزایش کیفیت سرویس دهی اپراتورها

 پیک بار مصرف برق استان یزد 
۱3۰۰ مگاوات را پشت سر گذاشت

 فرونشست زمین در چهارمحال و بختیاری 
معضلی اساسی است

از دوران کیخسرو تا آتشکده بزرگ ساسانیان 
در الرستان

در گوشه گوشــه الرســتان می تــوان آثــاری را یافــت و بــا نــگاه بــه آن هــا 
پــا بــه درون تاریــخ گذاشــت و بــه دوران پیــش از اســام ســفر کــرد.

  در جنــوب اســتان فــارس، شــهری بــه رنــگ خــاک بــا تاریخــی کهــن 
ــا  ــت و ب ــاری را یاف ــوان آث ــتان می ت ــه الرس ــود دارد. در گوشه گوش وج
نــگاه بــه آن هــا پــا بــه درون تاریــخ گذاشــت و بــه دوران پیــش از اســام 
ــا نــام الد خوانــده می شــده اســت. ایــن  ســفر کــرد. شــهر الر در آغــاز ب
ــوان تاریخــی سلســله  ــاد، پهل ــن می ــه گرگی شــهر از طــرف کیخســرو ب
کیانــی واگــذار شــده بــود. قلعــه اژدهاپیکــر یــا طلســم کیانــی، از جملــه 
مکان هــای دیدنــی الر بــه شــمار مــی رود کــه بقایایــی از یــک ســاختمان 
ــادر شــاه مشــهور اســت - درآن  ــادر ن ــر م ــه قب ــه ب ــده - ک ــه جــا مان ب
ــران در الر  ــازار تاریخــی ای ــن ب ــز، کهن تری ــه نی ــازار قیصری وجــود دارد. ب
ــری  ــه الر قرارگی ــازار قیصری ــاخصه ب ــن ش ــی از مهم تری ــرار دارد. یک ق
ــی  ــه روی در اصل ــیر روب ــن ش ــان و ده ــگرها، آردفروش ــه مس ــار برک چه
ــر  ــازار را در براب میــدان در چهــار ســمت آن اســت کــه ایــن آب انبارهــا ب

ــت. ــرده اس ــاوم می ک ــه مق زلزل

  غــار باســتانی بنــوو در جنــوب روســتای عمــاد ده نیــز از جملــه 
ــران اســت.   ــاور ای ــن قســمت از کشــور پهن شــگفتی های طبیعــت در ای
آتشــکده آذرفرنبــغ در روســتای کاریــان نیــز از دیگــر بناهــای ایــن شــهر 
اســت. نقشــه اصلــی ایــن آتشــکده بــه شــکل ذوزنقــه بــوده کــه اضــاع 
جلویــی آن در حــدود 5 متــر عــرض و ۷ متــر ارتفــاع دارنــد. مصالــح بــه 
کار رفتــه در دیــواره ایــن آتشــکده آجــر و گل اســت. ایــن مــکان آتشــکده 
ــه  ــد ساســانیان ب ــران در عه ــزرگ ای ــدان و یکــی از ســه آتشــکده ب موب

ــه اســت. شــمار می رفت
بــاغ نشــاط  نیــز کــه در شــهر قدیــم الر در کنــار رودخانــه خشــک و در 
ضلــع شــمالی پــل عباســی واقــع شــده، از دوران صفویــه بــه بعــد مقــر 
ــاغ  ــاغ نشــاط در بخــش شــمالی ب ــوده اســت. حمــام ب ــی الر ب حکومت
نشــاط قــرار دارد و تاریــخ بنــای آن همزمــان بــا عمــارت اصلــی و مقــارن 
بــا دوران افشــاریه اســت. الرســتان، ســرزمین برکه هــا و آب انبارهــا آثــار 
ــای  ــد زیبایی ه ــزارش نمی توان ــک گ ــه ی ــیاری دارد ک ــای بس و جاذبه ه
 ایــن ســرزمین تاریخــی را بــه تصویــر بکشــد. کاروانســراهای زیبــا 
بنــای پیــر ســرخ  امامــزاده میرعلی بن  الحســین)ع(،   و چشــم نواز، 
و خانه هــای تاریخــی بســیار از دیگــر آثــار تاریخــی ایــن شهرســتان کهــن 
اســت کــه بــرای دیــدن آن هــا بایــد بــار ســفر بــه ســمت الرســتان بســت.

کهن # میراث_ 

روزنه
عملیات بازسازی تلگرافخانه کاشان 

در حال پیگیری است
سرپرســت منطقــه دو شــهرداری  کیمیای وطن
بازســازی  عملیــات  اینکــه  بیــان  بــا  کاشــان 
ــدان 15خــرداد در حــال  ــه در حاشــیه می تلگرافخان
ــت  ــد یاف ــه خواه ــد آن ادام ــت و رون ــری اس پیگی
اظهــار کــرد: طــرح ســاماندهی میــدان پانــزده 
ــه  ــه مثاب ــه ب خــرداد و بازســازی عمــارت تلگرافخان
ــه در  ــت رفت ــانه های از دس ــن نش ــی از مهم تری یک
پیگیــری  حــال  در  کاشــان  کهن شــهر  ســاختار 

است.

ــه ایجادشــده  ــه وقف ــا اشــاره ب ــی ب ــوذر میرزابیگ اب
ــه  ــف ب ــن توق ــرد: ای ــد ک ــن طــرح تاکی ــد ای در رون
دلیــل مواجهــه طــرح بــا تاسیســات شــهری اســت 
ــکل  ــع مش ــرای رف ــوط ب ــا اداره مرب ــات ب  و مکاتب
و ادامــه عملیــات اجرایــی توســط شــهرداری کاشــان 

صــورت گرفته اســت.
ــت:  ــان گف ــهرداری کاش ــه دو ش ــت منطق سرپرس
همزمــان بــا رفــع مشــکل پیش آمــده طراحــی 
ــهرداری  ــران ش ــت عم ــتور کار معاون ــازه در دس س
ــدن  ــاده ش ــض آم ــه مح ــه و ب ــرار گرفت ــان ق کاش
طراحــی ســازه و رفــع مشــکات تاسیســات شــهری 

ــد. ــد ش ــه خواه ــر گرفت ــات از س ــه عملی ادام

مبارزه بیولوژیک در ۱۰۰۰ هکتار 
از باغ های مرکبات کرمان

 رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان 
ــه  ــوس ب ــدوزک کریپتولم ــازی کفش ــت: رهاس گف
ــات  ــود مرکب ــک آردآل ــت شپش ــرل آف ــور کنت منظ
ــوب  ــه جن ــای منطق ــار از باغ ه ــطح 1000 هکت در س

ــت.  ــده اس ــاز ش ــرداد آغ ــل خ ــان از اوای کرم
 یعقــوب موســوی افــزود: بــه منظــور کنتــرل 
بیولوژیــک آفــات و اســتفاده از روش هــای تلفیقــی 
در 1000 هکتــار از باغ هــای مرکبــات منطقــه جنــوب 

ــت. ــورت گرف ــک ص ــارزه بیولوژی ــان مب کرم
ــی  ــر، تمهیدات ــال های اخی ــرد: در س ــه ک  وی اضاف
شــامل اجــرای پــروژه IPM و به کارگیــری ناظریــن 
ــرای  ــک و اج ــواد بیولوژی ــل و م ــتفاده از عوام اس
ــال  ــده و در س ــیده ش ــی اندیش ــای آموزش کارگاه ه

ــد ادامــه دارد.  ــز ایــن رون جــاری نی
نتایــج  بررســی  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  وی 
رضایت بخــش اجــرای ایــن پــروژه در ســال های 
گذشــته امیدواریــم در ســال جــاری نیــز آفــت 
ســموم  از  اســتفاده  بــدون  آلــود  آرد  شپشــک 

ایســنا شــود.  کنتــرل  شــیمیایی 

 افتتاح ۱۰۱ طرح کشاورزی 
در چهارمحال و بختیاری

ــال و  ــتان چهارمح ــاورزی اس ــاد کش ــر کل جه مدی
بختیــاری از افتتــاح 101 پــروژه دربخــش کشــاورزی 
ایــن اســتان طــی هفتــه جهــاد کشــاورزی خبــرداد.

ذبیــح هللا غریــب گفــت: در هفتــه جهــاد کشــاورزی 
تعــداد 101پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ بــر 1050میلیــارد 
ــاح  ــاورزی افتت ــش کش ــال در بخ ــون ری و ۳5میلی

می شــود.
وی اظهــار کــرد: از ایــن تعــداد پــروژه قابــل افتتــاح 
ــش  ــروژه در بخ ــاورزی، ۶۹ پ ــاد کش ــه جه در هفت
آب و خــاک، 1۳ پــروژه در بخــش بهبــود تولیــدات 
دامــی، 8 پــروژه در بخــش بهبــود تولیــدات گیاهــی، 
15پــروژه در بخــش شــیات و 5 پــروژه در بخــش 

صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی اســت.
ــال و  ــتان چهارمح ــاورزی اس ــاد کش ــر کل جه مدی
ــرداری  ــرای بهره ب ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاری ب بختی
ــون  ــارد و 500 میلی ــروژه 2۹۷میلی ــداد پ ــن تع از ای
ریــال تســهیات پرداخــت شــده، افــزود: از کل 
ــون  ــارد و ۳8۶ میلی ــده، 28۹میلی ــار هزینه ش اعتب
ریــال از محــل اعتبــارات ملــی، یــک میلیــارد و 
۶۷۳ میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات اســتانی 
محــل  از  ریــال  ۴۷۶میلیــون  و  ۴۶1میلیــارد  و 

ــت. ــده اس ــه ش ــاورزان هزین ــاری کش خودی
وی اظهــار کــرد: بــا بهره بــرداری از ایــن تعــداد 
ــن  ــای ای ــوار از مزای ــزار خان ــش از 5 ه ــروژه، بی پ
طــرح بهرمنــد شــده و بــرای 8۷۶ نفــر بــه صــورت 
مســتقیم و بــرای 5۴8 نفربــه صــورت غیرمســتقیم 

می شــود. ایجــاد  اشــتغال زایی 

مدیر عامل آبفای چهارمحال و بختیاری:
 ۵ شهر استان با مشکل 
تأمین آب مواجه هستند

ــال  ــهری چهارمح ــاب ش ــل آب و فاض ــر عام  مدی
و بختیــاری گفــت: 5 شــهر اســتان بــا مشــکل 
ــد  ــع آن نیازمن ــه رف ــتند ک ــه هس ــن آب مواج تأمی

انجــام اقدامــات و صرفه جویــی اســت.
قــدرت هللا بیگلــری اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه آغاز 
ــن  ــهرهای بروج ــا ش ــاز گرم ــتان و آغ ــل تابس فص
بــا  و ســامان  فرادنبــه، سفیددشــت، فرخشــهر 

ــتند. ــه هس ــن آب مواج ــکل تأمی مش
وی بــا اشــاره بــه مشــکات تأمیــن آب ســال 
گذشــته در بروجــن افــزود: امســال در راســتای 
رفــع ایــن مشــکل، شــیرهای فشارشــکن و تنظیــم 
ــداری شــده  ــز خری ــی انجــام و 2 حلقــه چــاه نی  دب

است.
ــال  ــهری چهارمح ــاب ش ــل آب و فاض ــر عام مدی
و بختیــاری بــا بیــان اینکــه در فصــل تابســتان 
ــردم  ــرد: م ــان ک ــد، بی ــش می یاب مصــرف آب افزای
کــه  کننــد  صرفه جویــی  آب  مصــرف  در  بایــد 
ــا  ــا اســتفاده از بیلبرده ــات محیطــی ب ــه تبلیغ  البت
ــاره آغــاز شــده  و پیام هــای مختلــف نیــز در ایــن ب

اســت. تســنیم

تکمیــل مجتمــع فرهنگــی چندمنظــوره ســمیرم، مهم تریــن 
موضــوع مطرح شــده در نشســت مشــترک وزیــر فرهنــگ 
ــتان در  ــن شهرس ــده ای ــا نماین ــورمان ب ــامی کش ــاد اس و ارش
ــا  ــمیرم ب ــردم س ــده م ــود. نماین ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل
اشــاره بــه اینکــه یــک دهــه از ســاخت و ســاز مجتمــع فرهنگــی 
ســمیرم می گــذرد، امــا هنــوز افتتــاح و بهره بــرداری نشــده 
ــوم  ــی عم ــته اصل ــع خواس ــن مجتم ــاح ای ــت: افتت ــت، گف اس
و فرهنگ دوســتان شهرســتان  به ویــژه هنرمنــدان  و  مــردم 
ــای  ــد از کاره ــا ۹0 درص ــزود: 85 ت ــلیمی اف ــر س ــت. اصغ اس
مجتمــع انجــام شــده و تنهــا بخــش اندکــی باقــی مانــده اســت 
ــن  ــل ای ــا مســاعدت مســئوالن، شــاهد تکمی ــم ب ــه امیدواری ک
ــت یازدهــم  ــای دول ــا پیــش از انته ــری ت ــز فرهنگــی و هن مرک
باشــیم. وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی نیــز در ادامــه بــا اشــاره 

ــون  ــه همچ ــن خط ــی از ای ــدان و فرهیختگان ــود هنرمن ــه وج ب
جهانگیرخــان قشــقایی، شــیخ حبیــب هللا فضایلــی، کمال الملــک 
وزیــر و نقاش باشــی ســمیرمی اظهــار کــرد: ایــن اســتعدادها و 
ــی  ــی و فرهنگ ــان تمدن ــابقه درخش ــان از س ــا، نش توانمندی ه
ــام و  ــر اتم ــد ب ــا تأکی ــری ب ــی امی ــا صالح ــمیرم دارد. رض س
ــع فرهنگــی ســمیرم و دســتور  ــر مجتم ــر چــه زودت ــل ه تکمی
ــی،  ــای فرهنگ ــه گروه ه ــت: هم ــار داش ــدام اظه ــن اق ــرای ای ب
ــه عشــایری ســمیرم  ــی جامع ــری و حت ــی، رســانه ای، هن قرآن
می تواننــد از بخش هــای متنــوع ایــن مجتمــع اســتفاده کننــد.

ــف در  ــدد و مختل ــای متع ــود قومیت ه ــه وج ــاره ب ــا اش وی ب
ــز  ــی نی ــه فرهنگ ــوع در عرص ــن تن ــرد: همی ــار ک ــمیرم اظه س
ــی در  ــی، کار و همگرای ــرای همدل ــی ب ــت خوب ــد ظرفی می توان

عرصه هــای مختلــف، به ویــژه فرهنــگ و هنــر باشــد.

ــر  ــا را دیگ ــری آن ه ــی و هن ــای فرهنگ ــاجد و کانون ه وی مس
ظرفیــت خــوب در ایــن بخــش عنــوان کــرد و گفــت: شهرســتان 
ســمیرم نیــز بایــد از ایــن تــوان خــوب دینــی و فرهنگــی 
ــا  ــن فعالیت ه ــاد از ای ــز در وزارت ارش ــا نی ــد و م ــتفاده کن اس
ــن  ــگ و ارشــاد اســامی همچنی ــر فرهن ــم. وزی ــت می کنی حمای
مســجد را کانــون و محــور فعالیت هــا و برنامه هــای مختلــف 
اجتماعی مذهبــی برشــمرد و تصریــح کــرد: امــروز بیشــتر از هــر 
زمانــی بایــد بــر ایــن محــور و از منظــر فعــال شــدن آن تمرکــز کرد. 
در ایــن نشســت مقــرر شــد موضــوع اختصــاص نمایندگــی اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی در منطقــه پادنــای بــزرگ ســمیرم بــا 
توجــه بــه وســعت، پراکندگــی زیــاد روســتایی و بعــد مســافت 
از مرکــز شهرســتان و اســتان اصفهــان بررســی و مطالعــه            

شــود. ایرنــا

در نشست با وزیر ارشاد مطرح شد

تکمیل مجتمع فرهنگی، خواسته اصلی هنرمندان سمیرم است

واحدهای دامداری چهارمحال و بختیاری به امید آینده بهتر هستند

صورت سرخ دامداران چهارمحالی

،،
افزایــش نیافتــن قیمــت خرید شــیر به 
علــت وجــود مــازاد عرضــه شــیر، تنهــا 
واســطه ها  درآمــد  افزایــش  موجــب 
شیرجمع کن ها و کارخانه های صنعتی 
شــده و دامــدار روزبــه روز متضــرر شــده 

اســت



دکتــر مصطفــی اســماعیلی، رئیــس اداره آرایشــی 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــذا و دارو، ب ــازمان غ ــتی س و بهداش
ــد بســیار حســاس باشــیم  ــوازم آرایشــی بای مصــرف ل
اظهــار داشــت: مصــرف لــوازم آرایشــی و بهداشــتی بایــد 
براســاس دســتورکار های مربــوط بــه هــر محصــول 

ــود. ــتفاده ش اس
وی افــزود: لــوازم آرایشــی و بهداشــتی در بــازار در انــواع 
ــهروندان  ــتر ش ــفانه بیش ــود دارد و متأس ــف وج مختل
ــب  ــت مناس ــال قیم ــه دنب ــی ب ــوازم آرایش ــد ل در خری
هســتند، نــه کیفیــت آن، کــه ایــن یکــی از اشــتباهات 

ــوازم آرایشــی اســت. ــد ل در خری
دکتــر اســماعیلی بــا بیــان اینکــه لــوازم آرایشــی 
و بهداشــتی قاچــاق و تقلبــی و بــدون مجوز هــای 

بهداشــتی کــه در بــازار وجــود دارد، بیشــتر بــا قیمت های 
بســیار بــه پاییــن بــه فــروش می رســد، اظهــار داشــت: 
ــات  ــوی شــدید، صدم ــزش م حساســیت پوســتی، ری
ــای  ــاد لکه ه ــیاه و ایج ــوش سرس ــه و ج ــدی، آکن کب
لــوازم  از  اســتفاده  از مهم تریــن عــوارض   پوســتی، 

ــت. ــی اس ــاق و تقلب ــتی قاچ ــی و بهداش آرایش
وی بــا بیــان اینکــه بهتریــن مراکــز بــرای خریــد 
و  داروخانه هــا  بهداشــتی  و  آرایشــی  محصــوالت 
ــت:  ــار داش ــتند، اظه ــوز هس ــر دارای مج ــز معتب مراک
شــهروندان نبایــد محصــوالت بهداشــتی و آرایشــی 
را از دســتفروش هایی کــه کنــار خیابــان و در زیــر 
نــور آفتــاب اقــدام بــه فــروش این هــا می کننــد                

بخرنــد. جــام جــم

ــب  ــای مناس ــوص غذاه ــزی درخص ــین عبدالعزی حس
ــوردن  ــت: خ ــار داش ــحر اظه ــار و س ــده افط ــرای وع ب
ــرای  ــوپ و ... ب ــا، س ــون خرم ــبک همچ ــای س غذاه
ــه  ــت ک ــب اس ــیار مناس ــحری بس ــار و س ــده افط وع
ســریع تر هضــم شــده و بــدون اینکــه ضــرری متوجــه 

شــخص شــود، باعــث کاهــش وزن می شــود.
در  لبنیــات  از  اســتفاده  گفــت:  کارشــناس  ایــن 
ــوردن  ــت و خ ــروری اس ــیار ض ــی بس ــای غذای وعده ه
ماســت و دوغ خانگــی کم نمــک نیــز در وعده هــای 
افطــار و ســحر هــم باعــث کاهــش وزن خواهــد شــد.
کارشــناس بهداشــت مــواد غذایــی تأکیــد کــرد: وعــده 
ســحر، مهم تریــن وعــده غذایــی در مــاه مبــارک 

ــت.  ــان اس رمض

در ایــن وعــده بایــد از مصــرف غذاهــای چــرب، شــیرین 
و کنســروی و نیــز سوســیس و کالبــاس و نوشــابه های 
ــواد  ــد م ــا بای ــده ترجیح ــن وع ــرد. در ای گازدار دوری ک
انــواع  نیــز  و  نــان  و  برنــج  ماننــد  کربوهیدراتــی 

ــود. ــرف ش ــا مص ــبزیجات و میوه ه س
ــواع  ــار و ان ــان اینکــه ماســت و خی ــا بی ــزی ب عبدالعزی
خورشــت ها غذاهــای مناســبی بــرای وعــده ســحر 
محســوب می شــوند، اظهــار کــرد: روزه داران حتمــا 
ــود را  ــا روزه خ ــدد خرم ــد ع ــرم و چن ــا آب گ ــد ب بای
 افطــار کننــد؛ زیــرا معــده ســاعت ها خالــی بــوده 
و بهتــر اســت بــا آب گــرم کــه نزدیــک بــه دمــای بــدن 
ــا  ــه اســتفاده از چــای ی اســت، روزه افطــار شــود؛ البت

شــیرگرم هــم ایــرادی نــدارد. فــارس

رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو:

زیبایی تقلبی به قیمت آسیب های کبدی و ریزش مو 
کارشناس بهداشت مواد غذایی مطرح کرد:

غذاهای مناسب برای افطار و سحری

چه افرادی نباید حجامت کنند؟
کمتــر کســی اســت کــه در طــول زندگــی اش یک بــار بــه 
انجــام حجامــت بــه  صــورت جــدی فکــر نکــرده باشــد؛ 
ــا  ــد ی ــش را آزار ده ــی بدن ــاری خاص ــر بیم ــژه اگ به وی
ــواره  ــا هم ــی از بیماری ه ــه گروه ــدن ب ــا ش ــرای مبت ب
ــی از  ــا یک ــی از م ــورت خیل ــن ص ــد؛ در ای ــران باش نگ
می آیــد  ذهنمــان  بــه  کــه  گزینه هایــی  مهم تریــن 
حجامــت و زالــو انداختــن و دیگــر مــوارد درمانــی مرتبــط 
ــاره حجامــت  ــرای اینکــه درب ــا طــب ســنتی اســت. ب ب
بیشــتر بدانیــم پــای صحبت هــای خانــم دکتــر نفیســه 
رئیــس  و  ســنتی  طــب  متخصــص  حســینی یکتا، 
ــران، نشســتیم و او در  ــی طــب ســنتی ای ــن علم انجم

ــا مــا ســخن گفــت. ــه ب ایــن زمین
 حجامت چند نوع است؟ 

دو نوع؛ حجامت خشک و حجامت  تر
 چه تفاوت هایی با هم دارند؟ 

حجامــت خشــک کــه امــروزه بــه نــام بادکــش انداختــن 

شــناخته می شــود، در حقیقــت حرکــت دادن خــون 
ــدن اســت کــه بادکــش روی  ــه ســمت یــک ناحیــه ب ب
آن قــرار داده شــده اســت. بــدون آنکــه خــون را خــارج 

کنیــم. 
حجامــت  تــر بــه معنــی خــروج خــون بــا تیــغ زدن بــه 

ســطح پوســت بعــد از گذاشــتن بادکــش اســت.
 برخی فکر می کنند حجامت برای همه الزم 

است؛ آیا این تعبیر درستی است؟
قطعــا نادرســت اســت؛ تشــخیص نیــاز فــرد بــه حجامت 
فقــط بایــد توســط طبیــب خبــره و آگاه در حــوزه طــب 
ســنتی انجــام شــود و اگــر درســت تشــخیص داده شــود 
می توانــد در پیشــگیری و درمــان بعضــی بیماری هــا 
ــرایط الزم  ــه ش ــه ب ــدون توج ــر ب ــی اگ ــد؛ ول ــک کن کم
انجــام شــود، متضمــن ضررهایــی بــرای بیمــار خواهــد 

بــود.
 حجامت برای چه کسانی ممنوع است؟

در نظــر گرفتــن ســن بیمــار مهــم اســت. انجــام 
ــز در  ــه ج ــال ب ــاالی 60 س ــال و ب ــر 2 س ــت زی حجام

مواقــع ضــروری بــر اســاس نــص صریــح منابــع اصیــل 
ــت.  ــوع اس ــران ممن ــنتی ای ــب س ط

زیــاد  بســیار  رواج  اشــاره کردیــد،  کــه  همان طــور 
حجامــت در جامعــه باعــث شــده کــه در اذهــان عمومــی 
ایــن بــاور نادرســت شــکل بگیــرد کــه ایــن روش درمانی 
کامــا بی خطــر و همــواره ســودمند اســت. در حالــی کــه 
ــت  ــا دق ــوان ب ــه می ت ــور ک ــت و همان ط ــور نیس این ط
ــراد  ــرای برخــی اف ــد ب ــر از آن ســود جســت، می توان نظ

مضــر باشــد.
 انجام حجامت آیا از نظر روزهای هفته، ماه 

یا فصل خاصی از سال تفاوتی دارد؟
در صورتــی کــه بــرای فــردی مطمئــن شــدیم حجامــت 
الزم بــوده، بهتــر اســت در روزهــای شــانزدهم و هفدهــم 
ــاعات روز  ــام آن در س ــود و انج ــام ش ــری انج ــاه قم م
بهتــر از ســاعات شــب اســت. بایــد توجــه داشــته 
باشــیم کــه حجامــت در مراکــز درمانــی معتبــر و 
ــا  ــود ت ــام ش ــران انج ــنتی ای ــب س ــامتکده های ط س
ــا نــکات بهداشــتی الزم باشــد. بهداشــت نیــوز  همــراه ب

عــاوه  رمضــان  مبــارک  مــاه  در  گرفتــن  روزه 
جســمانی  آثــار  معنــوی،  و  روحــی  آثــار  بــر 
ــوان  ــی می ت ــک زمان ــدون ش ــمندی دارد و ب ارزش
ــه  ــه تغذی ــد ک ــد ش ــت روزه بهره من ــرات مثب از تاثی
ــادل  ــم متع ــا رژی ــق ب ــحر منطب ــار و س ــان افط  زم
و متنــوع باشــد. تشــنگی و کم آبــی بــدن بــا توجــه 
ــایع در  ــری ش ــرم، ام ــای گ ــه روزه داری در روزه ب
ــرای پیشــگیری از  ــارک رمضــان اســت و ب مــاه مب
کاهــش شــدید آب بــدن، تنهــا در مواقــع ضــروری و 
هنــگام گرمــا از منــزل خــارج شــوید و از نــور آفتــاب 

فاصلــه بگیریــد.
بالینــی  تغذیــه   مهــدی شــادنوش، متخصــص 
ــواد  ــرف م ــوه مص ــوص نح ــی، درخص و رژیم درمان
غذایــی در وعــده افطــاری اظهــار کــرد: بهتــر اســت 

روزه را بــا شــیر یــا آب ولــرم، خرمــا و چــای 
ــی  ــواد غذای ــج از م ــه تدری ــرده و ب ــاز ک ــگ ب کم رن
ســبک ماننــد نــان و پنیــر، گــردو و ســوپ کــه فشــار 
چندانــی بــه معــده وارد نمی کننــد، اســتفاده کنیــد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نوشــیدن آب زیــاد هنــگام 
ــدارد،  ــری در پیشــگیری از تشــنگی ن ســحری تاثی
افــزود: بــه فاصلــه یــک ســاعت بعــد از افطار ســعی 
کنیــد آب و مایعــات را بــه مــرور تــا هنــگام خــواب 

بنوشــید.
 ایــن متخصــص تغذیــه بالینــی و رژیم درمانــی 
بیــان کــرد: اگــر نوشــیدن آب برایتــان ســخت 
اســت، می توانیــد کمــی نعنــا، خیــار، لیمــو و 
خاکشــیر بــه آب اضافــه کــرده و نوشــیدنی مطبوعی 

ــد. ــل کنی ــه و می تهی

ــت از  ــن اس ــه ممک ــی ک ــا جای ــرد: ت ــد ک  وی تاکی
ــل دارا  ــه دلی ــابه ها ب ــوه و نوش ــای، قه ــیدن چ نوش
ــودداری  ــکر خ ــن و ش ــاالی کافئی ــطح ب ــودن س ب
کنیــد؛ چــرا کــه باعــث از دســت رفتــن ســریع تر و 

ــوند. ــدن می ش ــتر آب ب بیش
 حذف وعده سحری ممنوع!

وعــده ســحر را بــه هیــچ عنــوان فرامــوش نکنیــد؛ 
ــه در  ــد صبحان ــان مانن ــاه رمض ــحری در م ــرا س زی
ــی اســت.  ــده غذای ــن وع ــادی، مهم تری ــای ع روزه
ــورد  ــرژی م ــذی و ان ــواد مغ ــی م ــده عذای ــن وع ای
نیــاز را بــرای تمرکــز و فعالیــت روزمــره تامیــن 
ــه  ــاال نگ ــدن را ب ــه ب ــد و ســوخت و ســاز پای می کن
مــی دارد. شــادنوش دربــاره کســانی کــه بــدون 
خــوردن ســحری اقــدام بــه روزه گرفتــن می کننــد، 

ــد  ــت قن ــار اف ــول روز دچ ــراد در ط ــن اف ــت: ای گف
خــون، کاهــش تمرکــز و تــوان کاری می شــوند کــه 
ایــن عــوارض هیــچ ارتباطــی بــه روزه گرفتــن نــدارد؛ 

ــه نامناســب اســت. بلکــه نتیجــه تغذی
وی تصریــح کــرد: روزه داران بایــد در وعــده ســحری 
ــده  ــی حــاوی کربوهیدرات هــای پیچی ــواد غذای از م
و دارای فیبــر ماننــد غــات کامــل، حبوبــات و 
ســبزیجات بــه جــای کربوهیدرات هــای ســاده 
ماننــد قنــد، مربــا، برنــج و نان هــای بــدون ســبوس 
ــده  ــای پیچی ــرا کربوهیدرات ه ــد؛ زی ــتفاده کنن اس
ــیرکنندگی  ــاس س ــن و احس ــم پایی ــرعت هض س
زیــادی دارنــد و بــه حفــظ قنــد خــون در محــدوده 

ــد. ــک می کنن ــی کم طبیع
 ایــن متخصــص تغذیــه بالینــی و رژیم درمانــی 
ــرف  ــار و ص ــن افط ــت بی ــر اس ــرد: بهت ــه ک توصی
شــام یــک فاصلــه زمانــی کــم در نظــر گرفتــه شــود 

ــای  ــول غذاه ــاده قب ــود را آم ــد خ ــدن بتوان ــا ب ت
پرحجم تــر کنــد.

 ضرورت مصرف مواد غذایی شیرین در 
وعده افطار

قنــد، مــاده ای حیاتــی اســت که بــرای ســامت بدن 
ــن  ــدن از بی ــدون آن تمــام ســلول ب الزم اســت و ب
ــز مصــرف مــواد  ــام روزه داری نی ــد کــه در ای می رون
غذایــی شــیرین به ویــژه در وعــده افطــار طرفــداران 
و مصــرف  پرخــوری  افــزود:  دارد.  وی  زیــادی 
ــد  بیــش از حــد غذاهــای پرچــرب و شــیرین مانن
نــان خامــه ای، زولبیــا و بامیــه، حلــوا، شــله زرد و... 
ــث  ــا باع ــن خوراکی ه ــرا ای ــود؛ زی ــه نمی ش توصی
تحریــک معــده، اضافــه وزن و نیــز عطــش شــدید 
می شــود کــه اغلــب افــراد ایــن تشــنگی را بــا 
نوشــیدن مقادیــر زیــاد نوشــیدنی های ســرد جبــران 

می کننــد. باشــگاه خبرنــگاران

# طب  _ سنتی
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 انرژی بدنتان را تا پایان ماه رمضان حفظ کنید 

تازه های پزشکی

 افراد گیاهخوار 
در رژیم های کاهش وزن موفق ترند

دکتــر »هانــا کاهلئــووا«، سرپرســت تیــم تحقیــق در 
موسســه تحقیقاتــی واشــنگتن دی ســی، می گویــد: 
»از دســت دادن چربــی عضلــه، موجــب بهبــود 
متابولیســم گلوکــز و لیپیــد می شــود؛ از ایــن رو 
ایــن یافته هــا بــرای افــراد مبتــا بــه ســندروم 

ــت.« ــم اس ــوع 2 مه ــت ن ــک و دیاب متابولی
در ایــن مطالعــه، ۷۴ فــرد شــرکت کننده مبتــا 
ــم  ــه رژی ــی ب ــور تصادف ــه ط ــوع 2 ب ــت ن ــه دیاب ب
ــراردادی  ــی ق ــم غذای ــا رژی ــواری ی ــی گیاهخ غذای
ضــد دیابــت اختصــاص یافتنــد. رژیــم غذایــی 
ــات،  ــا، غ ــبزیجات، دانه ه ــامل س ــواری ش گیاهخ
و  بــود  آجیلــی  مغزهــای  و  میــوه  حبوبــات، 
محصــوالت حیوانــی آن حداکثــر محــدود بــه یــک 
ــم  ــا رژی ــود؛ ام ــرب در روز ب ــت کم چ ــش ماس بخ
ــا  ــن اروپ ــای انجم ــق توصیه ه ــی طب ــی دیابت غذای
مخصــوص افــراد دیابتــی تعییــن شــده بــود. هــر دو 
رژیــم غذایــی محــدود بــه مصــرف ۵00 کیلــو کالــری 

ــود. ــرد ب ــر ف ــرای ه در روز ب
محققــان دریافتنــد رژیــم غذایــی گیاهخــواری 
تقریبــا دو برابــر در کاهــش وزن بــدن موثــر اســت 
و منجــر بــه کاهــش میانگیــن 6.2 کیلوگــرم در 
مقایســه بــا ۳.2 کیلوگــرم بــرای رژیــم غذایــی 

مهــر می شــود.  قــراردادی 

ریسک سکته در کمین زنان باردار 
مبتال به فشار خون باال

مشــکل پــره اکامپســی، اختالــی همــراه بــا فشــار 
خــون بــاال و پروتئیــن در ادرار یــک زن بــاردار اســت. 
ایــن مشــکل بــر ۳ تــا ۵ درصــد حاملگی هــا تاثیــر 
بــه مســمومیت حاملگــی معــروف  و  گذاشــته 

اســت.
بــه گفتــه محققــان، زنــان مبتــا بــه پــره اکامپســی 
در طــول بــارداری و پــس از آن در معــرض ریســک 
ــروز  ــد احتمــال ب ــد؛ هرچن ــرار دارن ــاالی ســکته ق ب

ســکته مرتبــط بــا بــارداری بســیار نــادر اســت.
دکتــر الیــزا میلــر، سرپرســت تیــم تحقیــق در مرکــز 
ــاره  ــورک، در این ب ــای نیوی پزشــکی دانشــگاه کلمبی
ــیار  ــال بس ــک اخت ــی ی ــره اکامپس ــد: »پ می گوی
پیچیــده اســت کــه بــه خوبــی قابــل فهــم نیســت.«

ــه بررســی حــدود ۸۹  ــه ب ــن مطالع ــان در ای محقق
هــزار زن مبتــا بــه پــره اکامپســی بیــن ســال های 
200۳ و 20۱2 پرداختنــد. از بیــن ایــن تعــداد، حــدود 
200 نفــر دچــار ســکته مرتبــط بــا حاملگــی شــدند. 
ــکته  ــه س ــده ب ــان دچارش ــه، زن ــن مطالع ــق ای طب
ــره  ــه پ ــا ب ــتر مبت ــر بیش ــارداری ۷ براب ــول ب در ط

ــد. اکامپســی شــدید بودن
 آن هــا همچنیــن ۳ برابــر بیشــتر بــه دلیــل عفونــت 
بــه بیمارســتان مراجعــه کــرده بودنــد و ســابقه 
فشــار خــون بــاال پیــش از ابتــا بــه پــره اکامپســی 

ــم ــام ج ــتند. ج داش

تغذیه

اهمیت گوشت از دیدگاه تغذیه
گوشــت، مجموعــه اســت از بافت هــای عضانــی، 
ــی الشــه دام  ــدی، اســتخوانی و چرب ــت پیون باف

کشتارشــده. 
گوشــت، یکــی از مهم تریــن منابــع پروتئینــی 
ــی  ــواد غذای ــن تمــام م ــد. در بی ــه شــمار می آی ب
گوشــت وســیع ترین دامنــه مــواد مغــذی بــا 

ــب را دارد. ــر مناس مقادی
مصــرف متعــادل گوشــت در رشــد جســمی و 
ــدن  ــاى ب ــام اعض ــی دارد و تم ــار خوب ــری آث فک
نگــه  فیزیولوژیکــى  در حالــت خــوب  نیــز  را 

مــی دارد.
ــدارى  ــد مق ــالم بای ــخاص س ــى اش ــور کل ــه ط ب
گوشــت در برنامــه غــذاى روزانــه خــود بگنجاننــد؛ 
همــان مقــدار کــه بــراى بــدن الزم اســت، افــراط 
ــن  ــرف پروتئی ــت. مص ــر اس ــوردن آن مض در خ
روز  در  گــرم   ۷0 حــدود  جهانــى  جامعــه  در 
ــى  ــن گیاه ــرم را پروتئی ــدود ۵0 گ ــه ح ــت ک اس
 و ٢٠ گــرم را پروتئیــن حیوانــى تشــکیل داده 

است.
یکــی از عوامــل مؤثــر در اهمیــت غذایــی گوشــت 
ــن  و روی در  ــژه آه ــی به وی ــاح معدن ــود ام وج

آن اســت.
کم خونــی ناشــی از کمبــود آهــن در بیشــتر 
نقــاط جهــان اعــم از کشــورهای در حــال توســعه 
ــده  ــان ها دی ــن انس ــعه یافته در بی ــی توس و حت
و  بــارداری  هنــگام  به ویــژه  زنــان  می شــود. 
ــرض  ــتر در مع ــودکان بیش ــه و ک ــادات ماهیان ع

ــد.  ــرار دارن ــن ق ــود آه ــر کمب خط
ــی در  ــدازه کاف ــه ان ــن ب ــب آه ــه اغل ــا ک از آنج
ــدازه   ــه ان ــرف ب ــا مص ــود، ب ــره نمی ش ــدن ذخی ب
گوشــت و فرآورده هــای آن، می تــوان از بــروز 

ــرد.  ــری ک ــن جلوگی ــود آه ــوارض کمب ع
پروتئیــن،  از  مهمــی  غذایــی  منبــع  گوشــت، 
ــد آهــن،  ویتامین هــای گــروه B  و اماحــی مانن

ــت.  ــفر اس ــم و فس روی، منیزی
همچنیــن کمبــود روی نیــز بــا عوارضــی از قبیــل 
اختــال در رشــد قــدی و قــوای جنســی، اختــال 
در رشــد جنیــن، ســقط جنیــن و کم اشــتهایی 
همــراه اســت کــه در بســیاری از زنــان و نوجوانــان 
قابــل مشــاهده اســت. روی، قابلیــت جــذب 

ــدن دارد. ــی در ب باالی
ــت  ــه گوش ــت ک ــوان گف ــه می ت ــور خاص ــه ط ب
اســت.  باارزشــی  پروتئینــی  غذایــی  مــاده  
گوشــت دارای مقــدار زیــادی چربــی نیــز هســت.
گوشــت بــراى افــرادى کــه دوران نقاهــت را 
می گذراننــد، خســته و عصبــى مــزاج یــا بــه 
ــى  ــده حساس ــتند، مع ــا هس ــد مبت ــارى قن بیم
ــد،  ــرط گرفتارن ــرى مف ــف و الغ ــه ضع ــد و ب دارن

غــذاى مناســب و مفیــدى اســت.
 منظــم گوشــت قــدرت مقاومــت بــدن را در 
ســل  به ویــژه  عفونــى،  بیماری هــای  مقابــل 

آنالیــن زندگــی  می دهــد.  افزایــش 

زیبایی

هفت راهکار برای چاق نشدن 
بــرای داشــتن تناســب انــدام و جلوگیــری از چاقــی 
ــت  ــا هف ــد. ب ــش یاب ــدن افزای ــم ب ــد متابولیس بای
افزایــش  را  بــدن  متابولیســم  می توانیــد  راهــکار 

ــد. ــری کنی ــدن جلوگی ــاق ش ــد و از چ دهی
1. صبحانه بخورید

اول  همیشــه  بــدن،  متابولیســم  افزایــش  بــرای 
ــط  ــا وس ــما ت ــر ش ــد. اگ ــه را بخوری ــح، صبحان صب
صبــح )یعنــی حــدود ســاعت ۱0( یــا بعدازظهــر 
چیــزی نخوریــد، متابولیســم بدنتــان آهســته و کنــد 

 . د می شــو
2. افزایش تعداد وعده های غذایی

بــه جــای ۳ وعــده غذایــی، ۴ تــا 6 وعــده غذایــی را 
بــا فاصلــه  2 تــا ۳ ســاعت از یکدیگــر بخوریــد. 

