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نامدارترین سرباز  
شــب 21 رمضــان، شــب عــزای بــزرگ شــیعیان 
بی غــذا  گرســنه  یتیمــان  رمضــان،   21 اســت. 

چــه  می شــوند  متوجــه  درســت  و  تــازه  و  می ماننــد 
کســی در تاریکی هــای شــب برایشــان غــذا مــی آورد و 

شکمشــان را ســیر و بــرای آنــان پــدری می کــرد. 
کوفــه  سراســر  بــر  ناراحتــی  و  غــم  رمضــان،   21 در 
زمــان  و  زمیــن  روز  ایــن  در  می افکنــد.  ســایه 
عالــم   مظلــوم  اولیــن  دادن  دســت  از  غــم   در 

علِی عدالت خواه و یتیم نواز خون می گرید. 
جــان!  علــی  کــه  اســت  ایــن  یتیمــان  حــال  زبــان 
آنــان  هنــوز  گذاشــتی؟  تنهــا  را  یتیمــان  زود  چــه 
می کشــند.  را  پدرانــه ات  نوازش هــای  انتظــار 
می کــرد  عــادت  عدالتــت  بــه  داشــت  تــازه  دنیــا 
مســتضعفان  و  محرومــان  لبــان  بــر  لبخنــد  گل   و 
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 نشانه شیعه 
از نگاه امام رضا)ع(

شــیعه کیســت و نشــانه اش چیســت؟ آیــا دوســتی 
علــی  اوالد  و  علیه الســام  علــی  بــه  و محبــت 
کافــی اســت؟ آیــا هــر کــه گفــت »اشــهد أّن علیــًا 

ــت؟  ــیعه اس ــی هللا« ش ول
ــد  ــه بگوی ــم کســی ک ــف مســلمان می گویی در تعری
»اشــهد أّن محّمــدًا رســول هللا« مســلمان اســت، اما 
بــه طــور قطــع ایــن کافــی نیســت؛ بلکــه مســلمان 
بایــد رفتــارش بــه مســلمانی بمانــد؛ یعنــی خــاف 
دســتورات اســام عمــل نکنــد تــا بشــود بــه او گفــت 

مســلمان واقعــی. 
بــا ایــن ســخن معلــوم می شــود شــیعه واقعــی نیــز 
بایــد نــه فقــط محبــت بــه مــوالی متقیــان داشــته 
باشــد، بلکــه بایــد تابــع عملــی دســتورات او باشــد؛ 
یعنــی آن قــدر او را دوســت بــدارد و عاشــقش باشــد 
کــه هرگــز بــه خــود اجــازه ندهــد خــاف دســتور و 
ــه  ــوده ب ــود را آل ــد خ ــد. نبای ــل کن ــت او عم خواس

ــه تعبیــر درســت تر نافرمانــی کنــد.  ــاه و ب گن
واقعــی  شــیعه  معرفــی  در  رضــا)ع(  امــام 
می فرماینــد: »شــیَعتنا َالُمســلِّموَن اِلَمِرنــا اآلِخــُذوَن 
بقولنــا الُمخالُِفــوَن الَعدائنــا َفَمــن لــم یکُــن کَذلِــَک 

ــا«  ــَس ِمّن َفَلی
»شــیعیان مــا تســلیم دســتورات مــا هســتند؛ فقــط 
ــت  ــا مخالف ــا دشــمنان م ــت و ب ــا تبعی ــار م از گفت
ــا  ــت، از م ــن نیس ــه چنی ــی ک ــس کس ــد؛ پ می کنن

نیســت.« 
نشــانه شــیعه واقعــی از نــگاه امــام رضــا)ع( ایــن 

اســت کــه:
 1- تسلیم دستور امامش باشد.

2- تبعیــت کامــل و بی چــون و چــرا از ســخن امــام 
. کند

3- از دشــمنان امــام تبــری جویــد و بــه مخالفــت 
بــا آنــان قیــام کنــد. 

امــا آیــا مــا چنیــن هســتیم؟ اگــر باشــیم، طوبــی 
ــد  ــم، بای ــود داری ــا کمب ــتیم ی ــر نیس ــی اگ ــا! ول لن

ــیم.  ــگاه برس ــن جای ــه ای ــم و ب ــود را دریابی خ
ــر  ــود را ب ــر خ ــه  نظ ــیم ک ــه ای باش ــه گون ــد ب نبای
ــت  ــای اطاع ــه ج ــم؛ ب ــل کنی ــن تحمی ــتور دی دس
ــه  ــه ک ــن را آن گون ــرده و دی ــی ک ــردن، فرمانروای ک
ــذا شــیعه کســی  ــم. ل ــم، تفســیر کنی دوســت داری
ــق  ــای ح ــن و اولی ــض دی ــع مح ــه مطی ــت ک اس
ــدم  ــک ق ــه ی ــد و ن ــب بمان ــی عق ــه گام ــد؛ ن باش

ــد. ــت کن ــر حرک جلوت

اخبار سیاسی
 وزیر امور خارجه ایران: 

 گفت وگو، کلید حل مشکالت 
در منطقه است  

وزیــر امــور خارجــه ایــران از کشــورهای منطقــه دعــوت کرد 
بــا تکیــه بــر رایزنــی و مذاکــره در پــی حــل مشکاتشــان 
ــه  ــد ب ــه بای ــی ک ــدم پیام ــت: معتق ــف گف ــند. ظری باش
ــاغ  ــر کشــورها اب ــارس و دیگ ــج ف ــه کشــورهای خلی هم
ــکات  ــرای مش ــی ب ــر جای ــه دیگ ــت ک ــن اس ــود، ای  ش
و اختافــات نیســت؛ نمی تــوان مشــکات میــان کشــورها 
ــا راه  ــرد؛ تنه ــل ک ــازات ح ــدات و  مج ــار، تهدی ــا فش را ب
بــرای حــل مشــکات، گفت وگــو، رایزنــی و بــه طــور کلــی 

ــت. ــتانه اس ــای دوس تاش ه
ــدون  ــکات ب ــان مش ــل جه ــروز در محاف ــزود: ام وی اف
ــق  ــه از طری ــیم ک ــی آن باش ــر در پ ــتند. اگ ــل نیس راه ح
زیــان رســاندن بــه دیگــری بــه ســودی برســیم، همــگان 
ــود و ایــن درســی آزموده شــده اســت؛  ــکار خواهیــم ب زیان
بــه همیــن دلیــل از همــه همســایگانمان در منطقــه 
بــا وجــود مشــکاتی کــه میــان مــا و  می خواهیــم 
بســیاری از آن هــا وجــود دارد، بــرای حــل اختافاتشــان بــه 
گفت وگــو روی بیاورنــد و در پــی حــذف دیگــری نباشــند. 
ایــن راه، کلیــد حــل مشــکات در منطقــه اســت. بــر ایــن 
بــاور نیســتیم کــه محاصــره، تحریــم، تهدیــد و مجــازات در 
گذشــته موفــق بــوده اســت؛ زیــرا تــاش بــرای شکســتن 
ــود.  ــان می ش ــت اراده آن ــبب تقوی ــا س ــا غالب اراده ملت ه

باشــگاه خبرنــگاران

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری:
از بحران زایی خودداری کنیم

حمیــد ابوطالبــی در تازه تریــن توئیــت خــود نوشــت: 
تــاش دوبــاره بــرای تقســیم جامعــه بــه مدافعــان منافــع 
ــان دوقطبی ســازی 59  ــان، مدافع ــی و مخالف ــی انقاب مل
و مخالفــان آن، آتــش بــه اختیــاران و آتــش بــه قانونــان 
ــق دوقطبی ســازی  ــی از طری ــق شــکاف های مل و...، تعمی

ــت. ــی اس ــی اجتماع ــواب و هراس زای ناص
معــاون سیاســی دفتــر رئیس جمهــوری افــزود: از حرکــت 
بــه ســوی بحران زایــی بیشــتر کــه بــه نفــع کشــور نیســت 

خــودداری کنیــم. ایرنــا

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
خبر داد :

تدارک برای غائله ای جدید علیه ایران
محســن رضایــی، دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
ــت:  ــود نوش ــتاگرام خ ــه اینس ــی در صفح ــار مطلب ــا انتش ب
ــه  ــرد ک ــاش ک ــا، ف ــه اوبام ــر خارج ــری، وزی ــای ک ــروز آق ام
رهبــران بعضــی کشــورهای منطقــه بــه مــن و اوبامــا پیشــنهاد 
ــل  ــا راه ح ــه تنه ــرا ک ــد؛ چ ــاران کنی ــران را بمب ــد ای می کردن
مســئله هســته ای ایــران، بمبــاران اســت؛ اولیــن بــار نیســت 
ــد.  ــک کرده ان ــران تحری ــه ای ــران را علی ــعودی ها دیگ ــه س ک
ــه  ــز ب ــدام نی ــاله ص ــت س ــگ هش ــه داد: جن ــی ادام رضای
تحریــک آل ســعود بــود. رقــص شمشــیر ریــاض و دالربــاران 
ترامــپ و دختــرش هــم بــرای ایجــاد غائلــه ای جدیــد علیــه 

ــود.  ــده شــده ب ــدارک دی ــران ت ای
ــه  ــاره ب ــا اش ــام ب ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــر مجم دبی
ــل  ــعود چه ــرد: آل س ــان ک ــعود خاطرنش ــوزی آل س کینه ت
ســال اســت بغــض و کینــه خــود را علیــه ملــت مــا نشــان 
ــر از  ــورده. اگ ــنگ خ ــه س ــرش ب ــم س ــار ه ــر ب داده و ه
ــر  ــار دیگ ــه، ب ــرت نگرفت ــنگ خوردن ها عب ــه س ــر ب ــن س ای
ــد  ــر خواهن ــا س ــد ب ــی بکنن ــران غلط ــاره ای ــد درب  بخواهن

رفت. فارس

کوتاه اخبار 
دادستان کرمان:

هوشیاری مردم، برطرف کننده 
نقشه های شوم دشمنان است

ــا  ــان ب ــاب کرم ــی و انق ســاالری، دادســتان عموم
تاکیــد بــر برقــراری امنیــت کامــل در ســطح اســتان 
ــی  ــی، امنیت ــای انتظام ــاش نیروه ــا ت ــان ب  کرم
و اطاعاتــی و همــکاری و مســاعدت مردمــی گفــت: 
ــورت  ــه ص ــتان ب ــطح اس ــی در س ــای امنیت رصده
ــت و  ــام اس ــال انج ــوان در ح ــام ت ــا تم ــل و ب کام

ــدارد. ــت وجــود ن ــن باب ــچ مشــکلی از ای هی
ــردم  ــکاری م ــرد: هم ــد ک ــان تاکی ــتان کرم دادس
ــود  ــراف خ ــط اط ــال محی ــان در قب ــیاری آن و هوش
انتظامــی  در کنــار تــاش و مجاهــدت عوامــل 
ــتان  ــی اس ــتگاه قضای ــی و دس ــی و امنیت اطاعات
توطئه هــا  برطرف کننــده  و  خرســندی   موجــب 
نظــام و  مــردم  دشــمنان  شــوم  نقشــه های   و 

کشور کل   است. روابط عمومی دادستانی 

 دستیار ویژه رئیس مجلس 
در امور بین الملل:

  ریاض، مظنون اصلی 
وقایع تروریستی تهران است

حســین امیرعبداللهیــان در صفحــه شــخصی 
خــود در توئیتــر نوشــت: بنــدر، رئیــس ســرویس 
امنیتــی ریــاض، عملیــات تروریســتی نوامبــر 
٢٠١٣ را علیــه ســفارت ایــران در بیــروت هدایــت 

کــرد. 
اکنــون ریــاض، مظنــون اصلــی وقایع تروریســتی 

تهران اســت. ایســنا

سرمقاله
به قلم مدیر مسئول

نامدارترین سرباز  
ولــی چــه زود پــر کشــیدی و عالمیــان را بــا رفتنــت 

غصــه دار کــردی. 
امیرمؤمنــان  از شــهادت  پــس  فــردا،  مثــل  روزی  در 
علی بن ابی طالــب)ع( و دفــن بــدن مطهــر وی، مــردم 
كوفــه و شــیعیان داغــدار و ماتــم زده ایــن شــهر در بیــرون 
از خانــه آن حضــرت و در مســجد اعظــم كوفــه به عــزاداری 
و ســوگواری پرداختنــد و بی صبرانــه منتظــر ورود فرزنــدان 
ــه  ــن خلیف ــه و تعیی ــه مســجد كوف گرامــی آن حضــرت ب

ــد.  مســلمانان بودن
ســاعاتی از روز نگذشــته بــود كــه فرزنــدان امــام علــی)ع(، 
ــین)ع(،  ــام حس ــی)ع(، ام ــن مجتب ــام حس ــه ام از جمل
محمــد حنفیــه و اصحــاب و یــاران خــاص امیرمؤمنــان)ع( 
ــه ســوی مســجد حركــت  ــد و ب ــرون آمدن ــه اش بی از خان
كردنــد و مــردم بــا دیــدن آن هــا، بــا ذكــر صلــوات و تكبیــر 

بــه استقبالشــان شــتافتند. 
پــس از ورودشــان بــه مســجد، امــام حســن مجتبــی)ع( 
بــه عنــوان وصــی و جانشــین پــدرش حضــرت علــی)ع( 

بــر فــراز منبــر رفــت و خطبــه غرایــی ایــراد كــرد. 
آن حضــرت در فــرازی از خطبــه اش فرمــود: در شــب 
ــک  ــچ ی ــه هی ــت ك ــان بس ــت از جه ــردی رخ ــته م گذش
ــد و  ــی نگرفتن ــر او پیش ــه ب ــام وظیف ــینیان در انج از پیش
ــش  ــای خوی ــه كاره ــای او ب ــد پابه پ ــم نتوانن ــدگان ه آین

ــد.  بپردازن
ــتن  ــه گریس ــروع ب ــن)ع( ش ــام حس ــگام، ام ــن هن در ای
ــا او هــم آوا شــدند و مســجد اعظــم  ــز ب ــردم نی ــرد و م ك

ــد.  ــه ش ــه و نال ــه گری ــه، یک پارچ كوف
علــم  شــهادتش  غــم  در  کــه  کیســت  علــی   ایــن 
و آدم گریســتند و می گرینــد؛ چنانچــه عامــه امینــی 
ــاب  ــتن کت ــش در نوش ــال ها کوش ــس از س ــةهللا پ رحم
ــریفش،  ــر ش ــای عم ــن روزه ــر«، در آخری ــرارج »الغدی پ
هنگامــی کــه از وی پرســیدند چــه آرزویــی داریــد، گفــت: 
ــن  ــه م ــدا ب ــه خ ــک آرزو دارم و آن اینک ــط ی ــن فق »م
ــدت،  ــن م ــول ای ــن در ط ــد و م ــی بده ــر طوالن ــک عم ی
ــم و  ــی چــادر بزن ــرم و در گوشــه بیابان ــاره بگی ــه کن از هم
ــا آخــر عمــر بــر مظلومیــت علــی  آنجــا ســاکن شــوم و ت

علیه الســام بگریــم.« 
آری، علــی مظهــر همــه عدالت هــا و اعجوبــه عالــم اســت 
و از صــدر عالــم تــا ابــد، بــه جــز رســول اکــرم کســی بــه 

فضیلــت او نیســت. 
ــن  ــند، در ای ــدار باش ــه نام ــربازان اگرچ ــلم س ــدر مس ق
ــداکار در  ــرباز ف ــن س ــتند. نامدارتری ــام هس ــان گمن جه
ســرباز  او گمنام تریــن  و  اســت  امیرمؤمنــان  اســام 
اســت. امــا آنچــه موجــب تأســف اســت اینکــه نگذاشــتند 
ــام  ــواه اس ــد و دلخ ــه بای ــور ک ــر)ع( آن ط ــرت امی حض
ــر  ــر امی ــده ب ــت واردش ــد؛ مصیب ــدا کن ــوه پی ــت، جل اس
ــه  ــی ک ــت از آن مصیبت ــر اس ــام، باالت ــر اس ــان و ب مؤمن
بــر سیدالشــهدا)ع( وارد شــد. او واالتریــن شــهید محــراب 
اســت کــه بــه دســت خیانــت کار اشــقی االشــقیا بــه مــأ 

ــتافت. ــی ش اعل
 مــا امــروز و عالــم تشــیع تــا بــه امــروز و نیــز در فــردا و 
ــا  ــوالی م ــر م ــام و درود ب ــد: س ــه و می گوی ــا گفت فرداه
ــام  ــد ن ــا اب ــت و ت ــق اس ــرآن ناط ــان و ق ــه انس ــه نمون ک
بــزرگ او باقــی اســت و خــود الگــوی انســانیت و مظهــر 

اســم اعظــم اســت. 
دربــاره  او  اســت.  علــوم  علیه الســام گنجینــه  علــی 
مــن،  »ســینه  می فرمایــد:  خویــش  فــراوان  دانــش 
ــر  ــه ام و اگ ــر آموخت ــه از پیامب ــت ک ــی اس ــه علوم گنجین
انســان های شایســته ای بیابــم کــه ظرفیــت کامــل داشــته 
و تــوان مراقبــت ویــژه و روایــت صحیــح آن هــا را داشــته 
ــن انســانی  ــوزم. چنی ــان می آم ــه آن ــداری را ب باشــند، مق
دارای دانش هــای فراوانــی می شــود کــه هــر کــدام، کلیــد 
بخشــی از علــوم و هــر بخشــی دارای هــزار فــرع از معــارف 

ــت.«  اس
ــت  ــرد ام ــن ف ــود: »آگاه تری ــرم)ص( می فرم ــر اک پیامب
علــی)ع(  اســت.«  علی بن ابی طالــب  مــن،  از  پــس 
نــوری اســت کــه صفــات و اســماء الهــی را در دنیــا متجلی 

می ســازد. 
وی بــا ویژگی هــای واالی خویــش، همــواره راهنمــای 
گمراهــان و اســوه کاملــی بــرای عاشــقان و عارفــان اســت. 
او تجلــی انســان کامــل اســت کــه در هــر زمینــه، الگویــی 

ــد. ــه شــمار می آی ــی ب ــان معرفــت اله ــرای رهپوی ب

ــی  ــاور عال ــوی، مش ــم صف ــکر رحی سرلش
در جمــع  قــوا،  معظــم کل  فرماندهــی 
دانشــگاه  دانشــجویان  و  فرماندهــان 
هوایــی شــهید ســتاری گفــت: هــدف 
نهایــی از جنگ هــا، تحمیــل اراده سیاســی 
یــک کشــور بــر دولــت و ملــت دیگــر 
کشورهاســت و این گونــه تحمیل هــا یــا 

ــا  ــور ی ــاک کش ــی از خ ــرف بخش ــا تص ب
ــت  ــی از حکوم ــوع خاص ــردن ن ــم ک حاک

ــد. ــد ش ــر خواه میس
ــه  ــی علی ــگ تحمیل ــزود: زمــان جن وی اف
ــی اداره  ــکل دو قطب ــه ش ــان ب ــران، جه ای
می شــد و تنهــا در آن زمــان بــود کــه 
ــف  ــرای تضعی ــدرت ب ــب ابرق ــن دو قط ای

ــتند  ــره نشس ــز مذاک ــر می ــورمان س کش
جمهــوری  علیــه  مهمــی  تصمیمــات  و 

ــد. ــران گرفتن ــامی ای اس
 دانشجو باید پژوهشگر و محقق 

باشد
معظــم کل  فرماندهــی  عالــی  مشــاور 
ــت  ــتای حمای ــت: در راس ــار داش ــوا اظه ق
تضعیــف  و  بعــث  رژیــم  از  همه جانبــه 
نظــام نوپــای جمهــوری اســامی، از ســال 
ــی  ــکوهای نفت ــه س ــکا ب ــا ۶۷ آمری ۶5 ت
ایــران حملــه می کــرد و اطاعــات منطقــه 
را بــه صــورت آنایــن در اختیــار عــراق 

می گذاشــت. 
سرلشــکر صفــوی بــا اشــاره بــه تاکیــدات 
مقــام معظــم رهبــری درخصــوص حضــور 
ــاع  ــوتان دوران دف ــان و پیشکس فرمانده
ــرای  ــی ب ــگاه های نظام ــدس در دانش مق
آشــنا کــردن دانشــجویان بــا فرهنــگ ایثار 
ــد  ــان داشــت: دانشــجو بای و شــجاعت بی
پژوهشــگر و محقــق باشــد و حقیقــت 
چــرا  کــه  کنــد  درک  را  مطلــب  ایــن 
حضــرت امــام قطعنامــه 59۸ را در پایــان 
ــس از  ــرا پ ــه چ ــد و اینک ــگ پذیرفتن جن
پذیرفتــن قطعنامــه توســط ایــران، کشــور 
عــراق دوبــاره بــه خــاک ایــران حملــه کــرد 

ــود. ــهر ب ــرف خرمش ــتار تص و خواس
 نیروی هوایی مقتدر ایران

وی بــا بیــان خاطراتــی از آن دوران اظهــار 
داشــت: در عملیــات والفجــر ۸ کــه ۷۰ 
ــی  ــروی هوای ــد، نی ــول انجامی ــه ط روز ب
مقتــدر ایــران اســامی بیــش از ۴۰ فرونــد 
از هواپیماهــای جنگــی عــراق را ســاقط 
کــرد و ایــن نشــان از قــدرت ایــن نیــروی 

ــی دارد. اله

معظــم کل  فرماندهــی  عالــی  مشــاور 
ــپاه  ــروی س ــرادری دو نی ــاد و ب ــوا اتح ق
و  راهنمایی هــا  مدیــون  را  ارتــش  و 
رهنمود هــای امــام راحــل عنــوان کــرد.

 قدرت آمریکا رو به نابودی است
ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
بررســی های  و  تحلیــل  برابــر  گفــت: 
ابرقدرتــی،  ادعــای  علی رغــم  دقیــق، 
پوشــش کل دنیــا بــا ناو هــای جنگــی 
و گســترش پایگاه هــای نظامــی خــود 
در تمــام دنیــا، قــدرت آمریــکا رو بــه 
ــی  ــم ناتوان ــل آن ه ــت و دلی ــودی اس ناب
ختــم غائلــه ســوریه و بــه کرســی نشــاندن 
خواســته های خــود در ایــن کشــور اســت.

 قدرت موشکی ایران
داد:  ادامــه   ســردار سرلشــکر صفــوی 
چنانچــه آمریــکا بخواهــد جنگــی را علیــه 
ایــران آغــاز کنــد، تمامــی پایگاه هــای 
نظامــی ایــن کشــور در منطقــه ناامــن 
خواهــد شــد و ایــران قــادر اســت تــا 
بــرد 2۰۰۰ کیلومتــر از مرز هــای خــود را 
ــرار  ــش ق ــت پوش ــکی تح ــاظ موش از لح

ــد. ده
محکــوم کــردن  ضمــن  پایــان  در  وی 
ــرد: داعــش از نظــر  ــح ک تروریســم تصری
ــی  ــلفی  و وهاب ــوژی، س ــری و ایدئول فک
ــری  ــروه تکفی ــن گ ــر ای ــه از منظ اســت ک
ــد  ــیعه بای ــان ش ــت و زن ــر اس ــیعه کاف ش

ــوند. مهــر ــه ش ــزی گرفت ــه کنی ب

مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا مطرح کرد:

برد ۲هزار کیلومتری موشک ها از مرزهای ایران
آمریکا علیه ایران اقدام کند، پایگاه های نظامی اش ناامن می شوند

ادامه از صفحه اول

انســانی  نیــروی  زاده کمنــد، معــاون  ســردار محمدجــواد 
ــات  ــی اقدام ــوص ارزیاب ــلح، درخص ــای مس ــتاد کل نیروه س
ســربازی«  خدمــت  »خوشایندســازی  بــرای   انجام شــده 
و ارتقــای بهــره وری ســربازان اظهــار داشــت: در گذشــته رویکرد 
نیروهــای مســلح، تنهــا اســتفاده حداکثــری از تــوان ســربازان 
ــا  ــر ب ــال های اخی ــا در س ــوده؛ ام ــت ب ــم و امنی ــه نظ در عرص
ــه از  ــا ضمــن اســتفاده بهین ــم ت ــر روش هــا، ســعی داری تغیی
تــوان و اســتعداد جوانــان ســرباز، افــراد توانمنــدی را پــرورش 

دهیــم کــه بــرای کشــور و جامعــه اســامی مفیــد باشــند.
ــتر  ــر در بیش ــای اخی ــر رویکرده ــه تغیی ــان اینک ــا بی  وی ب
ــه  ــات صورت گرفت ــا اقدام ــزود: ب ــت، اف ــم اس ــا حاک یگان ه
ســربازان  رفاهــی  و  محیطــی  شــرایط  بهبــود  زمینــه   در 
و همچنیــن تغییــر رفتارهــا و برخوردهــای فرماندهــان، منزلــت 

و شــأن ســرباز در نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــا گذشــته 
قابــل مقایســه نیســت. در آینــده نیــز بــا ادامــه ایــن نگــرش 
ــه طــور قطــع شــرایط بهتــری را خواهیــم داشــت؛ چــرا کــه  ب
حفــظ منزلــت ایــن قشــر عزیــز جامعــه از رویکردهــای جــدی 

نیروهــای مســلح اســت.
ــا  ــلح ب ــای مس ــتاد کل نیروه ــانی س ــروی انس ــاون نی  مع
اشــاره بــه رویکــرد »تخصص گرایــی« در جــذب ســربازان 
افــزود: تــاش بــر ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه ظرفیت هــای 
ــا  ــب ب ــربازان متناس ــکان، س ــد ام ــلح و در ح ــای مس نیروه
تخصــص و مهارتشــان بــه کار گرفتــه شــوند؛ همچنیــن توســعه 
ــا  ــده ت ــب ش ــلح موج ــای مس ــف نیروه ــای مختل بخش ه
نیروهــای  پژوهشــکده های  در  نخبــه و محقــق  ســربازان 

ــوند. دانشــجو ــذب ش ــز ج ــلح نی مس

بــا  دیــدار  در  کشــورمان،  رئیس جمهــور  روحانــی،  حســن 
ــی  ــم مل ــی تی ــان و اعضــای کادر فن ــان، مربی ســرمربی، بازیکن
فوتبــال کشــورمان بــا گرامیداشــت نوزدهــم رمضــان و شــب های 
ــی  ــزرگ پهلوان ــی)ع(، الگــوی ب ــدر، گفــت: امیرالمؤمنیــن عل ق
هــر قهرمانــی بــرای همــه مســلمانان و به ویــژه ایرانیــان اســت.

رئیس  جمهــور بازیکنــان تیــم ملــی را قهرمانــان محبــوب ملــت 
ایــران عنــوان کــرد و گفــت: امــروز جــدای از مســئولیتی کــه در 
ــر عهــده  ــی در راســتای کســب پیــروزی ب ــه ورزش قهرمان زمین
شماســت، عهــده دار مســئولیت اخاقــی ســنگینی نیــز در جامعه 

هســتید.
ــان  ــه اینکــه خوشــبختانه امــروز در ســطح جه ــا اشــاره ب وی ب
ورزشــکاران و هنرمنــدان بــا اســتفاده از جایــگاه خــود اقدامــات 
بــه گرفتــاران و مســتمندان  بــرای کمــک  خیرخواهانــه ای 

انجــام می دهنــد، اظهــار داشــت: مــا بایــد راه زندگــی را از 
ــم. ــدد بگیری ــرژی و م ــم و از او ان ــن)ع( بیاموزی امیرالمؤمنی

ــختی ها  ــخ س ــول تاری ــران در ط ــت ای ــه مل ــان اینک ــا بی وی ب
ــرده و اســتحقاق  ــل ک ــرای کشــور تحم ــی را ب ــات فراوان و زحم
شــادی و شــاد بــودن را دارد، گفــت: بایــد تمــام تــاش خــود را 

ــه کار بگیریــم. ــرای شــاد کــردن ملــت ایــران ب ب
رئیس  جمهــور خاطرنشــان کــرد: بازیکنــان و اعضــای تیــم 
ملــی در رقابت هــای جــام جهانــی، ســفیران قــدرت نــرم ایــران 
هســتند؛ چــرا کــه در آن میــدان حــرکات و رفتــار بازیکنــان تیــم 
ملــی ایــران در پیشــگاه و نــگاه مــردم جهــان قــرار دارد و زمانــی 
ــی  ــامی و ایران ــاق اس ــا اخ ــوأم ب ــت در ورزش ت ــه موفقی ک
ــگاه اطالع رســانی  ــت. پای ــدان اس ــارش دو چن ــود، افتخ می ش

ریاســت جمهوری

معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد:

تغییر رویکرد به کارگیری سربازان در نیروهای مسلح 
رئیس جمهور عنوان کرد:

بازیکنان و اعضای تیم ملی، سفیران قدرت نرم ایران

،،
بخواهــد جنگــی  آمریــکا  چنانچــه 
را علیــه ایــران آغــاز کنــد، تمامــی 
پایگاه هــای نظامــی ایــن کشــور در 

منطقــه ناامــن خواهــد شــد

وقتی نیروهای ارتش سوریه و مقاومت 
با یک تیر، چهار نشان می زنند

در چنــد روز گذشــته، نیروهــای ارتــش ســوریه و رزمنــدگان 
جبهــه مقاومــت بــا تغییــر مســیر عملیــات در جنــوب غــرب 
اســتان رقــه، تروریســت های داعــش را در محورهــای 
مختلــف غافلگیــر کردنــد و پــس از درگیری هــای ســنگین 
ــر  ــکر، بئ ــم عس ــهرک های »رج ــازی ش ــه پاک س ــق ب موف
انبــاج، ظهــر ام بــاج، جــب عزیــز، جــب الغائــم، ابوصوصــه 

و جــب البیــض« شــدند.
ــت از  ــه مقاوم ــای جبه ــهرک ها، نیروه ــن ش ــا آزادی ای ب
ــا -  ــردی »اثری ــاده راهب ــه ج ــکنه« ب ــهر »مس ــوب ش جن

ــیدند.  ــه « رس ــه - رق الرصاف
ــور  ــن مح ــت در ای ــه مقاوم ــرد جبه ــم منحصربه ف تصمی
ــاز شــدن ۴ جبهــه عملیاتــی بــرای وارد کــردن  ــه ب منجــر ب
آخریــن ضربــات بــه گــروه تروریســتی داعــش شــده 

ــت. اس
ــا -  ــاده »اثری ــروی ها از ج ــر پیش ــت، اگ ــه نخس در جبه
ــا«  ــردی »اثری ــه راهب ــمت منطق ــه س ــه« ب ــه - رق الرصاف
ــوب  ــش در جن ــتی داع ــر تروریس ــود، عناص ــوف ش معط
ــرار  ــدن ق ــره ش ــتانه محاص ــب در آس ــتان حل ــرق اس ش

می گیرنــد. 
ــوب  ــت در جن ــه مقاوم ــان جبه ــه فرمانده ــرد کم هزین راهب
غــرب اســتان رقــه باعــث می شــود گــروه تروریســتی 

داعــش پیــش از رســیدن نیروهــای ســوری و مقاومــت بــه 
منطقــه اثریــا، بــرای نجــات جــان عناصــر خــود در جنــوب 

شــرق اســتان حلــب اقــدام کنــد. 
ــه طــور کامــل از  ــا تخلیــه ایــن مناطــق، اســتان حلــب ب ب
وجــود عناصــر تروریســتی داعــش پاک ســازی می شــود. 
ــر  ــا - خناص ــردی اثری ــاده راهب ــان ج ــازی همزم پاک س
ــه  ــور ب ــن مح ــه در ای ــت ک ــی اس ــر از امتیازات ــی دیگ یک

ــد. ــد آم دســت خواه
در جبهــه دوم، نیروهــای ارتــش ســوریه و رزمنــدگان 
ــد و  ــروی کنن ــرق پیش ــمت ش ــه س ــد ب ــت می توانن مقاوم
ــد.  ــره کنن ــه محاص ــتان رق ــوب اس ــت ها را در جن تروریس
در جبهــه ســوم، ایــن امــکان بــرای نیروهــای متحــد وجــود 

دارد کــه عملیــات را بــه ســمت مناطــق جنوبــی ادامــه دهند 
و بــه ســوی منطقــه نفتــی و راهبــردی »الســخنه« در شــرق 

شــهر تدمــر پیشــروی کنند.
در جبهــه چهــارم، اگــر نیروهــای ارتــش ســوریه و رزمنــدگان 
ــد و خــود  مقاومــت در محــور جنــوب غــرب پیشــروی کنن
را بــه رشــته کوه های الشــاعر برســانند، تروریســت های 
داعــش در جنــوب شــرق اســتان حمــاه و شــمال فــرودگاه 