البتــه در ایــن صــورت بایــد حجــم هــر وعــده غذایــی 
کمتــر از وعده هــای قبلــی باشــد؛ یعنــی همــان 
مقــدار غذایــی را کــه در ســه وعــده می خوریــد، بایــد 
در 6 وعــده بخوریــد، نــه اینکــه بیشــتر غــذا بخوریــد. 

3. خوردن غذاهای کم کالری
یــا  کم کالــری  غذایــی  مــواد  از  کنیــد  ســعی 
غــات  و  میوه هــا  ســبزی ها،  ماننــد  چربی ســوز 

کنیــد. اســتفاده  ســبوس دار 
4. ورزش کردن

اگــر شــاغل هســتید ســعی کنیــد روزانــه مقــداری از 
مســیر کار خــود را پیــاده برویــد. بــه جــای اســتفاده 
از آسانســور، از پله هــا اســتفاده کنیــد. بــه جــای 
ســوار شــدن ماشــین، پیــاده روی کنیــد. ســعی کنیــد 
روزانــه دســت کم یــک ســاعت ورزش یــا پیــاده روی 

کنیــد تــا انــرژی بدنتــان را بســوزانید.
5. هیچ گاه گرسنه نمانید

اگــر در حــال اجــرای رژیــم الغــری هســتید یــا 
می خواهیــد الغــر شــوید، ســعی کنیــد هیــچ گاه 
گرســنه نمانیــد؛ زیــرا گرســنه مانــدن باعــث می شــود 

ــد. ــن بیای ــرعت پایی ــه س ــان ب ــم بدنت متابولیس
گرســنه مانــدن یعنــی اینکــه هیــچ گاه بــرای ۵ تــا 6 
ســاعت بیــن وعده هــای غذایــی خــود گرســنه نبایــد 

باشــید.
6. برنامه غذایی منظمی داشته باشید

ــه  ــا فاصل ــود را ب ــم خ ــم حج ــی ک ــای غذای وعده ه
ــد.  ــرف کنی ــر مص ــخص از یکدیگ ــی مش زمان

ــد و  ــذف نکنی ــی را ح ــده غذای ــچ وع ــچ گاه، هی هی
ــذا  ــده، غ ــدار مشخص ش ــر از مق ــده کمت ــک وع در ی
ــع  ــرای رف ــود ب ــث می ش ــن کار باع ــرا ای ــد؛ زی نخوری
بی فایــده  و  پرکالــری  تنقــات  خــود  گرســنگی 
را مصــرف کنیــد کــه باعــث افزایــش وزن شــما 
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7. روزانه ۸ تا 1۰ لیوان آب بنوشید

باعــث می شــود  کافــی  مقــدار  بــه  آب  مصــرف 
دســتگاه گــوارش بــدن کار خــود را بــه خوبــی انجــام 
دهــد و هضــم و جــذب مــواد غذایــی بــه نحــو موثــر 
انجــام شــود. بنابرایــن از بــروز یبوســت و ســایر 
ــن  ــد. همچنی ــری می کن ــی جلوگی ــاالت گوارش اخت
ــود. جــام جــم ــت می ش ــادابی پوس ــظ ش ــث حف باع

خانواده
نیاز به ازدواج دوباره در سالمندان

ــر  ــه تغیی ــه ب ــا توج ــالمند ب ــای س ــتر زوج ه بیش
ســبک زندگــی خانواده هــا، شــتاب توســعه، زندگــی 
شــهری و از هم گسســتگی خانواده هــا تنهــا زندگــی 
می کننــد و ایــن واقعیتــی تلــخ و اجتناب ناپذیــر 
ــت  ــت کهول ــه عل ــا ب ــی از زوج ه ــی یک ــت. وقت اس
ــع زندگــی  ــد، در واق ــوت می کن ــاری ف ــا بیم ســن ی
 همســر ســالخورده او دگرگــون می شــود و تنهــا 
و غصــه دار بــه روزهــای ســخت آینــده فکــر می کنــد. 
ــه و  ــا در خان ــالمند تنه ــداری س ــکان نگه ــی ام وقت
نــزد فرزنــدان فراهــم نباشــد، برخــی فرزنــدان پــدر 
یــا مــادر را بــه خانــه ســالمندان می فرســتند. زنــان و 
شــوهران ســالمند اغلــب دور از خویشــاوندان زندگــی 
می کننــد و فرزنــدان آن هــا زمــان کمــی بــرای 
وقت گذرانــی بــا والدیــن دارنــد و آن هــا اغلــب تنهــا، 

مونــس و همــدم یکدیگــر هســتند.
ــل  ــی قاب ــیاری و توانای ــالمند از هوش ــرد س ــر ف اگ
ــه  ــت ک ــی اس ــا منطق ــد، آی ــوردار باش ــی برخ  قبول
فقــط بــه دلیــل تنهــا بــودن و فــوت همســر بــه خانــه 

ــود؟  ــل ش ــالمندان منتق س
برخــی فرزنــدان بــرای حــل مشــکل تنهایــی آن هــا 
وعــده دیــدار آخــر هفتــه یــا طــول هفتــه را بــا افــراد 
ــد  ــالخورده می دهن ــادر س ــا م ــدر ی ــه پ ــواده ب  خان
و بــه گمــان آن هــا ایــن کار در حــل مشــکل تنهایــی 
والدینشــان مؤثــر اســت. فرزنــدان نبایــد ایــن 
نکتــه را فرامــوش کننــد کــه تنهایــی ســالمندان 
پــس از فــوت همســران، آثــار بــدی بــر روان آن هــا 
ــن  ــران والدی ــد نگ ــدان بای ــذارد. فرزن ــا می گ ــه ج ب
ــای  ــد تنه ــرای آشــنایی وال ــی ب ــود باشــند و حت خ
ــد.  ــا یــک همســر مناســب برنامه ریــزی کنن خــود ب
ــت  و  ــی و رف ــت های خانوادگ ــد در نشس ــا بای آن ه
آمدهــای دوســتانه بــا همــکاران و همســایگان خــود 
ــرد  ــک ف ــا ی ــادر را ب ــا م ــدر ی ــنایی پ ــات آش موجب
مناســب بــه منظــور ازدواج فراهــم کننــد. متاســفانه 
در ایــران افــراد ســالمند بــرای ازدواج دوباره از ســوی 
ــواده تحــت فشــار هســتند. فــرد مجبــور اســت  خان
ــات  ــی و اثب ــت اجتماع ــای نادرس ــل باوره ــه دلی ب
ــا پایــان عمــر تنهــا  وفــاداری خــود بــه همســرش ت
ــد؛ در صورتــی کــه وفــاداری تنهــا زمانــی  زندگــی کن
ــی  ــی وقت ــده اســت؛ ول ــرد زن ــه ف ــا می دهــد ک معن
شــریک زندگــی می میــرد، معنــای خــود را از دســت 
ــازه  ــم اج ــام ه ــن اس ــن در دی ــد و در ضم می ده

ــت.  ــده اس ــاره داده ش ازدواج دوب
زنــان ســالمند تنهــا هنــگام ازدواج دوبــاره، در تنگناها 
ــع  و فشــارهای بیشــتری هســتند و در بیشــتر مواق
بــه خودخواهــی متهــم می شــوند و بــه همیــن 
دلیــل گاهــی بــا وجــود فشــارهای عاطفــی و مالــی 
ســنگین واردشــده بــه دلیــل فــوت همســر، ترجیــح 

ــد. آرمــان ــی کنن ــا زندگ ــد تنه می دهن

مهنــدس محســن فرهــادی بــا اشــاره بــه دســت بــه دســت 
شــدن بعضــی اخبــار و فیلم هــای منتشرشــده در صفحــات 
مجــازی کــه گاه بی اســاس اســت، گفــت: متاســفانه 
ــای  ــود حلیم ه ــاره وج ــی درب ــای غیرکارشناس اظهارنظره
آغشــته بــه پنبــه و الیــاف باعــث انتشــار ایــن نــوع اخبــار 

شــده اســت.
میدانــی  بررســی های  بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه   وی 
و رســیدگی بــه شــکایات مردمــی ســامانه بهداشــت 
ــت در  ــی گوش ــت طوالن ــت پخ ــه عل ــد ب ــخص ش ۱۹0 مش
ــکیل  ــمت های تش ــه از قس ــته های کاژن - ک ــم، رش حلی
ــب  ــر ترکی ــد و در اث ــی می مان ــت - باق ــت اس ــده گوش ش
بــا گلوتــن و دیگــر قندهــای موجــود در گنــدم، تولیــد 
شست وشــو  از  پــس  و  می کنــد  پنبه ماننــد  بافــت 

ــه  ــن رابط ــه در ای ــد ک ــیته مانند می یاب ــت االستیس خاصی
نمونه برداری هــای متعــدد صــورت گرفتــه و بــه آزمایشــگاه 

ــت. ــده اس ــال ش ارس
فرهــادی بــا اشــاره بــه اینکــه نمی تــوان از پشــت دوربیــن 
ــت:  ــار را تشــخیص داد، گف ــا ســقم بعضــی اخب صحــت ی
از ابتــدای مــاه مبــارک رمضــان، تیــم ســیار بهداشــت 
ــکی  ــوم پزش ــگاه های عل ــت دانش ــت بهداش ــط معاون محی
سراســر کشــور، وظیفــه نظــارت و کنتــرل کلیــه واحدهــای 
صنفــی عرضه کننــده مــواد غذایــی به ویــژه واحدهــای 
ــی  ــای محل ــم و غذاه ــده آش و حلی ــه کنن ــی عرض  صنف
ــه  ــان از جمل ــارک رمض ــاه مب ــص م ــیرینی های مخت و ش
زولبیــا و بامیــه را بــر عهــده دارنــد. روابــط عمومــی معاونــت 

بهداشــت وزارت بهداشــت

ــی کــه موهایشــان  امــروزه در جامعــه مــا تعــداد جوانان
زودتــر از زمــان طبیعــی اش رو بــه ســفیدی گذاشــته در 
حــال افزایــش اســت کــه برخــی آن را از عــوارض زندگــی 
ــار خــود  پراســترس و صنعتــی معاصــر می داننــد کــه آث

ــد. ــان  می کن را در ســفیدی زودرس مــوی ســر نمای
ــان اینکــه ســفیدی مــو  ــا بی ــی ب ــر عبدالرضــا عرفان دکت
در ســنین کــم غیرطبیعــی و  بیشــتر بــه دالیــل ژنتیکــی 
اتفــاق می افتــد، اظهــار کــرد: بعضــی مواقــع علــت 
ســفیدی مــو ابتــا بــه یــک بیمــاری اســت. بــرای نمونــه 
کم خونــی )آنمــی( و اختــال در عملکــرد غــدد تیروئیــد، 

ــد. ــو باش ــفیدی م ــل س ــد عل می توان
ــش از ۳0  ــو پی ــفیدی م ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
 ســالگی می توانــد نشــانه ای از یــک بیمــاری باشــد 

و بایــد بررســی شــود، اضافــه کــرد: عواملــی ماننــد 
کلــر موجــود در آب اســتخرهای شــنا، کمبــود مــس یــا 
ــز در  ــی نی ــامپوهای قلیای ــد از ش ــش از ح ــتفاده بی اس
ســفیدی مــو مؤثــر اســت. کمبــود ویتامیــن B۱2 منجــر 
ــفید  ــر در س ــن ام ــود و ای ــی( می ش ــی )آنم ــه کم خون ب

ــا نقــش دارد. شــدن موه
اینکــه  بیــان  بــا  مــو  و  پوســت  متخصــص  ایــن   
درمــان ســفیدی مــو بــا توجــه بــه علــل بــروز آن 
مــادر  اســترس،  اضافــه کــرد:  اســت،  امکان پذیــر 
ــد  ــفید می کن ــز س ــا را نی ــت و موه ــام بیماری هاس  تم
و اگــر ســفیدی مــو بــه علــت اســترس باشــد، احتمــال 
ابتــای فــرد بــه بیماری هــای قلبــی نیــز افزایــش                   

ایســنا می یابــد. 

معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت:

اخبار مربوط به پدیده حلیم پنبه ای صحت ندارد
یک متخصص پوست و مو:

سفیدی مو را در جوانی جدی بگیرید

ــرماخوردگی  ــن س ــی بی ــباهت های فراوان ش
و آلــرژی وجــود دارد. ریــزش آب بینــی 
ســرگیجه و بی حالــی، عطســه ها و ســرفه های 
دو  ایــن  مشــترک  نشــانه های  از  مکــرر 

ــت.  ــه اس عارض
ــد  ــا بای ــرژی حتم ــان آل ــروع درم ــرای ش ب
تفاوت هــای  یــا  اولیــه  نشــانه های  بــه 
آن هــا توجــه کــرد؛ در غیــر ایــن صــورت 
فرآینــد درمــان و کنتــرل بیمــاری، طوالنــی و 

پرعارضــه خواهــد بــود. 
ــی  ــل، برخ ــر فص ــروع ه ــه ش ــه ب ــا توج ب
افــراد دچــار آلرژی هــای فصلــی می شــوند.

ــک موضــوع ســاده  ســرماخوردگی شــاید ی
ــودکان  ــا در ک ــد؛ ام ــاالن باش ــرای بزرگس ب
وضعیــت متفــاوت اســت. پــدران و مــادران 
دارویــی  بــه کــودک هــر  می داننــد کــه 

کــودک  از  مراقبــت  و  خورانــد  نمی شــود 
هنــگام بیمــاری، شــرایط خاصــی دارد. 

ــن  ــار و تابســتان در بی ــا شــروع فصــل به ب
نیــز  آلرژیــک  ســرماخوردگی  کــودکان 
افزایــش می یابــد کــه والدیــن بایــد نســبت 
ــند.  ــته باش ــه داش ــوع توج ــن موض ــه ای ب

ــاره  ــوع در این ب ــت موض ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــص  ــی، متخص ــرداد امیرمعین ــر مه ــا دکت ب
بــه گفت وگــو نشســتیم کــه در  اطفــال، 

می آیــد. ادامــه 
 تفاوت آلرژی و سرماخوردگی

ــه  ــراد ب ــیاری از اف ــت: بس ــدا گف وی در ابت
اشــتباه آلــرژی را ســرماخوردگی بــه حســاب 
می آورنــد؛ در صورتــی کــه ســرماخوردگی بــه 
طــور معمــول ۳ تــا ۷ روز اســت و بــه نــدرت 
ــه طــور  ــرژی ب ــه ۱0 روز می کشــد؛ ولــی آل ب

 معمــول بیشــتر از ۱0 روز طــول می کشــد 
و پــس از دوره کوتــاه بهبــودی دوبــاره تکــرار 
مراجعــه  پزشــک  بــه  بیمــار  و  می شــود 
می کنــد؛ یعنــی در ســرماخوردگی، بیمــار 

ســریع تر بــه دنبــال درمــان می گــردد.
ــه داد: شــدت  ــال ادام ــن متخصــص اطف ای
خــود  دوره  در  ســرماخوردگی  نشــانه های 
آلــرژی  ولــی  کم کــم کاهــش می یابــد؛ 
 حالــت حملــه ای دارد و در اوایــل صبــح 
و غــروب بیشــتر اســت و بهبــودی در عایــم 

ــود.  ــده نمی ش دی
حــاد  بیمــاری  یــک  ســرماخوردگی، 
ــن  ــرژی، مزم ــی آل ــود؛ ول ــوب می ش محس
ــاالی  ــودکان ب ــت و در ک ــدت اس و طوالنی م
 دو ســال مشــاهده می شــود. در دخترهــا 
و پســرها میــزان ابتــا بــه ایــن بیمــاری بــه 

یــک میــزان اســت.
 آلرژی ها 

هنگامــی کــه یــک شــخص بــه مــواد خاصی 
حســاس اســت، سیســتم ایمنــی بــدن 
مــواد شــیمیایی بــه نــام هیســتامین را آزاد 
می کنــد تــا بــا مزاحمــان مبــارزه کنــد. مــواد 
ــرد  ــه ف ــتگی ب ــرژن بس ــا آل ــیت زا ی حساس
ــابه  ــانه هایی مش ــتامین نش ــا هیس دارد؛ ام
کســانی کــه ســرماخوردگی دارنــد ایجــاد 
ــان،  ــامل  احتق ــانه ها ش ــن نش ــد؛ ای می کن

ــی، عطســه و ســرفه  اســت.  ــزش بین آبری

ــر  ــک ب ــخص آلرژی ــان، ش ــت زم ــا گذش ب
بیــن  تفــاوت  مختلــف  عوامــل  اســاس 
ــرد.  ــاد می گی ــرماخوردگی را ی ــرژی و س آل
ــا  ــت ت ــن اس ــل ممک ــن عوام ــی از ای برخ
ســال ها باشــد و عائــم تجــاری آلــرژی 

ــت. اس
 نشانه های سرماخوردگی آلرژیک

دکتــر امیرمعینــی در پاســخ بــه ایــن ســوال 
آلرژیــک  نشــانه های ســرماخوردگی  کــه 
چیســت، خاطرنشــان کــرد: گرفتگــی بینــی 
دهانــی  تنفــس  ســرفه،  بینــی،  ترشــح 

ــم.  ــارش چش ــی و خ ــارش بین خ
ــای  ــه راه ه ــال در ادام ــص اطف ــن متخص ای
ســرماخوردگی  بیمــاری  از  پیشــگیری 
آلرژیــک را در کــودکان این گونــه تشــریح 

ــک در  ــه آلرژی ــه زمین ــی ک ــرد: در کودکان ک
آن هــا مثبــت اســت، بــه طــور مثــال خشــکی 
پوســت مشــاهده می شــود، بایــد هرچــه 
زودتــر مراحــل درمــان دارویــی را آغــاز کــرد 
ــرا در  ــود؛ زی ــرف ش ــکل برط ــه مش ــا زمین ت
ســرماخوردگی  می توانــد  باالتــر  ســنین 

ــد. ــاد کن ــک را ایج آلرژی
 درمان سرماخوردگی آلرژیک

وی در ادامــه بیــان کــرد: ســرماخوردگی 
آلرژیــک یــا رینیــت آلرژیــک بایــد حتمــا در 
صــورت بــروز بــه وســیله درمــان دارویــی بــه 
ــال اســپری بینــی، مراحــل درمــان  طــور مث
ــا از تکــرار آن جلوگیــری شــود  آغــاز شــود ت
و بتوانیــم بیمــاری را تحــت کنتــرل درآوریــم. 
ــک در  ــرماخوردگی آلرژی ــردن س ــان نک درم
کــودکان، آن هــا را در بزرگســالی بــه بیمــاری 

آســم مبتــا خواهــد کــرد.
ــه  ــان توصی ــال در پای ــص اطف ــن متخص ای
از جملــه  زیــر  مــوارد  رعایــت  بــا  کــرد: 
ــر ــد کول ــوای ســرد مانن ــرض ه  دوری از مع
جلوگیــری از تغییــر ناگهانــی آب و هــوا 
مصــرف نکــردن چیپــس و پفــک، مصــرف 
نکــردن آب ســرد و نوشــابه هنــگام فعالیــت 
از  جلوگیــری  جهــت  می تــوان  بــازی  و 
ــن  ــک و از بی ــه ســرماخوردگی آلرژی ــا ب ابت
بــردن نشــانه های آن، بــه کــودک کمــک                   

کــرد. ســالمت نیــوز

دکتر مهرداد امیرمعینی، متخصص اطفال، مطرح کرد: 

سرماخوردگی آلرژیک را جدی بگیرید  

،،
موضــوع  یــک  شــاید  ســرماخوردگی 
ســاده بــرای بزرگســاالن باشــد امــا در 
اســت.  متفــاوت  وضعیــت  کــودکان 
بــه  کــه  می داننــد  مــاردان  و  پــدران 
کــودک هــر دارویــی نمی شــود خورانــد 
و مراقبــت از کــودک هنــگام بیمــاری 

دارد. خاصــی  شــرایط 
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ظفریان خبر داد:

 برگزاری ۱۵ محفل انس با قرآن 
در ادارات اردل

مســئول حــوزه مقاومــت بســیج ادارات اردل از 
برگــزاری ۱۵ محفــل انــس بــا قــرآن کریــم در 

ایــن شهرســتان خبــر داد. ادارات 
ــیج  ــل از بس ــه نق ــن  ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــان، مســئول حــوزه مقاومــت بســیج  ــوان ظفری کی
ادارات اردل بــا اعــام ایــن خبــر، گفــت: ایــن 
روخوانــی  جزءخوانــی،  بــا  همــراه  محفل هــا 
ــارک  ــاه مب ــه مناســبت م ــون ب ــی، هم اکن روان خوان

رمضــان در حــال برگــزاری اســت.
دل،  ایمــان، صفــاى  بــارورى  افــزود:  ظفریــان 
تخفیــف گناهــان، عبــادت برتــر، برخــوردارى از ثواب 
ــتگان،  ــا فرش ــینى ب ــران، هم نش ــتگان و پیامب فرش
پیمــودن درجــات کمــال و ترقــى در بهشــت، درمــان 
بیمارى هــاى روحــى، رفــع غــم و انــدوه، روشــنایى 
دیــدگان، مونــس تنهایــى، عمــر بابرکــت، اســتجابت 
دعــا، صفــاى خانــه، رفــع عــذاب از پــدر و مــادر، از 
فضایــل و بــرکات قرائــت قــرآن بــر اســاس روایــات 

ــت. ــام اس ــن علیهم الس معصومی
مجالــس  ایــن  برگــزاری  از  هــدف  وی گفــت: 
قرآنــی، انــس بیشــتر و ارتقــای ســطح قرائــت 

اســت. ادارات  ایــن  در  بســیجی  کارمنــدان 

 نمایشگاه »علوم قرآنی« 
در اردکان گشایش یافت

بــه مناســبت مــاه مبــارک رمضــان نمایشــگاه 
»علــوم قرآنــی« در حســینیه حماسه ســازان اردکان 

ــد. ــاح ش افتت
اردکان  شهرســتان  عمومــی  کتابخانه هــای  اداره 
 بــا همــکاری اداره فرهنــگ و  ارشــاد اســامی 
ــه  ــتان، ب ــن شهرس ــار ای ــی انتظ ــتان فرهنگ و بوس
مناســبت مــاه مبــارک رمضــان اقــدام بــه برگــزاری 
ــینیه  ــدا در حس ــاه خ ــی م ــوم قرآن ــگاه عل نمایش

حماسه ســازان کــرد.
در مراســم افتتــاح ایــن نمایشــگاه کــه صبــح دیــروز 
انجــام شــد،  هــادی مقیمــی، فرمانــدار اردکان و 
جمعــی از مســئوالن شهرســتان و فعــاالن فرهنگــی 

شهرســتان حضــور داشــتند.
ــردم  ــویق م ــور تش ــه منظ ــه ب ــگاه ک ــن نمایش در ای
بــه مطالعــه و انــس بــا کتــاب در مــاه مبــارک 
ــزار  و ۲۰۰  ــک ه ــش از ی ــده، بی ــزار ش ــان برگ رمض
ــی،  ــف مذهب ــات مختل ــا موضوع ــاب ب ــخه کت نس
کــودک، دفــاع مقــدس، روان شناســی و همچنیــن 
محصــوالت ســمعی و بصــری قرآنــی بــا تخفیــف ۱۰ 

ــود. ــه می ش ــدی عرض ــا ۵۰ درص ت
طبقــه  در  اردکان کــه  قرآنــی  علــوم  نمایشــگاه 
برپــا  اردکان  حماسه ســازان  حســینیه  فوقانــی 
ــا  ــح و عصــر و ت ــت صب شــده، همــه  روزه در دو نوب
ــدان  ــرای عاقه من ــارک رمضــان پذی ــاه مب ــان م پای

ــیج ــود. بس ــد ب ــی خواه ــاب و کتابخوان ــه کت ب

گردشگری
 درختان گردوی 700 ساله 

امامزاده  قیس ثبت ملی می شود
معــاون میــراث  فرهنگــی اداره  کل میــراث  فرهنگــی، صنایــع  
دســتی و گردشــگری چهارمحــال  و بختیــاری گفــت: مراحــل 
تکمیــل پرونــده دو اصلــه درخــت گــردوی کهنســال در 
ــام  ــال  انج ــش از 7۰۰ س ــی بی ــا قدمت ــن ب ــتان بروج شهرس
شــد. مصطفــی  هادی پــور اظهــار کــرد: مراحــل تکمیــل 
پرونــده دو اصلــه درخــت کهنســال در جــوار امامــزاده قیــس 
ــی بیــش از 7۰۰ ســال طــی  ــا قدمت در شهرســتان بروجــن ب
ــه  ــا ارســال مســتندات ب ــی ســال جــاری ب ــاه ابتدای ســه  م
دفتــر ثبــت آثــار طبیعــی ســازمان میــراث  فرهنگــی، صنایــع 

ــد. ــام ش ــگری  انج ــتی و گردش  دس
ــا اشــاره بــه اینکــه ایــن درختــان گــردو بروجــن ثبــت   وی ب
ــره  ــال 8 فق ــدای امس ــرد: از ابت ــوان ک ــود، عن ــی می ش مل
پرونــده بــه  منظــور ثبــت در فهرســت آثــار ملــی طبیعــی بــه 
ســازمان ارســال شــده و ایــن نهمیــن پرونــده در ایــن زمینــه 

ک اســت. تابنــا

با رأی نمایندگان مجلس صورت گرفت
 تعیین مصادیق مشاغل 

صنایع  دستی مشمول بیمه
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــا تصویــب مــاده ای، 
طــرح حمایــت از فعــاالن صنایــع  دســتی، مصادیــق مشــاغل 
ــن  ــد تعیی ــد ش ــه خواهن ــامل بیم ــه ش ــتی را ک ــع  دس صنای

کردنــد. 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در جلســه علنــی 
دوشــنبه ۲۲ خــرداد قــوه مقننــه و در جریــان  بررســی 
ــع  ــدان، اســتادکاران و فعــاالن صنای ــت از هنرمن طــرح حمای
ــاده ۱  ــد. در م ــب کردن ــرح را تصوی ــن ط ــاده ۱ ای ــتی م دس
ــران، مجموعــه ای  ــع  دســتی ای ــن طــرح ذکــر شــده صنای ای
ــت خاقیــت، ذوق و  ــا محوری ــه ب ــری اســت ک ــع  هن از صنای
زیبایی شناســی بــا بهره گیــری از مــواد اولیــه قابــل دســترس 
ــه  ــول ب ــد محص ــاخت و تولی ــد س ــود و فرآین ــد می ش تولی
صــورت فــردی یــا گروهــی، عمدتــا بــا دســت و بــا کمــک ابزار 

ــرد.  ــام می گی ــاز انج ــورد نی م
رشــته های صنایع  دســتی از قبیل نســاجی ســنتی، بافته های 
 داری و غیــرداری، پوشــاک ســنتی، کاشــی ســنتی، ســفال و 
ســرامیک، صنایــع دســتی چوبــی و حصیــری، صنایع دســتی 
ــنتی،  ــای س ــتخوان، رودوزی ه ــتی اس ــع دس ــی، صنای دریای
آبگینــه، صنایــع دســتی کاغــذی، طراحــی و نقاشــی ســنتی، 
ســازهای ســنتی، مینــاکاری و پیشــه های وابســته بــه 

ــت.  ــده اس ــای یادش گروه ه
بــر اســاس تبصــره ایــن مــاده، تشــخیص مصادیــق صنایــع 
ــد  ــه فاق ــاده ک ــن م ــوع ای ــال موض ــخاص فع ــتی و اش دس
از بیمــه  بیمــه تأمیــن اجتماعــی هســتند، برخــورداری 
مذکــور حســب مــورد بــا ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع 
 دســتی و گردشــگری و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 

است. میراث آریا 

الحمدللــه رّب العالمیــن و الصــاة و الّســام علــی 
خیــر خلقــه أشــرف بریتــه ابوالقاســم محّمــد صلــی 
ــه الطّیبیــن الطاهریــن و َعلــی  هللا علیــه و علــی آل
ــی  ــة هللا ف ــّیما بقی ــلین س ــاء َوالُمرَس ــع االنبی جمی

األرضیــن و َلعنــة هللا َعلــی اعدائهــم أجمعیــن.
االن کــه می آمــدم، جوانــی از مــن یــک ســؤال کــرد 
ــادات در  ــن عب ــت: بهتری ــود. گف ــی ب ــؤال خوب و س
شــب قــدر چیســت؟ و ایــن انصافــا ســؤال خوبــی 

اســت. 
جوابــش را دادم کــه بهتریــن عبــادت در ایــن 
دوســه شــب، توبــه از گنــاه اســت. اگــر یــک 
ــارش  ــه از رفت ــود ک ــدا ش ــان پی ــرای انس ــی ب حالت
حالــت  آن  و  شــود  خجالــت زده  گذشــته  ها  و 
ــاه  ــت پشــیمانی از گن  موجــب شــود کــه یــک حال
و یــک حالــت اجتنــاب از گنــاه برایــش پیــدا 
شــود و اگــر خــدا توفیــق دهــد اشــک گنهــکار هــم 
بعــد از آن باشــد و یــک قطــره اشــک از او بچکــد، 
 ثــواب ایــن توبــه را احــدی نمی دانــد بــه جــز خــدا 

و کسانی که علمشان وابسته به علم خداست.
را خیلــی دوســت  توبــه  ایــن  پــروردگار عالــم 
شــود.  بهشــتی  بنــده اش  دارد  دوســت  و  دارد 
دارد  دوســت  خــدا  آمــده کــه  زیــاد  قــرآن   در 
ــا یــک  ــده اش بهشــتی و رســتگار شــود و در دنی بن

ــر  ــی خوب ت ــک زندگ ــی خــوب و در آخــرت ی زندگ
داشــته باشــد. اگــر کســی بخواهــد چنیــن باشــد، 
ــدم اول گذشــته  ها را صــاف  ــد؟ در ق ــد بکن چــه بای
کنــد، آلودگی  هــا را رفــع کنــد و دل مهیــا بــرای 
رحمــت الهــی شــود و در وقتــی دل مهیــای رحمــت 
خــدا می شــود کــه گنــاه در ایــن دل و ایــن دل 

ــوده نباشــد. آل

ــم کــه مــورد رحمــت  ــد بکنی در شــب قــدر چــه بای
خــدا واقــع شــویم؟! چــه بایــد بکنیــم کــه دعایمــان 
مســتجاب شــود و جلســه هــم بــرای خــود و هــم 

بــرای دیگــران مهیــا شــود؟!

بایــد اول زمینــه درســت کــرد؛ یعنــی اول بایــد 
ــود  ــاک می ش ــه پ ــه توب ــرد و دل ب ــاک ک  دل را پ
ــک  ــت. ی ــای زش ــیمانی از کاره ــی پش ــه یعن و توب
حالتــی پیــدا شــود کــه خجالــت زده از خــدا شــود. 
اینکــه در محضــر مقــدس خــدا از نعمت هــای 
ــاه و مخالفــت  خــدا سوء اســتفاده کــرده، یعنــی گن
ــردگی  ــیمانی و افس ــال پش ــن ح ــت. ای ــرده اس ک
ــت  ــن اس ــه اش ای ــد، الزم ــدا ش ــش پی ــر برای اگ
ــن  ــه ای ــد. ب ــاه نکن ــه گن ــرد ک ــم می گی ــه تصمی ک
ــگاه  ــرد و آن ــرآن ســر بگی ــد. حــال ق ــه می گوین توب
ثوابــش چندیــن برابــر می شــود و اگــر قــرآن 
ــول  ــه اش قب ســر نگیــرد، دلــش پــاک شــده و توب
شــده اســت. اســتغفار کنــد، ثــواب دارد؛ حــال 
ــتغفاری  ــواب دارد و اس ــد، ث ــی باش ــتغفار زبان اس
ــتر دارد؛  ــواب بیش ــد، ث ــان باش ــراه زب ــه دل هم ک
امــا آنچــه هســت، عمــل اســت؛ یعنــی یــک 
و  دل  در  خجالت زدگــی  یــک  دل،  در  دگرگونــی 
ــر  ــد. و اگ ــرمنده باش ــدا ش ــل خ ــره در مقاب باالخ
ــه  ــه الحمدلل ــد ک ــته باش ــت داش ــما والی ــل ش مث
دارد، از امــام زمــان »ارواحنافــداه« و از همــه ائمــه 
اکــرم  پیغمبــر  از  و  طاهریــن »ســام هللا علیهم« 
هــم شــرمنده شــود؛  »صّلی هللا علیه وآله وســّلم« 
ــما در  ــال ش ــد: اعم ــرآن می فرمای ــه ق ــرای اینک ب

محضــر خــدا و در محضــر پیغمبــر و در محضــر ائمــه 
ــوا َفَســَیَرى  ــِل اْعَمُل »ســام هللا علیهم« اســت: »َو ُق

ــون « ــوُلُه َو اْلُمْؤِمُن ــْم َو َرُس ــُه َعَمَلکُ اللَّ
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــن، ام ــی بک ــر کاری می خواه ه
ــر  ــدا و در محض ــر خ ــه در محض ــاش ک ــته ب داش
پیغمبر»صّلی هللا علیه وآلــه  و ســّلم« و در محضــر 
ــن  اهــل  بیــت »ســام هللا علیهم« هســتی. شــما ای
ــته  ــده را نداش ــن عقی ــر ای ــد و اال اگ ــت را داری والی

باشــید، شــیعه نیســتید.
ــد،  ــد نباش ــر آن عقای ــه اگ ــدی دارد ک ــیعه عقای ش
شــیعه نیســت. و مــن جملــه در همیــن جــا. 
 کســی پیــدا شــود کــه امــام زمــان را حاضــر 
ــر  ــر ب ــی حاضــر و ناظ ــش و حت ــر کارهای ــر ب و ناظ
ــت  ــیعه آن اس ــت. ش ــیعه نیس ــد، ش ــش نبین دل
کــه عقیــده داشــته باشــد امــام زمــان تســلط 
ــه  ــر خان ــودی ب ــلط وج ــش و تس ــر دل ــودی ب وج
و زندگــی و گفتــار و کــردارش دارد. عــاوه بــر 
ــت  ــل  بی ــد، از اه ــی می کن ــدا عذرخواه ــه از خ اینک
»ســام هللا علیهم« نیــز عذرخواهــی کنــد. البتــه 
ــان  ــه انس ــت و اینک ــوب اس ــان خ ــی زب عذرخواه

بگویــد  دیگــر  در شــب های  یــا  قــدر  در شــب 
»اســتغفرهللا و اتــوب الیــه«، ایــن خــوب اســت؛ امــا 
آنچــه کاربــرد دارد، ایــن اســت کــه دل هــم بــا زبــان 
ــگاه  ــه«. آن ــوب الی ــی و أت ــتغفرهللا رب ــد »اس بگوی
تصمیــم اینکــه گنــاه نکنــد، بــا ایــن عمــل و بــا ایــن 
دل می شــود. ایــن اســت کــه عــاوه بــر اینکــه یــک 
ــبب  ــه س ــر اینک ــاوه ب ــتجاب دارد و ع ــای مس دع
می شــود جلســه نورانــی بــه نــور او شــود و جلســه 
ــه  ــر هم ــاوه ب ــود، ع ــی او ش ــه دل نوران ــی ب نوران

ــت. ــر اس ــی باالت ــر عبادت ــه از ه ــن توب ــا ای این  ه
ــر  ــه پیغمب ــی حــرف دارد. ب ــاره خیل ــرآن در این ب ق
اکــرم »صّلی هللا علیــه  و آلــه  و ســّلم« می گویــد: یــا 
ــد  ــو می آی ــش ت ــده، پی ــی توبه کنن ــول هللا! وقت رس
ــه او  ــه او برســان و ب ــرا ب ــد، ســام م ــه کن ــه توب ک

بگــو ناامیــد نبــاش. 
ــراوان باشــد،  ــاه هرچــه ف ــزرگ و گن ــاه هرچــه ب گن
ــا خــدا  ــدا شــود، حتم ــت پی ــت برای ــن حال ــر ای اگ
می آمــرزد. اصــا نمی شــود کســی بــه جایــی برســد 
کــه بگویــد خــدا مــرا نمی آمــرزد و ایــن گناهــش از 

هــر گناهــی باالتــر اســت. 