ــی ۴ در اســتان حمــص محاصــره می شــوند.  ت
بــا پایــان موفقیت آمیــز عملیــات نیروهــای جبهــه مقاومــت 
در محورهــای مــورد اشــاره، امنیــت جــاده راهبــردی دمشــق 
- حلــب بــرای اعــزام نیروهــای کمکــی و انتقــال تجهیــزات 
بــه شــمال ســوریه بــه طــور کامــل تامیــن می شــود. مشــرق

گزارش
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نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی:

آمریکا باید به تعهدات خود در برجام عمل کند

ــیون  ــس کمیس ــر، نایب رئی ــرهللا پژمان ف ــام نص حجت االس
فرهنگــی مجلــس، بــا اشــاره بــه تعبیــر »آتــش بــه اختیــار 
فرهنگــی« کــه اخیــرا از ســوی مقــام معظــم رهبــری در دیدار 
ــش  ــر آت ــار داشــت: تعبی ــرح شــد، اظه ــا دانشــجویان مط ب
بــه اختیــاری کــه مقــام معظــم رهبــری در رابطــه بــا فعــاالن 
فرهنگــی و نیروهــای مؤمــن انقابــی مطــرح کردنــد همچــون 
ــی    ــر شــبیخون فرهنگ ــی نظی ــر در حــوزه فرهنگ ــر تعابی دیگ
 ناتــوی فرهنگــی و... اســت کــه عقبــه چندیــن ســاله              

دارد. 
وی افــزود: مســیر کنونــی حــوزه فرهنگــی بیانگــر ایــن اســت 
ــا حــدی توانســته در اهــداف شــومش فراتــر  کــه دشــمن ت
بــرود؛ بــه نحــوی کــه حتــی آثــار اجتماعــی و میدانــی آن در 

ســطح جامعــه در حــال حاضــر بســیار مشــهود اســت.
 پژمان فــر تصریــح کــرد: علی رغــم اینکــه تعابیــری کــه مقــام 
معظــم رهبــری پیــش از ایــن بــه کار می بردنــد نشــان دهنده 
ــن  ــرای پیشــروی مقاصــد شــومش در بی ــاش دشــمن ب ت
جونــان بــود، امــا بــه معنــای ضعــف در جبهــه خــودی 
ــه کار  ــروز از ب ــه ام ــی اســت ک ــن در حال ــی نمی شــد؛ ای تلق
ــدی  ــاهد ناامی ــی ش ــار فرهنگ ــه اختی ــش ب ــر آت ــردن تعبی ب
ــی در  ــدی دســتگاه های اجرای ــا از توانمن جــدی حضــرت آق
ــه  ــئله ب ــن مس ــتیم. ای ــی هس ــف فرهنگ ــای مختل حوزه ه
حــدی اســت کــه ایشــان اداره بســیاری از مســائل مرتبــط بــا 

ایــن حــوزه را بــه نیروهــای مؤمــن انقابــی واگــذار می کننــد.
 نایب رئیــس کمیســیون فرهنگــی بیــان داشــت: رهبــر 
معظــم انقــاب در واقــع بــا ایــن تعبیــر از جوانــان می خواهنــد 
بــا توجــه بــه حضــوری کــه در میــدان جهــاد فرهنگــی دارنــد 
ــی در  ــیاری و آمادگ ــا هوش ــد و ب ــاماندهی کنن ــائل را س مس

مقابــل جبهــه دشــمن بــه خــط بایســتند.
 وی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه مقــام معظــم رهبــری 
ــه  ــور ب ــی را در کش ــن دیده بان ــترین و دقیق تری ــواره بیش هم
ــزی ای ســعی  ــن برنامه ری ــا چنی ــد، ب ــف دارن مســائل مختل
ــی  ــای مردم ــتفاده از ظرفیت ه ــن راه اس ــا بهتری ــتند ت داش
و مشــارکت داشــتن آن هــا در حــل مســائل کشــور بیــش از 

پیــش در جامعــه فراهــم شــود. 
ــل  ــردم در ح ــور م ــه حض ــور ک ــد همان ط ــر می رس ــه نظ ب
بزرگ تریــن مســائل کشــور همــواره راهگشــا و موثــر بــوده و 
نقــش اول را در ایــن قبیــل موضوعــات بــازی کرده انــد، ایــن 
ــه  ــی تکی ــای فرهنگ ــت از بحران ه ــا راه برون رف ــم تنه ــار ه ب

ــر ظرفیــت مردمــی باشــد. ب
ــر  ــرد: رهب ــی خاطرنشــان ک ــس کمیســیون فرهنگ  نایب رئی
معظــم انقــاب نه تنهــا حضــور مــردم را عامــل اصلــی 
ــه  ــی جامع ــرای حــل مشــکات موجــود در عرصــه فرهنگ ب
برشــمردند، بلکــه رهبــری بخش هــای مختلفــی از عملیــات 

ــد. دانشــجو ــذار کردن ــا واگ ــر دوش آن ه ــی را ب فرهنگ

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مطرح کرد:

»آتش به اختیار«، یعنی ناامیدی رهبری از دستگاه های متولی

ســفیر و نماینــده دائــم ایــران در آژانــس بین المللــی انــرژی 
اتمــی گفــت: مــا در بیانیــه خودمــان ابتــدا از کشــورهایی کــه 
دربــاره واقعــه تروریســتی اخیــر )1۷ خــرداد( ابــراز همــدری 
و بــه ســفارت های مــا مراجعــه کــرده بودنــد، تشــکر کردیــم. 
نجفــی افــزود: اعــام کردیــم کــه برنامــه هســته ای ایــران 
ــان  ــس نش ــزارش آژان ــه دارد و گ ــام ادام ــوب برج در چارچ
می دهــد ایــران تمــام تعهــدات خــودش را عمــل کــرده؛ امــا 
تاکیــد کردیــم کــه تــداوم برجــام و پایــداری آن منــوط بــه 
اجــرای متقابــل و کامــل تمــام تعهــدات توســط کشــورهای 
ــام  ــدات برج ــرای تعه ــه اج ــم ک ــام کردی ــت و اع 1+5 اس
توســط آمریــکا تاکنــون بــرای ایــران پذیرفتنــی نبــوده               

ــد. ــه تعهــدات خــود عمــل کن ــد ب ــکا بای و نیســت و آمری
ســفیر و نماینــده دائــم ایــران در آژانــس بین المللــی انــرژی 
ــام و  ــه اجــرای برج ــزود: بیشــتر کشــورها از ادام ــی اف اتم
ــی  ــه موضوع ــد؛ البت ــت کردن ــس حمای ــای آژان از تاش ه
دربــاره تفســیر بخشــی از برجــام توســط یکــی از هیئت هــا 
مطــرح شــد کــه هیئت هــای دیگــر پاســخ دادنــد و مــا هــم 
ــده  ــر عه ــط ب ــام فق ــاد برج ــیر مف ــه تفس ــم ک ــد کردی تاکی
ــت  ــام اس ــر برج ــارت ب ــترک نظ ــیون مش ــای کمیس  اعض
و در جلســه شــورای حــکام نبایــد ایــن بحــث صــورت 

ــرد.  بگی
وی توضیــح داد: رژیــم صهیونیســتی در بیانیــه اش ادعایــی 

ــم  ــد کردی ــم و تاکی ــا پاســخش را دادی ــه م ــرد ک مطــرح ک
ــاح  ــعه س ــال توس ــه در ح ــور مخفیان ــه ط ــه ب ــی ک رژیم
ــاره  ــد درب هســته ای اســت، در جایگاهــی نیســت کــه بتوان
 کشــورهای عضــو آژانــس صحبــت کنــد. ســاح هســته ای 
و برنامــه هســته ای رژیــم صهیونیســتی مهم تریــن خطــرات 

بــرای صلــح و امنیــت بین المللــی اســت. 
نجفــی در ارتبــاط بــا فــروش مقــداری از ذخایــر آب ســنگین 
ایــران گفــت: موضــوع فــروش آب ســنگین در برجــام آمــده 
ــر 13۰کیلوگــرم آب ســنگین ذخیــره  ــران اضافــه ب و اگــر ای
ــی  ــازار بین الملل ــه ب ــت آن را ب ــف اس ــد، موظ ــته باش داش
ارائــه کنــد؛ البتــه قیمــت پیشــنهادی خریــداران بایــد مــورد 

قبــول ایــران هــم باشــد. 
ســفیر و نماینــده دائــم ایــران در آژانــس بین المللــی انــرژی 
اتمــی افــزود: در گذشــته بــه همیــن منــوال عمــل می شــده 
می کردیــم  بســته بندی  را  اضافــی  ســنگین  آب  مــا   و 
و در عیــن حــال کــه در حــال مذاکــره بــا خریــداران بالقــوه 

بودیــم آن را بــرای ارســال بــه مقصــد آمــاده می کردیــم. 
در گذشــته ایــن امــر رخ داده و مــا ده هــا تــن آب ســنگین 
را فروختیــم و بــه کشــورهای مقصــد صــادر کردیــم و چــون 
ــه  ــا رابط ــود و م ــکا ب ــه آمری ــادرات ب ــن ص ــی از ای بخش
دیپلماتیــک نداریــم، مــواد را بســته بندی کردیــم و بــه 

ــا ــتادیم. ایرن ــطه فرس ــوان واس ــه عن ــان ب ــور عم کش



کوتاه از اقتصاد
 ۱۵ درصد مبلغ وام مسکن 

باید اوراق خریداری شود
ــهیالت  ــرگ اوراق تس ــر ب ــت ه ــا قیم ــن روزه ای
مســکن بنــا بــر زمــان سررســیدش در فرابــورس 
ایــران از حــدود ۷۵ هــزار تومــان تــا حــدود 
 ۷۷ هــزار و ۵۰۰ تومــان داد و ســتد می شــود 
و زوج هــای تهرانــی بــرای گرفتــن وام مســکن ۱۱۰ 
میلیــون تومانــی، بایــد تقریبــا ۱۶ میلیــون و ۷۲۰ 

هــزار تومــان تســه خریــداری کننــد. 
ــرای  ــداری شــود ب ــد خری ــه بای ــغ تســه ای ک مبل
تمــام زوج هــای ایرانــی، تقریبــا ۱۵ درصــد از 
مبلــغ کل وام اســت. در معامــالت ایــن روزهــای 
اوراق  قیمــت  بیشــترین  ایــران،  فرابــورس 
تســهیالت مســکن مربــوط بــه امتیــاز تســه 
اردیبهشــت ماه ۱۳۹۶، بــه قیمــت تقریبــا هــر 
ــرف  ــود و در ط ــان ب ــزار و ۳۵۰ توم ــرگ ۷۷ ه ب
مقابــل اوراِق تســه دی مــاه ۱۳۹۳، بــا حــدود 
قیمــت ۷۴ هــزار و ۶۰۰ هــزار تومــان کمتریــن 

قیمــت را از آن خــود کــرد.
بــا  شــهرهایی  در  غیرتهرانــی کــه  زوج هــای   
زندگــی  نفــر  هــزار   ۲۰۰ از  بیــش  جمعیــت 
میلیــون   ۸۰ ســقف  تــا  می تواننــد  می کننــد، 
تومــان وام بگیرنــد کــه بــرای گرفتــن ایــن مبلــغ 
بایــد ۱۶۰ ورق بهــادار خریــداری کننــد کــه بــا ایــن 
حســاب، بایــد ۱۲ میلیــون و ۱۶۰ هــزار تومــان 
بابــت خریــد ایــن اوراق بپردازنــد کــه بــا احتســاب 
ــه  یــک میلیــون و ۵۲۰ هــزار تومــان اوراق وام جعال
بایــد در مجمــوع بــرای خریــد اوراق مبلــغ ۱۳ 
ــن  ــه ای ــد ک ــان بپردازن ــزار توم ــون و ۶۸۰ ه میلی
مبلــغ نیــز حــدودا ۱۵ درصــد از مبلــغ کل وام 

اقتصادآنالیــن می شــود.  دریافتــی 

خأل قانونی به ضرر مشترکان 
تمام شد

شــواهد نشــان می دهــد کــه اخــذ ۱۰ ریــال 
ــر پیامــک  ــه ازای ه ــران ب ــی از کارب وجــوه اضاف
بــه دلیــل بی توجهــی بــه مدت زمــان قانونــی 
مصوبــه ســال ۱۳۹۴ پیــش آمــده و ایــن هزینــه 
ــی ســال ۱۳۹۶  در ســال ۱۳۹۵ و ماه هــای ابتدای
بــا خــأ قانونــی ایــن مصوبــه از مشــترکان 
دریافــت شــده اســت. توقــف دریافــت ۱۰ ریالــی 
 مــازاد بــر هزینــه هــر پیامــک تلفــن همــراه 
ــئله در  ــن مس ــه ای ــود ک ــام می ش ــی انج در حال
ــود؛  ــه تصویــب مجلــس رســیده ب ســال ۱۳۹۴ ب
امــا در ســال ۱۳۹۵ در حالــی کــه در جــداول 
مربــوط بــه منابــع درآمــدی دولــت درج شــد، در 

ــد. ــه نیام ــون بودج ــای قان تبصره ه
 ایــن هزینــه از ابتــدای ســال ۱۳۹۶ نیــز بــا توجــه 
بــه عــدم تصریــح در قانــون همچنان از مشــترکان 
دریافــت می شــد تــا زمانــی کــه ســازمان حمایــت 
ــرد  ــالم ک ــوع را اع ــن موض ــدگان ای  از مصرف کنن
و ظاهــرا بــا ابــالغ آن بــه اپراتورهــا از دریافــت آن 

جلوگیــری شــده اســت. 
دریافتــی  اضافــی  وجــوه  اســترداد   دربــاره 
و واریزشــده بــه خزانــه از حســاب اپراتورهــا 
نیــز ســازمان حمایــت و همچنیــن جهانگیــر 
ــررات و  ــم مق ــازمان تنظی ــخنگوی س ــدی س اس
ارتباطــات رادیویــی، موضــوع را بــه پیگیری هــای 
موکــول قانونــی  مراجــع  توســط   بعــدی 

 کردند. شبستان

کوتاه اخبار 
 اصفهان، شیراز و کرمان 

در صدر تنش های آبی
ــالب  ــی آب و فاض ــرکت مهندس ــل ش ــر عام مدی
گفــت: امســال تابســتان در بیشــتر شــهرهای 
ــه رو  ــی روب ــع آب ــش مناب ــا چال ــدان ب ــزرگ چن ب
ــار  ــهرها دچ ــی از ش ــاکان بعض ــا کم ــتیم؛ ام نیس

ــتند.  ــی هس ــش آب تن
ــان  ــار کــرد: شــیراز و اصفه ــاز اظه حمیدرضــا جانب
ــی دســت  ــع آب ــود مناب ــا مشــکل کمب ــان ب  همچن
ــه  ــز ب ــان نی ــد. در شــهر کرم ــرم می کنن و پنجــه ن
ــود آب در زمــان  ــا احتمــال کمب ــل وجــود گرم دلی

پیــک وجــود دارد. 
ــک  ــهرهای کوچ ــدادی از ش ــه داد: در تع وی ادام
 همچــون سیســتان و بلوچســتان، اســتان بوشــهر 
توزیــع  شــبکه های  در  فــارس  جنــوب  و 
دلیــل  بــه  البتــه  هســتیم.  مشــکل  دچــار 
و  همــدان  در  باریــد،  خوبــی کــه  بارش هــای 
 بنــدر عبــاس مشــکل کمبــود آب حــل شــده 

است. 
ــالب  ــی آب و فاض ــرکت مهندس ــل ش ــر عام مدی
فاضــالب  و  آب  شــرکت  اولویــت  مهم تریــن 
مختلــف  اقشــار  بــرای  پایــدار  آب  تأمیــن  را 
کشــور دانســت و افــزود: آبرســانی بــه تمــام 
بخش هــای  به ویــژه  و  شــهری  بخش هــای 
ــن اولویــت بخــش آب کشــور  روســتایی، مهم تری
تعییــن شــده اســت؛ بــه طــوری کــه بایــد تفــاوت 
توســعه یافته  کمتــر  مناطــق  بیــن  فاصلــه   و 

و توسعه یافته کاهش یابد. 
ــدوق توســعه  ــارات صن ــه اعتب ــا اشــاره ب ــاز ب جانب
ــتایی  ــانی روس ــرای آبرس ــال ۱۳۹۵ ب ــی در س مل
ــی در  ــر بســیار خوب ــدام تأثی ــن اق ــرد: ای ــار ک اظه
توســعه روســتاهای کشــور داشــت کــه قــرار اســت 

ــد. ــز اســتمرار یاب در ســال ۱۳۹۶ نی
ــی  ــعه مل ــدوق توس ــارات صن ــه وی اعتب ــه گفت  ب
ــتایی  ــانی روس ــی در آبرس ــه عطف ــد نقط می توان
کشــور شــود و بــر همیــن اســاس دغدغــه اصلــی 
شــرکت آب و فاضــالب، تأمیــن آب ســالم و پایدار 
ــرای  ــه ای ب ــردم دغدغ ــه م ــوری ک ــه ط ــت؛ ب اس

ــی نداشــته باشــند. خبــر فارســی ــع آب مناب

پراید ۹ میلیونی با ادغام 
وزارتخانه ها، ۲۰ میلیون تومان شد

ــای  ــاع از احی ــا دف ــازار ب ــم ب ــتاد تنظی ــر س دبی
ــوان کاالی  ــه عن ــد ب ــت: پرای ــی گف وزارت بازرگان
وزارت  کــه   ۹۰ ســال  در  صنعتــی،  شــاخص 
صنعــت، معــدن و تجــارت ادغــام شــد، ۶ میلیــون 
ــان  ــون توم ــه ۲۰ میلی ــروز ب ــا ام ــود؛ ام ــان ب توم

ــت. ــیده اس رس
 محســن بهرامــی ارض اقــدس گفــت: ده هــا 
دلیــل دیگــر در زمــان ادغــام وجــود داشــت؛ امــا 
ــای  ــی در بخش ه ــه اجرای ــدون تجرب ــری ب وزی
تحصیــالت  اســاس  بــر  تنهــا  و  مربوطــه 
ــده  ــر عه ــزرگ را ب ــن مســئولیت ب دانشــگاهی ای
صنعــت  وزارت  در  را  بخشــی  نــگاه  و  گرفــت 

ــرد.  ــم ک ــارت حاک ــدن و تج مع
معــدن  صنعــت،  وزارت  در  تاکیــد کــرد:  وی 
و تجــارت مســائل وزارت بازرگانــی ســابق در 
ــا  ــاف تقریب ــت و اصن ــرار گرف ــاق ق ــت مح حال
ــراز  ــم ت ــوع تنظی ــدند و موض ــی ش ــدون متول ب
ــی  ــه ســازمان تجــارت جهان تجــاری، پیوســتن ب
WTO، توســعه صــادرات غیرنفتــی، حمایــت 
ــن  ــه ای ــی ک ــد؛ در حال ــا ش ــده ره از مصرف کنن
ــال  ــی دنب ــط وزارت بازرگان ــته توس ــر در گذش ام

تســنیم می شــد. 

تولید ملی

مک
گــروه تولیــدی مــواد غذایــی خوشــنام بــا برنــد تجــاری مــک، با بیــش از ۴۰ ســال 
ــز کار  ــرج، آرد تبری ــک ک ــز، آرد ت ــر تبری ــار کارخانه هــای آرد ارس مه ــه در کن  تجرب
و آذیــن کارتــن ارومیــه، تولیــد خــود را از اوایــل ســال ۸۸ آغــاز کــرده و بــا گذشــت 
نزدیــک بــه ســه ســال، بــه عنــوان یکــی از برترین هــای ایــن صنعــت بــه شــمار 
مــی رود. اســتفاده از بهتریــن مــواد اولیــه از جملــه آرد ســمولینا )بــه دســت آمده 
ــه عنــوان یکــی از آیتم هــای تعیین کننــده در ایــن صنعــت  از گنــدم دوروم( کــه ب
ــا تکنولــوژی روز دنیــا در  محســوب می شــود، در کنــار به کارگیــری ماشــین آالت ب
تولیــد آرد و ماکارونــی و اخــذ گواهینامه هــای مختلــف باعــث شــده تــا ماکارونــی 
مــک عــالوه بــر بــازار داخــل مــورد توجــه خریــداران خارجــی بعضــی از کشــورها از 
 جملــه امــارات، کویــت، عمــان، عــراق، عربســتان، بحرین، افغانســتان، تاجیکســتان

ترکمنســتان، قزاقســتان، مالــزی، قطــر، ســومالی، نیجــر، توگــو، آفریقــای جنوبــی 
ــا »شــعار غــذای خــوب، احســاس خــوب«، هــدف اول  و جیبوتــی قــرار گیــرد. ب
ــه آن را  ــت ک ــی اس ــت عال ــا کیفی ــول ب ــد محص ــه تولی ــن مجموع ــت ای مدیری
ســرلوحه و سرمشــق راه خــود قــرار داده. در پایــان هــدف اصلــی شــرکت تولیــدی 
مــواد غذایــی خوشــنام کــه تــا ایــن زمــان نیــز بــر آن پایبنــد بــوده، تولیــد محصولی 
اســت کــه در رقابــت بــا نــوع مشــابه خارجــی، نــام ایــران و ایرانــی را مانند همیشــه 
پررنــگ و ســربلند نــگاه دارد و امیــد اســت کــه تــا پایــان راه بــا یــاری پــروردگار 

متعــال موجــب افتخــار ســرزمین عزیزمــان ایــران باشــد.

M.R.Sarbaz@eskimia.ir
منصور رجب سربازگروه اقتصاد

بــرای نخســتین بار در کشــور، سیســتم توزین 
متحــرک کــه هیچ گونــه مشــابه خارجــی 
نــدارد، بــه دســت متخصصــان داخلــی در خط 
ــه نوردســرد  ــی ناحی شست وشــوی الکترولیت
فــوالد مبارکــه طراحــی و نصــب شــد و مــورد 

ــت.  ــرار گرف ــرداری ق بهره ب
کارشــناس اتوماســیون خطــوط آنیلینــگ 
نــورد ســرد  الکترولیتــی  و شست وشــوی 
ــن سیســتم  ــه ای ــاز ب ــی نی درخصــوص چرای
ــود سیســتم توزیــن  ــه نب ــا توجــه ب افــزود: ب
مناســب در خــط شست وشــوی الکترولیتــی، 
محاســبه دقیــق بــازده وزنــی ایــن خــط 
خطــوط  محاســبات  و  نبــود  امکان پذیــر 
ــود؛  ــا مشــکالتی همــراه ب پایین دســت نیــز ب
ــرای  ــکول ب ــک باس ــب ی ــور نص ــن منظ بدی
ــط  ــی خ ــای خروج ــری وزن کالف ه اندازه گی
شست وشــوی الکترولیتــی ضــروری بــود کــه 
بــه علــت تراکــم بــاالی تجهیــزات و نامناســب 
بــودن وضعیــت فیزیکــی آن هــا، امــکان 

ــود.  ــم نب ــال فراه ــکول عم ــب باس نص
ابراهیــم نجفــی ادامــه داد: از ســویی بــه علت 
ــای  ــرد جرثقیل ه ــان کارک ــودن زم ــدود ب مح
وزن  اندازه گیــری  عملیــات  ســقفی 
می بایســت در حیــن فرآینــد و توســط یکــی 

از تجهیــزات انجــام می شــد. 
ــرای  ــر ب ــه در ســنوات اخی ــان اینک ــا بی وی ب
شــرکت های  حتــی  پــروژه  ایــن  اجــرای 
خارجــی نیــز موفــق بــه ارائــه طــرح مناســبی 
نشــده بودنــد، تصریــح کــرد: بــه همیــن 
منظــور بــا بررســی های دقیــق و مســتمر 
تیــم کارشناســی واحــد و بــا همکاری شــرکت 
ــد  ــی ش ــتمی طراح ــپاهان، سیس ــن س توزی
ــری وزن  ــکان اندازه گی ــه وســیله آن ام ــه ب ک

ــط  ــردان خ ــز کالف برگ ــر روی تجهی کالف ب
میســر شــود. 

ایــن کارشــناس اتوماســیون خطــوط آنیلینــگ 
نــورد ســرد  الکترولیتــی  و شست وشــوی 
فــوالد مبارکــه درخصــوص عملکــرد ایــن 
ــن  ــتم توزی ــرد: سیس ــادآوری ک ــتم ی سیس
متحــرک در خــط شست وشــوی الکترولیتــی 
بــا بهره گیــری از یــک مکانیــزم حرکتــی، 
ــه ســمت خروجــی  ــگام برگشــت کالف ب هن
ــی  ــک خارج ــر روی ف ــانتیمتر ب ــط، ۴ س خ
تیلتــر حرکــت کــرده و کالف را از فــک داخلــی 
تجهیــز جــدا می کنــد و بــه ایــن ترتیــب 
امــکان اندازه گیــری وزن میســر می شــود. 
بــه  اندازه گیری شــده  مقادیــر  آن  از  پــس 
طــور خــودکار وارد سیســتم اطالعاتــی شــرکت 
ــی خــط  ــازده وزن می شــود و در محاســبات ب

ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه مزایــای ایــن 
ــوژی  ــری تکنول ــا به کارگی ــت: ب ــتم گف سیس
ــده،  ــتم یادش ــاخت سیس ــه در س ــه کار رفت ب
عــالوه بــر حرکــت افقی بخشــی از اســتراکچر، 
امــکان قــرار گرفتــن کل ســاختار باســکول در 
حالــت عمــودی جهــت برگــردان کالف بعــدی 

نیــز وجــود دارد؛ همچنیــن دقــت توزیــن ایــن 
ــر  ــرم در حداکث ــد )۱۰ کیلوگ ــز ۰.۵ درص تجهی
رنــج ۲۰ تــن( بــوده و تــا ۴۰۰ درصــد ظرفیــت، 

ــه را دارد.  تحمــل ضرب
نجفــی در پایــان از حمایت هــای مدیریــت 
ناحیــه نــورد ســرد و تالش هــای مســتمر 
ــوی  ــد شست وش ــان واح ــس و کارشناس رئی
توزیــن  همــکاری شــرکت  و  الکترولیتــی 
ســپاهان کــه در اجــرای ایــن پــروژه همــکاری 

ــرد. ــی ک ــکر و قدردان ــد، تش نمودن
بهبود کیفی تختال های فوالد مبارکه

همچنیــن رئیــس تعمیــرات ریخته گــری 
مــداوم از به کارگیــری فیلترهــای خودشــوینده 
در سیســتم خنــک کاری تختال هــا و غلتک های 
»ســگمنت« )قفســه های غلتکــی( صفــر، 
بهبــود کیفــی عملکــرد سیســتم فیلتراســیون 
ــه ماشــین ریخته گــری شــماره ۴ و  آب ثانوی
درنتیجــه افزایــش ســطح کیفــی تختال هــای 
ایــن  ارتقــای عمــر تجهیــزات  تولیــدی و 

ــر داد.  ــین خب ماش
کامــران مــرادی بــا اعــالم ایــن مطلب افــزود: 
 Spray( در ریخته گــری مــداوم از آب ثانویــه
cooling( بــرای خنــک کاری شــمش و دیگر 
ــه غلتک هــای »ســگمنت«  ــزات از جمل تجهی
صفــر اســتفاده می شــود. در جریــان ایــن 
امــر، بــاال بــودن PH آب ثانویــه باعــث ایجــاد 
رســوب و همچنیــن گرفتگــی دیواره هــای 
می شــود  آب  انتقــال  لوله هــای  داخلــی 
ــوب ها،  ــن رس ــت ای ــش ضخام ــا افزای ــه ب ک
بــا هرگونــه تنــش حرارتــی و مکانیکــی، 
ــس از  ــده و پ ــدا ش ــداره ج ــوب ها از ج رس
ــی  ــث گرفتگ ــه باع ــل لول ــه داخ ــی ب راهیاب

افشــانک های آب می شــوند.  پشــت 
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه گرفتگــی افشــانک ها 
در کیفیــت تختــال خروجــی تأثیــر مســتقیم 

دارد، بیــان کــرد: یکــی از مهم تریــن آثــار 
افزایــش  افشــانک ها،  گرفتگــی  مخــرب 
همچنیــن  اســت؛  ســطحی  ترک هــای 
از  تجهیــزات  عمــر  افشــانک ها  گرفتگــی 
ــا آب  ــا ب ــه صرف ــر را ک ــگمنت صف ــه س جمل
ــادی  ــزان زی ــه می ــود، ب ــک می ش ــه خن ثانوی
کاهــش داده و امــکان بــروز حــوادث تولیــدی 
افزایــش  نیــز  را  شــمش  پارگــی  نظیــر 

می دهــد. 
رئیــس تعمیــرات ریخته گــری مــداوم ادامــه 
داد: در نخســتین مراحــل بــه منظــور رفــع این 
مشــکل، تمیــزکاری مــداوم ایــن افشــانک ها 
در دســتور کار پرســنل تولیــد قــرار داشــت کــه 
بــه جهــت نامناســب بــودن محــل قرارگیــری 
آن هــا بــر روی خــط ریخته گــری، ایمنــی 
کارکنــان تولیــد را نیــز تحت الشــعاع قــرار 
ــوع  ــن موضــوع، ن ــرای حــل ای ــه ب مــی داد ک
خاصــی از فیلترهــای خودشــوینده کــه دارای 
بــا  و  دومرحلــه ای  فیلتراســیون  سیســتم 

مکــش مناســب بــود و تمیــزکاری آن نیــز بــه 
ــر  ــد، مدنظ ــام می ش ــک انج ــورت اتوماتی ص

قــرار گرفــت. 
ــتفاده از  ــا اس ــت ب ــرد: درنهای ــه ک وی اضاف
ــده،  ــبات انجام ش ــا محاس ــرده و ب روش نامب
بــرای ِدبــی و افــت فشــارهای احتمالی ســایز 
مناســب آن تهیــه و در ورودی اتــاق توزیــع آب 

ــد. ــدازی ش ــب و راه ان ــری نص ریخته  گ
ــن  ــام ای ــه انج ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــرادی ب  م
پــروژه بــا حمایت هــای مدیریــت ناحیــه 
فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم و همــکاری 
در  تولیــد  همــکاران  و  مســئوالن  تمامــی 
ریخته گــری، دفاتــر فنــی تولیــد و تعمیــرات، 
ــزی  ــرات مرک ــه و تعمی ــی ناحی ــات فن خدم
ــروژه در  ــن پ ــرد: ای ــح ک ــد، تصری ــام ش انج
کمتریــن زمــان و در حیــن انجــام تعمیــرات 
برنامه ریزی شــده معمــول، بــدون وارد آوردن 
ماشــین  بــه  بلندمــدت  توقــف  هرگونــه 

ریخته گــری انجــام شــد.