ــتان  ــامی شهرس ــات اس ــت اداره کل تبلیغ سرپرس
ــه روز  ــژه س ــکاف وی ــی اعت ــت: نام نویس ــان گف کرم
آخــر مــاه مبــارک رمضــان در کرمــان آغــاز شــده و تــا 

۲7 خــرداد جــاری ادامــه دارد.
ــری، سرپرســت اداره  حجت االســام محمدرضــا قنب
کل تبلیغــات  اســامی شهرســتان کرمــان، بــا بیــان 
اینکــه نام نویســی اعتــکاف ویــژه ســه روز آخــر مــاه 
مبــارک رمضــان در کرمــان آغــاز شــده و تــا ۲7 
ــرای نخســتین  ــت: ب ــه دارد، گف خــرداد جــاری ادام
ــان  ــهر کرم ــان در ش ــاه رمض ــکاف در م ــال، اعت س
برگــزار می شــود و شــش مســجد میزبــان معتکفــان 

ــه هســتند. رمضانی
ــادت و  ــردی عب ــای ف ــه جنبه ه ــه ب ــزود: توج وی اف

تفکــر در مســائل، رویکــرد اعتــکاف در مــاه رمضــان 
بنابرایــن از حجــم برنامه هــای فرهنگــی  اســت. 

عمومــی اجتنــاب کرده ایــم.
سرپرســت  قنبــری،  محمدرضــا  حجت االســام 
تبلیغــات  اســامی شهرســتان کرمــان،  اداره کل 
ــخنرانی  ــم، س ــرآن کری ــی ق ــرد: جمع خوان ــان ک بی
ــا ۲7  ــب احی ــم ش ــاجد و مراس ــت مس ــه جماع ائم
ــکاف  ــن اعت ــای آیی ــه برنامه ه ــان از جمل ــاه رمض م

ــت. ــه اس رمضانی
ــتان  ــامی شهرس ــات اس ــت اداره کل تبلیغ سرپرس
کرمــان تأکیــد کــرد: متقاضیــان شــرکت در اعتــکاف 
ــتاد  ــایت س ــه س ــی ب ــرای نام نویس ــان ب ــاه رمض م

ــد. ایســنا ــه کنن ــان مراجع ــتان کرم ــکاف شهرس اعت

مدیــر کل حــج و زیــارت اســتان اصفهــان گفــت: ســهمیه 
اســتان اصفهــان بــرای اعــزام بــه حــج تمتــع تکمیــل شــده 
ــد  ــار می توانن ــت انتظ ــب فهرس ــا در قال ــان تنه و متقاضی

ــد.  ــی کنن نام نویس
اعــزام  ســهمیه  داشــت:  اظهــار  زاهــدی  غامرضــا 
ــه ســرزمین وحــی در قالــب حــج تمتــع، ۵  اصفهانی هــا ب
هــزار و 7۵۰ نفــر بــود کــه روز دوشــنبه تکمیــل شــد.

دولــت  تعهــدات  و  توافــق  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــران  ــفر زائ ــت س ــورمان، امنی ــه کش ــعودی ب ــتان س عربس
ــکلی  ــده و مش ــرار ش ــال برق ــع امس ــج تمت ــی در ح ایران
در ایــن زمینــه وجــود نــدارد، افــزود: تاکنــون هیــچ 
نــداده  انصــراف  تمتــع  حــج  از  اصفهــان  در  کاروانــی 
ــی  ــای نگران ــم ج ــران ه ــت زائ ــر امنی ــا از نظ ــت؛ ام  اس

نیست.
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــارت اس ــج و زی ــر کل ح مدی
اینکــه 4۱ کاروان از اســتان اصفهــان بــه حــج تمتــع امســال 
اعــزام می شــوند، خاطرنشــان کــرد: ۲۲ کاروان مدینــه قبــل 
ــد  ــزام خواهن ــع اع ــج تمت ــه ح ــد ب ــه بع و ۱9 کاروان مدین

شــد.
وی بــه آغــاز نشســت های آموزشــی زائــران و انجــام 
معاینــات ســامت بــرای آنــان اشــاره کــرد و گفــت: 
ــاز  ــاه امســال آغ ــع از ۱۲ مردادم ــرای حــج تمت ــا ب اعزام ه

. می شــود
مدیــر کل حــج و زیــارت اســتان اصفهــان همچنیــن افــزود: 
ــج  ــن ح ــان یافت ــس از پای ــره پ ــج عم ــرای ح ــام ب ثبت ن

ــان می رســد. تســنیم  ــه اطــاع متقاضی ــع امســال ب تمت

،،
خــدا  کــه  آمــده  زیــاد  قــرآن  در 
بهشــتی  بنــده اش  دارد  دوســت 
یــک  دنیــا  در  و  شــود  رســتگار  و 
یــک  آخــرت  در  و  خــوب  زندگــی 
باشــد داشــته  خوب تــر  زندگــی 

 آغاز نام نویسی اعتکاف 
ویژه سه روز آخر ماه رمضان در کرمان

مدیر کل حج و زیارت استان اصفهان خبر داد: 

تکمیل سهمیه استان اصفهان برای اعزام به حج تمتع

مفاد آراء
ــاده ۱3  ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام آئی
ثبتــی  و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند 

رســمی 
برابــر آراء صــادره هیــات / هیات هــای موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی منطقــه مرکــزی اصفهــان 
تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان 
مشــخصات  لــذا  اســت.  گردیــده  محــرز 
ــه شــرح  ــان و امــاک مــورد تقاضــا ب متقاضی
زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه 
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه ۱۵ روز آگه فاصل
ســند  صــدور  بــه  نســبت  اشــخاص  کــه 
مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند. 
ــی  ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن م
ــه اداره  ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم و پس از 
اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــه  ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس ــلیم اعت تس

ــد.  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای مرج
شــماره  رای  برابــر   -۱ ردیــف 
 ۱396/۰۲/3۰ ۱3966۰3۰۲۰۲3۰۰۰۲4۰مــورخ 
ــماره  ــه ش ــری     ب ــم اثناعش ــای ابوالقاس آق
ــی ۵۱۲97۵۰۲76صــادره  شناســنامه ۵۵ کدمل
بــر  حســن  فرزنــد  ســفلی  ســمیرم  از 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب شش
۱۰۵ متــر مربــع مفــروزی از پــاک شــماره 36 
ــش 4   ــع در بخ ــی واق ــی از ۵۰48- اصل فرع
ــت مشــاعی  ــه در ازای مالکی ــان ک ــت اصفه ثب
اولیــه محــرز گردیــده اســت. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

ــد.  ــد ش خواه
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/3/9

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/3/۲4 
شماره : 678۰/ م الف امیر حسین صفائی 

رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک مرکــزی 
ن صفها ا

مفاد آراء
ــاده ۱3  ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام آئی
ثبتــی  و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند 

رســمی 
برابــر آراء صــادره هیــات / هیات هــای موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی منطقــه مرکــزی اصفهــان 
تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان 
مشــخصات  لــذا  اســت.  گردیــده  محــرز 
ــه شــرح  ــان و امــاک مــورد تقاضــا ب متقاضی
ــت  ــوم در دو نوب ــاع عم ــور اط ــه منظ ــر ب زی
ــود در  ــی ش ــی م ــه ۱۵ روز آگه ــه فاصل ب

صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند. 
ــی  ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن م
ــه اداره  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــه  ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس ــلیم اعت تس

ــد.  ــم نماین ــی تقدی مرجــع قضای
شــماره  رای  برابــر   -۱ ردیــف 
 ۱396/۰۲/3۰ ۱3966۰3۰۲۰۲3۰۰۰۲۲7مــورخ 
بــه شــماره  آقــای حســین جعفــری      
شناســنامه ۱۲ کدملــی ۱۲898۰684۵صــادره از 
اصفهــان  فرزنــد احمــد  بــر ششــدانگ یکبــاب 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 3۲۵/9۱ مت ســاختمان ب
مفــروزی از پــاک شــماره 39۵۵ و 39۵7  - 
اصلــی واقــع در بخــش 4  ثبــت اصفهــان که در 
ــده  ــه محــرز گردی ــت مشــاعی اولی ازای مالکی
اســت. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــق  ــراض طب ــور و عــدم وصــول اعت مــدت مذک
ــد شــد.  ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی مق

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/3/9
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/3/۲4 

شماره : 6۵4۲/ م الف 
امیر حسین صفائی 

رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک مرکــزی 
ن صفها ا

اخطار اجرایی
ــام  ــی  ن ــام: عل ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش
محــل  نشــانی  مقــدم  شــایان  خانوادگــی: 
مشــخصات  المــکان  مجهــول  اقامــت:  
ــا   ــام خانوادگی:بین ــاس  ن ــه: نام:عب ــوم ل محک
خیابــان  اقامت:اصفهــان  محــل  نشــانی 
عبدالرزاق،جنــب بانــک ســپه،طبقه فوقانــی 
مجتمــع اقتصــاد مؤسســه راه صادق،پــاک 3۰

محکوم به:3
بــه موجــب رای شــماره77۱ تاریخ9۵/8/۲حوزه 
39 شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان 
علیــه  اســت.محکوم  یافتــه  قطعیــت  کــه 

ــه: محکــوم اســت ب
پرداخــت مبلــغ شــصت و هفــت میلیــون 
ریــال بابــت اصــل خواســته و ۱/6۲۵/۰۰۰ ریــال 
هزینــه دادرســی و خســارت تأخیــر تأدیــه 
ــای  ــماره ه ــه ش ــا ب ــید چکه ــخ سررس از تاری
ــه  ــخ 9۱/6/۲8 و 89۰8۵۵ ب ــه تاری ۵۵3۱67 ب
ــخ 9۱/8/۲  ــه تاری ــخ 9۱/7/۲ و 89۰8۵6 ب تاری
ــه  ــخ 9۱/9/۲ و 89۰8۵8 ب ــه تاری و 89۰8۵7 ب
تاریــخ 9۱/۱۰/۲ و 89۰8۵9 بــه تاریــخ 9۱/۱۱/۲ 

ــم عشــر حــق االجــرا.  و نی
ــون اجــرای احــکام: همیــن کــه  مــاده 34 قان
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 

ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی 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 

ــدارد، صریحــا اعــام نمایــد. ــی ن مال
شماره:8۲3۰/م الف

 دفتــر شــعبه39 مجتمــع شــماره دو  شــورای 
حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
ــام  ــا  ن ــام: رزیت ــه: ن ــوم علی مشــخصات محک
ــانی  ــه  نش ــدر: یدال ــام پ ــی ن ــی: کیان خانوادگ
ــول المــکان مشــخصات  محــل اقامــت:  مجه
ــا   ــام خانوادگی:بین ــاس  ن ــه: نام:عب ــوم ل محک
نــام پــدر: رضــا نشــانی محــل اقامت:اصفهــان 
خیابــان عبدالرزاق،جنــب بانــک ســپه،طبقه 
راه  مؤسســه  اقتصــاد  مجتمــع  فوقانــی 

3۰ صادق،پــاک 
محکوم به:

شــماره۵6۰  رای  موجــب  بــه 
تاریخ9۵/۵/3۱حــوزه 3۱ شــورای حــل اختاف 
شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.

بــه: اســت  محکــوم  علیــه  محکــوم 
ــال  ــون ری ــه میلی ــد و ن ــغ یکص ــت مبل پرداخ
بابــت اصــل خواســته و یــک میلیــون و پانصد و 
چهــل هــزار ریــال بابــت  هزینــه دادرســی و حق 
الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی و خســارت 
چــک  سررســید  تاریــخ  از  تأدیــه  تأخیــر 
 93/3/۲8 تاریــخ  بــه   89۲938 موصــوف 
و 89۲939 بــه تاریــخ 93/4/۱6 تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم در حــق محکــوم لــه و پرداخــت  

ــم عشــر حــق االجــرا.  نی
ــون اجــرای احــکام: همیــن کــه  مــاده 34 قان
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی 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 

ــدارد، صریحــا اعــام نمایــد. ــی ن مال
شماره:8۲۲8/م الف

ــر شــعبه3۱ مجتمــع شــماره دو  شــورای   دفت
ــان حــل اختــاف شهرســتان اصفه

اخطار اجرایی
جــواد    نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
شــاپورآبادی   صادقــی  خانوادگــی:  نــام 
المــکان  اقامــت:  مجهــول  نشــانی محــل 
مشــخصات محکــوم لــه: نام:محمــد  نــام 
اقامــت:  محــل  نشــانی  خانوادگی:نجیمــی 
بــزرگ  عبدالرزاق،بــازار  خیابــان  اصفهــان 
روبــروی مســجد ذوالفقــار، فروشــگاه نجیمــی

محکوم به:
بــه موجــب رای شــماره 9۵۰99767938۰۲۲۱۵ 
تاریخ9۵/۱۱/۲7حــوزه 8 شــورای حــل اختــاف 
شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.

محکــوم علیــه محکــوم اســت به:
ــت  ــال باب ــون ری ــاد  میلی ــغ هفت پرداخــت مبل
ــارت  ــال خس ــته و ۲/69۵/۰۰۰ ری ــل خواس اص
ــال  ــی ۱۲۰/۰۰۰ ری ــه نشــر آگه دادرســی و هزین
ــخ سررســید  ــه از  تاری ــر تأدی و خســارت تآخی
ــه  ــای  9374۵9 ب ــماره ه ــه ش ــا ب ــک ه چ
تاریــخ  بــه   9374۵8 و   9۵/۵/3۰ تاریــخ 

ــرا.  ــق االج ــر ح ــم عش 9۵/6/3۰  و نی
ــون اجــرای احــکام: همیــن کــه  مــاده 34 قان
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی 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 

ــدارد، صریحــا اعــام نمایــد. ــی ن مال
شماره:8۱9۵/م الف

ــورای  ــماره دو  ش ــع ش ــعبه8 مجتم ــر ش  دفت
ــان ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ح

اخطار اجرایی
ــا    ــام: احمدرض ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش
نــام خانوادگــی: رجبــی  نشــانی محــل اقامــت:  
مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: 
نام:امیــر  نــام خانوادگــی: جعفــری بــا وکالــت 
ــل:  ــت وکی ــل اقام ــانی مح ــاج نش ــام نس اله
ــارراه  ــان پروین،چه ــان جی،خیاب اصفهان،خیاب

ــتان ــع اداری دشتس ــر، مجتم ــت تی هف
محکوم به:

 9۵۰۱994 شــماره  رای  موجــب  بــه 
تاریخ9۵/۱۱/۱۰حــوزه ۱۲ شــورای حــل اختــاف 
شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.

ــه: ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی محک
پرداخــت مبلــغ ۱۲7/8۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت اصــل 
خواســته وجــه 7 فقــره چــک بــه شــماره هــای 
 ۵6۲3۰۵ و   8۰/8/۲۰ تاریــخ  بــه   7887۱۲
بــه تاریــخ 8۰/۱۰/3۰ و 8۲۵83۱ بــه تاریــخ 
8۰/3/۲۰ و ۵6۲3۰7 بــه تاریــخ 8۰/7/3۰ و 
تاریــخ 94/9/۲3 و ۵6۲344  بــه   44۲986
بــه تاریــخ 8۰/4/3۰ و ۵6۲3۰4 بــه تاریــخ 
ــغ  ــک ســپه،ملی و تجــارت و مبل 8۰/۱۰/3۰ بان
3/8۰۵/۰۰۰ ریــال )ســه میلیــون و هشــتصد و 
ــق  ــی و ح ــارت دادرس ــال( خس ــزار ری ــج ه پن
الوکالــه وکیــل و هزینــه نشــر آگهــی و پرداخــت 
ــه چکهــای فــوق لغایــت  ــر تأدی خســارت تآخی
زمــان وصــول در حــق خواهــان صــادر و اعــام 
مــی گــردد  و هزینــه  نیــم عشــر حــق االجــرا. 
ــون اجــرای احــکام: همیــن کــه  مــاده 34 قان

اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی 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 

ــدارد، صریحــا اعــام نمایــد. ــی ن مال
شماره:8۱96/م الف

ــع شــماره دو  شــورای  ــر شــعبه۱۲ مجتم  دفت
ــان ــاف شهرســتان اصفه حــل اخت

ابالغیه
شماره اباغنامه: 96۱۰۱۰۰3۵۱۱۰۰۲3۱
شماره پرونده: 9۱۰998۰3۵۱۱۰۰347

شماره بایگانی شعبه: 9۱۰348
تاریخ تنظیم: ۱396/۰۱/۱8

مشخصات اباغ شونده حقیقی:
نــام   -۲ ۱-نــام: صغری-قربانعلی-قاســم  
ولدانــی- شاهســنایی-عباس  خانوادگــی: 
عباســی  کــد ملــی: ۱۲899۱6۰۵۵ نشــانی: 

مجهــول المــکان 
ــد نظــر  مــدارک پیوســت: در خصــوص تجدی
ــه  ــی و معصوم ــدر عباســی ولدان خواهــی حی
ــبت  ــما نس ــت ش ــه طرفی ــی ب ــی ولدان عباس
بــه دادنامــه شــماره ۱788/9۵ ... صــادره 
ــی  ــخه ثان ــت نس ــه پیوس ــعبه، ب ــن ش از ای
دادخواســت و ضمائــم تجدیــد نظــر خواهــی 
بــه شــما ابــاغ میشــود. مقتضــی اســت 
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 346 قان ــب م حس
امــور  در  انقــاب  و  عمومــی  هــای  دادگاه 
مدنــی چنانچــه پاســخی داریــد ظــرف ده 
روز پــس از رؤیــت اخطاریــه، بــه ایــن دادگاه 
ــد.  ــل دهی ــه دادگاه تحوی ــا ب ــد ی اعــام نمایی
ــد  ــه تجدی ــت ب ــن کیفی ــا همی ــده ب واال پرون

ــردد. ــال میگ ــر ارس نظ
ــاغ  ــه اب ــن اباغی ــت ای ــس از دریاف ــه: پ توج
ــک انجــام  ــه صــورت الکترونی ــی ب اوراق قضای
ــذی در  ــورت کاغ ــه ص ــاغ ب ــد و اب ــد ش خواه
انجــام میشــود.  مــوارد محــدود و اســتثنا 
بنابرایــن ضــروری اســت نســبت بــه ثبــت نــام 
و مشــاهده ایــن اباغیــه و اباغیــه هــای آتــی 

ــد. ــدام نمایی ــامانه اق ــق س از طری
چنانچــه جهــت ورود بــه ســامانه، حســاب 
کاربری)شناســه و رمــز( دریافــت ننمــوده ایــد 
ــر خدمــات  ــه یکــی از دفات ــام ب جهــت ثبــت ن
عــدم  صــورت  در  و  قضایــی  الکترونیــک 
دسترســی بــه دفتــر خدمــات قضایــی بــه ایــن 

ــد.  ــه نمایی ــد مراجع واح
شماره: 8۱78/م الف

دفتــر شــعبه ۱۱ دادگاه عمومــی )حقوقــی( 
اصفهــان

آگهی ابالغ وقت دادرسی به آقای 
ذبیح ال..دانشور

خواهــان آقــای رمضــان محمــدی فرزنــد جمعه 
ــا وکالــت آقــای عبــاس رعیــت دادخواســتی  ب
بــه طرفیــت خوانــده ذبیــح ا... دانشــور فرزنــد 
محمــد بخواســته مطالبــه وجــه چــک و قــرار 
تامیــن خواســته در شــورای حــل اختــاف 
شــعبه اول حقوقــی بخــش میمــه تقدیــم 
ــت  ــه کاســه شــماره 46۰/9۵ ثب ــه ب ــوده ک نم
و بــرای روز شــنبه مــورخ 96/4/3۱ ســاعت 
ــا  ــده اســت ب ــت گردی ــن وق ــر تعیی ۵ بعدالظه
توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
بــه درخواســت خواهــان و بــه دستورشــورا 
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ب
ــی از  ــی در یک ــت آگه ــک نوب ــب ی ــی مرات مدن
ــه شــما  ــر االنتشــار درج وب روزنامــه هــای کثی
ابــاغ مــی گــردد جهــت دریافــت نســخه ثانــی 
دادخواســت وضمائــم بــه دفتــر شــعبه مراجعــه 
ــر   ــاعت ۵ عص ــنبه 96/4/3۱ س ــخ ش و درتاری
ــوید  ــر ش ــورا حاض ــن ش ــیدگی درای ــت رس جه
درغیــر ایــن صــورت وفــق مقــررات اقــدام 

ــف – ۵۵8 ــد. م ال ــد ش خواه
اول  شــعبه  اختــاف  حــل  شــورای  مدیــر 

هاشــمیان  میمــه  بخــش  حقوقــی 

آگهی احضار متهم
آقــای ۱- حســین ســالمی ۲- پیــام شــهبازی 
ســیمانی فرزنــد ۱- امیدعلــی ۲- بنــدر در 
پرونــده شــماره 9۵۱34۱ ب ۱6ایــن شــعبه 
ــرداری  ــارکت در کاهب ــر دو مش ــام ه ــه اته ب
ــن وســیله  ــه ای ــد. ب ــرار داری ــب ق تحــت تعقی
بــر اســاس مــاده ۱74 قانــون آئیــن دادرســی 
ــرف  ــود. ظ ــی ش ــاغ م ــما اب ــه ش ــری ب کیف
یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی در ایــن شــعبه 
ــس از  ــورت پ ــن ص ــر ای ــوید. در غی حاضــر ش
ــه موضــوع رســیدگی و  ــرر ب ــت مق انقضــا مهل
اظهــار نظــر مــی شــود. متهــم مجهــول المــکان 

ــف ــماره: 8۲۱6/م ال ــت. ش اس
اصفهــان-  دادســرای   ۱6 شــعبه  بازپــرس 

قرهــی محمدرضــا 

آگهی احضار متهم
آقــای فردیــن مهــدوی دیگــه ســرا فرزنــد 
ب   9۵۱79۲ شــماره  پرونــده  در  جعفرقلــی 
ــرداری تحــت  ــام کاهب ــه اته ــن شــعبه ب ۱6 ای
تعقیــب قــرار داریــد. بــه ایــن وســیله بــر 
اســاس مــاده ۱74 قانــون آئیــن دادرســی 
ــرف  ــود. ظ ــی ش ــاغ م ــما اب ــه ش ــری ب کیف
یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی در ایــن شــعبه 
ــس از  ــورت پ ــن ص ــر ای ــوید. در غی حاضــر ش
ــه موضــوع رســیدگی و  ــرر ب ــت مق انقضــا مهل
ــول المــکان  ــار نظــر مــی شــود.متهم مجه اظه

الــف است.شــماره: 8۲۱4/م 
اصفهــان-  دادســرای   ۱6 شــعبه  بازپــرس 

قرهــی محمدرضــا 

آگهی احضار متهم
آقای/خانــم  ۱- حســن جعفــری فرزنــد 
قربانعلــی ۲- محمدرضــا انجــم روز فرزنــد 
محمــود در پرونــده شــماره 9۵۱۱3۵ ب ۱6 
ــارکت در  ــر دو مش ــام ه ــه اته ــعبه ب ــن ش ای
ــه  ــد. ب ــرار داری ــب ق ــت تعقی ــرداری تح کاهب
ــون  ــاده ۱74 قان ــاس م ــر اس ــیله ب ــن وس ای
ــاغ مــی  ــه شــما اب ــن دادرســی کیفــری ب آئی
شــود. ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی 
ــن  ــر ای ــوید. در غی ــر ش ــعبه حاض ــن ش در ای
ــه  ــرر  ب ــت مق ــاء مهل ــس از انقض ــورت پ ص
ــود. ــی ش ــر م ــار نظ ــیدگی و اظه ــوع رس موض

متهم مجهول المکان است.
شماره: 8۲۱3/م الف

اصفهــان-  دادســرای   ۱6 شــعبه  بازپــرس 
قرهــی محمدرضــا 

آگهی احضار متهم
مهــرداد   -۲ کیانپــور  محســن   -۱ آقــای 
ــر  ــی اکب ــد ۱- خســرو ۲- عل ــرزی  فرزن فرام
در پرونــده شــماره 9۵۰76۱ ب ۱6 ایــن شــعبه 
ــرداری  ــارکت در کاهب ــر دو مش ــام ه ــه اته ب
ــن وســیله  ــه ای ــد. ب ــرار داری ــب ق تحــت تعقی
بــر اســاس مــاده ۱74 قانــون آییــن دادرســی 
ــرف  ــود. ظ ــی ش ــاغ م ــما اب ــه ش ــری ب کیف
یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی در ایــن شــعبه 
ــس از  ــن صــورت پ ــر ای حاضــر شــوید. در غی
ــه موضــوع رســیدگی و اظهــار  انقضــا مهلــت ب

نظــر مــی شــود.
متهم مجهول المکان است.

شماره: 8۲۱۲/م الف
اصفهــان-  دادســرای   ۱6 شــعبه  بازپــرس 

قرهــی محمدرضــا 

آگهی ابالغ به خانم: کیمیا زراعتی
نظــر بــه اینکــه خانــم کیمیــا زراعتــی بــه اتهــام 
ایــراد ضــرب و جــرح عمــدی- توهیــن- تهدید 
ــی  ــم مؤمن ــم ۱- مری ــکایت  خان ــب ش حس
زنــد ۲- کیمیــا اصانــی فرزنــد ۱- علــی 
ــده  ــرا در پرون ــن دادس ــرف ای ــز از ط ۲- هرم
کاســه 9۵/3۰۱99/۱94 تحــت تعقیــب اســت 
ــودن  ــوم نب ــه واســطه معل ــه ب ــاغ احضاری و اب
محــل اقامــت او ممکــن نگردیــده اســت بدیــن 
ــن  ــون آیی ــاده ۱74 قان ــرای م ــیله در اج وس
دادرســی کیفــری مراتــب بــه نامبــرده ابــاغ تــا 
ظــرف یکمــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی در شــعبه 
اصفهــان  عمومــی  دادســرای  دادیــاری   ۲9
جهــت پاســخگویی بــه اتهــام خویــش حاضــر 
شــود، در صــورت عــدم حضــور پــس از یکمــاه 
از تاریــخ انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی معمــول 

ــد. خواهــد گردی
شماره: 8۲۰8/م الف

دادیــار شــعبه ۲9 دادســرای عمومــی و انقــاب 
اصفهان-

احمدی 

بازنشر بیانات اخالقی آیت هللا العظمی مظاهری درباره شب قدر

بهترین عبادت در شب های قدر
توبه از گناه است
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آگهی احضار متهم
محمدی   اله  رحمت  متهم  اینکه   به  نظر 
غیرموضوع  مال  فروش   اتهام  به  فرزندعبداله  
فرزندامیرقلی   شیروانی   کبری  خانم  شکایت 
ماده  اجرای  در  لذا  میباشند   المکان  مجهول 
یک  مراتب  دادرسی کیفری  آئین  قانون   344
درج  روزنامه های کثیراالنتشار  از  یکی  در  نوبت 
میگردد  ابالغ  نامبردگان   به  بدینوسیله  وآگهی 
جهت  آگهی   تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
دادیاری  شوم  درشعبه  خود  اتهام  به  رسیدگی 
از  انقالب فالورجان حاضرو  دادسرای عمومی و 
خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور یاعدم 
ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود این 
آگهی بمنزله ابالغ قانونی محسوب  و مبادرت به 

اتخاذ تصمیم خواهد شد
244/م الف

محمد حسین حیدری
وانقالب  عمومی  دادسرای  سوم  شعبه  دادیار 

فالورجان

اخطار اجرایی
نام  نام:عبدالحمید    : علیه  محکوم  مشخصات 
خانوادگی :اخالقی نام پدر- شغل :-    نشانی 
مشخصات  المکان   مجهول   : اقامت  محل 
:اسدی  نام خانوادگی  :مهدی   نام   : له  محکوم 
اجگردی نام پدر :-    شغل :-   نشانی محل 
اقامت :فالورجان –بهاران- محله اجگرد- کوچه 

مولوی 
محکوم به : 

 95/12/21 تاریخ  شماره832    رای  موجب  به 
شهرستان  اختالف  حل  شورای  ح   5 حوزه 
فالورجان شعبه  - دادگاه عمومی - که قطعیت 

یافته است . 
در  حضور  به   : به  است  محکوم  علیه  محکوم 
سندیکدستگاه  انتقال  و  رسمی  اسناد  دفترخانه 
سواری پژوپارس مدل 1383 به شماره انتظامی 
های  هزینه  انضمام  به   43 ایران   18 ی   931
صندوق  حق  در  عشر  نیم  پرداخت  و  دادرسی 

دادگستری .
ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
محکوم  استیفاء  و  اجرای حکم  معرفی کند که 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند ، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید .

شعبه پنجم حقوقی فالورجان    

اخطار اجرایی
نام  مجید    : نام   : علیه  محکوم  مشخصات 
خانوادگی : محمدی    نام پدر :-    شغل :-    
نشانی محل اقامت : مجهول المکان  مشخصات 
محکوم له : نام : شرکت ادمان صنعت جی  نام 
به مدیریت سید مسیح سنبلستان    : خانوادگی 
نام پدر :-  شغل : نشانی محل اقامت :  شهرک 

صنعتی اشترجان خ پنجم – پ217  
محکوم به : 

 95/12/7 تاریخ    1855 شماره  رای  موجب  به 
اختالف  حل  شورای  حقوقی  سوم  حوزه 
شهرستان فالورجان شعبه  - دادگاه عمومی - 

که قطعیت یافته است . 
مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم  علیه  محکوم 
وپرداخت  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  نه 
خسارات تاخیر وتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
لغایت زمان اجرای حکم وهزینه دادرسی درحق 
بابت هزینه  به  از محکوم  له ونیم عشر  محکوم 

عملیات اجرایی در حق صندوق دولت
ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
محکوم  استیفاء  و  اجرای حکم  معرفی کند که 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند ، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید .

شعبه سوم حقوقی فالورجان    

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت 
رسیدگی

نظر به اینکه آقای سید         موسوی به طرفیت 
سند  انتقال  خواسته  به  محمدیان  ناصر  آقای 
دوم  شعبه  اختالف  حل  شورای  به  که  تقدیم 
و  ثبت  به کالسه 368/95 ش2  ارجاع  حقوقی 
برای روز شنبه مورخ 96/04/24 ساعت 16:45 
مجهول  خوانده  و  تعیین گردیده  رسیدگی  وقت 
المکان معرفی نموده است. به تقاضای خواهان 
ق.آ.د.م   73 ماده  استناد  به  و  شورا  دستور  و 
از جراید کثیراالنتشار  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
دعوت  خوانده  از  و  شود  آگهی  و  درج  رسمی 
می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل 
اعالم  و  فالورجان  حقوقی  دوم  شعبه  اختالف 
ثانی  نسخه  دریافت  و  دقیق  آدرس  و  نشانی 
دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای 
حل اختالف شعبه دوم حقوقی فالورجان جهت 
این  صورت  این  غیر  در  شوید  حاضر  رسیدگی 

آگهی به منزله ابالغ می شود .
م/الف : 238

شورای حل اختالف شعبه دوم فالورجان 

آگهی احضار متهم
ب2   940622 کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
فرزند  محمدی  مرتضی  متهم  فالورجان 
نوروزعلی  فرزند  محمدی  2/رجبعلی  حسینعلی 
اتهام  به  نوروزعلی  فرزند  محمدی  3/عباس 

شرکت  و  عمدی  جرح  و  ضرب  در  مشارکت 
موضوع  جرح  به  منجر  جمعی  دسته  نزاع  در 
شکایت عباس محمدی فرزند صفرعلی و علی 
محمدی فرزند صفرعلی و غیره مجهول المکان 
اعالم گردیده است لذا دراجرای ماده 174 قانون 
دریکی  نوبت  یک  مراتب  دادرسی کیفری  آیین 
و  آگهی  و  درج  کثیراالنتشار  های  روزنامه  از 
بدینوسیله به نامبردگان ابالغ می گردد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی جهت 
بازپرسی  دوم  شعبه  در  خود  اتهام  به  رسیدگی 
دادسرای عمومی و انقالب فالورجان حاضر و از 
عدم  یا  حضور  عدم  درصورت  نمایند  دفاع  خود 
خود  وکیل  معرفی  عدم  و  دفاعیه  الیحه  ارسال 
آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به 

اتخاذ تصمیم خواهد شد . 
م/الف : 240

بازپرس دادسرای عمومی و انقالب فالورجان 

آگهی حصر وراثت
آقای اصغر ایاسه بشناسنامه شماره  5  باستناد 
شناسنامه  رونوشت  فوت  گواهی  و  شهادتنامه 
شورا  این  تقدیم    96/402 درخواستی   ، ورثه 
نموده چنین اشعار داشته است که شادروان اکبر 
 1396/03/13 تاریخ  در   486 بشناسنامه  ایاسه 
و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند  درگذشته 

از :
شناسنامه  شماره  اکبر  فرزند  ایاسه  1-محسن 

1100033270 نسبت با متوفی : فرزند
شناسنامه  شماره  اکبر  فرزند  ایاسه  2-علیرضا 

693 نسبت با متوفی : فرزند
شناسنامه  شماره  اکبر  فرزند  ایاسه  3-مهین 

596 نسبت با متوفی : فرزند
شناسنامه 5  شماره  اکبر  فرزند  ایاسه  4-اصغر 

نسبت با متوفی : فرزند
 6 شناسنامه  شماره  اکبر  فرزند  ایاسه  5-زهرا 

نسبت با متوفی : فرزند
6-فروغ ایاسه فرزند اکبر شماره شناسنامه 694 

نسبت با متوفی : فرزند
 7 شناسنامه  شماره  اکبر  فرزند  ایاسه  7-اکرم 

نسبت با متوفی : فرزند
8-اشرف ایاسه فرزند اکبر شماره شناسنامه 23 

نسبت با متوفی : فرزند
9-جمیله حیدری گاونانی فرزند قربانعلی شماره 

شناسنامه 31 نسبت با متوفی : همسر
را  مزبور  درخواست  قانونی  تشریفات  از  پس 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در 
خواهد  صادر  وراثت  حصر  اینصورت گواهی  غیر 

شد 
  دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
بشناسنامه  قهدریجانی  جعفرزاده  سعید  آقای 
فوت  و گواهی  باستناد شهادتنامه  شماره  77  
  96/400 درخواستی   ، ورثه  شناسنامه  رونوشت 
داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  تقدیم 
قهدریجانی   جعفرزاده  قاسم  شادروان  است که 
بشناسنامه 77 در تاریخ 1396/01/08 درگذشته 

و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند از :
قاسم  فرزند  قهدریجانی  جعفرزاده  1-ناصر 

شماره شناسنامه 100 نسبت با متوفی : فرزند
2-نادر جعفرزاده قهدریجانی فرزند قاسم شماره 

شناسنامه 285 نسبت با متوفی : فرزند
قاسم  فرزند  قهدریجانی  جعفرزاده  3-عبداله 

شماره شناسنامه 14 نسبت با متوفی : فرزند
قاسم  فرزند  قهدریجانی  جعفرزاده  4-سعید 

شماره شناسنامه 77 نسبت با متوفی : فرزند
قاسم  فرزند  قهدریجانی  جعفرزاده  5-اعظم 
شماره شناسنامه 488 نسبت با متوفی : فرزند

قاسم  فرزند  قهدریجانی  جعفرزاده  6-اکرم 
شماره شناسنامه 401 نسبت با متوفی : فرزند

شناسنامه  شماره  قهدریجانی  شیخی  7-طاهره 
53 نسبت با متوفی : همسر

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

شد 
 دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

دادنامه
دادنامه:  شماره      1568/95 پرونده:  کالسه 

9509976796101994   مورخ: 95/11/25
اختالف  مرجع رسیدگی: شعبه 32 شورای حل 

اصفهان
نشانی:  خواهان: محمد طغیانی خوراسگانی    
ناروند،  خوراسگان، محله  جی،  خیابان  اصفهان، 

کوچه شهید اصغرزاده، پالک 18
وکیل: علی شیرزاده     نشانی: اصفهان، نبش 

سه راه سیمین، طبقه سوم، داروخانه سالمت
نشانی:  رامشه      حاتمی  اکبر  خوانده: 

مجهول¬المکان
به شماره  خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک 

640332 به تاریخ 94/8/30
نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح آتی مبادرت به صدور رأی می-نماید.
»رأی قاضی شورا«

طغیانی  حمید  آقای  دعوی  خصوص  در 
خوراسگانی به طرفیت آقای اکبر حاتمی رامشه 
به خواسته مطالبه مبلغr 57/000/000 ریال )پنج 
فقره  یک  وجه  تومان(  هزار  هفتصد  و  میلیون 
به   94/8/30 مورخ   640332 شماره  به  چک 
مطلق خسارات  انضمام  به  بانک صادرات  عهده 
قانونی، با توجه محتویات پرونده و بقای اصول 
گواهی¬های  و صدور  خواهان  ید  در  مستندات 

بانک محال علیه که ظهور  عدم پرداخت توسط 
خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در 
این که خوانده علی  و  دارد.  آن  در مطالبه وجه 
و  ندارد  حضور  جلسه  در  نشر  قانونی  ابالغ  رغم 
محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه 
دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی 
دعوی  لذا  ننموده  ارائه  و  ابراز  خود  از  خواهان 
می¬رسد  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان 
تجارت  قانون  313و314  مواد  به  مستندا  که 
بر  حکم  ا.د.م  قانون  198و515و519و522  و 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 57/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 1/665/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق¬الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )94/8/30( تا تاریخ اجرای حکم 
رأی  می¬نماید.  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در 
ابالغ قابل  از  صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
روز پس   20 و ظرف  مرجع  همین  در  واخواهی 
عمومی  محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از 

حقوقی اصفهان می¬باشد.
شماره: 40318/ م الف

قاضی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب  خانه پالک 
شماره 272 فرعی از 38/114 واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام سعید 
شیرزادی فرزند احمد رضا    در جریان ثبت است 
به علت  عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
حدود  تحدید  نامبرده  تقاضای  طبق  بر   و  ثبت 
ملک  مرقوم  در روز پنجشنبه  مورخ 96/4/15   
خواهد  عمل  به  و  شروع  محل  در   9 ساعت 
مالکین  به کلیه  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد. 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر درمحل حضور یابند . اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک  مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به  دادخواست  تقدیم  با  بایستی  اداره  این  به 
مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  تاریخ انتشار : 
96/3/24شماره : 8645/م الف حیدری رییس 

منطقه ثبت اسناد غرب اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 
32/1200 بخش 14 ثبت اصفهان 

نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  
پالک شماره 32/1200 مجزی شده از پالک 32 
تکلیف   تعیین  قانون  موضوع  اجرای  در  اصلی 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
فرزند  بخش  نور  شهین  نام  به  ثبتی  پرونده  و 
تحدید  عملیات  و  است  ثبت  جریان  در  حسن 
حدود قانونی آن  به عمل نیامده است.  اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر  
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک  مرقوم  
 9 96/04/15   ساعت  مورخ  پنجشنبه   روز  در 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر درمحل حضور یابند 
ماده  مطابق  مجاورین  یا   مالکین  اعتراضات  و 
مجلس  صورت  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   20
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد .  تاریخ 
انتشار : 96/3/24شماره : 8790/م الف علیرضا 
حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم الهام مدیحیان به شناسنامه شماره10993 
این  از   308/96 به کالسه  دادخواست  شرح  به 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا 
چنین توضیح داده که شادروان احمد مدیحیان 
 96/3/1 تاریخ  در   1307 شناسنامه  شماره  به 
ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 – الهام 
مدیحیان فرزند احمد به ش ش 10993 ، 2 – 
علیرضا مدیحیان فرزند احمد به ش ش 3557 

فرزندان متوفی و الغیر . 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
می  آگهی  مرتبه  یک  و  نوبت  یک  در  را  مزبور 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
واال گواهی  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف 

صادر خواهد شد . 
قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان – 

فاطمه حسین پور 

اخطار اجرایی
اژیه  عشر  اثنی  محمود  له:  محکوم  مشخصات 
خیابان  صنعتی  منطقه  آباد  دولت  نشانی  به 
سناتور  سازی  کاشی  راست  سمت  بهارستان 
نشانی  به  سلمانی   مژگان   : علیهم  محکوم 

مجهول المکان
محکوم به : به موجب رأی شماره 205 به تاریخ 
اختالف  حل  شورای  برخوار  حوزه   95/05/27
برخوار محکوم علیه محکوم است به : پرداخت 
و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  هفتاد  مبلغ 
پرداخت یک میلیون و سی و پنج هزار ریال بابت 
تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  و  دادرسی  هزینه 
حکم  اجرای  تاریخ  تا   1394/03/03 تاریخ  از 
اعالمی  شاخص  اساس  بر  تورم  نرخ  مبنای  بر 
احکام  اجرای  توسط  مرکزی که  بانک  سوی  از 
مبلغ  عشر  نیم  پرداخت  و  شد  خواهد  محاسبه 

فوق بابت هزینه اجرا . 
ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف 

است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
محکوم  استیفاء  و  اجرای حکم  معرفی کند که 
قادر  و در صورتی که خود  باشد  آن میسر  از  به 
مهلت  ظرف  باید  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به 
مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.  
شهرستان  یک  شماره  مجتمع  دوم  شعبه  دفتر 

برخوار
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره 

5/37/250/م الف به تاریخ 96/03/21

اخطار اجرایی
اژیه  عشر  اثنی  محمود  له:  محکوم  مشخصات 
خیابان  صنعتی  منطقه  آباد  دولت  نشانی  به 
سناتور  سازی  کاشی  راست  سمت  بهارستان 
محکوم علیهم : محمد عمادی فرزند عبدالرسول  

به نشانی مجهول المکان
به   201 شماره  رأی  موجب  به   : به  محکوم 
حل  شورای  برخوار  حوزه   95/05/27 تاریخ 
 : به  است  علیه محکوم  برخوار محکوم  اختالف 
بابت  ریال  میلیون  پنج  و  هفتاد  مبلغ  پرداخت 
پنجاه  و  میلیون  یک  پرداخت  و  خواسته  اصل 
پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار 
 1393/09/24 تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
بر  تورم  نرخ  مبنای  بر  حکم  اجرای  تاریخ  تا 
مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  شاخص  اساس 
شد  خواهد  محاسبه  احکام  اجرای  توسط  که 
هزینه بابت  فوق  مبلغ  عشر  نیم  پرداخت   و 

 اجرا . 
ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
محکوم  استیفاء  و  اجرای حکم  معرفی کند که 
قادر  و در صورتی که خود  باشد  آن میسر  از  به 
مهلت  ظرف  باید  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به 
مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.  
شهرستان  یک  شماره  مجتمع  دوم  شعبه  دفتر 

برخوار
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره 

5/37/249/م الف به تاریخ 96/03/21

آگهی احضار متهم
فرزند  صادقی  حمیدرضا  آقای  اینکه  به  نظر 
خرم علی به اتهام جعل عنوان و امضاء و سوء 
چک  دسته  اخذ  و  شخصی  مدارک  از  استفاده 
این  از طرف  نامشروع  طریق  از  مال  تحصیل  و 
احضاریه  ابالغ  و  است  تعقیب  تحت  دادسرا 
اوممکن  اقامت  محل  نبودن  معلوم  بواسطه 
قانون   115 ماده  اجرای  در  بدینویله  نگردیده 
تا  ابالغ  نامبرده  به  آئین دادرسی کیفری مراتب 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول 
بازپرسی دادسرای عمومی و انتقالب شهرستان 
برخوار جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر 
از  ماه  یک  از  پس  عدم حضور  در صورت  شود 
تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

شد.
انقالب  و  دادسرای عمومی  بازپرسی  اول  شعبه 

برخوار 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره   

5/37/243/م الف به تاریخ 96/03/22

آگهی مزایده و فروش اموال غیر 
منقول

محکوم  صادره  اجرائیه  بموجب  اینکه  به  نظر 
محکوم  علی  محمد  فرزند  معینی  علیرضا  علیه 
است به پرداخت مهریه شامل 20 مثقال طالی 
آزادی قیمت  بهار  تمام  و 20 سکه  ساخته شده 
پرداخت  و  روز  نرخ  به  منزل مسکونی  دانگ   2
بابت هزینه دادرسی در حق  4/675/913 ریال 
حق  بابت  ریال   8110000 پرداخت  و  له  محکوم 
االجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده است 
و هیچگونه اموالی معرفی نکرده است که وکیل 
محکوم له آقای حسین صادقی یک باب منزل 
مسکونی به مساحت 216 متر واقع در دولت آباد 
کربکند کوی شهید آقا جانیان پالک 30 را جهت 
محترم  و کارشناس  اسن  معرفی کرده  فروش 
ارزیابی  ریال    870000000 مبلغ  به  دادگستری 
می  علیه  محکوم  تصرف  در  فعال  و  است  کرده 
باشد لذا جهت فروش منزل فوق  جلسه مزایده 
در  صبح   09:00 ساعت   96/05/02 تاریخ  در  ای 
دفتر اجرای احکام دادگستری  برخوار برگذار می 
مزایده  از  قبل  روز   5 میتوانند  طالبین  و   شود 
احکام  اجرای  دفتر  به  دستگاه  از  بازدید  جهت 
در  مزایده  جلسه  در  شرکت  جهت  و  مراجعه 
مورخه فوق مراجعه نماید فروخته می شود الزم 
به ذکر است خریدار می بایستی 10 در صد مبلغ 
به حساب سپرده  المجلس  فی  را  مزایده  مورد 

دادگستری واریز نماید.
حقوقی   دادگاه  دوم  شعبه  احکام  اجرای  مدیر 

برخوار
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره 

5/37/248/م الف به تاریخ 96/03/11

برگ اخطاریه
نام اخطار شونده : بهروز کیانی محمود آباد فرزند 
تاالر  محل  المکان   مجهول  نشانی  به  اله  بیت 
برخوار شهرستان  واقع در  اول   شهرداری شعبه 
برخوار وقت حضور 1396/06/19 ساعت 05:45 
مجید  آقای  دعوی  خصوص  در   : حضور  علت 
مقرر  وقت  در  شما  طرف  به  احمدی کتایونچه 

حاضر شوید.
شهرستان  یک   شماره  مجتمع  اول  دفترشعبه 

برخوار 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره   

5/37/246/م الف به تاریخ 96/03/08

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب  ساختمان  
پالک شماره 45/403  واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام ابوذر اقایی 
رحمانیان  و مرضیه  فرزند محمد  ابادی  حسین 
حسین ابادی فرزند جالل بالسویه     در جریان 
ثبت  متقاضی  حضور  عدم  علت   به  است  ثبت 
به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و بر  طبق تقاضای نامبرده 
شنبه   پنج  روز  در  مرقوم   ملک   حدود  تحدید 
و  شروع  محل  در   9 ساعت     96/4/15 مورخ 
آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد.  خواهد  عمل  به 
گردد  می  اخطار  مجاورین  و  مالکین  کلیه  به 
 . یابند  روز و ساعت مقرر درمحل حضور  در  که 
مطابق  امالک   صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات 
صورت  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
یک  ظرف  معترض  ثبت  معترضی  های  پرونده 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی 
به مراجع ذیصالح قضایی  با تقدیم دادخواست 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 

تسلیم نماید. 
تاریخ انتشار : 96/3/24

شماره : 8814/م الف 
حیدری رییس منطقه ثبت اسناد غرب اصفهان 

دادنامه 
دادنامه  شماره   1 ش  پرونده:1025/95  شماره 
شعبه   : کننده  رسیدگی  :181-96/03/07مرجع 

اول شورای حل اختالف نایین
حبیب  فرزند  علینقیان  علیرضا  آقای   : خواهان 
جنب  عرشیا  موبایل  امام  خیابان  نایین  ساکن 
استاد  مریم  :خانم  خوانده  نویدی  دکتر  مطب 

باشی فرزند عبدالرضا مجهول المکان 
دادرسی  هزینه  و  وجه چک  مطالبه  با  خواسته 
فوق  بخواسته  دادخواستی  خواهان  گردشکار 
از  پس  که  داشته  تقدیم  خوانده  بطرفیت  
ارجاع به این شورا و ثبت  بکالسه فوق و جری 

تشریفات فانونی
العاده حوزه بتصدی امضاء کننده  در وقت فوق 
زیر تشکیل  است و با توجه به محتویات پرونده  
پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم 

و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .
علیرضا  آقای  دعوی  خصوص  شورا(در  )رای 
علینقیان فرزند  حبیب بطرفیت آقای خانم مریم 
استاد باشی فرزند عبدالرضا به  خواسته مطالبه

چک  فقره  یک  موضوع  ریال   7/000/000 مبلغ 
مورخ   23997399 شماره  به  دعوی  مستند 

94/12/10عهده پست بانک شعبه 
نایین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی 
تصویر  ارائه  به  نظر  دادخواست  متن  شرح  به 

مصدق چک و اینکه چک در ید
و  دارد  خوانده  ذمه  اشتغال  بر  داللت  خواهان 
آن  اصالت  به  و  بوده  تعرض  هرگونه  از  مصون 

خدشه ای وارد نشده است و
خوانده در مقابل دعوی مطروحه دفاع و ایراد و 
تکذیبی به عمل نیاورده و دلیلی دائر بر پرداخت 

مورد دعوی و تحصیل 
برائت الذمه  از سوی ایشان ابراز نگردیده ، لذا 
شورا دعوی را ثابت تشخیص داده به استناد مواد 

310 قانون تجارت  و 198 و
519 و 522 قانون آئین  دادرسی در امور مدنی 
خوانده را به پرداخت مبلغ 7/000/000 ریال بابت 

اصل خواسته چک و هزینه
تاریخ  از  تأدیه  تأخیر  خسارت  و  دادرسی  های 
شاخص  طبق  حکم  اجرای  زمان  لغایت   چک 
بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید. 
رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ظرف  و  شعبه  همین  در  اخواهی  و  قابل  ابالغ 

مهلت 20 روز پس از انقضاء
مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم عمومی 

نایین می باشد .
شماره :121/م الف 

احمد قاسمی 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف نایین

آگهی فقدان سند
حاج  فرزند  شیرانی  ایران  خانم  اینکه  به  نظر 
کریم با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره 
5935مورخ 1396/2/11 دفترخانه 250 اصفهان، 
مدعی مفقود شدن سند مالکیت دو دانگ مشاع 
در  واقع   11/2294 شماره:  پالک  ششدانگ  از 
بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 114329 
تحت  امالک   628 جلد  دفتر   330 صفحه 
تسلیم گردیده  و  صادر   0540  55 چاپی  شماره 
مورخ   34139 شماره  انتقال  سند  موجب  به  و 
نامبرده  به  اصفهان   68 1395/11/29دفترخانه 
مالکیت  سند  که  داشته  اظهار  و  یافته  انتقال 
مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای 
لذا  است.  نموده  المثنی  مالکیت  سند  صدور 
دفترچه سند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط 
و مقتضی است چنانچه سند مالکیت مفقودی 
جهت انجام هرگونه معامله به آن دفترخانه ارائه 
را جهت  آن  و  انجام معامله خودداری  از  گردید 
اعمال مقررات به این اداره ارسال نمائید. انجام 
موکول  المثنی  مالکیت  سند  با  معامله  هرنوع 
مراتب  لذا  باشد.  می  اداره  این  از  استعالم  به 
 120 ماده  ذیل  اصالحی  یک  تبصره  استناد  به 
می  آگهی  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آیین 
انجام معامله نسبت  شود چنانچه کسی مدعی 
نزد خود  یا وجود سند مالکیت  به ملک مرقوم 
مدت  ظرف  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  میباشد 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
و  تسلیم  اداره  این  به  معامله  سند  یا  مالکیت 
اصل  و  مراتب صورتمجلس  تا  نماید  اخذ  رسید 
مسترد گردد  سند  ارائه کننده  به  مالکیت  سند 

اعتراضی  مقرر  مدت  ظرف  اگر  است  بدیهی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
به صدور سند  اقدام  نشود  ارائه  معامله  یا سند 

مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
شماره :8648/م الف 

علیرضا حیدری
رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

آگهی حصر وراثت 
خانم همدم سمانی به شناسنامه شماره 93 به 
شرح دادخواست به کالسه 74/96 از این شورا 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست 
به  بافرانی  پور  ربابه  شادروان  داده که  ضیح  تو 
1396/3/15در  تاریخ  در   25 شماره  شناسنامه 
رثه  و  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
1 - متقاضی : همدم سمائی )دختر(

خواست  در  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  را  مزبور 

اعتراضی دارد و یا و صیتنامه  از
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک  ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد .
شماره :124/م الف 

اختالف  حل  شورای  حقوقی  سوم  شعبه 
شهرستان نایین 

 آگهی مزایده اموال غیر منقول 
)اسناد رهنی(

 139603902004000021: آگهی  شماره 
پرونده  شماره   1396/3/10: آگهی  تاریخ 

139404002004000709:
بایگانی  شماره  به  اجرایی  پرونده  مزایده  آگهی 
کار  دفتر  باب  یک  دانگ  شش   940  1944  :
بشماره پالک 8721 فرعی از 15177 اصلی قطعه 
8 تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره 8452 
فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
طبقه  شمالی  سمت  در  واقع  مترمربع   62/35
دوم با قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات و 
مشترکات به آدرس : اصفهان خیابان فالطوری 
مجتمع   22 کوچه  نبش  محمدطاهر  خیابان 
سند  4 که  واحد   2 طبقه  باران  اداری  تجاری 
مالکیت آن در صفحه 108 دفتر 390 امالک ذیل 
شماره ثبت 68798 و با سند تکبرگی به شماره 
چاپی 653531 ب / 90 ثبت و صادر شده است 
با حدود : شمااًل دیواریست به طول 8/88 متر 
به فضای معبر شرقًا در دو قسمت که قسمت 
طول  به  دیواریست  اول  است  شمالی  آن  اول 
دیواریست  دوم  خیابان  فضای  به  متر   3/75
به فضای خیابان جنوبًا در پنج  به طول 3 متر 
شرقی  آن  چهارم  و  دوم  قسمتهای  قسمت که 
است اول دیواریست مشترک به طول 5/11 متر 
دوم  فرعی   8722 شماره   9 قطعه  کار  دفتر  به 
دیواریست مشترک بطول 1/40 متر به دفتر کار 
دیواریست  سوم  فرعی   8722 شماره   9 قطعه 
مشترک به طول 1/60 متر به دفتر کار قطعه 9 
شماره 8722 فرعی چهارم دیواریست مشترک 
بطول 75 سانتیمتر به دفتر کار قطعه 9 شماره 
بطول  مشترک  دیواریست  پنجم  فرعی   8722
 8722 شماره   9 قطعه  کار  دفتر  به  متر   1/54
آن  دوم  قسمت  قسمت که  سه  در  غربًا  فرعی 
جنوبی است اول درب و دیوار است بطول 3/05 
متر به راه پله و آسانسور مشاعی دوم دیواریست 
به طول 3/15 متر به راه پله و آسانسور مشاعی 
به  متر   4/31 بطول  است  دیوار  به  دیوار  سوم 
ملک مجاور شماره 24 ب فرعی حقوق ارتفاقی 
ملک : له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست 
به  فوق  پالک  رسمی  کارشناس  نظر  طبق  که 
و  به مساحت عرصه  کار  دفتر  باب  صورت یک 
اعیان 62/35 مترمربع با قدمت حدود 6 سال 
با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک می باشد 
و  آبدارخانه   ، هال   ، خواب  اطاق  یک  دارای 
عبارتست  واحد  باشد مشخصات  سرویس می 
آمیزی  رنگ  اطاق  بدنه  و  سرامیک  ها  کف  از 
و  سقفها کناف کاری  دیوارکوب  هال  دیوار  بدنه 
و  چوبی  داخلی  درهای  آمیزی  رنگ  حال  در 
با کف  ها  سرویس  آهنی  ها  پنجره  آلومینیم 
با  آشپزخانه  دیوارهای کاشی کاری  و  سرامیک 
فاقد کابینت  و  بدنه کاشی کاری  کف سرامیک 
در ورودی آپارتمان چوبی با حفاظ آهنی نرده راه 
پله آهنی و کف سنگی نمای بیرون آجر و سنگ 
و گاز مستقل  برق  انشعاب آب مشترک  دارای 
می باشد ملکی آقای مهدی پهلوان زاده که طبق 
تنظیمی   93/3/5  –  18196 شماره  رهنی  سند 
اصفهان   119 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه 
سپهساالر  خ  شعبه  رفاه کارگران  بانک  رهن  در 
اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانک ملک 
از ساعت 9  و  باشد  بیمه می  فاقد  وثیقه  مورد 
اداره  در  مورخ 96/4/14  روز چهارشنبه   12 الی 
خیابان  در  واقع  اصفهان  رسمی  اسناد  اجرای 
هشت بهشت شرقی چهارراه اول سمت چپ به 
مزایده گذارده می شود . مزایده از مبلغ پایه یک 
میلیارد و هشتصد و هشت میلیون ریال شروع 
قیمت  باالترین  به  باشد  خریدار  هرکس  به  و 
پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم 
یا حق اشتراک و مصرف در  و  انشعاب  از حق 
نیز  و  باشد  آنها  دارای  مزایده  مورد  صورتی که 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
محل  از  فوق  های  هزینه  بابت  پرداختی  وجوه 
ضمنًا  می گردد  مسترد  مزایده  برنده  به  مازاد 
این آگهی در یک نوبت در روزنامه کیمیای وطن 
منتشر  و  درج   96/3/24 مورخ  اصفهان  چاپ 
می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 

بعد موکول می گردد. توضیحًا 

جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده 
در  ایران  ملی  بانک  شده  تضمین  چک  طی 
بابت  اصفهان  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  وجه 
و  کتبی  تقاضای  همراه  به  فوق  کالسه  پرونده 
است.ضمنًا  الزامی  معتبر  شناسایی  کارت  ارائه 
پایان  تا  را  خرید  مبلغ  کل  باید  مزایده  برنده 
مخصوص  فیش  طی  روز  همان  اداری  وقت 
سپرده  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  حساب   در 

نماید./  
شماره :7764/م الف 

اسدی
رئیس ادارہ اجرای اسناد رسمی اصفهان

 

 آگهی ابالغ دادخواست وقت
 دادرسی به آقای 

خ   – قهدریجان  ساکن  مهدیان  فرشته  خانم 
تقی مهدیان   شریعتی – کوچه رضایت – منزل 
دادخواستی بخواسته طالق به طرفیت آقای روح 
اله قربانی قلعه میری تقدیم که  با ارجاع به این 
شعبه ثبت به کالسه 960183 برای روز96/5/10 
ساعت 10 صبح تعیین وقت شده است و چون 
لذا  است  اعالم گردیده  المکان  مجهول  خوانده 
دستور دادگاه در اجرای ماده 1023 و 1029 قانون 
مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  و  مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
محلی آگهی میشود تا خوانده )نامبرده فوق ( با 
اطالع از وقت رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل نسخه ثانی دادخواست 
روز مقرر جهت  برای  و  دریافت  نیز  را  و ضمائم 
منزله  به  آگهی  این  اال  و  گردد  حاضر  رسیدگی 

ابالغ تلقی می شود. 
شماره :239/م الف 

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده فالورجان

اخطار اجرایی
 -2 مرضیه   -1 نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
 -2 زمانی  اشعاری   -1 خانوادگی:  نام  مهدی  
مجهول  اقامت:   محل  نشانی  زمانی  اشعاری 
نام  نام:عباس   له:  محکوم  مشخصات  المکان 
اقامت:خیابان  محل  نشانی  خانوادگی:بینا  
عبدالرزاق،جنب بانک سپه،طبقه فوقانی مجتمع 

اقتصاد مؤسسه راه صادق،پالک 30
محکوم به:

تاریخ95/7/4حوزه  شماره648  رای  موجب  به 
اصفهان که  شهرستان  اختالف  حل  شورای   29
است  علیه محکوم  است.محکوم  یافته  قطعیت 

به:
پرداخت  به  است  محکوم  اول  ردیف  خوانده 
خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  ده  مبلغ 
سررسید  ازتاریخ  تأدیه  تأخیر  خسارت  پرداخت 
اساس شاخص  بر  اجرای حکم  پایان   تا  چک 
خواندگان  تضامنی  محکومیت  و  مرکزی  بانک 
اصل  بابت  ریال  میلیون  مبلغ چهل  پرداخت  به 
تقدیم  تاریخ  از  تأدیه  تأخیر  و خسارت  خواسته 
دادخواست 95/4/8 و پرداخت مبلغ هفتصد و 
هشتاد و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی در حق خواهان و  نیم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
مکلف  علیه  محکوم  ابالغ شد،  علیه  محکوم  به 
است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
استیفاء  و  اجرای حکم  مالی معرفی کند که  یا 
صورتی که  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم 
باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.
شماره:8227/م الف

دو  شورای حل  دفتر شعبه29 مجتمع شماره   
اختالف شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه دلشاد به شناسنامه شماره 43556 
این  از   300/96 به کالسه  دادخواست  شرح  به 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا 
چنین توضیح داده که شادروان شکراله دلشاد به 
شماره شناسنامه 661 در تاریخ 96/3/1 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1 – زهرا دباغ فرزند 
محمد به ش ش 85 همسر ، 2 – مریم دلشاد 
فرزند شکراله به ش ش 46366 ، 3 – فاطمه 
دلشاد فرزند شکراله به ش ش 43556 ، 4 – 
محمدرضا دلشاد فرزند شکراله به ش ش 559 

فرزندان متوفی و الغیر 
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
و یــا وصیتنامــه از متوفــی / متوفیــه نــزد او 
ــاه  ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری باش
بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شــد . 
قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان – 

فاطمه حسین پور

اعالم مفقودی 

گواهینامــه صالحیــت پیمانــکاری 
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توپ و تور
شاگردان الکساندر نوری در تهران

12 شهریور، پرسپولیس - وردربرمن
تیم هــای  دوســتانه  دیــدار  بــرای  اولیــه  توافقــات 
پرســپولیس و وردربرمــن انجــام شــده و در صــورت مهیــا 
بــودن شــرایط، بــازی در شــهریورماه برگــزار خواهــد شــد. 
الکســاندر نــوری، ســرمربی موفــق تیــم وردربرمــن، بــرای 
مشــاهده بــازی ایــران - ازبکســتان بــه تهــران ســفر و از 
نزدیــک ایــن بــازی را تماشــا کــرد. صحبت هایــی بــا ایــن 
ــا پرســپولیس انجــام  ــدار دوســتانه ب ــرای دی ســرمربی ب
ــم  ــا تی ــت ت ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــات اولی ــده و توافق ش
ــگ  ــان لی ــر قهرم ــد و براب ــفر کن ــران س ــه ای ــن ب وردربرم
ــه  ــی ک ــرود. در صورت ــدان ب ــه می ــپولیس ب ــران، پرس ای
ــدار روز 12 شــهریور  ــن دی ــا شــود، ای تمامــی شــرایط مهی

ــد.  ــد ش ــزار خواه برگ
ــروف در  ــان مع ــدام بازیکن ــد ک ــد و دی ــر مان ــد منتظ بای
لیســت الکســاندر نــوری حضــور خواهنــد داشــت و 
ــی در  ــی ایران ــرد. حضــور مرب ــد ک ــران ســفر خواهن ــه ای ب
ــی  ــان و حت ــرای بازیکن ــی ب ــت خوب ــگا فرص ــدس لی بون
تیم هــای ایرانــی اســت کــه بتواننــد از وجــود او اســتفاده 
کننــد و شــاید در فصــل بعــد بونــدس لیــگا یــک بازیکــن 
ایرانــی بــا پیراهــن وردربرمــن بــه میــدان بــرود. ورزش 3

 مرتضی تبریزی قراردادش را 
با ذوب آهن تمدید کرد

بازیکــن تیــم فوتبــال ذوب آهــن اصفهــان قــرارداد خــود را 
بــا ایــن تیــم تمدیــد کــرد. 

مرتضــی تبریــزی بازیکــن فصــل پیــش ذوب آهن قــرارداد 
ــد  ــه مــدت دو فصــل دیگــر تمدی ــم ب ــن تی ــا ای خــود را ب
کــرد. تبریــزی کــه بــا درخشــش در فصــل شــانزدهم لیــگ 
برتــر بــا چنــد پیشــنهاد از تیم هــای لیــگ برتــری مواجــه 
ــم  ــن تی ــه ای ــی ب ــر قلعه نوی ــدن امی ــا آم ــود، ب ــده ب ش

ترجیــح داد ذوب آهــن را تــرک نکنــد. ایســنا

نا امیدی سپاهان از جذب جپارف
مهــدی اخــوان، سرپرســت ســپاهان، بــا بیــان اینکــه بــرای 
ــه  ــان منتظــر بازگشــت کرانچــار ب جــذب برخــی از بازیکن
ایــران بودیــم، بیــان کــرد: مســائلی هســت کــه ابتــدا بایــد 
نظــر کرانچــار را دربــاره اش بدانیــم. بــه هــر حــال در فصــل 
نقــل و انتقــاالت و جــذب برخــی از بازیکنــان بــه مســائلی 
برخوردیــم و نظــر ســرمربی بــرای مــا مهــم بــود؛ بــه همین 

دلیــل تــا بازگشــت کرانچــار صبــر کردیــم. 
سرپرســت ســپاهان در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
بــا جپــارف در ایــران مذاکــره ای داشــته اند یــا نــه، گفــت: 
 هیــچ یــک از اعضــای باشــگاه، او را در ایــران ندیدنــد 
و تماســی هــم نگرفتیــم. بــا وضعیتــی کــه بــه وجــود آمده 

بعیــد می دانــم او در ســپاهان بــازی کنــد. 
وی همچنیــن بــه بی اطالعــی از وضعیــت حاج صفــی 
ــه  ــی داد ک ــا اطــالع م ــه م ــد ب ــت: او بای ــرد و گف اشــاره ک
می خواهــد در ایــران بــازی کنــد یــا نــه؛ امــا هنــوز تماســی 
ــی در  ــاب اول حاج صف ــت. انتخ ــه اس ــگاه نگرفت ــا باش ب
ــوز از  ــال هن ــن ح ــا ای ــران، باشــگاه ســپاهان اســت. ب ای

ــم. ایرنــا ــر نداری ــش خب وضعیت

کوتاه اخبار 
احسان حدادی راهی بالروس شد

احســان حــدادی، رکــورددار پرتــاب دیســک ایــران 
و آســیا سه شــنبه 23 خردادمــاه بــا هــدف برپایــی 
یــک دوره اردوی آماده ســازی جهــت حضــور در 
ــی آســیا  ــن دوره مســابقات قهرمان بیســت و دومی
تهــران را بــه مقصــد مینســک بــالروس تــرک کــرد. 
حــدادی در این بــاره اظهــار داشــت: بــا کمــک 
فدراســیون ایــن مرحلــه از اردو را بــا دیمیتــری 
ــور  ــرد. حض ــم ک ــپری خواه ــی س ــین توکل و حس
توکلــی بــه عنــوان مربــی بدنســاز و همچنیــن 
ــزایی  ــک بس ــاژور کم ــوان ماس ــه عن ــری ب دیمیت
ــدوارم  ــرد و امی ــد ک ــن خواه ــازی م ــرای آماده س ب
حاصــل ایــن آماده ســازی، کســب یــک نتیجــه 
خــوب در هندوســتان باشــد. حــدادی درخصــوص 
ــکر  ــدا را ش ــزود: خ ــت اف ــد مصدومی ــی از بن رهای
بــه کمــک کمیتــه پزشــکی فدراســیون و فدراســیون 
ــی  ــه خوب ــی ب ــات درمان ــی، اقدام ــکی ورزش پزش
صــورت گرفــت و پــس از عمــل جراحــی ام بــه 
ــل از نواحــی آســیب دیده رســیده ام و  ســالمت کام

ــر ــدارم. مه ــی ن ــکل خاص مش

 اعزام ملی پوشان جودو 
به گرند پری چین

ــه  ــن مرحل ــران در پنجمی ــودوی ای ــان ج ملی پوش
ــد پــری ســال 2017 در چیــن روی  رقابت هــای گرن
ــد. جوجیتســو و کــوراش، پنجمیــن  تاتامــی می رون
ــال  ــری در س ــد پ ــودو گرن ــای ج ــه رقابت ه مرحل
ــا 11 تیــر مــاه  2017 در شــرایطی طــی روزهــای 9 ت
در شــهر هوهــات کشــور چیــن برگــزار می شــود 
کــه بــا صالحدیــد کادر فنــی شــش جــودوکار 
کشــورمان در بخــش مــردان در ایــن رقابت هــا 
ــزارش  ــن گ ــاس ای ــر اس ــد. ب ــدان می رون ــه می ب
60 کیلوگــرم  منهــای  وزن  در  رشــنونژاد  محمــد 
ــور در  ــدی فتحی پ ــو و مه ــدی بریمانل ــد محم محم
ــی در وزن  ــعید مالی ــرم، س ــای 73 کیلوگ وزن منه
ــای  ــوری در وزن منه ــد ن ــای 81 کیلوگــرم، وحی منه
90 کیلوگــرم 5، ملی پوشــان کشــورمان در پنجمیــن 

ــتند.  ــال 2017 هس ــری س ــد پ گرن
 100 منهــای  وزن  در  صفویــه  رامیــن  همچنیــن 
ــه کتــف  ــه واســطه جراحــی از ناحی ــه ب کیلوگــرم ک
اســت  چنــدی  و  بــوده  دور  میادیــن  از  مدتــی 
تمرینــات خــود را از ســر گرفتــه بــا تشــخیص کادر 
فنــی و بهبــود آســیب دیدگی در ایــن رقابت هــا 
روی تاتامــی خواهــد رفــت. تاکنــون کــه 17 روز بــه 
ــودوکار  ــده 241 ج ــی مان ــا باق ــن رقابت ه ــاز ای آغ
ــش  ــر در بخ ــردان و 111 نف ــش م ــر در بخ )130 نف
زنــان( از 29 کشــور بــرای حضــور در ایــن رقابت هــا 

جــودو فدراســیون  کرده انــد.  ثبت نــام 

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

ــه جــام جهانــی عــزم ملــی می طلبیــد  رفتــن ب
دوشنبه شــب  در  ایــران  یوزپلنگ هــای  کــه 
هــزار  ده هــا  چشــمان  مقابــل  خــرداد   22
ــگاه آزادی  ــر در ورزش ــتاق حاض ــاگر مش تماش
تهــران و میلیون هــا بیننــده ای کــه از طریــق 
بــازی  تماشــاگر  تلویزیونــی  گیرنده هــای 
ازبک هــای آبی پــوش و سفیدپوشــان ایــران 
بودنــد، بــه خوبــی توانســتند بــا بــه نمایــش در 
ــا برتــری  ــال ایرانــی عــزم ملــی را ب آوردن فوتب
2 بــر 0 برابــر ازبکســتان بــه اثبــات رســانند. بــه 
ــی روش،  ــوس ک ــرد کارل ــالش و عملک ــن ت یقی
اخیــر  ســال های  در  پرتغالــی،  ســرمربی 

ــت.  ــوده اس ــذار ب تأثیرگ
ایــران  بــرای رشــد و پیشــرفت فوتبــال   او 
ــی  ــام جهان ــه ج ــود ب ــردن راه صع ــوار ک و هم
 عــالوه بــر بهــره بــردن از بازیکنــان بــزرگ 
جوان هــا  بــه  دادن  میــدان  و  مســتعد   و 
ابزارهــای  و  موجــود  ظرفیت هــای  تمــام  از 
موفقیت هــای  بــه  رســیدن  بــرای  قانونــی 
هرچــه بیشــتر بــا تیــم ملــی اســتفاده کــرد و به 
ــه حاصــل  ــت ک ــج ارزشــمندی دســت یاف نتای
آن در نهایــت صعــود تیــم ملــی کشــورمان 
 بــه مســابقات جــام جهانــی 2018 روســیه 

است.