برای نخستین بار در کشور انجام شد:

 نصب و راه اندازی سیستم توزین متحرک 
در فوالد مبارکه

ــت از  ــه تخلفــات ســازمان حمای معــاون بازرســی و رســیدگی ب
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان اخــذ مالیــات بــر ارزش افــزوده 
بــه طــور مضاعــف توســط واحدهــای صنفــی را تخلــف دانســت 
ــهرام  ــدار داد. ش ــف هش ــای متخل ــا واحده ــورد ب ــاره برخ و درب
ــی های  ــیده و بررس ــای رس ــه گزارش ه ــاره ب ــا اش ــو ب میرآخورل
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــرای قان ــازار در اج ــده ب انجام ش
گفــت: اخیــرا مشــاهده شــده بعضــی تاالرهــای پذیرایــی، 
رســتوران ها، صاحبــان متــل و هتل هــای یــک و دوســتاره 
ســالن های  چلوکبابی هــا،  صاحبــان  هتل آپارتمان هــا،  و 
غذاخــوری، ســفره خانه های ســنتی و ســایر اغذیه فروشــی های 
ــزوده و  ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــمول قان ــه مش ــره ای ک زنجی
ــالم  ــی از اق ــتند، در بعض ــون هس ــن قان ــرای ای ــه اج ــف ب مکل
ــت  ــزوده در قیم ــر ارزش اف ــات ب ــه مالی ــود ک ــه خ ــورد عرض م

واحدهــای  و  توســط شــرکت ها  قبــال  آن هــا  مصرف کننــده 
ــذ  ــات اخ ــداران مالی ــاره از خری ــده، دوب ــت ش ــدی پرداخ تولی
می کننــد. وی در ادامــه ایــن موضــوع را تخـــلف و مـصـــداق بارز 
ــی همچــون  ــزود: دســتگاه های نظارت گرانفروشــی دانســت و اف
ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان می تواننــد 

ــد.  ــان برخــورد کنن ــا متخلف ــوان گرانفروشــی ب ــا عن ب
ــر  ــش از ه ــت پی ــازمان حمای ــه س ــادآوری اینک ــن ی وی ضم
ــرد:  ــوان ک ــت، عن ــگیرانه اس ــات پیش ــال اقدام ــه دنب ــی ب اقدام
اقــدام  از  جلوگیــری  مناســب جهــت  اطالع رســانی  ضمــن 
ــازمان  ــن س ــه، ای ــادی مربوط ــاالن اقتص ــط فع ــی توس احتمال
در صــورت احــراز تخلــف از ســوی واحدهــای موصــوف در 
ــه تعزیــرات  ــاره، مراتــب را جهــت رســیدگی ب اخــذ مالیــات دوب

حکومتــی بازتــاب می دهــد. ایســنا

ــش  ــی، بین ــرز تلق ــه ای از ط ــی، مجموع ــگ مالیات  فرهن
ــه  ــت. ب ــی اس ــام مالیات ــال نظ ــراد در قب ــش اف و واکن
ــا  ــت، آرمان ه ــش، برداش ــی، بین ــرز تلق ــر ط ــارت دیگ عب
میــزان  و  جــاری  قوانیــن  اجتماعــی،  ارزش هــای 
تحصیــالت و آگاهــی، از جملــه عواملــی هســتند کــه 

می دهنــد.  شــکل  را  مالیاتــی  فرهنــگ 
از جملــه وظایــف سیســتم مالیاتــی، آگاهــی رســاندن بــه 
ــردم  ــردن م ــتر کار و آگاه ک ــهولت بیش ــرای س ــان ب مؤدی
تصمیمــات  و  بخشــنامه ها  و  آیین نامه هــا  قوانیــن،  از 
ســازمان اســت. ایــن امــر بــه طــور سیســتماتیک از فــرار 
مالیاتــی کاســته و باعــث افزایــش تمکیــن مالیاتــی 

می شــود. 
بــر اســاس قانــون هــر شــهروندی دارای حقوقــی اســت کــه دولــت موظــف بــه تحقــق 
ــن می شــود؟ در بســیاری  ــا تأمی ــات از کج ــن خدم ــی ای ــع مال ــا مناب آن هاســت؛ ام
از کشــورها شــهروندان در مقابــل حقــوق و خدماتــی کــه از دولــت دریافــت می کننــد 
وظایفــی را هــم بــر عهــده دارنــد کــه پرداخــت مالیــات بــه عنــوان تأمین کننــده منابــع 

ــا محســوب می شــود.  ــن آن ه ــی از اصلی تری ــی، یک ــات دولت ــی خدم مال
ــردان و  ــد دولتم ــورد تاکی ــی م ــای مالیات ــر درآمده ــای اخی ــی دهه ه ــبختانه ط خوش
ــر  ــم تأثی ــردم ه ــادی م ــار اقتص ــی در رفت ــه و حت ــرار گرفت ــادی ق ــان اقتص کارشناس

گذاشــته اســت. 
ــان  ــی روزمره ش ــر در زندگ ــه اگ ــد ک ــردم پذیرفته ان ــا، م ــه دنی ــا در هم ــروزه تقریب ام
ــتقیم  ــا غیرمس ــتقیم ی ــور مس ــه ط ــه آن را ب ــد هزین ــد، بای ــت می کنن ــی دریاف خدمت
بپردازنــد. پــس در ازای خدماتــی کــه دریافــت می کننــد، بــا رغبــت مالیــات 
ــا  ــه میــان دولــت و مــردم، مهم تریــن مســئله در پرداخــت ب ــد. عــدم فاصل می پردازن

ــت.  ــات اس ــت مالی رغب
زمانــی کــه مــردم بداننــد هرگونــه شــانه خالــی کــردن از زیــر بــار مالیــات، در نهایــت بــه 

ــع از اجــرای برنامه هــای  ضــرر خــود آن هاســت و مان
ــا  ــات را ب ــا مالی ــد شــد، مطمئن ــت خواه ــی دول رفاه
ــار پرداخــت  ــه چشــم خــود آث ــد و ب رغبــت می پردازن
مالیــات را در همــه زمینه هــای زندگــی اجتماعــی 
بهداشــت  و  تــا درمــان  آمــوزش گرفتــه  از   خــود 
توســعه و عمــران شــهری، راه هــای ارتباطــی و… 
ــر  ــر ب ــل مؤث ــر از عوام ــد. یکــی دیگ مشــاهده می کنن
ــوع  ــا موض ــانی ب ــی، اطالع رس ــگ مالیات ــاد فرهن ایج

ــت.  ــی اس مالیات
پرداختــن بــه مســئله مالیــات کــه حیاتی تریــن 
ــای  ــت، در کتاب ه ــالم اس ــاد س ــک اقتص ــئله ی مس
برنامه هــای  و  تلویزیونــی  فیلم هــای  اجتماعــی،  مختلــف  درســی، کانون هــای 

رادیویــی کشــور می توانــد زمینه ســاز تحــوالت اساســی باشــد. 
ــون  ــن نقــش را در اجــرای قان ــه اینکــه اراده و خواســت مــردم، عمده تری ــا توجــه ب ب
مالیات هــا ایفــا می کنــد، مؤثرتریــن عامــل موفقیــت در اجــرای ایــن قوانیــن، همــان 

فرهنــگ مالیاتــی جامعــه خواهــد بــود. 
ــتی  ــی، بایس ــگ مالیات ــای فرهن ــرای ارتق ــه ب ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــه می ت در خاتم

ــش داد.  ــات را افزای ــت مالی ــرورت پرداخ ــردم از ض ــی م آگاه
مــردم بایــد بداننــد کــه مالیــات اخذشــده از آنــان صــرف امــور آبادانــی و توســعه امــور 
رفاهــی آنــان می شــود؛ در ایــن صــورت مطمئنــا داوطلبانــه مالیــات خــود را پرداخــت 

خواهنــد کــرد.
ــات  ــگ پرداخــت مالی ــر شــاهد رشــد بســیار مناســب فرهن ــه در ســال های اخی  البت
ــات از  ــه مالی ــن پرداخــت داوطلبان ــی و همچنی ــای مالیات ــه اظهارنامه ه ــم. ارائ بوده ای

ــود.  ــی می ش ــی تلق ــگ مالیات ــای فرهن ــاخصه های ارتق ش
ــی  ــای نفت ــر درآمده ــکا ب ــی از ات ــای مالیات ــر درآمده ــکا ب ــا ات ــم ب ــم بتوانی امیدواری

کشــور خــارج شــویم. ســامانه اطالع رســانی امــور مالیاتــی 

بخشــنامه ای  صــدور  بــا  قضائیــه  قــوه 
ــه  ــکایات علی ــه ش ــیدگی ب ــوص رس درخص
شــرکت های تعاونــی اعتبــار و مؤسســات 
مالــی و اعتبــاری اعــالم کــرد: دادســتان های 
بــه  رســیدگی  در  مکلــف هســتند  شــورا 
هماهنــگ  کل  دادســتان  بــا  پرونده هــا 

باشــند.
ــا ارســال  ــی ب ــی الریجان آیــت هللا صــادق آمل
ــر  ــی سراس ــع قضای ــه مراج ــنامه ای ب بخش

ــرد: ــالم ک کشــور اع
بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

نظــر بــه ضــرورت هماهنگی هــای الزم در 
چگونگــی رســیدگی بــه شــکایات علیــه 

شــرکت های تعاونــی اعتبــار و مؤسســات 
مالــی و اعتبــاری، بدیــن وســیله مقــرر 
ــور در  ــر کش ــتان های سراس ــود دادس می ش
ــات  ــن مؤسس ــای ای ــه پرونده ه ــیدگی ب رس
ــول  ــتان کل معم ــا دادس ــی الزم را ب هماهنگ

ــد. دارن
ــی  ــا هماهنگ ــرم کل کشــور ب دادســتان محت
ــرم کل دادگســتری اســتان ها،  رؤســای محت
مســئولیت اجــرای ایــن بخشــنامه را عهده دار 
بــوده و می بایــد گــزارش مــوردی از اقدامــات 
ــوه  ــت ق ــوزه ریاس ــه ح ــده را ب ــل آم ــه عم ب

قضائیــه ارســال کننــد.
صادق آملی الریجانی

ــکاران راه  ــر راه و شهرســازی گفــت: در حــال حاضــر پیمان وزی
و ســاختمان پــس از اتمــام عملیــات ســاخت، هیچ گونــه 
تضمینــی در قبــال کار خــود نمی دهنــد. چنــد اتفــاق در ایــران 
ــش از  ــد ســاالنه بی ــش تولی ــا افزای ــی از آن ه ــه یک رخ داده ک
یــک میلیــون خــودرو اســت؛ ایــن در شــرایطی اســت کــه در 
ســفرهای اســتانی مشــخص شــد کــه حجــم ترافیــک عبــوری 
ــه  ــه  طوری ک ــت؛ ب ــاد اس ــور زی ــای کش ــی از محوره در بعض
حجــم ترافیــک نشــان می دهــد کــه بــه  طــور میانگیــن روزانــه 

ــد.  ــردد رخ می ده ــزار ت ــا ۱۵ ه ــزار ت ــن ه بی
ــلختگی در  ــگ ش ــه فرهن ــه ب ــازی در ادام ــر راه و شهرس وزی
کشــور اشــاره کــرد و بیــان داشــت: در گذشــته در دانشــگاه های 
کشــور، تمــام نقشــه ها بــا جزئیــات بــود؛ امــا امــروزه شــاهد 
ــاده(  ــیاه )ج ــف س ــک ک ــاخت ی ــه س ــط ب ــه فق ــتیم ک هس

بســنده می کننــد؛ لــذا بایــد از ایــن شــلختگی خــارج شــویم. 
 آخونــدی بــا بیــان اینکــه کمبــود منابــع مالــی در دوره حاضــر

ــن  ــاید ای ــت: ش ــت، گف ــول اس ــرای درک ارزش پ ــی ب شانس
ــن  ــرا ای ــزاری شــود؛ زی دو عامــل باعــث توســعه حــوزه نرم اف
ــن دو  ــن رو ای ــد؛ از ای ــی رخ نمی ده ــان پرپول ــات در زم اتفاق
عامــل باعــث می شــود کــه دربــاره مســائل این چنیــن اندیشــه 
ــد  ــه یازدهــم تأکیــد کــرد: بای شــکل بگیــرد. ایــن عضــو کابین
تــا جــای ممکــن دربــاره جزئیــات اندیشــید؛ اگرچــه در ایــن 
ــد؛  ــاد نش ــی ها ایج ــاماندهی خط کش ــرای س ــی ب دوره فرصت
ــوب  ــه محس ــک فاجع ــور ی ــای کش ــی جاده ه ــرا خط کش زی
می شــود؛ در حالــی  کــه بعضــی کشــورهای توســعه یافته بــرای 
ــه  ــه  جــای مشــاهده نقشــه ها ب ــی ب ــه مقصــد حت رســیدن ب

ــر ــد. مه ــگاه می کنن کــف جــاده ن

معاون سازمان حمایت اعالم کرد:

گرانفروشی به اسم »مالیات بر ارزش افزوده«
وزیر راه و شهرسازی:

خط کشی جاده ها فاجعه است

ضرورت ارتقای فرهنگ مالیاتی
 بخشنامه رئیس قوه قضائیه 

برای مؤسسات غیرمجاز

،،
برای نخســتین بار در کشــور، سیســتم 
ــه مشــابه  توزیــن متحــرک کــه هیچ گون
خارجــی نــدارد، بــه دســت متخصصــان 
داخلی در خط شست وشوی الکترولیتی 
ناحیــه نوردســرد فــوالد مبارکــه طراحــی 
و نصــب شــد و مــورد بهره بــرداری قــرار 

گرفــت

درصد رشد صادرات معدنی۶۴   درصد کاهش قیمت ذرت 
در ۴ سال گذشته

 درصد رشد سرمایه گذاری خارجی 
در کشور

ســال  کشــور  معدنــی  صنایــع  و  معدنــی  مــواد  صــادرات 
گذشــته بــا رشــد ۱۴ درصــدی بــه ۶.۵ میلیــارد دالر رســید.

متوســط قیمــت ذرت داخلــی و خارجــی در ۴ ســال گذشــته 
بــه طــور میانگیــن ۲۰ درصــد کاهــش داشــته اســت.

آمارهــای اعالم شــده از ســوی آنکتــاد از رشــد ۶۴ درصــدی 
ایــران در ســال ۲۰۱۶ حکایــت  بــه  ســرمایه گذاری خارجــی 

می کنــد.

3 قتصـــادامروز پنجشنبه 25 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 453 روزنامه ا

۱,۱۴۱,۸۶۰ ریال 

  گرم طال 

۴,۹۴۶,۰۰۰ ریال 

  مثقال طال

۱۲,۰۰۵,۵۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح قدیم

۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ریال 

  سکه تمام بهار آزادی

 $ ۱,۲۶۷.۹

  اونس جهانی طال 

۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال 

 اتحادیه طال   سکه یک گرمی
جواهر و سکه 

تهران ۳,۶۳۰,۰۰۰ ریال 

ربع سکه بهار آزادی 

۶,۳۳۰,۰۰۰ ریال 

نیم سکه بهار آزادی 

۲۰۱۴



هشتبهشت
کمک 4 میلیارد ریالی فرهنگیان 

اصفهان برای آزادی زندانیان  
میلیــارد   4 اصفهــان  فرهنگیــان  کیمیای وطن

غیرعمــد  جرائیــم  زندانیــان  آزادی  بــه  ریــال 
اختصاص دادند.

ــک  ــتان از کم ــرورش اس ــوزش و پ ــر کل آم مدی
ــان اســتان در جشــن  ــی فرهنگی ــارد ریال 4 میلی
توســط  غیرعمــد  زندانیــان  آزادی  گلریــزان 
ــت:  ــر داد و گف ــان خب ــتان اصفه ــان اس فرهنگی
ــوزش  ــان و کادر آم ــوی معلم ــک از س ــن کم ای
ــج  ــار، پن ــه، چه ــک، دو، س ــی ی ــرورش نواح  و پ
ــان و  ــرورش اســتان اصفه و شــش آمــوزش  و پ
همچنیــن آمــوزش  و پــرورش شهرســتان های 
کوهپایــه،  فالورجــان،  پیربکــران،  برخــوار، 
جمــع آوری  میمــه  و  باغ بهــادران   ، گلپایــگان 
 شــد و در اختیــار  ســتاد دیــه اســتان قــرار 
مســاعدت  قائدیهــا  محمدحســن  گرفــت. 
جشــن  از  اســتقبال  در  را  اســتان  فرهنگیــان 
ایثــار،  نمونــه  فرهنگــی  جامعــه  گل ریــزان 
ــزان  ــن عزی ــد و ازخودگذشــتگی ای صداقــت، تعه
ــه  دانســت کــه در همــه فعالیت هــای خیرخواهان
 و خداجویانــه در صــف اول قــرار دارند و مشــارکت 

می کنند.
ــای  ــی از ایثارگری ه ــه بعض ــاره ب ــن اش وی ضم
نجــات  کلیــه،  اهــدای  جملــه:  از  معلمــان 
 ،... و  آتــش  در  دانش آمــوزان گرفتــار  جــان 
جامعــه فرهنگیــان را نمــاد کامــل انســانیت، 

دانســت. تعهــد  و  ازخودگذشــتگی 

آغاز کالس های تابستانه کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان

بــا پایــان یافتــن ثبت نــام کالس هــای ویــژه فصــل 
تابســتان،کارگاه های متنــوع فرهنگــی، هنــری و 
ــاط  ــور و بانش ــور پرش ــا حض ــون ب ــز کان ــی مراک ادب

ــاز شــد. ــان آغ ــودکان و نوجوان ک
اردو،  بــا قــرآن، قصه گویــی، برگــزاری  آشــنایی 
نمایــش و نقــد فیلــم، روخوانــی و معرفــی کتــاب، 
ــرورش  ــدن، پ بحــث آزاد، نجــوم، مهارت هــای خوان
خالقیــت، تفکــر و پژوهــش، از جملــه فعالیت هــای 
فرهنگــی اســت کــه بــرای کــودکان و نوجوانــان 6 تــا 

ــود. ــزار می ش ــال برگ 16 س
در بخــش هنــری کانــون اســتان اصفهــان نیــز 
خوشنویســی،  نقاشــی،  ماننــد  فعالیت هایــی 
ــش عروســکی و عکاســی انجــام  ســفالگری، نمای

. د می شــو
برنامه هــای  بخــش  دیگــر  ادبــی  فعالیت هــای 

ــت.  ــتان اس ــل تابس ــون در فص ــز کان مراک
فعالیت هایــی همچــون کارگاه شــعر و داســتان، 
طرح هــای ادبــی، خالقیــت ادبــی، آشــنایی بــا 
ــب  ــزاری ش ــابقه و برگ ــرای مس ــن، اج ــون که مت

شــعر از جملــه ایــن فعالیت هاســت.