 نیمه اول
تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان در ســاعت 21:15 
حســاس ترین  از  یکــی  در  دوشنبه شــب 
دیدارهــای خــود در مرحلــه انتخابــی جــام 
جهانــی 2018 روســیه در ورزشــگاه آزادی تهــران 
بــه مصــاف تیــم ملــی ازبکســتان رفــت تــا بــا 
کســب 3 امتیــاز ایــن دیــدار، بــرای دومیــن بــار 
متوالــی بــه عنــوان ســومین تیــم صعودکننــده 
ــای  ــد از تیم ه ــی بع ــه مســابقات جــام جهان ب

ــد. ــل دســت یاب ــان( و برزی روســیه )میزب

ــت  ــازی رف ــه درب ــران ک ــال ای ــی فوتب ــم مل  تی
ــق  ــکند موف ــال 95( در تاش ــاه س ــود )مهرم خ
ــک  ــا ی ــتان را ب ــی ازبکس ــم مل ــود تی ــده ب ش
ــدر  ــاز در ص ــا 18 امتی ــد و ب ــت ده گل شکس

جــدول گــروه )A( قــرار بگیــرد، در شــبی 
ــه  ــزار تماشــاگر مشــتاق ک ــش از 75 ه ــه بی ک
ــور  ــلندی ش ــویق ایس ــاص و تش ــم خ ــا نظ ب
و هیجــان زیــادی بــه مســابقه داده بودنــد 
بــا بــازی توفانــی مالکیــت تــوپ و میــدان 
را در اختیــار گرفــت و بی آنکــه دســت بــه 
بــازی احساســی بزنــد، بــازی متعادلــی را 
بــه نمایــش گذاشــت و در یــک موقعیــت 
اســتثنایی بــا اســتفاده از اشــتباه مدافعــان 
ــایدگیری  ــه آفس ــود را در تل ــه خ ــتانی ک ازبکس
اســیر کردنــد، ســردار آزمــون پــا بــه تــوپ شــد 
پیــش رفــت  ازبک هــا  تــا دهانــه دروازه   و 
ــوف را  ــط الکســاندر لوبان ــه فق و در شــرایطی ک
ــان  ــای دروازه ب ــن دو پ ــش رو داشــت، از بی پی
جســور و چــاالک ازبکســتان تــوپ را بــه کنــج 
ــران را در  ــتاد و گل اول ای ــا فرس دروازه ازبک ه
ــام خــود ثبــت کــرد. نیمــه  ــه ن دقیقــه )23( ب
اول علی رغــم تــالش شــاگردان بابایــان بــا 
همیــن نتیجــه 1 بــر 0 بــه ســود ایــران بــه پایــان 

رســید.
 نیمه دوم

 48 دقیقــه  در  و  دوم  نیمــه  شــروع   بــا 
ــا  ــازی تهاجمــی مهاجمــان مــا باعــث شــد ت ب
طارمــی  مهــدی  روی  ازبکســتان  مدافعــان 
در  امــا  شــوند؛  پنالتــی  خطــای  مرتکــب 
شــرایطی کــه داور وســط اعتقــادی بــه پنالتــی 

ــود  ــک داور اول خ ــخیص کم ــه تش ــت، ب نداش
ــود  ــه س ــی ب ــالم پنالت ــت و اع ــرام گذاش احت
ایــران کــرد کــه مســعود شــجاعی، کاپیتــان تیــم 
ملــی کشــورمان، مأمــور زدن ایــن پنالتــی شــد. 
وی بــا ضربــه ای ســنگین توپ را از بــاالی دروازه 
ــی  ــت طالی ــن فرص ــا ای ــتاد ت ــرون فرس ــه بی ب
ــه  ــی ای ک ــرود؛ پنالت ــت ب ــرای گل دوم از دس ب
می توانســت خیــال ایــران را راحت تــر کنــد. 
در ادامــه عــادل احمــد اف، کاپیتــان تیــم 
ــدال  ــدراف، عب ــمائیل اف، حی ــتان، ایس ازبکس
ــر دری  ــه ه ــادوف ب ــور اخم ــوف و ش ــی ک خول
ــدا  ــران پی ــه دروازه ای ــی ب ــاید راه ــا ش ــد ت زدن
کننــد؛ امــا هــر بــار بــا دفــاع خــوب و منطقــی 
ــار نیــز  یــاران مــا مواجــه بودنــد. البتــه چنــد ب
توپ هــای  ارســال  و  دروازه  روی  بــا ســانتر 
عمقــی، دروازه ایــران را بــه خطــر انداختنــد کــه 
علیرضــا بیرانونــد بــا خــروج به موقــع و چــاالک 

توپ هــا را در اختیــار گرفــت.
ســرانجام پــاس زیبــای ســردار آزمــون و فــرار 

ــوپ وارد  ــه ت ــا ب ــه پ ــی ک ــدی طارم ــی مه عال
محوطــه شــده بــود، شــیرازه خــط دفاعــی 
ــای  ــوت روپ ــت و ش ــم ریخ ــه ه ــا را ب ازبک ه
ــران  ــه 87، گل دوم ای ــی در دقیق ــت طارم راس
را بــه ثبــت رســاند و مایــه خوشــحالی کادر 
ــوس  ــژه کارل ــه وی ــد، ب ــاگران ش ــی و تماش فن
ــت از  ــحالی دس ــرط خوش ــه از ف ــی روش ک ک
پــا نمی شــناخت و حرکاتــش بســیار تماشــایی 

ــود.  ب
شــایان ذکــر اینکــه دو بــازی بعــدی ایــران جنبه 
تشــریفاتی و تدارکاتــی دارد و ایــران بــا همیــن 
ــی 2018  ــام جهان ــابقات ج ــه مس ــاز ب 21 امتی
ــن  ــی افتخارآفری ــرد. راهیاب ــدا ک ــیه راه پی روس
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــال جمه ــی فوتب ــم مل تی
ــوم  ــه عم ــیه را ب ــی 2018 روس ــام جهان ــه ج ب
می گوئیــم  تبریــک  ایــران  شــریف   مــردم 
ــی  ــام جهان ــای ج ــم در رقابت ه و آرزو می کنی
جــوان  فوتبالیســت های  شایســتگی های 

ــد. ــات برس ــه اثب ــورمان ب کش

پیش به سوی روسیه

یوزپلنگ های ایران، جهانی شدند

رقابت هــای شمشــیربازی قهرمانــی آســیا 25 تــا 30 خردادمــاه 
در هنگ کنــگ برگــزار می شــود و تیــم ملــی شمشــیربازی 
بانــوان ایــران در ســه اســلحه ســابر، فلــوره و اپــه حضــور 
خواهــد داشــت. شــهناز کــرود، نایب رئیــس شمشــیربازی 
بانــوان، دربــاره شــرایط برگــزاری اردوهــای تیم هــای ملــی 
شمشــیربازی بانــوان بیــان کــرد: تیــم ملــی اســلحه ســابر پیــش 
از رقابت هــای جایــزه بــزرگ مســکو یــک اردوی مشــترِک پنــج 
روزه را بــا قهرمانــان روس در مســکو برگــزار کــرد. بالفاصلــه پــس 
ــم  ــای تی ــه اردوه ــن مرحل ــز، چهارمی ــکو نی ــت از مس از بازگش
ملــی شمشــیربازی برگــزار شــد کــه متصــل بــه اعــزام قهرمانــی 
ــه ایــن ســؤال کــه  ــود. کــرود در پاســخ ب آســیای هنگ کنــگ ب
آیــا دلیــل خاصــی وجــود دارد کــه اعــزام ملی پوشــان ســابر از دو 
اســلحه دیگــر بیشــتر اســت، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه رنکینــگ 

ســال گذشــته ملی پوشــان در آســیا، سابریســت ها در رده هفتــم 
قــرار دارنــد و دو اســلحه اپــه و فلــوره در جایــگاه دهــم حضــور 

ــر اســت. ــگاه ملی پوشــان ســابر بهت ــه جای ــد ک دارن
 وی دربــاره ســرمربی تیــم ملــی بانــوان شمشــیرباز اظهــار کــرد: 
پیمــان فخــری بــه عنــوان ســرمربی تیــم بانــوان فعالیــت دارد. 
ــا  ــال جــذب مربــی خارجــی هســتیم ت ــه دنب در حــال حاضــر ب
بتوانیــم ســطح فنــی ملی پوشــان را ارتقــا بخشــیم. تــا بــه امــروز 
هــر آنچــه حاصــل دســترنج ملی پوشــان ایرانــی اســت حاصــل 
ــران  ــی در ای ــی خارج ــچ مرب ــت و هی ــی اس ــان داخل کار مربی
ــدک  ــیار ان ــی زن بس ــان خارج ــداد مربی ــته. تع ــت نداش فعالی
اســت و بــا توجــه بــه شــرایط خاصــی کــه دارنــد، ســخت جــذب 
می شــوند. فدراســیون در حــال پیگیــری اســت و باقــرزاده نیــز 

ــت. ایســنا ــام داده اس ــای الزم را انج هماهنگی ه

ــا دو  ــران، ب ــال ای ــی فوتب ــوس کــی روش، ســرمربی تیــم مل کارل
صعــود بــه جــام جهانــی درآمــد چشــمگیری را نصیــب فوتبــال 
ــرای  ــا ب ــال، فیف ــی فوتب ــیون جهان ــت. فدراس ــرده اس ــران ک ای
 10 پاداشــی  مرحلــه  گروهــی،  در  حاضــر  تیم هــای  تمامــی 
میلیــون دالری در نظــر گرفتــه اســت. صعــود از مرحلــه  گروهــی 
ــب  ــد جال ــیون درآم ــرای فدراس ــز ب ــی نی ــام جهان ــابقات ج مس
ــا، 16 تیمــی کــه مجــوز  ــا اعــالم فیف توجهــی خواهــد داشــت. ب
صعــود از مرحلــه  گروهــی را کســب کننــد، بــا افزایــش 3 میلیــون 
دالی نســبت بــه دوره  قبلــی، پــاداش 12 میلیــون دالری معــادل 
45 میلیــارد تومــان دریافــت خواهنــد کــرد. درآمــد چشــمگیری 
کــه نشــان می دهــد ســرمایه گذاری در فوتبــال و تیــم ملــی 
می توانــد اهمیــت زیــادی داشــته باشــد و البتــه بازگشــت 
ســرمایه در ایــن رشــته  ورزشــی، دور از دســترس نیســت. فیفــا 

بــرای تمامــی تیم هــای حاضــر در جــام جهانــی کمــک 2 میلیــون 
دالری معــادل 7 میلیــارد تومــان در نظــر گرفتــه تــا تیم هــا بــرای 
حضــور در مســابقات جــام جهانــی، آمــاده شــوند. ایــن رقــم در 
جــام جهانــی گذشــته، 1.5 میلیــون دالر بــود کــه در ایــن دوره، 500 
هــزار دالر افزایــش داشــته اســت. بــه ایــن ترتیــب دو صعــود تیــم 
ملــی بــه جــام جهانــی بــا کارلــوس کــی روش بــرای فدراســیون 
فوتبــال، درآمــدی نزدیــک بــه 82 میلیــارد تومــان داشــته اســت. 
البتــه بــه ایــن عــدد بایــد ســهم باشــگاه هایی را کــه در تیــم ملــی 
نماینــده دارنــد نیــز، اضافــه کــرد. در جــام جهانــی 2014 برزیــل 
فیفــا بودجــه ای 70 میلیــون دالری بــرای ایــن موضــوع اختصاص 
ــی را  ــام جهان ــن ج ــرای ای ــود ب ــه  خ ــوز بودج ــا هن ــود، ام داده ب
ــن  ــی از ای ــگاه های ایران ــد باش ــوز درآم ــا هن ــرده ت ــخص نک مش

درآمــد مشــخص نشــود. نــود

،،
در  کشــورمان  فوتبــال  ملــی  تیــم 
ســاعت 21:15 دوشنبه شــب در یکی 
از حســاس ترین دیدارهــای خــود در 
مرحلــه انتخابــی جــام جهانــی 2018 
روســیه در ورزشــگاه آزادی تهــران بــه 
ــی ازبکســتان رفــت ــم مل مصــاف تی

نایب رئیس شمشیربازی بانوان:

به دنبال جذب مربی خارجی هستیم
سرمایه گذاری ایران جواب داد

درآمد 82 میلیاردی کی روش برای فوتبال ایران

ورزش

آگهی ابالغ به خانم: انسیه 
زراعتی

نظــر بــه اینکــه خانــم انســیه زراعتــی بــه 
ــب  ــدی حس ــرح عم ــرب و ج ــراد ض ــام ای اته
ــد 2-  ــی زن ــم مؤمن ــم 1- مری ــکایت  خان ش
کیمیــا اصالنــی فرزنــد 1- علــی 2- هرمــز 
از طــرف ایــن دادســرا در پرونــده کالســه 
95/30199/194 تحــت تعقیــب اســت و ابــالغ 
ــل  ــودن مح ــوم نب ــطه معل ــه واس ــه ب احضاری
اقامــت او ممکــن نگردیــده اســت بدیــن 
ــن  ــون آیی ــاده 174 قان ــرای م ــیله در اج وس
دادرســی کیفــری مراتــب بــه نامبــرده ابــالغ تــا 
ظــرف یکمــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی در شــعبه 
اصفهــان  عمومــی  دادســرای  دادیــاری   29
جهــت پاســخگویی بــه اتهــام خویــش حاضــر 
شــود، در صــورت عــدم حضــور پــس از یکمــاه 
از تاریــخ انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی معمــول 

ــف ــماره: 8207/م ال ــد گردید.ش خواه
دادیــار شــعبه 29 دادســرای عمومــی و انقــالب 

اصفهان--احمدی 

رونوشت آگهی حصروراثت
ــنامه  ــب زاده  دارای شناس ــدی حبی ــای مه آق
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   1491 شــماره 
ــورا در  ــن ش ــعبه 54 از ای ــه 228/96 ش کالس
خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنین 
ــب  ــا حبی ــادروان علیرض ــه ش ــح داده ک توضی
زاده    بشناســنامه 173 در تاریــخ 96/1/24   
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــی خــود ب ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــر و یــک همســر  ــار پســر و یــک دخت ــه چه ب

ــادر  ــک م و ی
 1- مهــدی حبیــب زاده بــه شــماره شناســنامه 
ــد   2- ســعید  ــی فرزن ــا متوف 1491 نســبت ب
حبیــب زاده بــه شــماره شناســنامه 11407 
نســبت بــا متوفــی فرزنــد  3- مرتضــی حبیب 
ــا  ــبت ب ــنامه 2018 نس ــماره شناس ــه ش زاده ب
متوفــی فرزنــد   4- محمد هــادی حبیــب 
ــنامه 174-085240-0  ــماره شناس ــه ش زاده ب
نســبت بــا متوفــی فرزنــد   5- فائــزه حبیــب 
ــا  ــبت ب ــنامه 2906 نس ــماره شناس ــه ش زاده ب
متوفــی فرزنــد   6- مهیــن علــوی شوشــتری 
ــی  ــا متوف شــماره شناســنامه 4217 نســبت ب
همســر  7- ســاره ســلطان چربــی کلــه دار بــه 
ــی  ــا متوف ــبت ب ــنامه 2156 نس ــماره شناس ش
مــادر   اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــوررا در یــک نوبــت آگهــی 
ــا  ــی دارد ی ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای م
ــخ  ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف وصیتنام
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد  دادگاه تقدی

شــد. 
شماره : 8818/م الف

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه54 ش ــس ش  رئی
ــان اصفه

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای علیرضــا رمضانــی پــور  دارای شناســنامه 
ــه کالســه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره 70 ب
270/96 ش/ 54 از ایــن شــورا در خواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
ــی  ــم رمضان ــادروان کری ــه ش ــح داده ک توضی
پــور    بشناســنامه 14436 در تاریــخ 91/12/18   
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 

ــر  ــک همس ــر و ی ــار پســر و دو دخت ــه چه ب
شــماره  بــه  پــور   رمضانــی  مرتضــی   -1  
ــا متوفــی  شناســنامه 1288687176 نســبت ب
فرزنــد   2- مصطفــی رمضانــی پــور  بــه 
شــماره شناســنامه 17782 نســبت بــا متوفــی 
فرزنــد  3- علیرضــا رمضانــی پــور  بــه شــماره 
ــا متوفــی فرزنــد   4-  شناســنامه 70نســبت ب
غالمرضــا رمضانــی پــور  بــه شــماره شناســنامه 
ــت  ــد   5- عف ــی فرزن ــا متوف ــبت ب 467 نس
رمضانــی پــور  بــه شــماره شناســنامه 9 نســبت 
ــور   ــی پ ــزت رمضان ــد   6- ع ــی فرزن ــا متوف ب
شــماره شناســنامه 49 نســبت بــا متوفــی 
ــد  7- فاطمــه صغــرا رســتم دســتجردی  فرزن
بــه شــماره شناســنامه 13486 نســبت بــا 
متوفــی همســر و الغیــر اینــک بــا انجــام 
ــوررا در  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
ــی  ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ی
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 
ــی ظــرف  ــخ نشــر نخســتین آگه باشــد از تاری
ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ی
ــف ــماره : 8817/م ال ــد. ش ــد ش ــادر خواه ص
 رئیــس شــعبه54 شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای هوشــنگ احســان پــور  دارای شناســنامه 
شــماره 758 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
279/96 ح  54 از ایــن شــورا در خواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان عــذرا دهقــان حســین 
ــخ 96/3/3   ــنامه 399 در تاری ــادی   بشناس آب
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 

ــه پنــج  پســر و دو دختــر  ب
شــماره  بــه  پــور   احســان  عباســعلی   -1  
شناســنامه 17 نســبت بــا متوفــی فرزنــد   2- 
هوشــنگ احســان پــور  بــه شــماره شناســنامه 
ــد  3- حســین  ــا متوفــی فرزن 758 نســبت ب
احســان پــور  بــه شــماره شناســنامه 414 
نســبت بــا متوفــی فرزند   4- حســن احســان 
ــا  ــبت ب ــنامه 641 نس ــماره شناس ــه ش ــور  ب پ
متوفــی فرزنــد  5- علــی اصغــر احســان پــور 
بــه شــماره شناســنامه 719 نســبت بــا متوفــی 
فرزنــد   6- عصمــت احســان پــور بــه شــماره 
شناســنامه 507 نســبت بــا متوفــی فرزنــد  
7- زهــرا احســان پــور  بــه شــماره شناســنامه 

822 نســبت بــا متوفــی فرزنــد و ال غیــر اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــوررا در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد 
ــه از  ــا وصیتنام ــی دارد ی ــی اعتراض ــا هرکس ت
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد 

ــد شــد.  ــی صــادر خواه واال گواه
شماره : 8815/م الف

 رئیــس شــعبه54 شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای محمدرضــا افتخــاری  دارای شناســنامه 
شــماره 5060 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
227/96 شــعبه 54 از ایــن شــورا در خواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــزی     ــاری ری ــر افتخ ــه شــادروان منوچه داده ک
  96/2/14 تاریــخ  در   21510 بشناســنامه 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــر و یــک همســر ــه یــک  پســر و پنــج دخت ب

 1- محمدرضــا افتخــاری  به شــماره شناســنامه 
5060 نســبت بــا متوفــی فرزنــد   2- زهــرا 
افتخــاری ریــزی بــه شــماره شناســنامه 3860 
نســبت بــا متوفــی فرزنــد  3- زهــره افتخــاری 
ریــزی  بــه شــماره شناســنامه 39  نســبت 
بــا متوفــی فرزنــد   4- فاطمــه افتخــاری 
ریــزی  بــه شــماره شناســنامه 49 نســبت 
بــا متوفــی فرزنــد  5- طاهــره افتخــاری 
ــا  ــه شــماره شناســنامه 118 نســبت ب ــزی ب ری
ــزی  ــاری ری ــم افتخ ــد   6- مری ــی فرزن متوف
بــه شــماره شناســنامه 225 نســبت بــا متوفــی 
فرزنــد  7- فخرالزمــان کشــوری زاده   بــه 
ــی  ــا متوف ــبت ب ــنامه 226 نس ــماره شناس ش
ــا انجــام تشــریفات  ــک ب ــر این همســر و ال غی
ــت  ــک نوب ــوررا در ی ــی درخواســت مزب مقدمات
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه دادگاه تقدی

ــف ــماره : 8812/م ال ــد. ش ش
 رئیــس شــعبه54 شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
ــا  ــی ب ــه باقــری واژنان خواهــان آقــای فتــح ال
ــنامه  ــجاعی  دارای شناس ــن ش ــت محس وکال
شــماره 246 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
در خواســت  دادگاه  ایــن  از  96-282 ح 54 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان هرمــز باقــری واژنانــی 
بشناســنامه 205 در تاریــخ 93/8/30  اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــه   ــه س ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف

ــر و یــک همســر ــار دخت پســر و چه

ــماره  ــه ش ــی  ب ــری واژنان ــه باق ــح ال  1- فت
شناســنامه 246 نســبت بــا متوفــی فرزنــد   
شــماره  بــه  واژنانــی  باقــری  یدالــه   -2
ــد  3-  ــا متوفــی فرزن شناســنامه 20 نســبت ب
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــری ب ــه باق ــب ال حبی
27  نســبت بــا متوفــی فرزنــد   4- فــرح نــاز 
باقــری واژنانــی  بــه شــماره شناســنامه 3276 
ــری  ــرا باق ــد  5- زه ــی فرزن ــا متوف ــبت ب نس
ــا  ــه شــماره شناســنامه 4 نســبت ب ــی ب واژنان
ــی  ــری واژنان ــره باق ــد   6- زه ــی فرزن متوف
ــا  ــبت ب ــی  1270340522 نس ــماره مل ــه ش ب
متوفــی فرزنــد  7- فــرح نــاز باقــری واژنانــی  
ــا متوفــی  بــه شــماره شناســنامه 39 نســبت ب
ــه  ــی ب ــجاعی واجنان ــردوس ش ــد 8- ف فرزن
شــمار شناســنامه 2 نســبت بــا متوفــی همســر 
و ال غیــر اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــوررا در یــک نوبــت آگهــی 
ــا  ــی دارد ی ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای م
ــخ  ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف وصیتنام
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه دادگاه تقدی

ــف ــماره : 8803/م ال ــد. ش ش
 رئیــس شــعبه54 شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
ــماره  ــنامه ش ــه  دارای شناس ــوان کاب ــای کی آق
بــه کالســه  دادخواســت  شــرح  بــه   1007
275/96 ح  54 از ایــن شــورا در خواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
زاده    رضــا کاوه  وهــب  شــادروان  داده کــه 
بشناســنامه 481 در تاریــخ 95/1/23  اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــه   ــه س ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف

ــر  ــک همس ــر و ی ــه دخت ــر و س پس
ملــی  شــماره  بــه  زاده  کاوه  کامــران   -1  
1819138542 بــه شــماره شناســنامه 1167 
ــه   ــین کاب ــر   2- حس ــی پس ــا متوف ــبت ب نس
بــه شــماره شناســنامه 13829 )پســر متوفــی(  
3- کیــوان کابــه   بــه شــماره شناســنامه 
ــه  ــه  ب ــرا کاب ــی(   4- میت ــر متوف 1007 )پس
شــماره شناســنامه 1122 )دختــر متوفــی(   5- 
مریــم کاوه زاده بــه شــماره شناســنامه 48600 
)دختــر متوفــی(   6- مــژده کاوه زاده  شــماره 
شناســنامه 12990 ) دختــر متوفــی( 7- کبــری 
ــه  ــگر  ب ــی عس ــد عل ــری فرزن ــا س ــه ب خمس
ــی( و  ــر متوف ــنامه 465 )همس ــماره شناس ش
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی  ال غیــر اینــک ب
درخواســت مزبــوررا در یــک نوبــت آگهــی 
ــا  ــی دارد ی ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای م
ــخ  ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف وصیتنام
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه دادگاه تقدی

ــف ــماره : 8816/م ال ــد. ش ش
رئیس شعبه54 شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانــم ســیما کاظمــی دارای شناســنامه شــماره 
2443 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
خواســت  در  شــورا  ایــن  از   54 ح   290/96
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان خلیــل کاظمــی بشناســنامه 
16 در تاریــخ 96/1/22  اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــج  ــر و پن ــه دو پس ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح

ــر ــک همس ــر و ی دخت
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــی  ب ــد کاظم  1- محم
908 نســبت بــا متوفــی فرزنــد   2- علــی 
کاظمــی بــه شــماره شناســنامه 44036 نســبت 
ــه  ــد  3- پریــوش کاظمــی  ب ــا متوفــی فرزن ب
ــی  ــا متوف ــبت ب ــنامه 907  نس ــماره شناس ش
فرزنــد   4- پروانــه کاظمــی  بــه شــماره 
شناســنامه 39949 نســبت بــا متوفــی فرزنــد  
5- مریــم کاظمــی بــه شــماره شناســنامه 
44037 نســبت بــا متوفــی فرزنــد   6- ســیما 
ــا  ــی  2443 نســبت ب ــه شــماره مل کاظمــی ب
متوفــی فرزنــد  7- ناهیــد کاظمــی بــه شــماره 
ــد  ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 3690 نس شناس
ــه شــمار شناســنامه 29  ــرم رضــوی ب 8- محت
نســبت بــا متوفــی همســر و ال غیــر اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبوررا 
در یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 
ــی ظــرف  ــخ نشــر نخســتین آگه باشــد از تاری
ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ی

صــادر خواهــد شــد. 
شماره : 8802/م الف

اختــالف  حــل  شــورای  شــعبه54  رئیــس 
اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای حامــد صالحــی بــا وکالــت محمــد 
ــرح  ــه ش ــماره 1206 ب ــنامه ش زال دارای شناس
از  بــه کالســه 96-298 ح 54  دادخواســت 
ایــن دادگاه  در خواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــخ  ــال صالحــی بشناســنامه 1434 در تاری جم
بــدرود  خــود  دائمــی  اقامتــگاه    96/2/13
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه ســه پســر و یــک دختــر و 

ــادر ــدر و م ــر و پ دو همس
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــی  ب ــدی صالح  1- مه
ــد   2- حامــد  ــا متوفــی فرزن 3075 نســبت ب
صالحــی  بــه شــماره شناســنامه 1206 نســبت 
ــه  ــی  ب ــد صالح ــد  3- حمی ــی فرزن ــا متوف ب
بــا  نســبت    12701864282 ملــی  شــماره 
متوفــی فرزنــد   4- مهســا صالحــی  بــه 
شــماره ملــی 1275260519 نســبت بــا متوفــی 
فرزنــد  5- عصمــت کاظمــی اســفه بــه شــماره 
شناســنامه 9 نســبت بــا متوفــی همســر    6- 
فهیمــه برجــاس  بــه شــماره شناســنامه 748 

نســبت بــا متوفــی همســر  7- طاهــره خانــم 
ــبت  ــنامه 114 نس ــماره شناس ــه ش ــی  ب خدام
ــه  ــی ب ــی رحیم ــادر 8- قربانعل ــی م ــا متوف ب
شــماره شناســنامه 45 نســبت بــا متوفــی 
پــدر و ال غیــر اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــت  ــک نوب ــوررا در ی ــی درخواســت مزب مقدمات
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه دادگاه تقدی

ــف ــماره : 8801/م ال ــد. ش ش
 رئیــس شــعبه54 شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای عباســعلی قــادری دارای شناســنامه 
شــماره 38 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
ــن دادگاه  در خواســت گواهــی  96-258  از ای
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان غالمرضــا قــادری زفــره بشناســنامه 
27 در تاریــخ 96/2/13  اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه چهــار پســر و ســه 

دختــر و یــک همســر 
 1- عباســعلی قــادری  بــه شــماره شناســنامه 
38 نســبت بــا متوفــی فرزنــد   2- حســینعلی 
قــادری زفــره  بــه شــماره شناســنامه 756 
نســبت بــا متوفــی فرزنــد  3- محمدعلــی 
ــنامه 2922   ــماره شناس ــه ش ــره  ب ــادری زف ق
نســبت بــا متوفــی فرزنــد   4- ولــی الــه 
قــادری زفــره  بــه شــماره شناســنامه 121 
نســبت بــا متوفــی فرزنــد  5- ســکینه قــادری 
زفــره بــه شــماره شناســنامه 1244 نســبت بــا 
متوفــی فرزنــد  6- فاطمــه قــادری زفــره  بــه 
شــماره شناســنامه 362نســبت بــا متوفــی 
ــه شــماره  ــره  ب ــادری زف ــم ق ــد  7- مری فرزن
 1270023748 ملــی(  )شــماره  شناســنامه 
نســبت بــا متوفــی فرزنــد 8- شــهربانو رجبــی 
زفــره ئــی  بــه شــمار شناســنامه 21 نســبت بــا 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــر این ــی همس متوف
ــت  ــک نوب ــوررا در ی ــی درخواســت مزب مقدمات
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه دادگاه تقدی

ــف ــماره : 8800/م ال ــد. ش ش
 رئیــس شــعبه54 شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
شناســنامه  دارای  صالحیــان  اصغــر  آقــای 
شــماره 278 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
224/96 ش 54 از ایــن شــورا در خواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
توضیــح داده کــه شــادروان محمــد صالحیــان 

  88/11/12 تاریــخ  در   7 بشناســنامه 
ــدرود زندگــی گفتــه  اقامتــگاه دائمــی خــود ب
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــر  ــک همس ــر و ی ــار دخت ــر و چه ــه دو پس ب
بــه  رنانــی   صالحیــان  غالمحســین   -1  
ــی  ــا متوف شــماره شناســنامه 9257 نســبت ب
فرزنــد   2- اصغــر صالحیــان رنانــی  بــه 
ــی  ــا متوف ــبت ب ــنامه 278 نس ــماره شناس ش
بــه  رنانــی   ربابــه صالحیــان  فرزنــد  3- 
ــی  ــا متوف ــبت ب ــنامه 277 نس ــماره شناس ش
بــه  رنانــی  ربابــه صالحیــان  فرزنــد   4- 
ــا متوفــی  شــماره شناســنامه 10579 نســبت ب
فرزنــد  5- مهــری صالحیــان رنانــی بــه 
شــماره شناســنامه 1-321605-128 نســبت 
صالحیــان  اکــرم   -6 فرزنــد   متوفــی  بــا 
ــه شــماره شناســنامه 1438 نســبت  ــی  ب رنان
بــا متوفــی فرزنــد  7- فاطمــه کبیــری رنانــی  
بــه شــماره شناســنامه 376 نســبت بــا متوفــی 
همســر اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــوررا در یــک نوبــت آگهــی 
ــا  ــی دارد ی ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای م
ــخ  ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف وصیتنام
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد  ــم دارد واال گواهــی صــادر خواه دادگاه تقدی

شــد. شــماره : 8799/م الــف
 رئیــس شــعبه54 شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای محمــد حســین مردیها دارای شناســنامه 
شــماره 1861 بــه شــرح دادخواســت به کالســه 
ایــن دادگاه  در خواســت  از  250/96 ح 54 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان ایــران مردیهــا بشناســنامه 
692 در تاریــخ 96/02/12  اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
ــر و  ــک پس ــه ی ــت ب ــر اس ــوم منحص آن مرح
ــه  ــا  ب ــر  1- محمــد حســین مردیه ــج دخت پن
ــر   2-  ــبت پس ــنامه 1861 نس ــماره شناس ش
ــنامه 1551  ــماره شناس ــه ش ــا  ب ــول مردیه بت
نســبت دختــر  3- میتــرا مردیهــا  بــه شــماره 
شناســنامه 203 نســبت دختــر 4- نفیســه 
ــبت  ــنامه 1762 نس ــماره شناس ــه ش ــا ب مردیه
شــماره  بــه  مردیهــا  فهیمــه   -5 دختــر  
شناســنامه 1199 نســبت دختــر  6- ســمیه 
مردیهــا  بــه شــماره شناســنامه 2228 نســبت 
دختــر  اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــوررا در یــک نوبــت آگهــی 
ــا  ــی دارد ی ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای م
ــخ  ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف وصیتنام
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد  ــم دارد واال گواهــی صــادر خواه دادگاه تقدی

ــف   ــماره : 8798/م ال ــد. ش ش
رئیــس شــعبه54 شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان
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 خالصه داستان فیلم

ــر دو  ــک قب ــرش او را در ی ــرگ همس ــس از م ــردی پ  م
ــی کــه ســر مــزار  ــد؛ امــا پــس از مدت طبقــه دفــن می کن
ــه دوم  ــه در طبق ــردی غریب ــود م ــه می ش ــی رود متوج م

ــن شــده اســت. دف
فیلــم »طبقــه حســاس« ســاخته کمــال تبریــزی در 
داشــت  فجــر حضــور  فیلــم   ســی ودومین جشــنواره 
ــری  ــژه بص ــای وی ــای جلوه ه ــزد بخش ه ــت نام و توانس
 بهتریــن موســیقی متــن و بهتریــن فیلمنامــه شــود 
و ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر مــرد را بــرای بــازی رضا 

عطــاران دریافــت کند.
ــه  ــت و فیلمنام ــق اس ــی عمی ــاس«، فیلم ــه حس »طبق
ــم در  ــت. فیل ــده اس ــته ش ــری نوش ــال ژرف نگ آن در کم
ــالت  ــا، معض ــیاری از رفتاره ــود، بس ــن خ ــای زیری  الیه ه
می کشــد.  تصویــر  بــه  را  اجتمــاع  ناهنجاری هــای  و 
بیشــتر  در شــخصیت پردازی  اصلــی  عنصــر  تناقــض، 
ــخصیتی  ــی دوش ــی، آدم ــت. کمال ــم اس ــای فیل کاراکتره
اســت. گرچــه در ظاهــر انســانی بــا دیــن و ایمــان بــه نظــر 
می رســد و دوســت دارد همیشــه مــورد احتــرام واقــع 
ــا رشــوه دادن و  شــود، امــا در عمــل، همــه کارهایــش را ب
دور زدن قانــون و حتــی دیــن پیــش می بــرد؛ در حالــی کــه 
حتــی روحانــی باایمــان و درســتکار )محمدرضــا فروتــن( 
ــرش  ــن همس ــرار گرفت ــه ق ــد ک ــان می ده ــه او اطمین ب
ــکالی  ــرعی اش ــر ش ــر از نظ ــک قب ــه در ی ــرد غریب و آن م
ــه  ــا حــرف خــود را ب ــاز هــم کمالــی اصــرار دارد ت ــدارد، ب ن
ــودن نبــش قبــر  کرســی بنشــاند و اصــل مهم تــرِ حــرام ب
ــوان یکــی  ــرد. »طبقــه حســاس« را می ت ــده می گی را نادی
ــه  ــمار آورد ک ــه ش ــزی ب ــال تبری ــوب کم ــای خ از فیلم ه
هماننــد دیگــر فیلم هــای او در عیــن ظاهــر ســاده اش 

ــن دارد. ــرای گفت ــیاری ب ــای بس حرف ه

حرف و نقل

 شــورای پروانــه نمایش در جلســه خــود، مجوز 
ــه تهیه کنندگــی  ــم »اشــنوگل« ب  نمایــش ســه فیل
کارگردانــی  و  اصغــری  ابراهیــم  نویســندگی  و 
ــلیمانی در  ــی س ــد، عل ــادی حاجتمن ــترک ه مش
ــی  ــه تهیه کنندگ ــنل« ب ــدس، »ش ــاع مق ــر دف ژان
و کارگردانــی حســین  نــوری  علیرضــا شــجاع 
بابابیگــی  حمیدرضــا  نویســندگی  و  کنــدری 
اهلــی«  »قاتــل  و  اجتماعــی  موضوعــی  بــا 
قوچانــی لشــکری  منصــور  تهیه کنندگــی   بــه 
را  مســعود کیمیایــی  نویســندگی  و  کارگردانــی 

ــرد. ــادر ک ص
 علــی باقــری، طــراح پوســتر، دربــاره جدیدترین 
طراحــی  به تازگــی  گفــت:  خــود  فعالیت هــای 
پوســتر فیلــم کوتــاه »مــرا رهــا نکــن« بــه کارگردانــی 
ســهیال گلســتانی را بــه پایــان رســانده ام. ایــن فیلــم 
کوتــاه بــا تکنیــک ۳۶۰ درجــه ســاخته شــده و بایــد 
ــه تماشــای آن نشســت. ــا عینک هــای خاصــی ب ب

آهنگســاز  و  نوازنــده  شــریفیان،  محســن   
و پژوهشــگر موســیقی نواحــی کــه بــرای اجــرا 
در ســی ودومین جشــنواره جهانــی نی انبــان بــه 
ــب  ــرا و کس ــس از اج ــود، پ ــرده ب ــفر ک ــپانیا س اس
دیپلــم افتخــار و مــدال ایــن رویــداد جهانــی، نشــان 
ــا ســهمی در  ــه حــراج گذاشــت ت ــری خــود را ب هن
ــده  ــی، نوازن ــان موســی کمال ــای درم ــه هزینه ه تهی

ــی، داشــته باشــد. جنوب
ــی  ــه »عل ــنیده ام ک ــت: ش ــی گف ــا صادق  رض
کــو بریــم«، یکــی از بــزرگان نواختــن ســاز در 
ــرای مــن  ــدارد و ایــن ب ــی ن هرمــزگان، حــال خوب
هرمزگانــی، یعنــی درد. بــه  رســم ادب، در یکــی از 
ــام »دل بی غــم«،  ــه ن ــدم ب ــوم جدی ترانه هــای آلب
ــور  ــه  ط ــا ب ــیقی را آوردم ت ــتاد موس ــن اس ــام ای ن
رســمی او را بــه  عنــوان یکــی از ســرمایه های 
موســیقی اســتان بــه دیگــر مناطــق معرفــی کنــم.
ــع  ــه جم ــی ب ــان فریق ــان و مرج ــار نوحی  به
ــک«  ــرق نزدی ــرق دور، ش ــش »ش ــران نمای بازیگ
ــی  ــا نعیم ــی حمیدرض ــندگی و کارگردان ــه نویس ب

ــدند. ــه ش اضاف
 ژالــه صامتــی، بازیگــر ســریال »نفــس«، بیــان 
کــرد کــه جلیــل ســامان کارگــردان در ایــن ســریال 
ــه  ــه بی طرفان ــالب دارد ک ــات انق ــی از اتفاق روایت

بــوده و یارکشــی نکــرده اســت.
نویســنده، کارگــردان  مهندس پــور،  فرهــاد   
بــا حکــم مهــدی شــفیعی تئاتــر،   و مــدرس 
ــر  ــوان دبی ــه عن ــی، ب ــای نمایش ــر کل هنره مدی
ــر فجــر  ــی تئات سی وششــمین جشــنواره بین الملل

منصــوب شــد.
 »مارتیــن اسکورســیزی« بــا امضــای یــک 
کل  دبیــر  بوکــووا«  »آیرینــا  بــا  توافق نامــه 
ــیون  ــس فدراس ــانگو« رئی ــر س ــکو و »ابوبک یونس
ــروژه  ــت، پ ــه نخس ــا، در مرحل ــازان آفریق فیلمس
ــور  ــه منظ ــا را ب ــم ســینمایی آفریق ــم 5۰ فیل  ترمی
 حفــظ میــراث ســینمایی ایــن قــاره کلیــد خواهــد

 زد.