پایگاه خبری معلولین در استان 
اصفهان راه اندازی می شود   

B.Tavakoli@eskimia.ir
بهمن توکلی فردگروه اصفهان  

  
ــوالن در  ــه منظــور اطالع رســانی و حضــور معل   ب
 برنامه هــای خبــری، بــرای نخســتین بار در کشــور  
پایــگاه خبــری ایــن قشــر بــا همــکاری اداره 
راه انــدازی  اصفهــان  اســتان  در  بهزیســتی 

. د می شــو
منصــور گلنــاری، طــراح و عضــو هیئــت موســس 
ایــن پایــگاه خبــری، در جلســه ای کــه بــا حضــور  
جمعــی از روشــن دالن، ناشــنوایان و معلــوالن 
اجتماعــات  در محــل ســالن  جســمی حرکتی 
ــزار  ــان  برگ ــر بهزیســتی اســتان اصفه ــم تی هفت
شــد، بــه اهــداف ایــن برنامــه پرداخــت و گفــت: 
افــرادی کــه بــه هــر دلیلــی دچــار نقــص جســمی 
ــول شــناخته می شــوند و  ــوان معل ــه عن شــوند، ب
طبــق آمــار جهانــی از جمعیــت هــر کشــور حــدودا 

ــول هســتند. ده درصــد معل
میلیــون   80 کشــورمان  در  اگــر  افــزود:  وی 
جمعیــت داشــته باشــیم، حــدود 8 میلیــون 
ــی  ــل بی توجه ــه دلی ــه ب ــود دارد ک ــول وج معل
ــا  ــات غالب ــی امکان ــه از بعض ــئوالن و جامع مس
ــه  ــی ب ــن آگاهی بخش ــتند. همچنی ــروم هس مح
جامعــه دربــاره ایــن قشــر، از جملــه اهــداف 
ــرد  ــم ک ــعی خواهی ــا س ــت و م ــگاه اس ــن پای ای
ــرایط  ــه ش ــبت ب ــردم نس ــئوالن و م ــدگاه مس دی
را در جامعــه تغییــر توانایی هــای معلــوالن   و 

دهیم.
ــک  ــا کم ــم ب ــت: می خواهی ــار داش ــاری اظه گلن
بــه ایــن قشــر محــروم جامعــه، بــه جــای اینکــه 
ــا  ــوالن ب ــد، معل ــوالن بگوین ــاره معل ــران درب دیگ
بــه  را  توانمندی های شــان  خودشــان  حضــور 
ــم  ــم ترح ــی می خواهی ــد؛ یعن ــا کنن ــه الق جامع
را برداریــم و بــا ایجــاد یــک پایــگاه خبــری 
بــه  اســالمی  ارشــاد  وزارت  از  مجــوز  دارای 
اخبــار و برنامه هــای معلــوالن بپردازیــم و بــا 
اطالع رســانی جامعــه را بــا ایــن 10 درصــد همــراه 
کنیــم و آنــان را بــه حقــوق بحــق خــود برســانیم.

مدیــر خانــه فرهنــگ مدیریــت مصــرف بــرق 
اصفهــان بــا اشــاره بــه رشــد 5 تــا 8 درصدی 
مصــرف بــرق در ســال جــاری گفــت: میــزان 
مصــرف بــرق مشــترکان بــا توجــه بــه دمــای 
ــه   ــا ب ــت؛ ام ــاوت اس ــف متف ــوای مختل ه
طــور میانگیــن مصــرف بــرق بــا رشــد 5 تــا 

8 درصــدی همــراه شــده اســت.
بــرق  مصــرف  مدیریــت  خانــه  مدیــر   
اصفهــان افــزود: بــا افزایــش درجــه حــرارت 
روزهــای اخیــر در اســتان اصفهــان، میــزان 
مصــرف بــرق در میــان مشــترکان بــرق 
ــزان  ــترین می ــت. بیش ــه اس ــش یافت افزای
ــن مشــترکان  ــرق در بی ــش مصــرف ب افزای
خانگــی و تجــاری بــه  واســطه اســتفاده 
بیشــتر از وســایل ســرمازا بــه ثبت رســیده و 
ایــن در حالــی اســت کــه همچنــان در فصــل 
ــوز وارد فصــل  ــم و هن ــه ســر می بری ــار ب به

نشــده ایم.   تابســتان 
محمدمهــدی عســکری ادامــه داد: افزایــش 
ــان  ــتان اصفه ــه اس ــا ب ــرق تنه ــرف ب مص

محــدود نیســت و ایــن اتفــاق در کل کشــور 
نیــز مشــاهده شــده اســت؛ بــه  طــوری  کــه 
در روز 20 خردادمــاه ســال جــاری رکــورد 
پیــک مصــرف بــرق در کشــور ثبــت شــد و 
ــگاوات  ــزار و 901 م ــه 48 ه ــزان ب ــن می ای

ــن روز رســید. ــرای ای ب
ــک  ــرق ی ــرف ب ــه مص ــزود: مقایس وی اف
روز در ســال جــاری بــا زمــان مشــابه ســال 
ــه دمــای هــوا دارد کــه  گذشــته، بســتگی ب

ــوده اســت. ــر ب ــور متغی ــن فاکت ــب ای اغل
مدیــر خانــه فرهنــگ مدیریــت مصــرف 
شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان بیــان داشــت: 
تاکنــون پیــک  بــار مصــرف بــرق در اصفهــان 
ــن  ــه ای ــوده ک ــگاوات ب ــزان 920 م ــه می ب
عــدد بیشــترین میــزان مصــرف بــرق را تــا 

ــد. ــان می ده ــان نش ــن زم ای
عســکری بــا تأکیــد بــر ایــن موضــوع 
کــه هنــوز بــه زمــان اوج مصــرف بــرق 
ــر اســاس  ــرد: ب نرســیده ایم، خاطرنشــان ک
اوج  صورت گرفتــه،  پیش بینی هــای 

مصــرف بــرق در ســال جــاری پــس از مــاه 
مبــارک رمضــان و بیــن زمــان 8 تیرمــاه تــا 

15 مردادمــاه اتفــاق خواهــد افتــاد.
ــار ســال  ایــن مقــام مســئول عــدد پیــک  ب
گذشــته را هــزار و 59 مــگاوات عنــوان کــرد 
و در همیــن رابطــه تصریــح کــرد: تمــام 
ــک  ــدد پی ــدن ع ــی مان ــرای باق ــا ب تالش ه
ــزار و 70  ــدد ه ــر از ع ــزان کمت ــه می ــار ب  ب
مــگاوات در زمــان اوج مصــرف بــرق در 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــاری ص ــال ج س
 بیشترین مصرف در بخش خانگی  

عســکری در رابطــه بــا میــزان مصــرف انرژی 
بــرق در میــان مشــترکان بیــان داشــت: در 
ــه  ــی ک ــه اطالعات ــه ب ــا توج ــر ب ــال حاض ح
در دســترس اســت، مشــترکان خانگــی 
ــی 26 درصــد  35 درصــد، مشــترکان صنعت
مشــترکان تجــاری 11 درصــد، مشــترکان 
ــی  ــترکان عموم ــد و مش ــاورزی 5 درص کش
ــه  ــرق را ب ــرژی ب ــرف ان ــزان مص ــه می بقی

ــد. ــاص داده ان ــود اختص خ
مدیــر خانــه فرهنــگ مدیریــت مصــرف 
شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان در 
همیــن رابطــه افزود: بخــش تجــاری، اداری 

و خانگــی بــه دلیــل اســتفاده از ســامانه های 
پیک بــار  در  بیشــتری  تأثیــر  ســرمازا، 

ــد. ــرق دارن ــرف ب مص
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه رعایــت ســاعات 
اوج مصــرف بــرق در طــول شــبانه روز گفــت: 
از  اطالع رســانی هایی کــه  بــه  توجــه  بــا 
ســوی شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان 
اصفهــان صــورت گرفتــه، مــردم متوجــه 
ــار شــده اند و منحنی هــای  ســاعات پیــک  ب
 11 ســاعات  رعایــت  نیــز  بــرق  مصــرف 
ــردم را  ــوی م ــر از س ــا 3 بعدازظه ــح ت  صب

نشان می دهد.

ــی  ــش خانگ ــرد: در بخ ــان ک ــکری بی عس
مدیریــت مصــرف و مدیریــت بــار بــه بهبــود 
اســتفاده از انــرژی بــرق کمــک می کنــد 
ــر اســتفاده  ــه کمت ــت مصــرف ب ــه مدیری ک
کــردن از انــرژی در طــول ســال اطــالق 
می شــود و مدیریــت بــار در فصــل تابســتان 
و در ســاعات 11 صبــح تــا 3 بعدازظهــر کــه 
 زمــان اوج مصــرف بــرق اســت، بــه کار 

می آید.
 پرهیز از مصرف غیرضروری  

مدیــر خانــه فرهنــگ مدیریــت مصــرف 
ــان  ــتان اصفه ــرق شهرس ــع ب ــرکت توزی ش
بــا ارائــه راهکارهایــی بــرای مدیریــت بــار در 
ــی  ــترکان خانگ ــرای مش ــتان ب ــل تابس فص
اظهــار کــرد: مشــترکان ســعی کننــد در 
وســایل  از  بعدازظهــر   3 تــا   11 ســاعات 
تجهیــزات  نکننــد،  اســتفاده  پرمصــرف 
غیرضــروری مثــل رایانــه و تلویزیــون را کــه 
خامــوش  نمی کننــد،  اســتفاده  آن هــا  از 
سرمایشــی  وســایل  کنــد  دور  از  کننــد، 
اســتفاده کننــد و بــا افزایــش درجــه دمــای 
در  بیشــتر  صرفه جویــی  بــه  اســپلیت ها 

ــارس ــد. ف ــک کنن ــرق کم ــرف ب مص

مدیر خانه فرهنگ مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:

 زیاده روی نوبرانه اصفهانی ها 
در مصرف برق

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان نطنــز گفــت: بــا آغــاز توزیع 
ــه  ــود ک ــی می ش ــان آن، پیش بین ــن متقاضی ــان بی ــم نوغ تخ
ــه کــرم ابریشــم خشــک تولیــد  امســال بیــش از 30 تــن پیل
شــود. عبدالرضــا مهــدی بــادی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه آغــاز 
توزیــع تخــم نوغــان بیــن متقاضیــان آن در ســطح شهرســتان 
ــودن شــرایط  ــدار ب ــی می شــود در صــورت پای ــز، پیش بین نطن
ــان  ــای نوغ ــه تخم ه ــب ب ــیدگی مناس ــب و رس ــوی مناس ج
ــرم  ــک ک ــه خش ــن پیل ــش از 30 ت ــال بی ــده، امس توزیع ش
ابریشــم تولیــد شــود. وی افــزود: همــه ســاله در فصــل 
ــع  ــز، توزی ــار توســط مرکــز توســعه نوغــان داری شــعبه نطن به
ــرد کــه در ســال  ــان انجــام می گی تخــم نوغــان بیــن متقاضی
 جــاری 900 جعبــه تخــم نوغــان بیــن متقاضیــان محلــی 
و دیگــر شهرســتان های اســتان و نیــز تعــدادی از اســتان های 

ــت:  ــز گف ــاورزی نطن ــاد کش ــر جه ــد. مدی ــع ش ــوار توزی همج
جعبه هــای  تعــداد  ایــن  از  کــه  می شــود  پیش بینــی 
توزیع شــده در شــرایط مناســب آب وهوایــی امســال بیــش از 
30 تــن پیلــه خشــک تولیــد شــود. توزیــع ایــن تعــداد جعبــه 

ــت. ــر اس ــدود 1000 نف ــی ح ــتغال زایی فصل ــبب اش س
وی دربــاره مرکــز نوغــان داری نطنــز بیــان کــرد: مرکــز توســعه 
نوغــان داری شهرســتان نطنــز تنهــا مرکــز توزیــع کــرم ابریشــم 
ــی  ــزی و جنوب ــتان های مرک ــه اس ــت ک ــران اس ــز ای در مرک
ــورت  ــزود: در ص ــادی اف ــد. مهدی ب ــش می ده ــور را پوش کش
حضــور قدرتمنــد بخــش خصوصــی در ایــن صنعــت زودبــازده 
ــی  ــاد مقاومت ــه اقتص ــوان ب ــم می ت ــه، ه ــه صرف ــرون ب و مق
ــرای  ــه اشــتغال را ب ــوان زمین ــرد و هــم می ت کشــور کمــک ک

ــان فراهــم ســاخت. ایســنا جوان

معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی 
ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــتی اس ــع دس ــگری و صنای گردش
مرمــت کاخ چهلســتون و ایــوان ســتون دار آن پــس 
ــام               ــه اتم ــال ب ــان س ــا پای ــد و ت ــام ش ــال انج از 50 س

می رســد.
ــت  ــدی مرم ــه اولویت بن ــان اینک ــا بی ــری ب ــر طاه ناص
بناهــای تاریخــی اســتانی انجــام می شــود، اظهــار 
کــرد: در شــهر اصفهــان ســعی شــده تــا اولویــت مرمــت 
بناهــای تاریخــی بــا مکان هایــی باشــد کــه ثبــت 
جهانــی شــده و از مقاصــد مهــم گردشــگری بین المللــی 

ــتند. ــی هس و داخل
وی افــزود: در حــال حاضــر در شــهر اصفهــان بناهایــی 
مثــل مســجد امــام)ره(، عالی قاپــو و چهــل ســتون 
و  مرمــت هســتند  نیازمنــد  بناهــا  از ســایر  بیــش 

ــت  ــت  مرم ــز در اولوی ــان نی ــن کاش ــی فی ــاغ تاریخ  ب
است.

 معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی
اصفهــان  اســتان  دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
درخصــوص مرمــت گنبــد مســجد امــام)ره( گفــت: 
بودجــه و اعتبــار کامــل بــرای مرمــت گنبــد تامیــن شــده 
اســت؛ امــا همچنــان مرمــت 9 َتــرک از کل گنبــد باقــی 
ــال  ــد، دو س ــت گنب ــل مرم ــام کام ــرای اتم ــده و ب مان

ــت. ــاز اس ــان نی ــر زم دیگ
ــتون  ــل س ــای چه ــت کاخ ه ــوص مرم ــری درخص  طاه
و عالی قاپــو گفــت: مرمــت کاخ چهلســتون و ایــوان 
ســتون دار آن پــس از 50 ســال انجــام شــد و تــا پایــان 

ــد. ــام می رس ــه اتم ــال ب س
ــت  ــال مرم ــای تاریخــی در ح ــن بن ــات ای ــروز جزئی ام

ــازه  ــات س ــت تزئین ــال مرم ــران در ح ــت و مرمتگ اس
ــر دو  ــی در ه ــوش ســازه چوب ــن دو پ ــی و همچنی چوب

عمــارت چهلســتون و عالی قاپــو هســتند.
ــی  ــار چوب ــت آث ــده در مرم ــالش ش ــه داد: ت وی ادام

سیســتم های اعــالم و اطفــاء حریــق بــه کار گرفتــه 
میــراث  اداره کل  فرهنگــی  میــراث  معــاون  شــود. 
اســتان  دســتی  صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
اصفهــان درخصــوص آخریــن وضعیــت آبراهــه صفــوی 
ــه  ــن آبراه ــی ای ــزود: الیروب ــام)ره( اف ــجد ام ــر مس  زی
بــه پایــان رســیده و متوجــه شــده ایم کــه بــه دو ســوی 
ــه  ــا ب ــود؛ ام ــیده می ش ــان کش ــمال اصفه ــرب و ش غ
ــه  ــن آبراهــه ب ــاع ای ــاط ارتف ــل اینکــه در بعضــی نق دلی
30 ســانتیمتر می رســد، امــکان حرکــت و کاوش وجــود 
نــدارد. طاهــری درخصــوص کاخ هشت بهشــت تصریــح 
کــرد: طــی ســه قــرارداد مرمــت ایــن کاخ انجــام خواهــد 
و  دوم  طبقــه  چوبــی  ســازه های  تکمیــل  و  گرفــت 
استحکام بخشــی بخــش مرکــزی و پشــت بام را در 

ــم. ــرار داده ای دســتور کار ق
 وی اضافــه کــرد: آبراهــه پیرامــون کاخ احیــا شــده 
ــاس  ــر اس ــز ب ــه روی کاخ نی ــوض روب ــات ح و اصالح

ــنا ــت. ایس ــام اس ــال انج ــی در ح ــوابق تاریخ س

ــه  ــان گفــت: ب ــر عامــل شــرکت واحــد اتوبوســرانی اصفه مدی
مناســبت در پیــش بــودن روزهــای شــهادت مولی الموحدیــن 
واحــد  شــرکت  قــدر،  شــب های  و  علــی)ع(  حضــرت 

ــد داد. ــه خواه ــگان ارائ ــات رای ــان خدم ــرانی اصفه اتوبوس
محمدعلــی احمــدی اظهــار کــرد: بــه مناســبت در پیــش 
ــی)ع(  ــودن روزهــای شــهادت مولی الموحدیــن حضــرت عل ب
ــردم  ــه م ــر ب ــور خدمت رســانی بهت ــه منظ ــدر ب و شــب های ق
روزه دار، شــرکت واحــد اتوبوســرانی اصفهــان تمهیــدات ویژه ای 
را بــه مرحلــه اجــرا خواهــد گذاشــت. وی ادامــه داد: بــر 
ــون  ــان همچ ــرانی اصفه ــد اتوبوس ــرکت واح ــاس ش ــن اس ای
ســنوات گذشــته همپــای شــهروندان والیتمــدار اصفهــان 
ــوان و  ــام ت ــا تم ــرد و ب ــد ک ــرکت خواه ــدر ش ــم ق در مراس
ــن مراســم  ــز جهــت رفت وآمــد در ای ــه مــردم عزی ــات ب امکان

شــرکت  عامــل  مدیــر  می کنــد.  ســرویس دهی  معنــوی 
ــدر  ــب های ق ــرد: در ش ــوان ک ــان عن ــرانی اصفه ــد اتوبوس واح
ــاه ســال جــاری، بیــش  ــا 23 و 25 و 27 خردادم مصــادف ب
از 250 دســتگاه اتوبــوس از مبــادی، مراکــز و خیابان هــای 
ــدژ  ــه و دارک، کهن ــگان، زینبی ــون خوراس ــهر همچ ــی ش اصل
ــه  ــالمی، خان ــوری اس ــدان جمه ــوری، می ــهید کش ــارت ش دن
ــی  ــوی ول ــق آباد، ک ــهر، عاش ــهر، سپاهان ش ــان، ملک ش اصفه
 عصر)عــج(، بهارســتان، هفتــون، 24 متــری، رهنــان، آتشــگاه 
و قائمیــه بــه ســمت گلســتان شــهدای اصفهــان به شــهروندان 
ــه ذکــر  ــد. وی خاطرنشــان کــرد: الزم ب خدمت رســانی می کنن
اســت ایــن خدمات رســانی بــه صــورت رایــگان خواهــد بــود و 
تــا برگردانــدن تمامــی شــهروندان بــه مقاصدشــان پــس از دعا 

و مناجــات ســحرگاهی ادامــه خواهــد داشــت. ایمنــا

مدیر جهاد کشاورزی نطنز خبر داد:

تولید بیش از 30 تن پیله کرم ابریشم خشک در نطنز
 مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان

خدمات رسانی رایگان اتوبوسرانی اصفهان در شب های قدر

اتمام مرمت کاخ چهلستون تا پایان سال

،،
ــار مصــرف بــرق در  تاکنــون پیــک  ب
اصفهــان بــه میــزان 920 مــگاوات 
بیشــترین  عــدد  ایــن  کــه  بــوده 
میــزان مصــرف بــرق را تــا ایــن زمــان 

می دهــد نشــان 

 باورهای زرتشتیان در »راه راستی« 
بررسی و نقد شد 

کتــاب تــازه منتشرشــده »راه راســتی« بــه قلــم سیدحســن فاطمــی )موحــد( 
پژوهشــگر مؤسســه دارالحدیــث توســط انتشــارات همــای غدیــر در 320 
ــه  ــای زرتشــتیان و باستان شناســان پرداخت ــد باوره ــه بررســی و نق صفحــه ب

اســت.
ــتی  ــن زرتش ــه دی ــه اینک ــر ب ــت: نظ ــته اس ــاب نوش ــن کت ــاره ای ــف درب مؤل
بــا تاریــخ ایــران باســتان گــره خــورده، عــالوه بــر زرتشــتیان، باورهــای 
ــه و لغزش هــای آن هــا  ــرار گرفت ــز مــورد توجــه ق باستان  شناســان افراطــی نی
را نیــز آورده ام. همچنیــن بــه منظــور خوش خوان  تــر شــدن، کتــاب بــه صــورت 
پرســش و پاســخ و بــه دور از عبارت  پردازی  هــای نامأنــوس، بــه نــگارش 

ــز ســودمند اســت. ــن نی ــن دی ــا ای ــرای ناآشــنایان ب ــده و ب درآم
ــاب »راه راســتی« کــه  در 12 بخــش تنظیــم شــده، در مقدمــه آن توســط  کت
نویســنده یــادآوری شــده اســت: هــدف اصلــی ایــن کتــاب نشــان دادن پــاره ای 

از راســتی ها و ناراستی هاســت.
ــم  ــه پژوهش های ــود نتیج ــم می ش ــه تقدی ــی، آنچ ــث علم ــب مباح  در قال
ــا امــروز اســت در صورتــی کــه متوجــه اشــتباهی در محتــوای کتــاب شــوم  ت

ــدی  ــای بع ــرد و در چاپ ه ــم ک ــالم خواه ــایت www.raherasti.ir اع در س
اصــالح خواهــد شــد. 

آوردن ســخنان صاحب نظــران معاصــر و کســانی کــه در ســال های اخیــر 
زندگــی می کردنــد، بــه عنــوان ســند و مــدرک ادعــا نیســت؛ بلکــه بیــان آن هــا 
بــرای تأییــد چیــزی اســت کــه بــه آن رســیده ام؛ بــه عبــارت دیگــر هــدف آن 
ــن  ــنده ای ــخن نویس ــا س ــود تنه ــه می ش ــه ارائ ــم آنچ ــان دهی ــه نش ــت ک اس

کتــاب نیســت. 
همچنیــن مــراد از »اســالم« در ایــن کتــاب تشــیع اســت و کاری بــا دیگــر ِفــَرق 
ــا دیــن  اســالم نــدارم و تــالش بــر ایــن بــوده ایــن کتــاب بــرای ناآشــنایان ب

زرتشــتی نیــز ســودمند باشــد.
  حائــز اهمیــت اســت کــه نبایــد طــرح ایــن مباحــث را بــه حســاب دشــمنی 
و تفرقه افکنــی گذاشــت. بایــد زرتشــتیان محتــرم در ایــران، آزادانــه در 
ــه  ــد ب ــد و بتوانن ــی کنن ــت زندگ ــه مزاحم ــدون هیچ گون ــون و ب ــوب قان چارچ

ــد. ــود بپردازن ــی خ ــور دین ام
گفتنــی اســت کتــاب »راه راســتی« در هــزار نســخه بــه بهــای 200 هــزار ریــال 
منتشــر شــده اســت. عالقه منــدان بــرای تهیــه ایــن کتــاب می تواننــد بــه ایــن 
پیونــد مراجعــه کننــد یــا بــا تلفن هــای 02155952862 )فروشــگاه انتشــارات 
دارالحدیــث( و 02537837111 )گــروه فرهنگــی آثــار غدیــر( تمــاس بگیرنــد.

در  اصفهــان  فرمانــدار  کیمیای وطن

و  بررســی مســائل  دربــاره  نشســتی کــه 
شــرق  صنعتــی  شــهرک های  مشــکالت 
اینکــه  بیــان  بــا  شــد،  برگــزار  اصفهــان 
موجــود  مشــکالت  و  مســائل  علی رغــم 
اقدامــات مثبتــی در راســتای رفــع مشــکالت 
شــهرک ها و نواحــی صنعتــی شــرق اصفهــان 
ــتگاه ها  ــت: دس ــار داش ــه، اظه ــورت گرفت ص
بایــد بــرای پیگیــری مصوبــات و تــالش 
مشــکالت  بررســی  و  پیگیــری  جهــت 
شــهرک های صنعتــی شــرق اصفهــان، اقــدام 
ــداری  ــط عمومــی فرمان ــه گــزارش رواب کنند.ب
اصفهــان، احمــد رضوانــی بــا اشــاره بــه 

اهمیــت توجــه بــه مســائل زیســت محیطی در 
ــت:  ــراز داش ــی اب ــی صنعت ــهرک ها و نواح ش
زیســت محیطی  مســائل  بــه  توجــه 
نواحــی صنعتــی شهرســتان  و  شــهرک ها 
ــه و نخاله هــا و نظافــت  ــه زبال همچــون تخلی
معابــر نواحــی صنعتــی، بایــد در اولویــت 

برنامه ها قرار گیرد.
شــهرک  روشــنایی  تأمیــن  دربــاره  وی  
ــی  ــه برق ــدد پای ــزود: 10 ع ــه اف ــی ورزن صنعت
بایــد توســط شــرکت شــهرک ها، در بلــوار 
ورودی شــهرک نصــب و بــه اداره بــرق تحویــل 

داده شــود. 
خدمــات  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
ــی شــهرک  ــه گاز و انشــعابات داخل ــوط ب مرب
ــهرک ها  ــرکت ش ــزود: ش ــه اف ــی ورزن صنعت
داخلــی  انشــعابات  طراحــی  بــرای   بایــد 
ــی  ــات اجرای ــت خدم ــت جه ــرع وق و در اس
مربــوط بــه گازرســانی توســط شــرکت گاز 
توســط  آن  از  بهره بــرداری  و  اقــدام کنــد 

واحدهــای صنعتــی صــورت پذیــرد.
ــاز  ــورد نی ــن گاز م ــوص تأمی ــی درخص رضوان
ــرکت  ــت: ش ــز گف ــه نی ــی اژی ــهرک صنعت ش
ــاختمان  ــتگاه و س ــوص ایس ــد درخص گاز بای
مــورد نیــاز و شــرکت شــهرک ها بــرای اجــرای 

ــد.  ــدام کنن ــی شــهرک اق شــبکه داخل
ــی  ــهرک صنعت ــاره ش ــان درب ــدار اصفه فرمان
بــرق  اداره  داشــت:  اظهــار  نیــز  رامشــه 
ــری موضــوع و  ــد ضمــن پیگی شهرســتان بای
در راســتای برطــرف کــردن مشــکالت، ظــرف 

ــد. ــدام کن ــده، اق ــه آین ــدت 2 هفت م
وی بــر لــزوم اســتقرار ایســتگاه آتش نشــانی 
تأکیــد کــرد  در شــهرک صنعتــی رامشــه 
و افــزود: شــرکت شــهرک ها بایــد بــرای 
ــر الزم جهــت اســتقرار شــیرهای  اتخــاذ تدابی
بــزرگ  آتش نشــانی  و کپســول  هیدرانــت 

همــراه بــا وســایل حمــل و نقــل آن در محــل 
ــد. ــدام کن ــهرک، اق ــبی از ش مناس

رضوانــی درخصــوص مخابــرات و خدمــات 
ــوان  ــه عن ــی رامش ــهرک صنعت ــاز ش ــورد نی م
از طریــق  بایــد  کــرد: شــرکت شــهرک ها 
فنــی  بررســی های  و  مشــاوره  مخابــرات 
را انجــام و بــا احصــاء بهتریــن گزینه هــا 

اقدامــات الزم را انجــام دهــد.
یــد  واگــذاری و خلــع  نحــوه  دربــاره  وی 
ــت  ــی جه ــه اقدام ــه هیچ گون ــی ک پالک های
ــی  ــزود: یک ــا نشــده، اف ســاخت و ســاز آن ه
ــهرک های  ــد ش ــث رش ــه باع ــی ک از محورهای
واگذارشــده  اراضــی  یــد  خلــع  می شــود، 
 اســت کــه بــدون بهره بــرداری رهــا شــده 
و جــذب ســرمایه گــذار جدیــد اســت کــه بایــد 

بــا جدیــت بیشــتری بــه آن پرداختــه شــود.

#میراث_مکتوب
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درحاشیه

کشف 10 تن انواع گیاهان دارویی 
غیرمجاز در برخوار 

کیمیای وطن فرمانــده انتظامــی شهرســتان 
ــان  ــواع گیاه ــن ان ــدار 10 ت ــف مق ــوار از کش برخ
دارویــی غیرمجــاز خبــر داد و گفــت: پــس از 
هماهنگــی بــا مقــام قضایــی از محــل، بازدیــد بــه 
ــای  ــواع داروه ــن ان ــدار 10 ت ــه مق ــد ک ــل آم عم
دارویــی  و گیاهــان  بسته بندی شــده  گیاهــی 

خام غیرمجاز کشف شد. 
ســرهنگ علــی صادقــی گفــت: در پــی دریافــت 
خبــری مبنــی بــر اینکــه فــردی بــه صــورت 
ــخصی  ــد مش ــه برن ــدون هیچ گون ــاز و ب غیرمج
اقــدام بــه تولیــد انــواع گیاهــان دارویــی می کنــد 
بررســی موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار 

ــرار گرفــت.  ق
ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: در ایــن 
خصــوص دو متهــم دســتگیر و پــس از تشــکیل 
داده  تحویــل  قضائــی  مراجــع  بــه   پرونــده 

شدند. 

 تولید »نانو کود روی« 
در اصفهان

پژوهشــگر دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــرای 
نخســتین بــار در کشــور موفــق بــه ســاخت نانــو 

ــد. ــود روی ش ک
مجــری ایــن طــرح و عضــو هیئــت علمــی 
صنعتــی  دانشــگاه  کشــاورزی  دانشــکده 
ــال  ــه س ــس از س ــود پ ــن ک ــت: ای ــان گف اصفه
کار تحقیقاتــی بــه منظــور رشــد ســبزیجات، 
شــده  تولیــد  زینتــی  گیاهــان  و   درختــان 

است.
ــود  ــن ک ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــم حقیق مری
بــه دلیــل ســاختار منحصربه فــردش بــه راحتــی 
جــذب گیــاه می شــود، افــزود: افزایــش عملکــرد 
محصــوالت زراعــی، باغــی و گلخانــه ای، تحریــک 
جوانه زنــی، گل دهــی و میوه دهــی، از مزایــای 

ایــن کــود اســت.
ــک از  ــول ارگانی ــن محص ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــت:  ــده، گف ــد ش ــه و تولی ــی تهی ــماند گیاه پس
ایــن محصــول دوســتدار محیــط زیســت بــوده و 
آثــار مضــر محیطــی نــدارد. گفتنــی اســت طــرح 
نانــو کــود روی بــرای نخســتین بــار در کشــور بــه 
 ثبــت اداره مالکیــت و اختراعــات صنعتــی رســیده 

است. خبرگزاری صداوسیما

دستگیری باند سارقان احشام 
در گلپایگان 

فرمانــده انتظامــی شهرســتان گلپایــگان از انهــدام 
ــد ســه نفــره ســارقان احشــام و کشــف  یــک بان
بــه ارزش 150 میلیــون  20 راس دام ســرقتی 

ــر داد.  ــال خب ری
داشــت:  اظهــار  بســاطی  حســین  ســرهنگ 
ــرقت  ــر س ــی ب ــکایاتی مبن ــت ش ــی دریاف در پ
ــگان  ــتان گلپای ــای شهرس ــام از دامداری ه احش
تحقیقــات کارآگاهــان پلیــس آگاهــی بــرای 
 شناســایی و دســتگیری ســارق یــا ســارقان آغــاز

شد. 
ــرر  ــای مک ــا پیگیری ه ــان ب ــزود: کارآگاه وی اف
ســرقت های  ســارقان  ایــن  شــدند  متوجــه 
همــه  در  داده انــد کــه  انجــام  نیــز  دیگــری 
وارد  پوشــیده،  صورت هــای  بــا  ســرقت ها 
ســرقت  را  احشــام  و  می شــدند  دامداری هــا 

 . نــد می کرد
ــک  ــه داد: ســرانجام ی ــام مســئول ادام ــن مق ای
بانــد ســه نفــره از ســارقان شناســایی شــد 
در  قضائــی  مقــام  بــا  هماهنگــی  از  پــس  و 
ــد دســتگیر ــی ضربتــی همــه اعضــای بان  عملیات