کوتاه اخبار 
 صدور حکم های جدید سینمایی 

در ارشاد
ــان، رئیــس ســازمان امــور ســینمایی و ســمعی و  حیدری
ــران ســینمایی کشــور را  ــا صــدور احکامــی مدی بصــری، ب
ــئول  ــان را مس ــی آن ــرد و همگ ــی ک ــد معرف در دوره جدی
طراحــی و اجــرای برنامه هــای توســعه محور ســینمای 
ــر از  ــا تقدی ــران دانســت. رئیــس ســازمان ســینمایی ب ای
ــارت،  ــیابی و نظ ــابق ارزش ــاون س ــی، مع ــب ایل بیگ حبی
ــیابی و  ــاون ارزش ــوان مع ــه عن ــه زاده را ب ــم داروغ ابراهی
ــر از نصــرت هللا  ــا تقدی نظــارت منصــوب کــرد. همچنیــن ب
ــوان معــاون  ــه عن ــی ب ــی حیــدری خلیل مــرادی، رمضانعل
توســعه مدیریــت و منابــع منصــوب شــد. محمــود اربابــی 
نیــز بــه عنــوان معــاون توســعه فنــاوری و مطالعــات 
ــای  ــن نیازه ــت تأمی ــا مأموری ســینمایی منصــوب شــد ت
کنــار  در  را  ایــران  ســینمای  پژوهشــی  و  آموزشــی 
ــاند. مهــر ــرانجام برس ــه س ــر ب ــم دیگ ــای مه مأموریت ه

»عاشقانه« جدید امروز می آید
امــروز  »عاشــقانه«  مجموعــه  از  قســمت  یازدهمیــن 
چهارشــنبه )۲۴ خردادمــاه( در شــبکه نمایــش خانگی توزیع 
خواهــد شــد. در ســریال جدیــد منوچهــر هــادی بازیگرانــی 
ــار  ــاره کیان افش ــات، به ــاره بی ــزار، س ــا گل ــون محمدرض چ
ــاز  ــن ســیدی و مهن ــگاه، هوم ــن، حمیدرضــا پ ــرزاد فرزی ف

ــد. ایســنا ــش پرداخته ان ــای نق ــه ایف ــار ب افش

 دیدار »نرگس کلباسی« 
با سرپرست حجاج ایرانی

ــی  ــده ول ــا نماین ــی، ب ــال اجتماع ــی«، فع ــس کلباس »نرگ
 فقیــه در امــور حــج و زیــارت و سرپرســت حجــاج ایرانــی 
ــفر  ــرای س ــش ب ــدن آرزوی ــرآورده ش ــت ب ــدار و از باب دی
ــی  ــال اجتماع ــی«، فع ــس کلباس ــرد. »نرگ ــکر ک ــج تش ح
ــه  ــک برنام ــور در ی ــا حض ــه ب ــل ک ــهروند ایرانی االص و ش
تلویزیونــی ویــژه مــاه رمضــان بــه آرزوی خــود بــرای رفتــن 
ــلمین  ــالم و المس ــا حجت االس ــید، ب ــج رس ــفر ح ــه س ب
ســید علــی قاضی عســکر، سرپرســت حجــاج ایرانــی 
دیــدار و از اقــدام بعثــه مقــام معظــم رهبــری در اختصــاص 
ــدار  ــن دی ــرد. در ای ــکر ک ــه وی تش ــج ب ــفر ح ــهمیه س س
نماینــده ولــی فقیــه در امــور حــج و زیــارت از فعالیت هــای 
اجتماعــی »کلباســی« در هنــد آگاه شــد. وی تصریــح کــرد 
کــه بــا پیگیری هــای وزارت امــور خارجــه ایــران و همچنیــن 
ــک  ــل ی ــام قت ــت از اته ــه توانس ــود ک ــردم ب ــت م حمای
کــودک هنــدی تبرئــه شــود. سرپرســت حجــاج ایرانــی هــم 
ــرد  ــف ک ــین توصی ــته تحس ــی را شایس ــای کلباس  تالش ه
و اظهــار کــرد: خدمــت بــه محرومــان در تمــام نقــاط دنیــا 
ارزشــمند اســت. وی بــه ایــن فعــال اجتماعــی توصیــه کــرد 
ــت  ــه دس ــی ب ــه در جوان ــج ک ــوی ح ــفر معن ــت س از فرص
ــه  ــی فقی ــده ول ــد. نماین ــرداری کن ــی بهره ب ــه خوب آورده ب
ــه کــودکان  همچنیــن تاکیــد کــرد: انگیــزه خدمت رســانی ب
ــاه  ــب های م ــژه در ش ــران، به وی ــردم ای ــان م ــم در می یتی
رمضــان بســیار زیــاد اســت و شــما نیــز می توانیــد از ایــن 
فرصــت بــرای کمــک بــه رفــع فقــر و محرومیــت در نقــاط 

ــد. خبرآنالیــن ــاده کشــور بهــره بری دورافت
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بهمــن فرمــان آرا، کارگــردان و تهیه کننــده بنــام ایــران 
ــه  ــدان ب ــان عالقه من ــان میزب ــش اصفه ــروز در زادگاه ام
عکاســی خواهــد بــود. بــه همــت کانــون عکــس انجمــن 
ــاره  ــان اصفهــان فرمــان آرا در نشســتی درب ســینمای جوان
ــش در  ــرات و تجربه های ــان نظ ــه بی ــی ب ــینما و عکاس س
ــن نشســت  ــه جــذاب خواهــد پرداخــت. ای ــن دو مقول ای
امــروز از ســاعت 15 تــا 18 در کتابخانــه مرکــزی اصفهــان 
ــرای  ــن نشســت ب ــی اســت ای ــزار خواهــد شــد. گفتن برگ
ــه صــورت  ــی وی ب ــداد ت ــق ســایت روی ــار از طری ــن ب اولی

ــن پخــش خواهــد شــد. آنالی
 فرمــان آرا چــه در ایــران و چه در ســینمای جهــان تجربیات 
بی نظیــری در ســاخت و تولیــد فیلــم داشــته اســت. 
ــدگان  ــدود تهیه کنن ــی از مع ــوان او را یک ــت می ت ــه جرئ ب
ــری در  ــات کم نظی ــه تجربی ــت ک ــینما دانس ــه ای س حرف
ســینمای جهــان دارد. فرمــان آرا دانش آموختــه رشــته 
ــته  ــدن و رش ــک لن ــای دراماتی ــده هنره ــری هنرک بازیگ
ــی  ــای جنوب ــگاه کالیفرنی ــی دانش ــازی و کارگردان فیلمس
ــاخت  ــا س ــود را ب ــه ای خ ــت حرف ــت. او فعالی USC اس
فیلــم »خانــه قمــر خانــم« آغــاز کــرد؛ امــا فیلمــی کــه نــام 
او را بــر ســر زبان هــا انداخــت، فیلــم »شــازده احتجــاب« 
بــود. او بــا ایــن فیلــم خــود را بــه عنــوان کارگردانــی متفکر 
ــرد.  ــی ک ــران معرف ــوی ســینمای ای ــوج ن ــه م ــق ب و متعل
ــان  ــاد« در زم ــد ب ــایه های بلن ــم او »س ــم مه ــر فیل دیگ
پهلــوی توقیــف شــد و بعدهــا هــم امــکان اکــران نیافــت. 
فرمــان آرا پــس از مدتــی دوری بــه ایــران بازگشــت و 
ســه گانــه معروفــش یعنــی »بــوی کافــور عطــر یــاس«، 
ــه  ــه ب ــو« را ک ــوس کوچول ــک ب ــه ای روی آب«، »ی »خان
ــا اســتقبال  ســه گانه مــرگ معــروف شــدند، ســاخت و ب
ــه رو شــد. فیلمســازی او در  خــوب مــردم و منتقــدان روب
ــه رو  ــی روب ــا فرازونشــیب های فراوان ــن ســال ها ب طــی ای
ــار دیگــر در ســال های  ــوده اســت؛ امــا خوشــبختانه او ب ب
اخیــر تصمیــم گرفــت بــه فیلمســازی بازگــردد. فرمــان آرا 
ــازان  ــای فیلمس ــد فیلم ه ــی در تولی ــای تهیه کنندگ در دنی
بزرگــی همچــون: بــاغ وحــش شیشــه ای )پــل نیومــن(، 
مــادام سوزاتســکا )جــان شــلزینجر(، رادیــو حــرف )الیــور 
ــد(،  ــس آرکن ــکا )دنی ــوری آمری ــقوط امپرات ــتون(، س اس
آخریــن وسوســه مســیح )مارتیــن اسکورســیزی( شــرکت 
داشــته اســت. جهــان ســینمای فرمــان آرا بســیار شــاعرانه 
ــاد  ــه ی ــان را ب ــودآگاه انس ــه ناخ ــاعرانگی ای ک ــت. ش اس
فیلم هــای برگمــان فقیــد می انــدازد. خــود فرمــان آرا 
نیــز برگمــان را تاثیرگذارتریــن فیلمســاز دوران زندگــی اش 
ــینما  ــه س ــش ب ــش او در نگاه ــواره از نق ــد و هم می دان
ــد  ــراوان بای ــال ف ــه احتم ــه اســت. امســال ب ســخن گفت
ــواد«                ــم می خ ــم او »دل ــن فیل ــران آخری ــار اک ــه انتظ ب

ــدی از ســوی او باشــیم. ــم جدی ــاال ســاخت فیل و احتم

کتاب

قطع جیبی »قصه ما َمثَل شد« به بازار آمد
ــع  ــی در قط ــد میرکیان ــد« محم ــل ش ــا مث ــه م ــدی »قص ــه پنج جل مجموع

ــد.  ــر ش ــی منتش جیب
ــه حــال بیــش از 1۲۰ هــزار  ــا ب ــاره گفــت: ایــن مجموعــه ت ــی در این ب میرکیان
دوره در قالــب مجلد هــای گالینگــور و شــومیز منتشــر شــده و امــروز پــس از 
انتشــار بیــش از ۶۰۰ هــزار نســخه، در قالــب قطــع کوچــک جیبــی برای تســهیل 

خریــد و خوانــش مخاطبــان بــه چــاپ رســیده اســت. 
ــی  ــب کتاب هــای جیب ــی در قال ــدار تألیف ــزود:  انتشــار کتاب هــای پرطرف او اف
می توانــد عــالوه بــر اینکــه میــل بــه مطالعــه را در مخاطبــان به ویــژه در 
ــل  ــل و نق ــرای حم ــم ب ــی را ه ــد، امکانات ــش ده ــان افزای ــودکان و نوجوان ک
ــا را  ــار کتاب ه ــه انتش ــون تجرب ــا تاکن ــد. م ــا کن ــا مهی ــن کتاب ه ــاده تر ای س
ــا  ــرای کتاب هــای تألیفــی پرطرفــدار نداشــتیم؛ در حالی کــه ب ــن قطــع ب در ای
توجــه بــه وضعیــت نشــر بــه نظــر می رســد ایــن موضــوع می توانــد راهــکاری 

ــا کتــاب باشــد.  بــرای پیونــد مخاطــب ب
در حــال حاضــر انتشــارات به نشــر - آســتان قــدس رضــوی - ایــن کتــاب را 
ــا قیمــت ۳۰ هــزار تومــان و قطــع  در قطــع وزیــری بــزرگ و جلــد گالینگــور ب
ــا قیمــت 18 هــزار تومــان عرضــه می کنــد. همچنیــن ایــن  جیبــی گالینگــور ب
موسســه قطــع وزیــری و جلــد شــومیز ایــن کتاب هــا را بــا قیمــت ۶۰۰۰ تومــان 
و قطــع جیبــی جلــد شــومیز آن را بــا قیمــت ۴۰۰۰ تومــان در اختیــار مخاطبــان 

ــد.  ــرار می ده ق
 مجموعــه کتــاب »قصه ما مثل شــد« که توســط محمد میرکیانی نگاشــته شــده 
و محمدحســین صلواتیــان تصویرگــری آن را بــر عهــده داشــته، نخســتین بار در 

ســال 1۳8۴ توســط به نشــر در قطــع وزیــری کوتــاه بــه چــاپ رســید. 
ــده  ــاب برگزی ــوان کت ــال 1۳8۶ عن ــه در س ــدی ک ــه پنج جل ــن مجموع در ای
ــرای  ــز دریافــت کــرد، تعــداد 11۰ قصــه از قصه َمثل هــای فارســی ب ســال را نی
ــان ســاده و روان گــردآوری و بازنویســی شــده اســت. ایبنــا ــه زب ــان ب نوجوان

تلویزیون

کاراکتر اشکان به من نزدیک نبود
ــه مــن نزدیــک  ــر اشــکان ب ــای مــادر« گفــت:  کاراکت ــر پ بازیگــر ســریال »زی
نبــود و مــن در ایــن بیــن تنهــا ســعی کــردم خــود را بــه اشــکان و اشــکان را 
نیــز بــه خــودم نزدیــک کنــم و از ایــن طریــق رابطــه ای دو طرفــه بیــن خــودم 

ــه وجــود آورم. و او ب
 مجیــد نــوروزی، بازیگــر ســریال »زیــر پــای مــادر« گفــت: کاراکتــر اشــکان در 
ایــن ســریال فــردی بســیار درونــی و چنــد ُبعــدی اســت. او پســر جوانی اســت 
کــه زود احساســی می شــود و پرخــاش می کنــد و خیلــی زود هــم پشــیمان 
می شــود. در واقــع بســیاری از اتفاقاتــی کــه برایــش افتــاده بــه احساســاتش 
ــت  ــادرت را از دس ــی م ــه از کودک ــه او گفت ــه ب ــری ک ــل تفک ــردد؛ مث برمی گ
ــه در  ــی ک ــب اتفاقات ــد. اغل ــن را می فهم ــالف ای ــی خ ــد از مدت ــا بع دادی، ام
طــول داســتان می افتــد، بــرای اشــکان جنبــه احساســی دارد و از ایــن لحــاظ 
ــده اش  ــی گذشــته و آین ــات او آشــنا می شــدم و زندگ ــا درونی ــد بیشــتر ب بای
ــه  ــخت و البت ــیار س ــی بس ــن نقش ــش دادن چنی ــا نمای ــتم. قطع را می دانس
جــذاب اســت؛  چــرا کــه مخاطــب هــم در شــرایطی نمی توانــد واکنش هایــش را 
حــدس بزنــد. نــوروزی در ادامــه بیــان داشــت: در تمرین هــا، آقــای نعمت الــه و 
توفیقــی دربــاره نقــش بــا مــن حــرف می زدنــد و اطالعــات کامــل را در اختیــارم 
ــد؛ همین هــا باعــث شــد کــه کم کــم شــخصیت اشــکان را پیــدا  قــرار می دادن

کنــم. 
ــت  ــر صحب ــا یکدیگ ــات آن ب ــاره جزئی ــکانس درب ــر س ــل از ه ــن قب همچنی
ــن  ــه م ــز ب ــن دو عزی ــه ای ــی ک ــا و اطمینان ــم و درنتیجــه راهنمایی ه می کردی
ــحالم  ــیار خوش ــپردم. بس ــن دو س ــه ای ــال ب ــودم را کام ــز خ ــن نی ــد، م  کردن
و از اینجــا از هــر دوی آن هــا تشــکر ویــژه می کنــم. معتقــدم در دوره ای 
 کــه هنــوز بســیاری از کارگردان هــا بــه حضــور چشــم رنگی ها در ســریال 
ــودن آن هــا،  افــرادی  ــه بازیگــر ب ــا ب ــد ت و فیلم هایشــان بیشــتر دقــت می کنن

مثــل ســعید نعمت الــه بــرای هنــر مــا غنیمــت هســتند. فــارس

طراحی لباس

معضالت طراحی لباس در کشور
ــرای بازارهــای  ــا ب ــزرگ دنی ــاس، گفــت: برندهــای ب ــوری، طــراح لب ــدی ن مه
مــد و لبــاس کشــورهای مســلمان، خاورمیانــه و به ویــژه عرب هــا، اتــاق فکــر 
تشــکیل داده انــد تــا لباس هــای متناســب بــا ســلیقه و عــرف آن هــا را طراحــی 

کننــد. 
ایــن طــراح لبــاس اظهــار کــرد: برندهــای بــزرگ دنیــا معتقدنــد بازار کشــورهای 
مســلمان، بــزرگ و بکــر اســت و می داننــد کــه عرب هــا بــه انــدازه کافــی پــول 
دارنــد. بنابرایــن در فکــر طراحــی لبــاس طبــق ســلیقه آن هــا هســتند تــا بتوانند 

ــان کنند. جذبش
 او کــه چنــد ســالی در ایتالیــا زندگــی کــرده و دانش آموختــه دانشــگاه میــالن 
اســت، دربــاره اینکــه چــرا جــای طراحــان ایرانــی در هفته هــای مــد خارجــی 
خالــی اســت، گفــت: وقتــی مــا در تهــران هفتــه مــد نداریــم، چطــور می توانیــم 
انتظــار داشــته باشــیم کار طراحانمــان دیــده شــود و بتواننــد بــه هفته هــای مــد 
در میــالن، پاریــس و لنــدن وارد شــوند. اگــر هفتــه مــد در تهــران، یک بــار در 
ســال هــم برگــزار شــود، می توانــد بــه معرفــی طراحــان ایرانــی کمــک خوبــی 

 . کند
ایــن طــراح لبــاس ادامــه داد: البتــه فقــط برگــزاری هفتــه مــد مهــم نیســت؛ 
ــد  ــه م ــد هفت ــر می رس ــه  نظ ــت. ب ــم اس ــز مه ــزاری آن نی ــوه برگ ــه نح بلک
تهــران دوبــار برگــزار شــده و بــا انتقــادات بســیاری هــم همــراه بــوده و فقــط 
از بازیگــران، مدل هــا، خواننده هــا و چهره هــا بــرای حضــور در آن دعــوت 
شــده اســت. در حالــی کــه در هفته هــای مــد کــه در کشــورهای دیگــر برگــزار 
می شــود، در کنــار ایــن افــراد، از فعــاالن صنعــت مــد و لبــاس و تولیدکننــدگان 
هــم دعــوت می کننــد تــا بــا ســرمایه گذاری روی طراحــان لبــاس، بــه 
ــی  ــن اتفاق ــران چنی ــا در ای ــد؛ ام ــک کنن ــاس کم ــد و لب ــوزه م ــرفت ح پیش
نیفتــاد؛ بلکــه عــده ای آمدنــد تــا فقــط عکــس بگیرنــد و دیــده شــوند و بگوینــد 

ــم. ایســنا ــن کاری را انجــام دادی ــا چنی م

پرداخــت  و  کارگردانــی  تیــم  عضــو 
ــاره  ــل« درب ــاه عس ــه »م ــوژه های برنام س
انتخــاب ســوژه های امســال ایــن برنامــه و 
خــط قرمزهایــی کــه بــا آن روبــه رو بوده انــد، 
ــوژه ها  ــاب س ــث انتخ ــرد: در بح ــد ک تأکی
ــک  ــت ی ــن اس ــه ممک ــاده ک ــی افت اتفاقات

ــرد.  ــؤال بب ــر س ــه را زی مجموع
مــا ســعی کرده ایــم ایــن شــبهه را دور 
انتخــاب  را  قصه هایــی  بیشــتر  و  کنیــم 
درد  آن هــا  موضوعــات  کــه  کنیــم 
 جامعــه اســت و مــردم قهرمــان آن هــا 

هستند.
عبــاس اختــری دربــاره تفــاوت ســوژه های 
ســال های  بــا  عســل«  »مــاه  امســال 
ــوژه ها  ــیاری از س ــرد: بس ــار ک ــته اظه گذش
بــه »مــاه عســل« پیشــنهاد می شــود و 
از  انتخــاب آن هــا  بــرای  می آیــد و مــا 

ماه هــا پیــش شــروع بــه کار کردیــم. 
بیشــترین چیــزی کــه در ســوژه ها مــد 
نظــر مــا بــود ایــن بــود کــه مبتــال بــه آن در 
جامعــه زیــاد باشــد یــا مثــال اگــر ســوژه ای 
ــث  ــم، بح ــر را می آوری ــای کوی ــل بچه ه مث
ــرف  ــان و ح ــن جوان ــرون رفت ــح و بی تفری
گــوش نکــردن آن هــا و نگرانــی پدرومادرهــا 

ــم.  ــه می دیدی ــن قص را در ای
موضوعــات  هــم  قصه هایــی  طرفــی  از 
ــادر هســتند کــه  ــد و آن قــدر ن خاصــی دارن
ــای  ــد ج ــه می توانن ــی در جامع ــراد کم اف

باشــند.  آن هــا  شــخصیت های 
ــه  ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــه ای ک نکت
تــالش کرده ایــم بــه ســمت موضوعــات 
اجتماعــی و دغدغــه روز جامعــه برویــم.

 خط قرمزها
ــه  ــی ک ــط قرمزهای ــاره خ ــه درب وی در ادام
ــد  ــه بودن ــا آن مواج ــوژه ها ب ــاب س در انتخ
ــرای »مــاه  ــار کــرد: ســوژه هایی ب ــز، اظه نی
ــح  ــا ترجی ــه م ــده ک ــنهاد ش ــل« پیش عس
 داده ایــم روی آن هــا بــه جهــت بدآمــوز 
و خطرنــاک بــودن کار نکنیــم؛ همچنیــن در 
ــه  ــاده ک ــی افت ــوژه ها اتفاقات ــی از س بعض
ــؤال  ــر س ــه ای را زی ــت مجموع ــن اس ممک
ببــرد کــه مــا تــالش کردیــم ایــن شــبهه را 
ــی را انتخــاب  ــم و بیشــتر قصه های دور کنی
کنیــم کــه قهرمانــان آن مــردم و آن هــا 
تصمیــم  و  شــده اند  بلنــد  هســتند کــه 
گرفته انــد تــا از آن بحــران عبــور کننــد و بــه 

ــند.  ــایش برس گش
ــه  ــر ب ــزار نف ــان ه ــه از می ــن برنام ــر ای اگ

ــالت  ــته رس ــد، توانس ــر بزن ــر تلنگ ــک نف ی
ــد.  ــام ده ــودش را انج خ

اختــری ســپس امید و نــوع نــگاه پرداختن 
بــه مشــکالت جوامــع، اینکــه از رنج هــا 
می شــود گنــج ســاخت، را دو موضوعــی 
ــات  ــش از موضوع ــه امســال بی برشــمرد ک
دیگــر در برنامــه »مــاه عســل« مــورد توجــه 

ــوده اســت. ب
 انتخاب سوژه ها

ــه اینکــه ســوژه های امســال  او در پاســخ ب
»مــاه عســل« چگونــه انتخــاب شــدند و چه 
تعــداد هســتند، اظهــار کــرد: »مــاه عســل« 
در مرحلــه اول بیــش از هزار ســوژه داشــت؛ 
امــا مرحلــه بــه مرحلــه ایــن ســوژه ها 
را غربــال کردیــم. پــس از اینکــه ربــات 
ــم، ســوژه های  ــاه عســل« را راه انداختی »م

ــه برنامــه پیشــنهاد شــد.  بســیاری ب
از  هــم کــه  بازخــوردی  بــه  توجــه  بــا 
مخاطبــان می گیریــم، پــی برده ایــم کــه 
بــا وجــود شــبکه های  ذائقــه مخاطــب 
ــر کــرده  اجتماعــی و فضــای مجــازی تغیی
ــر و  ــم تغیی ــعی کردی ــه س ــت؛ درنتیج اس
تحوالتــی در ســوژه ها لحــاظ کنیــم؛ بــه 
ــرای ســوژه های  ــر ب ــاق فک ــه درِ ات ــی ک نوع
ــری  ــوژه  بهت ــر س ــت و اگ ــاز اس ــد ب جدی
کار  آن  روی  ســریع  شــود،  پیشــنهاد 

 . می کنیــم
نکتــه دیگــر اینکــه بــا کارشناســان قضایــی 

و خانــواده برخــی مســائل، اشــکاالت و 
نواقــص را برطــرف می کنیــم. 

دکوپــاژ  کارگردانــی،  تیــم  عضــو   ایــن 
و پرداخــت ســوژه ها، ســپس گفــت: ســعی 
کرده ایــم در یکــی، دو ســال گذشــته حفــره 
در موضوعــات  بــرای مخاطبــان  بزرگــی 
برنامــه ایجــاد نشــود و بــه ســؤاالت مــردم 
اینکــه  داده شــود؛ ضمــن  پاســخ  هــم 

ــود. ــه ش ــت ارائ ــی درس راهکارهای

 نارضایتی
ــود  ــوی خ ــری از گفت وگ ــش دیگ او در بخ
ــه  ــرادی ک ــوی اف ــا از س ــه آی ــاره  اینک درب
ــوده،  ــل« ب ــاه عس ــوژه »م ــان س داستانش
نارضایتــی پــس از حضــور در برنامــه عنــوان 
ــم  ــا آنجــا کــه می دان شــده، توضیــح داد: ت
ایــن موضــوع نــادر بــوده اســت؛ امــا اتفــاق 

مطــرح کردنــد  برخــی  اســت.  افتــاده 
ــث  ــان باع ــردم در زندگی ش ــای م قضاوت ه
ــل  ــن دلی ــه همی ــده؛ ب ــکالتی ش ــروز مش ب
ــه ســوژه ها فکــر  ــر از گذشــته ب مــا محکم ت

می کنیــم. 
در ایــن راســتا بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه 
ــوه  ــی در ق ــا تیم ــا ب ــده م ــش آم ــال پی قب
ــا  ــب ب ــائل را مرت ــکاری و مس ــه هم قضائی
ــوارد  ــاظ م ــه لح ــرده و ب ــک ک ــر چ یکدیگ
ــری  ــرا را پیگی ــی ماج ــی و قضای کارشناس
ضایــع  افــراد  از  حقوقــی  تــا  می کنیــم 

ــود.  نش
خــود  گفت وگــوی  پایــان  در  اختــری 
ــه  ــو در برنام ــروع گفت وگ ــرم ش ــاره  ف درب
اظهــار کــرد: امســال تغییراتــی را در برنامــه 
اعمــال کردیــم؛ یکــی از تغییــرات بــه لحــاظ 
ــود  ــردازی ب ــرداری و نورپ ــت تصویرب کیفی
ــاق  ــون اتف ــار در تلویزی ــن ب ــرای اولی ــه ب ک
افتــاد. اینکــه بــرای اولیــن بــار صحنه هــای 
جــذاب برنامــه را بــه شــکل آهســته ببینیــم 
ــرای واحــد ســیار اتفــاق  ــن اتفــاق ب کــه ای
ــای  ــی پالن ه ــه خوب ــا ب ســختی اســت؛ ام
اوج و حســی گرفتــه شــده کــه در تلویزیــون 
ایــران، برنامــه »مــاه عســل« در ایــن زمینــه 

ــوده اســت.  پیــش رو ب
ــه  ــود ک ــن ب ــه ای ــرات برنام ــر تغیی از دیگ
تــالش شــد کلیپ هــای تیتــراژ شــادتر 

باشــد. ایســنا

ــم  ــوم«، گفــت: فیل ــم »زادب ابوالحســن داوودی، کارگــردان فیل
ــک  ــا ی ــود، ب ــران می ش ــال اک ــس از ۹ س ــه پ ــوم« ک »زادب

ــت.  ــده اس ــش ش ــاده نمای ــه روز، آم ــد و ب ــخه جدی نس
کارگــردان فیلــم »زادبــوم« دربــاره نمایــش ایــن فیلــم پــس از 
نزدیــک بــه یــک دهــه گفــت: فیلــم »زادبــوم« ســال گذشــته 
توانســت ســرانجام مجــوز نمایــش بگیرد؛ ولــی تأخیــر در اکران 
عمومــی در ایــن ماه هــای گذشــته بیشــتر بــه خواســت خــودم 

بــود تــا شــرایط بهتــری بــرای اکــران فیلــم فراهــم شــود. 
او بــا اشــاره بــه اینکــه قــرار بــود »زادبــوم« پیــش از انتخابــات 
ریاســت جمهــوری در ســینماها نمایــش داده شــود، بیــان کــرد: 
متاســفانه زمان بنــدی کــه در نظــر داشــتیم، درســت درنیامــد و 
ــت  ــه نوب ــا ایجــاد شــد، ب ــران فیلم ه ــه در اک ــی ک ــا جابه جای ب
ــرگروه و  ــا س ــق ب ــس از تواف ــیدیم و پ ــوروز نرس ــران ن دوم اک
ــوم« را در  ــه »زادب ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــده، ب پخش کنن

ــه  اکــران دوم عیــد فطــر نمایــش دهیــم. داوودی در پاســخ ب
ــاد، دچــار  ــان زی ــا وجــود گذشــت زم ــم ب ــن فیل ــا ای اینکــه آی
ــل  ــه دلی ــت: ب ــده، گف ــران ش ــاده اک ــخه آم ــی در نس تغییرات
مدت زمانــی کــه از ســاخت فیلــم گذشــته و نیــز بــا توجــه بــه 
اینکــه »زادبــوم« را بــا نگاتیــو ســاخته بــودم، طبعــا در تبدیــل 
بــه نســخه دیجیتــال احتیــاج بــه انجــام اصالحاتــی بــود و االن 
یــک نســخه بــه روز را آمــاده کرده ایــم؛ ضمــن اینکــه بــا آقــای 
دهقــان )تدوینگــر( روی فیلــم کار کردیــم و حــدود 15 دقیقــه 
از آن را کوتــاه کردیــم. کارگــردان »رخ دیوانــه« همچنیــن دربــاره 
اینکــه چــه تصــوری از اســتقبال مخاطــب دارد، آن هــم بــرای 
فیلمــی کــه پــس از ســال ها مجــوز اکــران گرفتــه، اظهــار کــرد: 
ــواده  ــا محــور خان ــم مســائل انســانی و ب ــده فیل موضــوع عم
اســت کــه بــه نظــر می آیــد ایــن رویکــرد در شــرایط فعلــی هــم 

هیــچ تغییــری نکــرده اســت. خبــر فارســی

جشــنواره غیررقابتــی »نمایش هــای بیرونــی« از  کیمیای وطن

 ســوی تــاالر هنــر ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
و بــا همــکاری کانــون نمایشــگران خیابانــی تیرمــاه ســال جــاری 
برگــزار می شــود. رئیــس تــاالر هنــر اصفهــان بــا بیــان ایــن مطلب 
ــای  ــن نمایش ه ــور تأمی ــه منظ ــان ب ــر اصفه ــاالر هن ــت: ت گف
مناســب اجــرا در فضــای بیرونــی بــرای فصــل تابســتان، از 
عالقه منــدان بــه ایــن حــوزه بــرای شــرکت در جشــنواره غیررقابتی 
ــه عمــل مــی آورد. محمدرضــا  »نمایش هــای بیرونــی« دعــوت ب
ــا  ــی« ب ــای بیرون ــنواره »نمایش ه ــت: جش ــار داش ــری اظه رهب
ــات  ــهروندی« و موضوع ــالق ش ــت »اخ ــا اولوی ــوع آزاد و ب موض
غیرتکــراری از ســوی تــاالر هنــر ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ــا همــکاری کانــون نمایشــگران خیابانــی  شــهرداری اصفهــان و ب
وابســته بــه انجمــن نمایــش اســتان برنامه ریــزی شــده اســت. 
وی افــزود: عالقه منــدان پــس از آماده ســازی ایــده و حضــور در 

 کارگاه نمایشنامه نویســی بــا حضــور اســتاد »نــادر برهانی مرنــد«
نویســنده و کارگــردان و بازیگــر ایرانــی، طــی مراحــل بعــدی بــه 
ــن  ــتاد ای ــرد: اس ــح ک ــد. وی تصری ــش می پردازن ــرای نمای اج
کارگاه، کارشناســی مــدرک نمایــش بــا گرایــش ادبیــات نمایشــی 
و کارشناســی ارشــد بــا گرایــش بازیگــری و کارگردانــی را از 
دانشــکده ســینما و تئاتــر دانشــکده هنــر دریافــت کــرده اســت. 
ــه  ــر ادامــه داد: حضــور در جشــنواره مشــروط ب ــاالر هن رئیــس ت
حضــور در کارگاه نمایشنامه نویســی اســت کــه عالقه منــدان بــرای 
ــا  ــرداد ت ــد از ۲7 خ ــنواره و کارگاه می توانن ــن جش ــام در ای ثبت ن
ســوم تیرمــاه بــه محــل تــاال هنــر واقــع در میــدان اللــه مراجعــه 
نمایشــگران  )کانــون   ۰۹1۳۳۰7۰۲5۶ شــماره  بــا  یــا  کــرده 
خیابانــی( تمــاس حاصــل کننــد. رهبــری خاطرنشــان کــرد: ایــن 
کارگاه از 7 تــا ۹ تیرمــاه برگــزار خواهــد شــد؛ عالقه منــدان 

می توانند با شماره ۳5۶۶۰88۲ تماس بگیرند.

برگزاری جشنواره غیررقابتی »نمایش های بیرونی«اکران نسخه ای تازه از »زادبوم« پس از ۹ سال

،،
ــش  ــه اول بی ــاه عســل« در مرحل  »م
ــه  ــا مرحل ــت؛ ام ــوژه داش ــزار س از ه
ــال  ــوژه ها را غرب ــن س ــه ای ــه مرحل ب
ــاه  ــات »م ــه رب ــس از اینک ــم. پ کردی
عســل« را راه انداختیــم، ســوژه های 

ــد ــنهاد ش ــه پیش ــه برنام ــیاری ب بس
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ژانر ادبی

ادبیات سیاسی
ــث  ــات، بح ــت و ادبی ــه سیاس ــث رابط بح
جدیــدی نیســت؛ بلکــه ســابقه آن بــه دوران 
یونــان باســتان، به ویــژه آثــار افالطــون، 
نیــز،  بعــد  دوره هــای  در  بازمی گــردد. 
افــرادی هماننــد ژان ژاک روســو بــه هــر دو 

ــتند.  ــه داش ــه توج عرص
روســو در کنــار نظــرات سیاســی و اجتماعــی 
اقــدام  نیــز  رمــان  نــگارش  بــه  خــود 
ــه  ــارتر، ب ــل س ــل و ژان پ ــد راس ــرد. برتران ک
عنــوان متفکــران دوره متأخــر، در عیــن 
ــی اجتماعی  ــفی و سیاس ــد فلس ــه عقای ارائ

ــی  ــته و حت ــدی نگاش ــای ج ــود، رمان ه خ
ــد  ــز بودن ــی نی ــی و اجتماع ــاالن سیاس  فع

و جایزه نوبل هم دریافت کردند. 
نویســندگان  معروف تریــن  از  از  یکــی 
اســت.  بلــر  اریــک  سیاســی  ادبیــات 
»اریــک آرتــور بلــر« )زاده ۲۵ ژوئــن ۱۹۰۳( 
انگلیســی  روزنامه نــگاری  و  نویســنده 
اســت کــه اغلــب بــا نــام مســتعار »جــورج 
ــهرت  ــتر ش ــود. بیش ــناخته می ش اورول« ش
ــات« و  ــه حیوان ــان »قلع ــون دو رم او مره
نیــز رمــان »۱۹۸۴« اســت. نوشــته های 
ــد مــدل حکومــت کمونیســتی  ــه در نق او ک

هســتند بــرای خواننــدگان عــام تهیــه شــده 
و آثــاری تاثیرگــذار هســتند و نشــان از نبــوغ 
ــه آن  ــول جامع ــل و تح ــر او در تحلی و تفک
ــام  ــا ن ــات« ب ــه حیوان ــان را دارد. »قلع زم
ــاه  ــان کوت ــات«، رم ــه حیوان ــی »مزرع اصل
تمثیلــی دربــاره گروهــی از حیوانــات اســت 
کــه انســان ها را از مزرعــه ای کــه در آن 
زندگــی می کننــد، می راننــد و خــود اداره 
ولــی  می گیرنــد؛  دســت  بــه  را  مزرعــه 
ــه  ــد ب ــت جدی ــن حکوم ــی ای ــس از مدت پ
ــل  ــی تبدی ــه مشــابه قبل ــی خودکام حکومت

می شــود! 

ــی دوم  ــگ جهان ــول جن ــان در ط ــن رم ای
ــالدی  ــال ۱۹۴۵ می ــته و در ۱۷ اوت س نوش
ــی در اواخــر  در انگلســتان منتشــر شــد؛ ول
ــه محبوبیــت رســید.  دهــه ۱۹۵۰ میــالدی ب
ــه  ــاب »هم ــن کت ــه ای ــن جمل معروف تری
امــا  مســاوی اند،  هــم  بــا  حیوانــات 
ــی  ــان انگلیس ــاوی ترند« ، در زب ــی مس برخ
بــه صــورت یــک ضرب المثــل و جملــه 
ــرج اورول  ــت. ج ــده  اس ــز وارد ش کنایه آمی
در ۲۱ ژانویــه ســال ۱۹۵۰ بــه دلیــل بیمــاری 
ــن  ــگ در س ــی از جن ــات ناش ــل و جراح س

ــت. ــدن درگذش ــالگی در لن ۴۷ س

عباس اختری، عضو تیم کارگردانی »ماه عسل«:

 تالش کرده ایم به سمت 
دغدغه روز جامعه برویم
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تمهیدات اورژانس برای شب های قدر
سرپرســت ســازمان اورژانــس کشــور بــا اشــاره بــه آمادگــی 
نیروهــای امــدادی بــرای پوشــش حــوادث احتمالــی مراســم 
شــب های قــدر بــه تشــریح تمهیــدات اورژانــس بــرای ایــن 
ــد ضمــن اعــام  شــب ها پرداخــت. دکتــر پیرحســین کولیون
ــتگاه  ــزار و 609 دس ــب ها 2 ه ــن ش ــت: در ای ــر گف ــن خب ای
آمبوالنــس، 64 دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس و 90 دســتگاه 
شــب زنده داران  بــه  خدمت رســانی  آمــاده   موتورالنــس 
و عــزاداران هســتند. سرپرســت ســازمان اورژانــس کشــور بــا 
بیــان اینکــه بیــش از 17 هــزار نیــروی امــدادی در پایگاه هــا 
ــزود:  ــود، اف ــد ب ــزاداران خواهن ــه ع ــانی ب ــاده خدمت رس آم
در مجمــوع 2 هــزار و 380 پایــگاه شــهری و جــاده ای در 
ــتقر  ــانی مس ــرای امدادرس ــور ب ــطح کش ــب ها در س ــن ش ای
ــتند.  ــردم هس ــه م ــانی ب ــاده خدمت رس ــود و آم ــد ب خواهن
ــا  ــدادی در هیئت ه ــای ام ــتقرار نیروه ــه اس ــاره ب ــا اش وی ب
و مســاجد و مســیرهای اصلــی در ایــن روزهــا گفــت: مــردم 
ــه پایگاه هــا  ــر مراجعــه ب ــاز عــاوه ب ــد در صــورت نی می توانن

ــد. وبــدا ــا شــماره 115 تمــاس بگیرن ب

ثبت نام با تأخیر در دانشگاه آزاد
ــروع  ــاره ش ــنجش درب ــازمان س ــی س ــام قبل ــود اع ــا وج ب
 ثبت نــام کارشناســی ارشــد در دانشــگاه های دولتــی، آزاد 
و غیرانتفاعــی، دانشــگاه آزاد اعــام کــرد بــا تأخیــر ثبت نــام را 
ــان کارشناســی  ــام داوطلب ــد. دوشنبه شــب ثبت ن ــاز می کن آغ
 ارشــد در دانشــگاه های دولتــی و غیرانتفاعــی آزاد شــد 
را  آزاد هــم داوطلبــان  دانشــگاه  بــود همزمــان،  قــرار  و 
ثبت نــام کنــد؛ ولــی ایــن دانشــگاه در اطاعیــه ای اعــام کــرد 
ــده:  ــه آم ــت. در اطاعی ــرده اس ــروع نک ــوز ش ــام را هن ثبت ن
ــال  ــد س ــی ارش ــون کارشناس ــان آزم ــته داوطلب ــاب رش انتخ
96 متقاضــی تحصیــل در دانشــگاه آزاد اســامی، هفتــه آخــر 
خردادمــاه از طریــق همیــن ســامانه )azmoon.org( آغــاز 
خواهــد شــد. ایــن دانشــگاه توضیحــی رســمی دربــاره علــت 

ــه نکــرده اســت. خبرآنالیــن ــر ارائ ــن تأخی ای

رفتارهای خشونت آمیز در جامعه 
بدتر شده است

ــیوع  ــاره ش ــی، درب ــناس جنای ــوری، جامعه ش ــیرین ولی پ ش
خشــونت به ویــژه اسیدپاشــی می گویــد: »مشــکات اقتصــادی 
ــی  ــای جنس ــاوه ناکامی ه ــه ع ــی ب ــکاف های طبقات ــا ش ی
ــث  ــا باع ــوع این ه ــتند و مجم ــل هس ــئله دخی ــن مس در ای
ــد  ــد.« بای ــر کن ــکل آن تغیی ــونت و ش ــراز خش ــه اب ــده ک ش
ــه خشــونت از آنچــه در گذشــته  ــم ک ــن مســئله را بپذیری ای
رواج داشــته، متفــاوت شــده اســت. پدیــده اسیدپاشــی بــه 
عنــوان یکــی از انــواع خشــونت، حملــه ای اســت کــه نــه بــه 
ــودی زندگــی  ــام و ناب ــرای انتق ــل، بلکــه معمــوال ب قصــد قت
اجتماعــی و آینــده قربانــی انجام می شــود کــه در مــواردی منجر 
بــه مــرگ قربانــی هــم می شــود. آنچه مســلم اســت این اســت 
کــه خشــونت ریشــه های بســیاری دارد؛ امــا در حــال حاضــر تنها 
تحقیــق عملــی کــه درخصــوص آن انجــام شــده، بــه ســال های 
83 تــا 89 و بــه مطالعــات انجام شــده در بیمارســتان شــهید 
ــوختگی  ــای س ــامل بیماری ه ــه ش ــردد ک ــری برمی گ مطه

ناشــی از خشــونت اســت.خبر فارســی

گزارش ویژه
 آشنایی با روحانی سرشناس 

محیط زیست
کمیــل نظافتــی، فعــال محیــط زیســتی اســت کــه هفتــه 
گذشــته در مراســم ملــی جایــزه ملــی محیــط زیســت از 

وی تقدیــر شــد. 
ــار  ــل تیم ــه دلی ــه ب ــی ای اســت ک ــی، روحان ــای نظافت آق
ســگ های شــهر آمــل و ایجــاد نقاهتــگاه و پناهــگاه بــرای 

آن هــا مــورد تقدیــر قــرار گرفتــه اســت. 
ایــن روحانــی فعــال در حــوزه محیــط زیســت می گویــد: 
دیــن اســام دربــاره نحــوه رفتــار بــا حیوانــات بــه پیــروان 

خــود بســیار ســفارش کــرده اســت. 
در احــکام دیــن مــا آمــده کــه اگــر ظــرف آبــی بــرای وضــو 
ــه  ــز تشــنه اســت، آن ظــرف آب را ب ــی نی ــد و حیوان داری

حیــوان تشــنه دهیــد و بــه جــای وضــو تیمــم کنیــد. 
ــوزه  ــطح دو ح ــه در س ــی ک ــل نظافت ــام کمی حجت االس
علمیــه تحصیــل کــرده، می گویــد: نزدیــک بــه یــک 
ــر«  ــروه مه ــوان »گ ــت عن ــی تح ــه گروه ــت ک ــال اس س
ــات در شــهر آمــل تشــکیل  ــا هــدف حمایــت از حیوان را ب
داده ایــم و ســگ های بیمــار یــا تصادفــی را از ســطح شــهر 
جمــع آوری و آن هــا را بــرای درمــان بــه کلینیکــی کــه بــا آن 

قــرارداد بســته ایم، منتقــل می کنیــم. 
همچنیــن نقاهتگاهــی را بــرای ادامــه مراحــل درمــان 
ــگ های  ــا از س ــاخته ایم ت ــیب دیده س ــات آس ــن حیوان ای

ــم.  ــت کنی ــکان مراقب ــن م ــیب دیده در ای آس
ــا  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــط زیس ــال محی ــن فع ای
همــکاری »گــروه مهــر« هــر شــب بــه 100 قــاده ســگ در 
شــهر آمــل غذارســانی می شــود، اظهــار می کنــد: ظرفیــت 
نقاهتــگاه مناســب بــرای نگهــداری 20 تــا 40 قــاده ســگ 
ــت  ــل اس ــت آن تکمی ــر ظرفی ــال حاض ــه در ح ــت ک  اس

و سیر مراحل درمان سگ ها طی می شود. 
کمک هــای  طریــق  از  کار  ایــن  هزینه هــای  تمامــی 
مردمــی تأمیــن می شــود. گاهــی اگــر پرنــدگان یــا 
مراقبــت نیــز  آن هــا  از  ببینیــم،  را  بیمــار   گربه هــای 

 می کنیم. 
ــح  ــات توضی ــه حیوان ــام ب ــن اس ــرد دی ــاره رویک وی درب
می دهــد: طبــق روایــات، ائمــه مــا رفتــار بســیار مناســبی 
ــا  ــی ب ــه مهربان ــردم را ب ــا م ــته و باره ــات داش ــا حیوان ب

ــد.  ــه کرده ان ــات توصی حیوان
ــداده  ــوان آزاری ن ــازه حی ــا اج ــه م ــا ب ــام نه تنه ــن اس دی
ــت  ــات و طبیع ــا حیوان ــار مناســب ب ــه رفت ــار را ب ــه م بلک

ــت.  ــرده اس ــفارش ک س
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــان از س ــی در پای نظافت
می خواهــد بــه افــرادی کــه در زمینــه حفــظ محیــط 
ــه  ــد ک ــت ده ــد، فرص ــبی دارن ــای مناس ــت ایده ه زیس
ایده هــای خــود را بیــان کننــد و در صــورت پذیرفتــه شــدن 

ــد.  ــت کنن ــا حمای از آن ه
ــته  ــتی نداش ــط زیس ــات محی ــر تحصی ــک نف ــاید ی ش
ــه  ــد ب ــل زیســت محیطی داشــته و بتوان ــی عم باشــد، ول

ــد. ایســنا ــن حــوزه کمــک کن حــل مشــکات ای

کوتاه حوادث 
 انهدام باند توزیع اینترنتی 

مواد مخدر
ــدام  ــا از انه ــدر ناج ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــس پلی رئی
ــای  ــه در فض ــلطان گل ک ــد س ــای بان ــتگیری اعض و دس
ــد، خبــر  ــه توزیــع مــواد مخــدر می کردن مجــازی اقــدام ب

داد. 
ســردار محمدمســعود زاهدیــان در تشــریح جزئیــات ایــن 
خبــر اظهــار کــرد: اقدامــات پلیــس در شناســایی اعضــای 
بانــد توزیــع مــواد مخــدر و روانگــردان بــه نــام »ســلطان 
گل« کــه در فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی 

فعالیــت داشــتند، بــه ثمــر نشســت. 
وی افــزود: اعضــای ایــن بانــد در فضــای مجــازی اقــدام 
بــه توزیــع مــواد مخــدر و قرص هــای روانگــردان و توهــم زا 
ــس  ــع پلی ــدام به موق ــیاری و اق ــا هوش ــه ب ــد ک می کردن

مبــارزه بــا مــواد مخــدر ناجــا دســتگیر شــدند. 
ــا مــواد مخــدر ناجــا ادامــه داد:  ــارزه ب رئیــس پلیــس مب
ــی  ــبکه های اجتماع ــود را از ش ــای خ ــراد طعمه ه ــن اف ای
و مجــازی انتخــاب کــرده و بــا توزیــع مــوادی از قبیــل گل 
شیشــه و LSD، درآمــد نامشــروع کســب می کردنــد. مهــر

 تیزهوشی دختر جوان 
متهم را گرفتار کرد

دهــم خــرداد امســال دختــری جــوان بــا حضــور در کانتــری 
چیتگــر از مــردی اذیت کننــده شــکایت کــرد.

او بــه افســر تحقیــق گفــت: بــرای رفتــن به محــل کارم، ســوار 
خــودروی پرایــدی شــدم. راننــده مــرا بــه محلــه خلوتــی بــرد 
ــودرو  ــرا از خ ــدم، م ــر ش ــا او درگی ــی ب ــرد. وقت ــم ک و اذیت
بیــرون انداخــت و متــواری شــد. فقــط توانســتم بــا گوشــی ام 

از پــاک خودرویــش عکــس بگیــرم. 
ــعبه  ــده ای در ش ــوان، پرون ــر ج ــکایت دخت ــا ش ــان ب همزم
ســوم بازپرســی دادســرای جنایــی تهــران تشــکیل شــد و بــا 
دســتور بازپــرس ســجاد منافــی آذر تحقیقــات پلیــس آگاهی 
ــود  ــرای یافتــن متهــم فــراری آغــاز شــد. ایــن در حالــی ب ب
ــود. جســت وجوها  ــرده ب ــر ک ــم تغیی ــه مته ــه نشــانی خان ک
ــایی و  ــش شناس ــه وی در مخفیگاه ــا اینک ــت ت ــه داش ادام

بازداشــت شــد. 
ــه  ــرای ادامــه تحقیقــات ب ــده و متهــم جــوان ب شــاکی پرون
ــل  ــران منتق ــی ته ــرای جنای ــی دادس ــوم بازپرس ــعبه س ش
شــدند. مــرد شــرور بــه قاضــی پرونــده گفــت: مــن در یــک 
شــرکت کار می کنــم. متاهــل هســتم. فرزنــد دومــم بــه زودی 
ــد،  ــاده ش ــافر پی ــرد مس ــی م ــد. آن روز وقت ــا می آی ــه دنی ب
وسوســه شــدم و دختــر جــوان را کتــک زدم و اذیتــش کــردم. 
وی افــزود: زمانــی کــه بــا مــن درگیــر بــود، در بــاز شــد و او از 
خــودرو بیــرون افتــاد. همــان موقــع عکــس پــاک خــودرو را 
گرفــت. ترســیدم؛ همان جــا رهایــش کــردم و بــه ســرعت دور 
شــدم. فکــر نمی کــردم او از مــن شــکایت کنــد و بــه دردســر 
ــر  ــش دارم. همس ــای بخش ــردم و تقاض ــتباه ک ــم. اش بیفت
ــت  ــی ام را از دس ــود، زندگ ــرا ش ــه ماج ــر متوج ــاردارم اگ ب
ــام ضــرب و  ــه اته ــم ب ــرای مته ــه ب ــن مرحل ــم. در ای می ده
جــرح عمــدی و مزاحمــت نســبت بــه شــاکی پرونــده قــرار 

ــه بازداشــتگاه شــد. خبرفارســی قانونــی صــادر و او روان

کنش    وا

 مدیر عامل انجمن حمایت از 
زنان و کودکان پناهنده   

بحث کار کودک را نمی توانیم تفکیک کرده و آن را از 
نظر ملی، قومی یا زبانی و نژادی تقسیم بندی کنیم؛ 

این اتفاق برای هر کدام از کودکان با هر ملیتی که 
باشند، ناراحت کننده است و باید برای رفع آن بکوشیم؛ 

اما بعضی از این کودکان به دالیل مختلف در شرایط 
بدتری نسبت به دیگر همساالنشان قرار دارند که از بین 

 آن ها می توان به کودکان کار مهاجر و پناهنده اشاره 
کرد.

 مدیر کل انجمن اولیا و مربیان 
وزارت آموزش و پرورش   

در گذشته 15 هزار مدرس آموزش خانواده داشتیم 
که اکنون شمار آن ها به 7000 هزار نفر رسیده است. 

درخواست هایی از استان ها وجود داشت و برای جذب 
مدرس اقدام کردیم. شیوه نامه مربوط به استان ها 

familyeducation. ارسال و ثبت نام از طریق سامانه
Ir شروع شده است و تا 10 تیرماه ادامه دارد. 

داوطلبان، همکاران رسمی و پیمانی و اعضای هیئت 
علمی دانشگاه ها هستند و از آنان 50 هزار تومان بابت 

ثبت نام دریافت می شود.

کارشناس هموفیلی اداره بیماران 
خاص وزارت بهداشت   

در حال حاضر ما 10 هزار و 200 بیمار هموفیلی داریم 
که البته تعدادی از آن ها نوع خفیف هستند و دارو 

نمی گیرند؛ اما تعداد بیماران مبتا به اختاالت 
خونریزی دهنده که دارو دریافت می کنند، حدود 9 
هزار و 500 بیمار است. بنابراین توجه و مساعدت 

بیشتر سازمان های بیمه گر در پرداخت به موقع 
مطالبات بیمارستان ها و همچنین کوتاه کردن فرآیند 

تأیید نسخه و تحویل دارو به بیمار، کمک بسیار 
زیادی را به بیماران هموفیلی می کند.

فرمانده مرزبانی ناجا   
کشورهای همسایه به وحدت موجود در ایران اسامی 
حسادت می کنند؛ لذا وظیفه داریم وحدت بین اقوام 
و مذاهب مختلف را تقویت کنیم؛ در این صورت است 

که دشمن توانایی غلبه و شکست ما را ندارد.

معاون هماهنگی ستاد بازسازی 
عتبات عالیات   

مشارکت در فیض توسعه عتبات یک فرصت معنوی 
بی نظیر است که خیران حقیقی و حقوقی می توانند 

با اهدای کمک های نقدی یا ارائه امکانات و خدمات 
از آن بهره معنوی ببرند. با یک حساب ساده می توان 
چنین فرض کرد که اگر به  ازای هر نفر از جمعیت 4 

میلیونی خانواده کارکنان دولت، فقط هزارتومان در 
ماه برای کمک به توسعه عتبات اهدا شود، ساالنه 

مبلغی بالغ بر 48 میلیارد تومان می شود که پشتوانه 
مالی خوبی برای پیشبرد پروژه های بازسازی عتبات 

عالیات می شود.

راز قتل پسر ایرانی در هتل متروکه ژاپن

ــی در  ــر ایران ــن پس ــد خونی ــف جس ــال کش ــه دنب ب
ــن  ــا«ی ژاپ ــهر »ناگوی ــع در ش ــه ای واق ــل متروک  هت
و بــه دنبــال شــکایت خانــواده اش در دادســرای 
ــایی  ــرای شناس ــی ب ــرس جنای ــران، بازپ ــی ته  جنای
و دســتگیری عامــل یــا عامــان جنایــت بــه پلیــس 
در  تــا  داد  مأموریــت  اینترپــل-   - بین الملــل 

این بــاره تحقیــق کنــد.
ــن  ــح 20 فروردی ــناک صب ــت هولــــ ــن جنای راز ای
دختــر  دو  کــه  شــد  فــاش  هنگامــی  امســال 
دوچرخه ســوار هنــگام عبــور از خیابانــی در شــهر 
ناگویــا، متوجــه لکه هــای خونــی شــدند کــه در کنــار 

هتلــی قدیمــی روی زمیــن ریختــه بــود.
 آن هــا از ســر کنجــکاوی وارد هتــل متروکــه شــدند 
ــا جســد  ــان ب ــون ناگه ــای خ ــری قطره ه ــا ردگی و ب
خون آلــود پســر جوانــی روبــه رو شــدند. آن هــا 
ــد، وحشــتزده خــود را  ــه شــدت ترســیده بودن ــه ب ک
ــد.  ــزارش کردن ــوع را گ ــاندند و موض ــس رس ــه پلی ب
دقایقــی بعــد نیــز کارآگاهــان و کمیســر جنایــی 
راهــی محــل مدنظــر شــدند و بــه تحقیــق در این بــاره 

ــد. پرداختن
جســد  شــد  مشــخص  مقدماتــی  تحقیقــات  در 
ناشــناس متعلــق بــه پســر جــوان خارجــی اســت کــه 
ــات متعــدد چاقــو  ــا ضرب حــدود یــک هفتــه قبــل ب

ــل رســیده اســت.  ــه قت ب
ــود،  ــده ب ــی ش ــاد نعش ــار فس ــد دچ ــه جس ــا آنک ب
ــدند  ــن ش ــی ها مطمئ ــه بررس ــوران در ادام ــا مأم ام
قربانــی ماجــرا یــک ایرانی تبــار اســت. بدیــن ترتیــب 
ــی وارد  ــایی قربان ــرای شناس ــس ب ــان پلی کارآگاه
عمــل شــدند. تــا اینکــه دریافتنــد یــک هفتــه پیــش 
دوســتان پســر جوانــی بــه نــام کاوه، از ناپدیــد شــدن 

ــد. ــر داده ان ــی اش خب ناگهان
ــده  ــد کشف ش ــت جس ــال می رف ــه احتم ــا ک از آنج
متعلــق بــه کاوه باشــد، بــا خانــواده او در ایــران 
انگشــت  اثــر  شــد  خواســته  و  تمــاس گرفتــه 
پسرشــان را بــرای پلیــس ژاپــن ارســال کننــد. 

ــی،  ــای قانون ــس از هماهنگی ه ــز پ ــواده اش نی خان
ــت  ــس دول ــرای پلی ــوان را ب ــر ج ــت پس ــر انگش اث
ــول  ــت مقت ــب هوی ــد و بدین ترتی ــن ارســال کردن ژاپ

شناســایی شــد.

 ارسال جنازه به ایران
پــس از افشــای هویــت مقتــول، کارآگاهــان جنایــی 
ژاپــن تحقیقــات خــود را بــرای کشــف راز ایــن 
جنایــت هولنــاک آغــاز کردنــد. از ســوی دیگــر جســد 
مقتــول بــه درخواســت اولیــای دم بــه ایــران ارســال 

شــد.
ــن  ــرادرم در ژاپ ــت: »ب ــاره گف ــول در این ب ــادر مقت م
ــن  ــرای کار، راهــی ژاپ هتــل داشــت و پســرم هــم ب
شــده بــود. مــن 4 ســال کاوه را ندیــده بــودم و تنهــا 
از طریــق فضــای مجــازی بــا او در ارتبــاط بــودم.13 
ــا  ــم، کاوه ب ــه آمدی ــه خان ــه ب ــال ک ــن امس فروردی
خواهــرش کــه در خانــه بــود، تمــاس گرفــت. آن هــا 
در حــال صحبــت بــا هــم بودنــد کــه خیلــی ناگهانــی 
ــن  ــد از ای تمــاس تلفنی شــان قطــع شــد. دو روز بع
ماجــرا، دختــر مــورد عاقــه پســرم کــه فیلیپینــی بــود 
بــا دختــرم تمــاس گرفتــه و گفتــه بــود کــه کاوه از دو 
ــه  ــت. ب ــر اس ــده و از او بی خب ــد ش ــل ناپدی روز قب
ــرادرم  ــی از ب ــا نگران ــرا، ب ــن ماج ــاع از ای ــال اط دنب
ــت  ــد، درخواس ــا بودن ــه در ناگوی ــتان کاوه ک و دوس
ــت  ــاس دوس ــد از تم ــا 5 روز بع ــم. ام ــک کردی کم
ــران تمــاس  ــر و پســرم در ای ــا دخت ــی کاوه، ب فیلپین
گرفتنــد و خواهــان ارســال اثــر انگشــت کاوه شــدند. 
آن هــا هــم پــس از طــی مراحــل قانونــی، اثر انگشــت 
ــم متوجــه شــدیم پســرم  ــد ه ــد. بع را ارســال کردن
ــس  ــه پلی ــت. البت ــده اس ــته ش ــل کش ــد روز قب چن
ــون  ــوان مظن ــه عن ــی را ب ــه فیلپین ــن س ــی ژاپ جنای
در ایــن جنایــت بازداشــت کــرده اســت.اما احتمــال 
ــر از  ــرم و دو نف ــه پس ــورد عاق ــر م ــم دخت می دهی
دوســتان کاوه کــه بیــش از یــک میلیــارد تومــان بــه 
پســرم بدهــکار بودنــد، عامــان ایــن جنایــت باشــند 
ــق  ــی تحقی ــه خوب ــا ب ــم پلیــس ازآن ه ــه امیدواری ک

ــا خــون پســرم پایمــال نشــود.« کنــد ت
پــس از انتقــال جســد بــه ایــران، خانــواده کاوه 
دیــروز بــا حضــور در دادســرای جنایــی تهــران، ضمــن 
ــده  ــه پرون ــیدگی ب ــتار رس ــکایت، خواس ــلیم ش تس
ــی،  ــرس جنای ــب بازپ ــن ترتی ــدند. بدی ــت ش جنای
در  اینترپــل - خواســت  بین الملــل -  پلیــس  از 
ــات را  ــج تحقیق ــق و نتای ــت تحقی ــه دق ــاره ب این ب
بــه دادســرای جنایــی تهــران ارســال کننــد. جــام نیــوز
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اوقــات فراغــت، مهم تریــن دغدغــه ایــن روزهــای 
بســیاری از خانواده هاســت. از چنــد روز دیگــر 
خانواده هــا  تابســتانی  تعطیــات  شــروع  بــا 
ــا درس  ــودن ب ــر ب ــی از درگی ــرای مدت دســت کم ب
می شــوند؛  خــاص  خــود  فرزنــدان  مشــق  و 
ــکل  ــود مش ــز خ ــه نی ــا در خان ــودن بچه ه ــا ب ام
ــح  ــوزان ترجی ــد دانش آم ــر چن ــری اســت. ه دیگ
ــی ســخت  ــک ســال تحصیل ــس از ی ــد پ می دهن
و کــوران امتحانــات حســابی اســتراحت کننــد، امــا 
خیلــی زود بــا گذشــت چنــد روز اســتراحت کم کــم 
ــد و  ــت می آورن ــه دس ــه را ب ــت رفت ــرژی از دس ان
ــد.  ــرژی خــود می افتن ــه ان ــر تخلی ــه فک ــا ب قاعدت
ــادی را  ــکات زی ــرژی، مش ــه ان ــن تخلی ــا همی ام
بــرای خانواده هــا ایجــاد می کنــد. بــه همیــن 
دلیــل برنامه ریــزی مناســب بــرای اوقــات فراغــت 

ــت. ــوردار اس ــادی برخ ــت زی ــدان از اهمی فرزن
 ورزش

امــروزه بــا کوچــک شــدن خانه هــا و زندگــی 
بــرای  خانــه ای  درون  برنامه ریــزی  آپارتمانــی 
بســیاری از خانواده هــا غیرممکــن اســت. فضــای 
ــای  ــکان فعالیت ه ــروز، ام ــای ام ــک خانه ه کوچ

بدنــی و ورزشــی را بــه کــودکان نمی دهــد؛ بــه 
همیــن دلیــل هــم هســت کــه حــدود 70 درصــد 
و  چاقــی  مشــکل  بــا  کشــور  دانش آمــوزان 

کم تحرکــی دســت بــه گریبــان هســتند.

ــم  ــی ه ــت ورزش ــان فعالی ــاد کارشناس ــه اعتق ب
ــی  ــامت روح ــم در س ــمی و ه ــامت جس  در س
و روانــی کــودکان مؤثــر اســت و بــه همیــن 
ــا در دوران  ــن فعالیت ه ــی از بهتری ــم یک ــل ه دلی
ورزشــی  فعالیت هــای  تابســتانی،  تعطیــات 
ــی را  ــای کاف ــما فض ــه ش ــر خان ــس اگ ــت. پ اس
بــرای ورزش نــدارد، می توانیــد فرزنــد خــود را 

ــوال  ــد. معم ــام کنی ــی ثبت ن ــای ورزش در کاس ه
ــا  ــن دوران ب ــی در ای ــای ورزشــی گوناگون کاس ه
ــات  ــه امکان ــزار می شــود ک ــدک برگ ــای ان هزینه ه
خاصــی هــم نیــاز نــدارد؛ امــا دقــت داشــته باشــید 
قبــل از ثبت نــام از امکانــات و ایمنــی ایــن اماکــن 

ــد. ــل کنی ــان حاص ــی اطمین ورزش
 دوری از تلویزیون

تلویزیــون بــا تمــام محاســن انکارنشــدنی اش 
همــواره ماننــد تیغــی دو لبــه عمــل می کنــد؛ 
ــد  ــب رش ــیله موج ــن وس ــت از ای ــتفاده درس  اس
و شــکوفایی ذهنــی کــودکان می شــود و اســتفاده 
ــان  ــی دارد. کارشناس ــار مخرب ــی از آن آث غیراصول
اســتفاده بیــش از 2 تــا 4 ســاعت تلویزیــون 
ــن  ــه همی ــد و ب ــر می دانن ــودکان مض ــرای ک را ب
دلیــل هــم خانواده هــا بایــد ســعی کننــد در زمــان 
تعطیــات بــا برنامه ریــزی زمــان، تلویزیــون دیــدن 

ــد. ــرل کنن ــوزان را کنت دانش آم
 کتاب

بــه شــخصه موافــق مطالعــه درســی در زمــان 
تابســتان نیســتم؛ زیــرا ایــن امــر بــرای بســیاری از 
دانش آمــوزان بیشــتر عــذاب آور اســت تــا مفــرح. 
نویســندگان  آثــار  به ویــژه  غیردرســی  مطالعــه 
ــودکان  ــر ک ــی را در ضمی ــد کتابخوان ــزرگ می توان ب

ــات  ــا اثب ــه کام ــد مطالع ــار مفی ــد. آث ــه کن نهادین
ــدارد.  ــاره ن ــان دوب ــه بی ــازی ب ــت و نی ــده اس ش
ــذاب  ــای ج ــد کتاب ه ــات می توانی ــگام تعطی هن
اختیــار  در  و  تهیــه کنیــد  کتابفروشــی ها  از  را 
از  امــروزه بســیاری  قــرار دهیــد.  فرزندانتــان 
آثــار طــراز اول جهــان کــه طرفــدارن پــر و پــا 
ــار  ــران ترجمــه شــده و در اختی قرصــی دارد، در ای
ــن  ــت ای ــر قیم ــی اگ ــرار دارد. حت ــدگان ق خوانن
حــق  بــا  می توانیــد  اســت،  زیــاد  کتاب هــا 
ــه  ــه ب ــا را از کتابخان ــن کتاب ه ــدک ای ــت ان عضوی
امانــت بگیریــد. اگــر امانــت گرفتــن کتــاب برایتــان 
ســخت اســت می توانیــد از جمعه بازارهــای کتــاب 
بســیاری از کتاب هــای خــوب را بــا قیمتــی بســیار 
انــدک بخریــد. حتــی بعضــی از کتابفروشــی های 
قدیمــی هــم، کتاب هــای دســت دومــی دارنــد کــه 
ــداران عرضــه  ــه خری ــدک آن هــا را ب ــی ان ــا قیمت ب
می کننــد. پــس قیمــت کتــاب را بهانــه نکنیــد و بــا 
ــرای  ــب را ب ــای مناس ــت وجو، کتاب ه ــی جس کم

ــد. ــه کنی ــان تهی فرزندانت
 کار

کار کــردن کــودکان در کشــور مــا غیرقانونــی اســت، 
امــا فراگرفتــن حرفــه از دوران کودکــی نه تنهــا 
یــک ســرمایه گذاری مناســب بــرای آینــده اســت، 
بلکــه می توانــد فرصــت مناســبی بــرای پــر کــردن 

اوقــات فراغــت باشــد. 
هنرمنــدان صنایــع دســتی بســیاری در کشــور 
ــوت  ــام ف ــگان تم ــد رای ــه حاضرن ــد ک ــود دارن  وج
و فــن حرفــه خــود را آمــوزش دهنــد. اگــر فرصــت 
ــه همــراه  ــان هــم ب داریــد حتــی می توانیــد خودت
ــرکت  ــش ش ــد لذت بخ ــن فرآین ــان در ای فرزندت
ــد.  ــد را بیاموزی ــری جدی ــم هن ــما ه ــد و ش کنی
یادگیــری هنــر نه تنهــا خاقیــت فرزندتــان را رشــد 
می دهــد، بلکــه باعــث می شــود در بزرگســالی 
اگــر نتوانســت کار مناســبی بیابــد، خــودش اقــدام 
ــرای  ــئوالن ب ــد مس ــد و نیازمن ــی کن ــه کار آفرین ب

ایجــاد اشــتغال نباشــد.

مشــاور وزیــر و رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم 
گفــت: بــا برنامه ریــزی صورت گرفتــه در طــول برنامــه ششــم 
ــی در دانشــگاه ها  ــود فضــای خوابگاه ــران کمب ــال جب ــه دنب ب
هســتیم تــا امــکان اســکان 50 هــزار دانشــجوی دیگــر فراهــم 
شــود. ذوالفقــار یزدان مهــر در نشســت هیئت رئیســه ایــن 
ــدوق  ــای صن ــت امن ــه هیئ ــن جلس ــت: در آخری ــدوق گف صن
رفــاه دانشــجویان کــه 3 هفتــه پیــش برگــزار شــد، در راســتای 
دانشــجویی  خوابگاه هــای  و  دانشــجویان  حــال  مراعــات 
تصمیمــات خوبــی گرفتــه شــد. وی افــزود: بحــث دســته بندی 
ــه رخ داده  ــوده ک ــی ب ــاق خوب ــجویی اتف ــای دانش  خوابگاه ه
ــده.  ــا ش ــای خوابگاه ه ــرخ اجاره به ــازی ن ــث عادالنه س و باع
همچنیــن باعــث شــده مــا یــک بانــک جامــع داشــته باشــیم 
ــا آن برنامه ریــزی کنیــم و در راســتای  ــا بتوانیــم متناســب ب ت

ــم.  ــا گام برداری ــای ســطح خوابگاه ه ارتق
مشــاور وزیــر و رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم 
ــگاه  ــتیم 64 خواب ــته توانس ــال گذش ــرد: در س ــان ک خاطرنش
درجــه 5 را بــه درجه هــای باالتــر ارتقــا دهیــم. امســال نیــز بنــا 
ــارکت  ــا مش ــه 3 و 4 را ب ــگاه رتب ــدود 200 خواب ــه ح ــم ک داری
ــزود:  ــر اف ــم. یزدان مه ــا دهی ــر ارتق ــه ســطوح باالت دانشــگاه ب
یکــی از مصوبــات مــا در هیئــت امنــا ایــن بــود کــه اجاره بهــای 
ــته  ــال گذش ــد س ــد و مانن ــش نیاب ــال افزای ــا امس خوابگاه ه
ــجویان  ــاه دانش ــدوق رف ــس صن ــر و رئی ــاور وزی ــد. مش باش
وزارت علــوم افــزود: بعضــی از دانشــگاه ها و خیــران هــم 
ــا  ــم ب ــد و امیدواری ــاز کرده ان ــگاه را آغ ــدادی خواب ــاخت تع س
ــای  ــای خوابگاه ه ــود فض ــود، کمب ــه داده می ش ــهیاتی ک تس

ــم. برنــا ــران کنی دانشــجویی را جب

فخرالدیــن دانش آشــتیانی، وزیــر آمــوزش و پــرورش، در نشســت 
فعالیت هــای  اســتعداد  مدیریــت  تشــکیاتی  عالــی  ســتاد 
ــور  ــول، مح ــند تح ــت: س ــوزان گف ــتانه دانش آم ــی تابس ورزش
برنامه هــای وزارت آمــوزش و پــرورش اســت. یکــی از محورهــای 
ــر  ــز تغیی ــه نی ــرد وزارتخان ــت. رویک ــتعدادیابی اس ــم آن اس مه
ــراد اســت.  ــه اســتعدادیابی و شایســتگی اف ــه و آن توجــه ب یافت
وی افــزود: بایــد بــا برنامه ریــزی درســت، کاری کنیــم تــا 
ــد آن  ــت رش ــود و در جه ــایی ش ــوزان شناس ــتعداد دانش آم اس
ــت:  ــرورش گف ــوزش و پ ــر آم ــت داشــته باشــیم. وزی ــز فعالی نی
ــم.  ــل نداری ــوز تنب ــرورش دانش آم ــوزش و پ ــام آم ــل نظ در داخ
اگــر ایــن ذهنیــت وجــود داشــته باشــد، ضعــف نظــام آموزشــی 
ــان  ــد. دانش آشــتیانی بی ماســت کــه نتوانســته اســتعدادیابی کن
ــه  ــت ک ــی اس ــت بدن ــامت، تربی ــای س ــی از محوره ــرد: یک ک

ــه آن داشــته باشــیم. اگــر در محیــط مدرســه  بایــد نــگاه ویــژه ب
ــامت  ــث س ــیار در بح ــم، بس ــت دهی ــی اهمی ــت بدن ــه تربی  ب
و تربیتــی دانش آمــوزان تأثیــر دارد. وی تأکیــد کــرد: بایــد در 
مقطــع دبســتان بــه تربیــت بدنــی بیشــتر از دروس دیگــر توجــه 
شــود. بــرای ایــن مســئله نیــاز بــه افزایــش ســاعات درس 
تربیــت بدنــی و مربیــان متخصــص بــرای آمــوزش اســت. یکــی 
از اشــکاالت مــا ایــن اســت کــه برخــی از مربیــان مــا متخصــص 
ــی  ــه مرب ــت ک ــم اس ــئله مه ــن مس ــه ای ــی ک ــتند؛ در حال نیس
متخصــص باشــد. خــودم مربــی تربیــت بدنــی متخصص داشــتم 
کــه والیبــال یــاد گرفتــم؛ تــا دانشــگاه والیبــال را دنبــال کــردم و 
ــال  ــم؛ چــرا کــه تخصصــی دنب ــازی می کن ــال ب ــز والیب ــون نی اکن
کــردم. اگــر می خواهیــم مســیر ســامت را طــی کنیــم بایــد همــه 

ــم. مهــر ــه صــورت تخصصــی یــک ورزش را انجــام دهی ب

،،
محاســن  تمــام  بــا  تلویزیــون 
انکارنشدنی اش همواره مانند تیغی 
اســتفاده  می کنــد؛  عمــل  لبــه  دو 
 درســت از ایــن وســیله موجــب رشــد 
و شکوفایی ذهنی کودکان می شود 
آثــار  آن  از  غیراصولــی  اســتفاده  و 

مخربــی دارد

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم:

کمبودفضایخوابگاهدربرنامهششمجبرانمیشود
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد:

ضرورتبهکارگیریمربیورزشمتخصصدرمدارس

کیمیای وطن بررسی کرد:

»تعطیالت«بهوقت
»اوقاتفراغت«

عــده ای از خانواده هــای کــودکان اوتیســم از شــکنجه و آزار ایــن 
ــد؛  ــز توانبخشــی در مشــهد شــکایت کردن ــک مرک ــودکان در ی ک
 خبــری کوتــاه و تکان دهنــده کــه معــاون امــور اجتماعــی 
و پیشــگیری از جــرم دادســرای مرکــز اســتان خراســان رضــوی 
آن را اعــام کــرده اســت. آزار و اذیــت کــودکان مبتــا بــه بیمــاری 
اوتیســم آن هــم در یــک موسســه بازتوانــی کــه گفتــه می شــود 
ــرای فعالیــت نداشــته اســت. شکســتگی اســتخوان  مجــوزی ب
ــودکان  ــر از ک ــه نف ــرح س ــرب و ج ــار ض ــو و آث ــزی گل خونری
ــنگینی  ــام س ــا اته ــوز را ب ــه بی مج ــن موسس ــر ای ــو، مدی مددج
ــی  ــه مســئوالن قضای ــه گفت مواجــه کــرده اســت؛ اتهامــی کــه ب
ــا برخــورد جــدی  ــات ب اســتان خراســان رضــوی در صــورت اثب
قضایــی همــراه خواهــد بــود. در ارتبــاط بــا ایــن پرونــده، تاکنــون 
ــت  ــا صح ــه ب ــات در رابط ــده اند و تحقیق ــت ش ــر بازداش دو نف
ادعــای خانواده شــاکیان از ســوی ســازمان بهزیســتی و دســتگاه 

ــی ادامــه دارد. قضای
ــا  ــی از خانواده ه ــکایت یک ــام ش ــا اع ــش ب ــرا از 10 روز پی ماج
ــاز  ــم آغ ــودکان اوتیس ــوزش ک ــداری و آم ــه نگه ــک موسس از ی
ــن  ــم از ای ــر ه ــابه دیگ ــکایت مش ــد روز، دو ش ــس از چن و پ
موسســه بــا موضــوع آزار و اذیــت کــودکان مددجــو مطــرح شــد. 
فرزنــدان  بودنــد کــه  مدعــی  ایــن کــودکان  خانواده هــای 
ــن  ــئوالن ای ــانی مس ــورد غیرانس ــی برخ ــا قربان ــمی آن ه اوتیس
ــز  ــن مرک ــودکان ای ــای یکــی از ک ــز شــده اند. شکســتگی پ مرک
ــدن دو کــودک دیگــر  ــر روی ب ــار ضــرب و شــتم ب ــا آث همــراه ب

ــود.  ــواده ب ــه خان ــن س ــای ای ــاهد مدع ــم، ش ــز ه ــن مرک ای
ــی اداره کل  ــور توانبخش ــاون ام ــروزی، مع ــعود فی ــا را مس این ه
ــی  ــه او خبرهای ــه گفت ــد. ب بهزیســتی خراســان رضــوی، می گوی
کــه در فضــای مجــازی و رســانه ها درخصــوص شــکایت تعــدادی 
از خانواده هــای کــودکان اوتیســم در پــی شــکنجه ایــن کــودکان 
 در یــک مرکــز آمــوزش و نگهــداری ایــن کــودکان مطــرح شــده 
ــه  ــاز ب ــده و نی ــات نش ــوز اثب ــه هن ــت ک ــام اس ــک اته ــط ی فق
بررســی بیشــتر دارد؛ بــا وجــود ایــن امــا، معــاون امور توانبخشــی 
اداره کل بهزیســتی خراســان رضــوی فقــدان مجوزهــای الزم ایــن 
ــد  ــم تأیی ــه اوتیس ــا ب ــودکان مبت ــرش ک ــرای پذی ــه را ب موسس
می کنــد و می گویــد: »تــا جایــی کــه مــا اطــاع داریــم مســئول 
ــی  ــد روان شناس ــی ارش ــدرک کارشناس ــه دارای م ــن موسس ای
اســت و بــه صــورت مســتقل و بــدون داشــتن هیچ گونــه 
مجــوزی از ســوی هیــچ ســازمانی در ایــن زمینــه فعالیــت 
ــه  ــا ب ــودک مبت ــز 6 ک ــن مرک ــرد در ای ــن ف ــرده اســت. ای می ک
اوتیســم را تحــت آمــوزش و مراقبــت داشــته کــه از ایــن تعــداد 
ــد؛  ــواده ســه کــودک چنیــن ادعایــی را مطــرح کرده ان فقــط خان
البتــه ایــن موضــوع در حــال بررســی و رســیدگی اســت و اگــر 
جــرم ایــن مجموعــه و مدیریــت آن اثبــات شــود، اداره بهزیســتی 
اســتان خراســان رضــوی هــم از آن هــا شــکایت می کنــد و قطعــا 
ــد.« ــرار می ده ــن موضــوع را در دســتور کار خــود ق ــری ای پیگی

ــور اجتماعــی و پیشــگیری از جــرم  ــاون ام ــن حــال مع در همی
ــات  ــاز تحقیق ــوی از آغ ــان رض ــتان خراس ــز اس ــرای مرک دادس
درخصــوص شــکایت تعــدادی از خانواده هــای کــودکان اوتیســم 
ــر شــکنجه ایــن کــودکان و دســتگیری دو نفــر در ایــن  مبنــی ب
ــن  ــا ای ــاط ب ــد: »در ارتب ــاره می گوی ــر داده و در این ب ــده خب پرون
پرونــده تاکنــون دو نفــر بازداشــت شــده اند؛ البتــه بایــد تــا زمــان 
اعــام نتیجــه صبــر کــرد؛ تحقیقــات از ســوی بهزیســتی در حــال 

انجــام اســت و در صــورت تأییــد اتهامــات، اقدامــات قضائــی الزم 
ــرد.« از ســوی دادســتانی صــورت می گی

ــده از  ــکایت های مطرح ش ــوص ش ــی درخص ــام قضای ــن مق ای
ایــن موسســه هــم توضیــح داد: »اتهــام دو نفــر از مســئوالن ایــن 
ــه  ــت ک ــرح اس ــرب  و ج ــونت و ض ــودک آزاری، خش ــه ک موسس
یکشــنبه دســتور بازداشــت ایــن دو نفــر صــادر شــد؛ البتــه همــه 
این هــا در حــد اتهــام اســت و بایــد بــه تأییــد برســد. 3 خانــواده 
ــتند.  ــاکی هس ــئوالن آن ش ــه و مس ــده از موسس ــن پرون در ای
ــن  ــا، یکــی از مســئوالن ای ــن خانواده ه ــارات ای ــر اســاس اظه ب
موسســه بــدون اخــذ مجوزهــای الزم، ایــن مرکــز توانبخشــی را 
راه انــدازی کــرده و از پروانــه شــخصی دیگــر بــرای تأســیس ایــن 

مرکــز اســتفاده کــرده اســت.«
بــه گفتــه محمــد بخشــی محبــی بــر اســاس مــاده یــک فصــل 
اول تعزیــرات حکومتــی و خدمــات تشــخیصی و درمانــی ایجــاد 
مؤسســات پزشــکی غیرمجــاز توســط اشــخاص فاقــد صاحیــت 
ــی  ــه مجازات های ــف ب ــوده و متخل ــرم ب ــی ج ــر تخصص از نظ
همچــون تعطیلــی موسســه و ضبــط ملزومــات بــه نفــع دولــت، 

ــوم می شــود.  ــس محک ــدی و حب جــزای نق
معــاون امــور اجتماعــی و پیشــگیری از جــرم دادســرای مرکــز 
اســتان خراســان رضــوی همچنیــن بــا اشــاره بــه قوانیــن 
حمایتــی در حــوزه کــودکان و نوجوانــان می گویــد: »بــر اســاس 
ــت و آزار و شــکنجه  ــه و اذی ــه صدم ــون هرگون ــن قان ــاده 4 ای م
ــامت  ــدی س ــن عم ــودکان و نادیده گرفت ــی ک ــمی و روح  جس
ــب  ــوده و مرتک ــوع ب ــا ممن ــمی آن ه ــی و جس ــت روان و بهداش
ــه  ــا ک ــود و از آنج ــوم می ش ــدی محک ــزای نق ــس و ج ــه حب ب
جــرم جنبــه عمومــی دارد، نیــاز بــه شــکایت شــاکی خصوصــی 

ــت.«  نیس
تقــی زاده یکــی از فعــاالن اجتماعــی مشــهد در رابطــه بــا جزئیات 
ایــن پرونــده می گویــد: »مــن بــه طــور کامــا اتفاقــی از ماجــرای 
اذیــت و آزار ایــن کــودکان آگاه شــدم. ماجــرا از یــک فایــل صوتی 
ــت  ــد وق ــی. چن ــا اتفاق ــورت کام ــه ص ــم ب ــد؛ آن ه ــروع ش ش
پیــش بــود کــه مــن از ایــن ماجــرا خبــردار شــدم. مــادر یکــی 
از کــودکان مبتــا بــه اوتیســم کــه فرزنــدش را در یکــی از مراکــز 
آمــوزش و نگهــداری مشــهد ثبت نــام کــرده بــود، از پرخاشــگری 
و رفتــار عجیــب فرزنــدش بعــد از چنــد جلســه مراجعــه بــه ایــن 
مرکــز خبــر داد. ایــن مــادر در ایــن فایــل صوتــی گفــت کــه پــس 
از مدتــی عایــم ضــرب و جــرح در بــدن فرزنــدش نمایــان شــده 
ــن موضــوع مشــکوک شــدم  ــه ای ــع ب ــان موق ــن هم  اســت. م
ــن  ــک م ــای او ش ــم. صحبت ه ــاس گرفت ــم تم ــن خان ــا ای و ب

ــرد.  را بیشــتر ک
بــا پیگیــری موضــوع مشــخص شــد کــه مــوارد مشــابه 
ــا  ــت؛ ام ــه رخ داده اس ــن موسس ــودک آزاری در ای ــری از ک دیگ
ــی  ــا اقدام ــودکان، خانواده ه ــن ک ــاص ای ــرایط خ ــل ش ــه دلی ب
انجــام نــداده بودنــد. همیــن شــد تــا ایــن پرونــده در دادســرای 
ــز شکســتگی  ــن مرک ــدا مســئوالن ای ــد. در ابت ــان بیفت ــه جری ب
ــتی  ــرویس بهداش ــی در س ــودکان را لیزخوردگ ــی از ک ــای یک پ
عنــوان می کردنــد. امــا بــا پیگیری هــای قضایــی مشــخص 
 شــد کــه ایــن حادثــه در داخــل مرکــز و در نتیجــه اعمــال 
و رفتــار غیرانســانی یکــی از مربیــان ایــن مرکــز رخ داده اســت. 
در حــال حاضــر پرونــده در حــال رســیدگی اســت و هنــوز تصمیم 

نهایــی گرفتــه نشــده اســت.«  رکنــا

شکنجهکودکاناوتیسمدرمرکزتوانبخشی



قال رسول اهلل )ص(:

عنوان صحيفة املؤمن حّب علّى بن ابى طالب 

رسول خدا)ص( فرمودند: سر آغاز طومار و برنامه هر فرد با اميان 

دوستى على بن ابى طالب )ع( است .
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 افتتاح نمایشگاه خوشنویسی »آیینه دار خط«  آثار استاد فضائلی 
عکس: ایمنا

 شادی مردم پس از صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی 
در سراسر کشور - عکس: ایسنا

برای اولین بار در ایران دو جوجه عقاب طالیی در اسارت در 
کرج متولد شدند و اکنون چهل روز است دور از پدر و مادر خود 

نگهداری می شوند. - عکس: مهر  

   صدها تن از اعضای حزب راست افراطی ای دی ال انگلیس 
در مرکز شهر منچستر علیه عامالن حمله تروریستی اخیر در این 

شهر دست به تظاهرات زدند.

مسابقات ساالنه »کالکیو استوریکو فیورنتینو« که به فوتبال 
خونین معروف است، در فلورانس ایتالیا برگزار شد. سابقه 

این رقابت ها به قرن شانزدهم میالدی برمی گردد.  

محفل انس با قرآن در حسینیه ثارهللا کرمان 
عکس: مهر  
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بزرگ تریــن دســتور  قــرآن  از  بعــد  کــه  نهج البالغــه  کتــاب  کــه  مفتخریــم  مــا 
بشــر  رهایی بخــش  کتــاب  باالتریــن  و  معنــوی  و  مــادی  زندگــی 

راه  باالتریــن  آن  حکومتــی  و  معنــوی  دســتورات  و  اســت 
ماســت. معصــوم  امــام  از  اســت،  نجــات 

پای درس امام ؟هر؟

وصیتنامه الهی سیاسی امام

باالترین راه جنات

دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان
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خدایا! زیاد بگردان در آن بهره مرا از بركاتش و آسان كن راه مرا به سوى خیرهایش 
و محروم نكن ما را از پذیرفتن نیكی هایش، اى راهنماى به سوى حـق آشكار .

   ترفندهای خانه داری
دکوراسیون اتاق خواب

 تخت خوابتان را در مرکز توجه قرار دهید
ــد  ــی اســتفاده کنی ــا و مدل های ــان از طرح ه ــرای تختخوابت ب
کــه توجــه همــگان را بــه خــود جلــب کنــد و آن را در مرکــز 

اتــاق قــرار دهیــد.
 تشک رویی تخت

ــرم  ــر و ن ــک های َپ ــور از تش ــن منظ ــرای ای ــت ب ــر اس بهت
اســتفاده کنیــد کــه هــم ظاهــر زیبایــی دارنــد و هــم بســیار 

ــتند. ــب هس ــرم و مناس ن
 استفاده از رنگ های خاص برای اتاق خواب

ــب  ــروزه اغل ــه ام ــت ک ــی اس ــی از رنگ های ــی«، یک »صورت
اتــاق  کــردن  زیباتــر  بــرای  آن  از  طراحــی  شــرکت های 
ــوان از آن  ــه می ت ــی ک ــگ رؤیای ــا رن ــد؛ ام ــتفاده می کنن اس

ــت. ــن اس ــی روش ــا عناب ــز ی ــرد، قرم ــتفاده ک اس
 استفاده از وسایل و ایده های شخصی

ــار  ــراد مجموعــه ای از بعضــی وســایل را در اختی برخــی از اف
دارنــد؛ ماننــد مجموعــه ای از عروســک ها، کتاب هــا و... 
ــی را  ــای زیبای ــا طرح ه ــن مجموعه ه ــتفاده از ای ــا اس ــه ب ک

ــد. ــاد کنن ــان ایج ــد در اتاقش می توانن
 تزئین اتاق خواب با استفاده از انواع المپ ها

ــت  ــی ارجحی ــر زیبای ــودمندی ب ــه »س ــل ک ــن اص ــر از ای اگ
دارد« چشــم بپوشــیم، می توانیــم بــا اســتفاده از انــواع 

المپ هــا و چراغ هــا اتاقمــان را تزئیــن کنیــم. بیتوتــه

   سالم باشیم
طب سنتی در ماه رمضان

 کســانی کــه بــا گرفتــن روزه دچــار معــده درد 
و  ترنجبیــن  مقــداری  ســحر  هنــگام  می شــوند، 
خاکشــیر مخلــوط کننــد و بخورنــد و موقــع افطــار یک 
ــد.  ــل کنن ــل می ــا عس ــات ی ــا نب ــا ب ــرق نعن ــوان ع لی
از ســحری  بعــد  یــک ســاعت  ســعی کنیــد   

بخوابیــد.
 دیابتی هــا اصــوال مشــکلی بــرای روزه داری ندارنــد؛ 
ــوز  ــا مج ــد ب ــوی دارن ــه مشــکل کلی ــی کســانی ک ول

ــد. پزشــک روزه بگیرن
 ســعی کنیــد حتمــا در وعــده ســحری از خورشــت 
اســتفاده کنیــد؛ مثــل خورشــت کــدو یــا آلــو یــا بامیه.

 در وعده سحری به هیچ وجه ماهی نخورید.
ــی روزه داری  ــر ط ــان کمت ــد دهانت ــر می خواهی  اگ
بــو بگیــرد، بعــد از مســواک موقــع ســحر، دهــان خود 

را بــا آب و نمــک بشــویید. 
ــا خرمــا و   در وعــده افطــار ســعی کنیــد افطــار را ب

ــد.  ــاز کنی ــده ب ــتکان گالب گرم ش ــک اس ی
 بــرای افــراد الغــر، وعــده ســحری واجــب اســت و 

بایــد حتمــا خــورده شــود.
 نــان و پنیــر و ســبزی در رأس افطــار نباشــد؛ چــون 
ــا  ــار را ب ــت افط ــر اس ــت؛ بهت ــر اس ــده مض ــرای مع ب
ســوپ یــا فرنــی گــرم یــا حلــوای ارد گنــدم بخوریــد. 

   سبک زندگی
 میانه روی و تقسیم کار

و  اســالم  اصــول  از  میانــه روی،  یــا  اعتــدال 
تعیین کننــده ســبک زندگــی اســت و از اصــول 
بــه شــمار  امــور  در همــه  اجتماعــی  و  فــردی 
ــدال  ــد اعت ــه درآن بای ــوری ک ــه ام ــد. از جمل می آی

رعایــت شــود، امــور خانــواده اســت.
حضــرت فاطمــه)ع( در امــور معیشــتی، بــه شــرایط 
ــت  ــدال را رعای ــان توجــه داشــت و اعت ــکان و زم م
می کــرد. آنــگاه کــه مســلمانان در فقــر و تنگدســتی 
بــه ســر می بردنــد، او نیــز بــا اختیــار خــود بــا فقــر 
ــی  ــت، حت ــه داش ــر چ ــت و ه ــادگی می زیس و س

ــار می کــرد.  ــدان ایث ــه نیازمن افطــاری خــود را ب
در ســال های پــس از فتوحــات کــه غنائــم و امــوال 
ــه  ــه ب ــا توج ــد، ب ــلمانان ش ــب مس ــیاری نصی بس
حجــم زیــاد کارهــا در خانــه، پیامبــر خدمتــکاری بــه 

نــام فضــه بــرای حضــرت فاطمــه)ع( گرفــت. 
ــاوی  ــور مس ــه ط ــزل را ب ــای من ــرت کاره آن حض
ســلمان  کــرد.  تقســیم  فضــه  و  خــود  میــان 
می گویــد: »روزی دیــدم کــه فاطمــه)ع( خــود 
ــن  ــم: چــرا ای ــردن اســت. گفت مشــغول آســیاب ک
ــد.  ــار شماســت، نمی دهی ــه فضــه کــه در کن کار را ب
فرمــود: پیامبــر بــه مــن ســفارش کــرده کــه کارهــای 
ــروز روز خدمــت او  ــم. دی ــا او تقســیم کن ــه را ب خان
ــود و امــروز روز خدمــت مــن اســت.«)10( بشــارت ب

 سرگیجه و خطر زوال عقل 
در سالمندی

ــراد میانســالی  ــد، اف ــق جدی ــج یــک تحقی ــق نتای طب
کــه هنــگام بلندشــدن بــه دلیــل ُافــت موقتــی 
فشــارخون دچــار ســرگیجه می شــوند، ممکــن اســت 
ــل  ــاالی زوال عق ــک ب ــا ریس ــالمندی ب ــنین س در س

ــوند. ــه ش مواج
ــکا  ــز آمری ــگاه جان هاپکین ــان دانش ــه محقق ــه گفت ب
بــروز دفعــات فشــار خــون پاییــن ناگهانــی می توانــد 
ــات  ــز صدم ــون در مغ ــان خ ــش جری ــل کاه ــه دلی ب

ــه جــا بگــذارد.  ــی ب بلندمدت
در ایــن مطالعــه، پژوهشــگران داده هــای بیــش از 11 
ــنی ۵۴  ــن س ــا میانگی ــال ب ــرد بزرگس ــزار و ۵00 ف ه
ســال را بررســی کردنــد. ایــن افــراد بــه مدت ۲0 ســال 

یــا بیشــتر تحــت نظــر بودنــد.
افــراد مبتــال بــه فشــار خــون پاییــن ناگهانــی در ابتــدا 
در مقایســه بــا دیگــران ۴0 درصــد بیشــتر در معــرض 
ابتــال بــه زوال عقــل قــرار داشــتند. همچنیــن یافته هــا 
نشــان داد آن هــا 1۵ درصــد در معــرض ریســک بــاالی 

زوال شــناختی بودنــد.
بــه گفتــه محققــان، هنــوز مشــخص نیســت کــه آیــا 
فشــار خــون پاییــن، نشــانه یــک بیمــاری مهــم دیگــر 
اســت یــا ُافــت ناگهانــی فشــار خــون بــه خــودی خــود 

ــروز زوال عقــل می شــود. مهــر موجــب ب

   خانواده

شــهردار اصفهــان گفــت: طــرح تعریــض پــل  کیمیای وطن

فلــزی بــدون آســیب زدن بــه فضــای ســبز و قطــع درخــت در 
اطراف این پل اجرایی شد.

مهــدی جمالی نــژاد در حاشــیه مراســم افتتــاح طــرح تعریــض 
پــل فلــزی اظهــار کــرد: همشــهریان عزیــز در جریــان هســتند 
 کــه تجربــه تعریــض پل هایــی را همچــون پــل بزرگمهــر 
و پــل وحیــد داشــتیم؛ امــا جنــس پــل فلــزی متفــاوت بــود؛ 
چــرا کــه دو طــرف پــل، فضــای ســبز و درختــکاری بســیار زیــاد 
و متراکــم وجــود داشــت و تعریــض پــل بــدون آســیب زدن بــه 
فضــای ســبز مشــکل بــود.وی افــزود: در طــرح اولیــه تعریــض 
پــل، بنــا بــر ایــن بــود کــه بیــش از 100 درخــت قطــع شــود و مــا 

زمــان زیــادی را صــرف کردیــم کــه ایــن اتفــاق نیفتــد.
شــهردار اصفهــان ادامــه داد: دغدغــه بعــدی بــرای تعریــض پــل 
برعکــس پــل وحیــد و پــل بزرگمهــر کــه شــاخص های هویتــی 
مــالک نبــود، در ایــن زمینــه بــا اقداماتــی کــه توســط یکــی از 

معمــاران شــهر صــورت گرفــت، ایــن امــر لحــاظ شــد.
ــل  ــه پ ــازه های پای ــاری س ــط معم ــه داد: فق ــژاد ادام جمالی ن
 باقی مانــده کــه در آینــده ای نزدیــک انجــام خواهــد شــد 
ــاید  ــه ش ــت ک ــد داش ــرد خواه ــاری منحصربه ف ــک معم و ی

ــد. ــهر باش ــده ش ــعه آین ــت توس ــی جه الگوی
وی اضافــه کــرد: چــون قــرار بــر ایــن بــود کــه درختــی حــذف 
ــه الی شــاخ و بــرگ درختــان رد شــده  نشــود، پیاده روهــا از الب
و ایــن امــر باعــث شــد دو هــدف بــا یــک کار انجــام شــود؛ بــه 
ایــن صــورت کــه همشــهریان هــم پیــاده روی می کننــد و هــم از 

فضــای ســبز پــارک لــذت می برنــد.
 پیشرفت و تعالی امروز شهر، نتیجه هم افزایی 

مدیریت شهری است
ــر  ــروز اگ ــت: ام ــان گف ــهر اصفه ــالمی ش ــورای اس ــو ش عض

شــاهد موفقیــت و پیشــرفت شــهر هســتیم، مرهــون همدلــی و 
دلســوزی و هم افزایــی مدیریــت شــهری اصفهــان بــوده اســت.

علیرضــا نصــر اصفهانــی در مراســم تعریــض پــل فلــزی 
گفــت: افتخــار داریــم در شــهر، هــر هفتــه بــه همــت شــهردار 
ســختکوش اصفهــان دکتــر جمالی نــژاد و معاونشــان و کارکنــان 

ــتیم. ــهری هس ــای ش ــاح پروژه ه ــاهد افتت ــهرداری، ش ش
 وی افــزود: علی رغــم مشــکالتی کــه در مباحــث اقتصــادی 
و بودجــه ای وجــود دارد، امــا شــهر اصفهــان را همــواره ســرزنده 

می بینیــم.
عضــو شــورای اســالمی شــهر اصفهــان تأکیــد کــرد: بــه یقیــن 
اگــر تــالش و کوشــش مدیریــت شــهری نبــود، علی رغــم 
ــت،  ــه اس ــا آن مواج ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــه دول ــکالتی ک مش
ــق  ــردم تزری ــن م ــهر و در بی ــدواری را در ش ــتیم امی نمی توانس

ــم. کنی
نصــر اصفهانــی یــاد و خاطــره همــه  کســانی را کــه بــرای 
ــتند  ــا نیس ــن م ــروز در بی ــد و ام ــالش کردن ــهر ت ــرفت ش پیش
گرامــی داشــت و گفــت: بــه  طــور حتــم خدمــات ایــن عزیــزان 
ــا  ــن م ــروز در بی ــه ام ــانی ک ــت؛ کس ــتودنی اس ــا س ــرای م ب
ــهروندان  ــر ش ــا در منظ ــه آن ه ــات جاری ــا صدق ــتند، ام نیس
هســت؛ بنابرایــن نمی تــوان از یــاد و خاطــره آن هــا غفلــت کــرد.

وی اظهــار کــرد: از خدمــات همه کســانی کــه در گذشــته 
در مســئولیت های مختلــف بــرای ســربلندی ایــران عزیــز 
تــالش کردنــد، قدردانــی  اصفهــان همیشــه ســرافرازانه  و 

. می کنیــم
منتخــب پنجمیــن دوره شــورای اســالمی شــهر اصفهــان 
همچنیــن در ادامــه از تالش هــا و کوشــش های همــه افــرادی 
کــه در برهــه ای از زمــان توفیــق خدمت رســانی در شــهر را پیــدا 
ــل  ــزوده تحوی ــا ارزش اف ــهر را ب ــتند ش ــالش داش ــد و ت کردن

ــرد. ــگزاری ک ــد، سپاس ــران دهن دیگ
نصــر اصفهانــی ضمــن تشــکر از معــاون عمــران شــهرداری کــه 
بــدون ادعــا و خســتگی ناپذیر پروژه هــای بزرگــی را دنبــال 
کــرده  اســت، گفــت: شــورای چهــارم همــواره تــالش کــرده کــه 
ــم  ــت فراه ــهرداران وق ــرای ش ــرایط را ب ــال، ش ــول ۴ س در ط
ــد  ــه دهن ــالش ادام ــه کار و ت ــره ب ــدون دله ــا ب ــا آن ه ــد ت  کن
و امــروز اگــر شــاهد ایــن موفقیت هــا هســتیم، مرهــون 
ــان  ــت شــهری اصفه ــی مدیری ــی و دلســوزی و هم افزای همدل

ــت. ــوده اس ب
ــوان عضــو منتخــب در شــورای پنجــم  ــه  عن ــرد: ب ــار ک وی اظه
بــه نمایندگــی 13 عضــو منتخــب قــول می دهــم کــه ادامــه راه 

مدیریــت شــهری همچــون گذشــته خواهــد بــود.
ــا تالش هــا و کوشــش هایی  ــم ب ــه  طــور حت ــد کــرد: ب وی تأکی
کــه در شــهر انجــام  شــده، ســطح انتظــارات و توقعــات مــردم 
افزایــش  یافتــه و بــه یقیــن انتظــارات و توقعــات فــردای مــردم 
نجیــب از منتخبــان شــورا از انتظــارات امروزشــان بیشــتر خواهد 

شــد.
عضــو شــورای اســالمی شــهر اصفهــان گفــت: افتخــار می کنیــم 
روزبــه روز  ایجــاد شــده کــه شــهروندان  چنیــن فضایــی 
ــد  ــش می یاب ــهری افزای ــت ش ــه مدیری ــبت ب ــان نس توقعاتش
ــه  ــخی ب ــد پاس ــز بای ــورا نی ــزاران ش ــم خدمتگ ــور حت ــه  ط و ب

بدهنــد. درخواســت های شــهروندان 
ــان  ــهر اصفه ــید ش ــن باش ــرد: مطمئ ــد ک ــی تأکی ــر اصفهان نص
مســیر رشــد و تعالــی را طــی می کنــد؛ چــرا کــه اصفهــان امــروز 
ــن  ــز در ای ــان نی ــه ســاکنان آن نیســت و جهانی ــق ب ــا متعل تنه
شــهر ســهم دارنــد؛ درواقــع اصفهــان متعلــق بــه جهانیان اســت 
و مــا بایــد بــه ســهم و انتظــارات آن هــا از اصفهــان توجــه کنیــم.

وی اضافــه کــرد: ایرانیــان از هــر گوشــه ایــن ســرزمین از 
ــارات را  ــن انتظ ــد ای ــا بای ــد و م ــع دارن ــار و توق ــان انتظ اصفه

ــم. ــخ دهی پاس
عضــو شــورای شــهر اصفهــان ادامــه داد: البتــه انتظــارات 
شــهروندان اصفهانــی را کــه مســیر شهرنشــینی را طــی کردنــد 
و بــه ســمت شــهروندی پیــش می رونــد، بایــد پاســخ دهیــم.

نصــر اصفهانــی گفــت: امــروز تمــام نمادهــای شــهروندی را در 
گوشــه و کنــار شــهر شــاهد هســتیم؛ اگــر یــک روزی کســانی 
ــود  ــه خ ــین را ب ــام شهرنش ــد ن ــی می کردن ــهر زندگ ــه در ش ک
ــم. ــاد می کنی ــد، امــا امــروز باافتخــار از شــهروندان ی می گرفتن

وی افــزود: شــهروندان اصفهانــی نســبت بــه شــهر تعلــق  خاطــر 
دارنــد و نســبت بــه حقــوق شــهروندی عنایــت دارنــد و همــواره 
ــی،  ــا در زمینه هــای عمران ــد ت ــرای شــهر خــود می تپ دلشــان ب

خدماتــی و اجتماعــی مســیر تعالــی را طــی کنــد.
ــروز  ــرد: ام ــار ک ــان اظه ــهر اصفه ــالمی ش ــورای اس ــو ش عض
علی رغــم تنگناهــای مالــی، شــاهد تــالش شــبانه روزی در 

ــار دیگــر الزم  مجموعــه مدیریــت شــهری هســتیم؛ بنابرایــن ب
ــا  ــه مراقبت ه ــش ها و هم ــا و کوش ــه تالش ه ــم از هم می دان
ــت  ــراه مدیری ــه هم ــف ک ــای مختل ــاعدت های بخش ه و مس

ــم. ــگزاری کن ــتند، سپاس ــهری هس ش
نصــر اصفهانــی تأکیــد کــرد: امیدواریــم هــر هفتــه و هــر مــاه 
شــاهد برگــزاری مراســم  افتتاحیــه کــه باعــث نشــاط و ســرور 

ــیم. ــود، باش ــهروندان می ش ش
 مجموعه مبلمان شهری و تصفیه خانه 

سپاهان شهر به زودی به بهره برداری می رسد
مدیــر منطقــه ۵ شــهرداری اصفهــان گفــت: هفتــه آینــده 
مجموعــه مبلمــان شــهری در محــدوده چهاربــاغ و تصفیه خانــه 
ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــمی ب ــورت رس ــه  ص ــهر ب سپاهان ش

ــل  ــض پ ــروژه تعری ــاح پ ــم افتت ــگ در مراس ــا فرهن حمیدرض
ــددی  ــای متع ــته پروژه ه ــه گذش ــرد: در هفت ــار ک ــزی اظه فل
ــت  ــا ظرفی ــانی ب ــم کاش ــی محتش ــگ طبقات ــون پارکین همچ
پــارک ۲۶0 خــودرو در ۷ طبقــه، خیابــان 11 محــرم و مجموعــه 
ــا  ــاورز ب ــوار کش ــدوده بل ــمی در مح ــهید قاس ــاری اداری ش تج

ــید. ــمی رس ــرداری رس ــه بهره ب ــهری ب ــران ش ــور مدی حض
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فــاز اول بهســازی و کف ســازی 
کلیســای وانــک و گــذر ســنگ تراش ها تکمیــل شــده، افــزود: 
ــردد روان  ــور ت ــه  منظ ــه ب ــطح منطق ــای س ــازی پیاده روه بهس

شــهروندان انجــام می شــود.
فرهنــگ گفــت: ســاماندهی تقاطع هــای منطقــه همچــون 
ــان توحیــد اجــرا شــده و اکنــون نیــز ســاماندهی تقاطــع  خیاب
همســطح خیابــان شــریعتی در حکیــم نظامــی در دســت انجام 

اســت.
ــده  ــه آین ــه داد: هفت ــان ادام ــه ۵ شــهرداری اصفه ــر منطق مدی
همچنیــن از مجموعــه مبلمــان شــهری در محــدوده چهاربــاغ و 

ــود. ــمی می ش ــاح رس ــهر افتت ــه سپاهان ش تصفیه خان
ــداری  ــل بحــران آب و نگه ــه دلی ــرد: ب ــگ خاطرنشــان ک فرهن
ــهر در  ــه سپاهان ش ــداث تصفیه خان ــهر، اح ــبز ش ــای س از فض

ــرار گرفــت. ــران شــهری ق دســتور کار مدی
وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اینکــه 
توافقــات مراحــل اولیــه احــداث ادامــه خیابــان توحیــد انجــام  
شــده، اظهــار کــرد: احــداث ادامــه خیابــان توحیــد حــد فاصــل 
خیابــان دانشــگاه و خیابــان شــهدای صفــه بــه طــول ۲۷۵0 متر 
و عــرض 3۶ متــر بــرای کاهــش بــار ترافیکــی خیابــان شــهدای 

ــان هزارجریــب در دســتور کار قــرار دارد. صفــه و خیاب
مدیــر منطقــه ۵ بــا تأکیــد بــر اینکــه توافقــات اولیــه ایــن پــروژه 
ــش انجــام  ــوم پزشــکی و ارت ــان - عل ــا دانشــگاه اصفه ــز ب نی
ــش  ــی از ارت ــه نهای ــذ تأییدی ــس از اخ ــت: پ ــت، گف ــده اس  ش
و دانشــگاه اصفهــان عملیــات اجرایــی ادامــه خیابــان توحیــد در 

۶ مــاه دوم ســال اجــرا می شــود.

فرهنــگ همچنیــن در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه مجموعــه گل 
نرگــس یکــی از نیازهــای اصلــی اهالــی منطقــه اســت، اضافــه 
کــرد: بــا ابــالغ نقشــه و توافق نامــه در هفته هــای آینــده، ایجــاد 
ــوان  ــه  عن ــار ب ــه مســاحت ۲۲ هکت ــی ب ایــن مجموعــه در زمین

فضــای ســبز در محــدوده جنــوب اصفهــان اجــرا می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق درخواســت شــهروندان عملیــات 
اجرایــی ادامــه خیابــان دکتــر حســابی در ۲ فــاز اجــرا می شــود، 
اضافــه کــرد: حــدود ۵0 درصــد از فــاز اول ایــن پــروژه در 
ــاز دوم آن در  ــن ف ــرد. همچنی ــرار می گی ــهرداری ق ــار ش اختی
 ۶ مــاه دوم ســال توســط ارتــش بــه شــهرداری ارائــه داده 

می شود.
فرهنــگ گفــت: بــا اجــرای ایــن پــروژه محــور ترافیــک خیابــان 

ارتــش و کشــاورزی کاهــش پیــدا می کنــد.
مدیــر منطقــه ۵ بــا بیــان اینکــه تعریــض پــل فلــزی، یکــی از 
ابــر پروژه هــای منطقــه بــود کــه عملیــات اجرایــی آن در ســال 
ــوروز  ــد ن ــروژه پیــش از عی ــن پ گذشــته آغــاز شــد، افــزود: ای
ــه  ــا ب ــت؛ ام ــرار گرف ــهروندان ق ــار ش ــد و در اختی ــل ش تکمی
دلیــل اجــرای طــرح زیباســازی، ایــن طــرح امشــب بــه  صــورت 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــمی ب رس
 روح معماری در سازه پل فلزی حفظ شد

مدیــر پــروژه تعریــض پــل فلــزی گفــت: طــرح تعریــض پــل 
فلــزی بــا اعتبــار 13 میلیــارد تومــان ظــرف مــدت یــک ســال 

تکمیــل شــد.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، 
ــض  ــروژه تعری ــرداری از پ ــم بهره ب ــان در مراس ــی قدیری مرتض
ــته  ــا بس ــته ب ــال گذش ــاه س ــرد: خردادم ــار ک ــزی اظه ــل فل پ
ــزی آغــاز  ــل فل ــروژه تعریــض پ ــده رود، پ ــه زاین شــدن رودخان

شــد.

وی افــزود: عــرض عرشــه موجــود پــل فلــزی 1۶ متــر بــود کــه 
بــا اجــرای ایــن طــرح از هــر دو طــرف 10 متــر بــه عــرض پــل 
ــه  ــه 3۶ متــر افزایــش  یافت ــون ب اضافــه شــد و عــرض آن اکن

اســت.
ــرض 3۶  ــه داد: از ع ــزی ادام ــل فل ــض پ ــروژه تعری ــر پ مدی
ــه  ــه پیــاده رو در طرفیــن و ۲۸ متــر ب متــری پــل، ۴ متــر آن ب
ــه BRT اســت،  ــوط ب ــردد خــودرو کــه ۷ متــر آن مرب مســیر ت

ــت. ــاص یاف اختص
قدیریــان اضافــه کــرد: روح معمــاری در پل هــای تاریخــی 
ــا در  ــت؛ ام ــود اس ــه پل موج ــو و سی وس ــل خواج ــون پ همچ
پل هــای جدیــد روح معمــاری وجــود نداشــت؛ بنابرایــن ســعی 
ــم و از  ــزی بگنجانی ــل فل ــازه پ ــاری را در س ــم روح معم کردی

ــم. ــژه ای اســتفاده کنی ــردازی وی نورپ
ــرعت  ــت: س ــرد و گف ــاره ک ــروژه اش ــرای پ ــرعت اج ــه  س وی ب
ــه  ــود؛ ب ــوب ب ــیار خ ــرا، بس ــاه اول اج ــروژه در ۴ م ــرای پ اج
ــه های  ــا و عرش ــیون و پایه ه ــدت فونداس ــن م ــه در ای  طوری ک
پــل ۸۵ درصــد پیشــرفت کــرد؛ امــا بــا جابه جایــی تأسیســات 

ــه رو شــدیم. شــهری روب
مدیــر پــروژه تعریــض پــل فلــزی افــزود: در پیاده روهــای ایــن 
پــل لوله هــای آب و ۸ کابــل فشــار قــوی و تعــداد زیــادی کابــل 
مخابراتــی و سیســتم فــاوا موجــود بــود کــه جابه جایــی آن هــا 

ــود. ــر ب بســیار زمان ب
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــرح اش ــن ط ــرای ای ــه اج ــان از هزین قدیری
بــرای اجــرای ایــن پــروژه 13 میلیــارد تومــان هزینــه شــد کــه از 
ایــن مبلــغ 9 میلیــارد تومــان بــرای احــداث پــل و یــک میلیــارد 
ــک  ــات و ی ــی تأسیس ــرای جابه جای ــان ب ــون توم ــم میلی و نی
ــردازی  ــرای زیباســازی و نورپ ــون تومــان ب ــارد و ۷00 میلی میلی

هزینــه شــده اســت.

شهردار اصفهان در شصتمین برنامه از سری برنامه های »هر هفته، چند افتتاح«:

هیچ درختی در طرح تعریض پل فلزی قطع نشد