شدند. 
ــارقان در  ــه س ــان اینک ــا بی ــاطی ب ــرهنگ بس س
ــرقت 20 راس دام  ــه س ــس ب ــای پلی بازجویی ه
ــار  ــد، اظه ــراف کردن ــا همدســتی دو مالخــر اعت ب
ــز دســتگیر و  ــده نی ــن پرون داشــت: مالخــران ای
جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی 

ــدند. پایــگاه خبــری پلیــس ــل داده ش تحوی

 ممنوعیت برداشت پتاس 
از تاالب بین المللی گاوخونی

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان 
بــا اشــاره بــه اینکــه بــا درخواســت اســتخراج 
ــت  ــی مخالف ــی گاوخون ــاالب بین الملل ــاس از ت پت
شــده اســت، گفــت: انجــام چنیــن درخواســت هایی 
ــایش جدیــد در  ــای فرس ــاد کانون ه ــب ایج موج

ــود. ــان می ش ــتان اصفه اس

ــت  ــرای برداش ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب ــد ظهراب حمی
پتــاس از تــاالب گاوخونــی بایــد تــاالب زهکشــی و 
ــزود: در صــورت اســتخراج  ــر شــود، اف آب آن تبخی
پتــاس، ایــن منطقــه تبدیــل بــه کانــون فرســایش 

جدیــد می شــود.
خوروبیابانــک  پتــاس  معــدن  در  گفــت:  وی 
ــه  ــن منطق ــی آب در ای ــتخراج و زهکش ــرای اس ب
ــر  ــد تبخی ــب آب بای ــر مکع ــون مت ــدود 15 میلی ح
آب،  نشــدن  جایگزیــن  صــورت  در  کــه  شــود 
زمین هــای ایــن منطقــه نیــز خشــک شــده و 
ــه کانــون فرســایش جدیــدی   ایــن محــل تبدیــل ب

می شود. خبرگزاری صداوسیما

 فرماندار اصفهان تاکید کرد:

لزوم استقرار ایستگاه آتش نشانی در شهرک صنعتی رامشه
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رخداد
 کاهش 25 درصدی وقوع جرایم 

ارمغان ماه رمضان در اصفهان 
ــش  ــتان از کاه ــی اس ــین انتظام جانش کیمیای وطن
25 درصــدی وقــوع انــواع جرایــم در 15 روز اول مــاه 
ــای  ــابه در ماه ه ــدت مش ــه م ــبت ب ــان نس ــارک رمض مب

دیگر خبر داد. 
ســرهنگ حســین حســین زاده گفــت: طبــق بررســی های 
آمــاری کــه توســط اداره عملیــات پلیــس اصفهــان انجــام 
ــم در 15 روز اول  ــواع جرای ــوع ان شــد، مشــخص شــد وق
ایــن مــاه نســبت بــه ماه هــای دیگــر 25 درصــد کاهــش 

یافتــه اســت. 
وی ادامــه داد: وقــوع جــرم ســرقت 10 درصــد، نــزاع 
درصــد، جرایــم خشــن  خیابانــی 16  درگیری هــای  و 
ــد و  ــی 45 درص ــاده ای و رانندگ ــات ج ــد، تصادف 16 درص

ــت.  ــه اس ــش یافت ــد کاه ــی 35 درص ــم اخالق جرای
اوج  بــا  آن  در  کــه  مــاه  ایــن  گفــت:  حســین زاده 
ــردم  ــی م ــی در زندگ ــارف دین ــی و مع ــای اله فضیلت ه
روبــه رو هســتیم، تاثیــر بســزایی در کاهــش وقــوع انــواع 
جــرم در جامعــه و افزایــش امنیــت اجتماعی دارد. بیشــتر 
مجرمــان حرمــت ایــن مــاه را حفــظ می کننــد و از انجــام 

می پرهیزنــد.  بزهکاری هــا  انــواع 
وی اضافــه کــرد: هــر ســاله در مــاه مبــارک رمضــان 
شــاهد کاهــش وقــوع انــواع جرایــم ماننــد ســرقت، قتــل 
ــن  ــت ای ــم از برک ــن مه ــه ای ــی و ... هســتیم ک و آدم ربای

ــاه اســت.   م

معدوم سازی 7 تن مواد غذایی 
 تاریخ مصرف گذشته و فاسد 

در شهرستان فارسان
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان فارســان از 
ــخ  ــی تاری ــواد غذای ــن م ــازی 7 ت ــع آوری و معدوم س جم
مصــرف گذشــته و فاســد از ســطح مراکــز تهیــه و توزیــع 
شهرســتان فارســان در طــول 80 روز اول امســال خبــر داد.
مــاده  تــن   7 معدوم ســازی  فاضلــی گفــت:  مجیــد 
ــرح  ــه در ط ــد ک ــته و فاس ــرف گذش ــخ مص ــی تاری غذای
بســیج ســالمت نــوروزی ســال 96 در شهرســتان فارســان 
ــتان،  ــده دادس ــور نماین ــا حض ــود، ب ــده ب ــع آوری ش جم
ــام  ــاف انج ــارت و اصن ــدن و تج ــت، مع ــدگان صنع نماین

شــد.
وی تصریــح کــرد: ایــن مــواد غذایــی بــا ارزشــی بالــغ  بــر 
400 میلیــون ریــال بــوده کــه از 200 مرکــز تهیــه و توزیــع در 

شهرســتان فارســان جمــع آوری شــدند.
فاضلــی اظهــار داشــت: طــرح تشــدید بــه مناســبت مــاه 
ــه در  ــه ای ک ــه  گون ــت؛ ب ــال اجراس ــان در ح ــارک رمض مب
ــز  ــی ها از مراک ــن بازرس ــم، ای ــراداری ه ــاعت های غی س
ــرات  ــا تعزی ــترکی ب ــت های مش ــا گش ــع ب ــه و توزی تهی

حکومتــی، بازرگانــی و اصنــاف صــورت می گیــرد.
ــان  ــتان فارس ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش رئی
حفــظ ایمنــی غذایــی مــردم و ارتقــای بهداشــت عمومــی 
اجــرای طــرح تشــدید کنتــرل  اهــداف  از  را   جامعــه 
و نظــارت بــر مراکــز تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی دانســت 
ــا  ــن بازدیده ــط در ای ــت محی ــان بهداش ــت: بازرس و گف
ــردی،  ــت ف ــی، بهداش ــواد غذای ــتی م ــرل بهداش ــا کنت ب
آموزش هــای الزم  بهداشــت محیــط کار،  و  متصدیــان 
ــاس  ــی حس ــواد غذای ــداری م ــوه نگه ــا نح ــه ب را در رابط
ــه صــورت  ــی ب ــواد غذای ــدم عرضــه م و فاسدشــدنی و ع

ــوند. تســنیم ــادآور می ش ــان ی ــه متصدی ــه ای را ب فل

 افزایش 2 درصدی اهدای خون 
در نخستین شب قدر در اصفهان

اصفهــان گفــت:  اســتان  خــون  انتقــال  کل  مدیــر   
ــا  ــه ب ــدر در مقایس ــب ق ــتین ش ــون در نخس ــدای خ اه
مــدت مشــابه ســال گذشــته، 2 درصــد افزایــش داشــته                   

ــت. اس
مجیــد زینلــی اظهــار کــرد: در نخســتین شــب از شــب های 
ــز  ــه مراک ــون ب ــدا خ ــت اه ــر جه ــش از 600 نف ــدر بی ق
ــه از  ــد ک ــه کرده ان ــان مراجع ــتان اصفه ــون اس ــال خ انتق
ــه اهــدای خــون                ــر موفــق ب ــن تعــداد، بیــش از 500 نف ای

شــدند.
ــز  ــه مرک ــوط ب ــون مرب ــدای خ ــترین اه ــزود: بیش وی اف
انتقــال خــون میــدان خواجــو بــا بیــش از 400 نفــر 
ــوده اســت. ــش از 300 واحــد خــون ب ــده و بی مراجعه کنن
وی بــا بیــان اینکــه معمــوال 97 درصــد اهداکننــدگان 
آقایــان و 3 درصــد زنــان هســتند، خاطرنشــان کــرد: 
ــابه  ــدت مش ــا م ــه ب ــاری در مقایس ــال ج ــات س مراجع
ــش داشــته اســت. ایســنا ســال گذشــته، 2 درصــد افزای

موافقت با ساخت مینی پاالیشگاه 
در شهرستان پل دختر

موافقــت  از  مجلــس  در  پل دختــر  مــردم  نماینــده   
بــا احــداث مینی پاالیشــگاه در ایــن شهرســتان خبــر 
بــرای احــداث  را  داد و گفــت: موافقــت وزیــر نفــت 
و  گرفته ایــم  پل دختــر  شهرســتان  در  مینی پاالیشــگاه 

کارهــای اولیــه آن را انجــام داده ایــم.

ســید حمیدرضــا کاظمــی ادامــه داد: تخصیــص ایــن 
ــر در  ــن قی ــام و 200 ت ــت خ ــکه نف ــگاه 5000 بش پاالیش
روز اســت کــه هنــوز قطعــی و مصــوب نشــده؛ امــا بــا آن 
ــرمایه گذاری  ــا س ــه ب ــن کارخان ــت. ای ــده اس ــت ش موافق
ــرمایه گذار  ــد و س ــد ش ــداث خواه ــی اح ــش خصوص بخ
نیــز پــای کار اســت.وی گفــت: مــکان احــداث را شــهرک 
صنعتــی پل دختــر در نظــر گرفته ایــم کــه بایــد مــورد 
ــم نهایــت  ــرد. قــول داده ای ــرار گی موافقــت ســرمایه گذار ق
همــکاری را بــا ســرمایه گذار داشــته باشــیم و هــر مکانــی 
مــورد پســند وی باشــد، همــان را بــرای احــداث کارخانــه 

ــم. دانــا ــی کنی اجرای

شــوراهای  و  روســتایی  امــور  دفتــر  کل  مدیــر 
اســتانداری یــزد، یکــی از فرصت هــای اشــتغال 
پایــدار روســتائیان را صنعــت گردشــگری عنــوان 
و اظهــار کــرد: می تــوان ایــن صنعــت را یکــی از 
ــه  ــت ک ــتغال زایی دانس ــای اش ــن بخش ه مهم تری
ــه وجــود  ــه پتانســیلی ک ــا توجــه ب در هــر روســتا ب
دارد، می توانــد زمینــه اشــتغال را به ویــژه بــرای 

ــد.   ــم کن ــان فراه جوان
دکتــر محمــد یارمنــد بــا اشــاره بــه اینکــه  متاســفانه 
از  یکــی  بــه  روســتائیان  مهاجــرت  امــروزه 
ــده  ــت عم ــه عل ــده ک ــل ش ــم تبدی ــای مه چالش ه
ایــن مشــکل و چالــش، کمبــود اشــتغال پایــدار در 
روستاهاســت، افــزود: خوشــبختانه در دولــت تدبیــر 
و امیــد در بخــش اشــتغال روســتایی بیــش از 400 
داشــتیم  روســتاها  در  ســرمایه گذاری  متقاضــی 
ــاد  ــرمایه گذاری و ایج ــهیل در س ــدف تس ــا ه ــه ب ک
اشــتغال، بیــش از 200 مــورد از آن هــا بــه بانک هــای 

ــدند. ــی ش ــف معرف مختل
پایــدار  اشــتغال  فرصت هــای  از  یکــی  یارمنــد 
روســتائیان را صنعــت گردشــگری دانســت و گفــت : 
مهم تریــن  از  یکــی  را  صنعــت  ایــن  می تــوان 
هــر  در  دانســت کــه  اشــتغال زایی  بخش هــای 

ــود دارد  ــه وج ــیلی ک ــه پتانس ــه ب ــا توج ــتا ب روس
ــان  ــرای جوان ــژه ب ــتغال را به وی ــه اش ــد زمین می توان

ــد. ــم کن فراه

وی در ادامــه بــه لــزوم بازنگــری در طرح هــای  
هــادی اشــاره و ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا 
تجدیــد نظــر در طرح هــای  هــادی روســتایی از 
ــی  ــاص و طبیع ــای خ ــا  و بافت ه ــب کالبده تخری
مناطــق روســتایی، شــاهد اقدامــات خوبــی در 
هــدف گردشــگری  روســتاهای  معرفــی   جهــت 

باشیم.

 گردشگری روستایی، بخش مهم فعالیت  
اقتصادی است

محمدرضــا نصیــری، سرپرســت معاونــت گردشــگری 
اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان، نیــز در ایــن 
از  روســتایی  کــرد: گردشــگری  اظهــار  نشســت 
اقتصــادی  فعالیت هــای  در  مهــم  بخش هــای 
ــرای  ــزار ب ــک اب ــوان ی ــه عن ــی رود و ب ــمار م ــه ش ب
ــات  ــا و امکان ــد فرصت ه ــتاها می توان ــعه روس توس
را به ویــژه در زمینــه اشــتغال و درآمــد روســتایی 
ــورد  ــون م ــای گوناگ ــه از دیدگاه ه ــازد ک ــم س فراه

ــرد. ــرار می گی ــز ق ــه نی توج
ــتایی  ــگری روس ــعه گردش ــت در توس وی گام نخس
را شناســایی موانــع و چالش هــای آن دانســت 
منبــع  روســتایی،  تصریــح کــرد: گردشــگری  و 
بــا ارزشــی بــرای اشــتغال زایی و ایجــاد درآمــد 
ــعه  ــرای توس ــی ب ــیله مهم ــد وس ــت و می توان اس
و  روســتایی  جوامــع  اقتصــادی  و  اجتماعــی 
 حمایــت از محیــط زیســت و فرهنــگ روســتایی

 باشد.
نصیــری ادامــه داد:  افــزون بــر آن، توجــه بــه جایگاه 
صنعــت گردشــگری در توســعه  روســتایی از آن روی 
ــا بهره گیــری مناســـب  ــوان ب اهمیــت دارد کــه می ت

از منابــع طبیعــی و انســانی، افــزون بــر امــکان رشــد 
اقتصـــادی، بــه توســعه  بخـــش کشـــاورزی و تولیــد 
صنایــع دســـتی محلــی پرداخــت و گامــی مـــؤثر در 
مسیر بهبـــود شـــرایط زیست محیطی و پاسداشـــت 
میــراث فرهنگــی، بومــی و آداب و رســوم محلــی در 

روســتاها برداشــت.
ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه مناطــق روســتایی بــا 
ــای  ــر و محیط ه ــت بک ــا و طبیع ــم اندازهای زیب چش
کــه  اســت  مــواردی  از  یکــی  هیاهــو،  بــدون 
کشــور  گردشــگری  توســعه  امــر  در  می توانــد 
مطــرح باشــد، گفــت: گردشــگری روســتایی، یکــی 
ــا  ــه ب از شــاخص های صنعــت گردشــگری اســت ک
توجــه بـــه ظرفیت هــای طبیعــی و فرهنگــی موجــود 
در روســتاها، می توانــد نقــش مهمــی در تجدیــد 
ــرای  ــد ب ــتغال و درآم ــاد اش ــتاها، ایج ــات روس حی
روســتائیان، حفاظــت از میــراث  فرهنگــی، تاریخــی 
ــدار  ــه و پای ــعه یکپارچ ــت توس ــی و در نهای و طبیع

ــد. ــا کن ــتاها ایف روس

 روستاهای در مسیر مثلث طالیی توجه 
بیشتر می خواهند

وی در بخشــی از ســخنان خــود نیــز به مثلــث طالیی 
گردشــگری اشــاره ای داشــت و عنــوان کــرد: بایــد بــه 
ــی  ــث طالی ــه در مســیر مثل ســاکنان روســتاهایی ک
گردشــگری قــرار گرفتنــد، آموزش هایــی دربــاره 
ــار  ــا دســت کم از آث مبحــث گردشــگری داده شــود ت
ــی داشــته باشــند.  تاریخــی روســتای خــود اطالعات
نصیــری در ادامــه برگــزاری جشــنواره های روســتایی 
از  این بــاره مفیــد دانســت و گفــت: یکــی  را در 
دغدغه هــا در حــوزه  روســتایی، معرفــی ظرفیت هــای 
فرهنگــی، گردشــگری و اقتصــادی روستاهاســت کــه 
در ایــن جشــنواره ها، ایــن ظرفیت هــا بــه خوبــی 
ــت گردشــگری  ــی می شــود. سرپرســت معاون معرف
ــی  ــزد در بخش ــتان ی ــی اس ــراث فرهنگ اداره کل می
دیگــر از ســخنان خــود پیشــنهاد اجــرای پارک هــای 
در  را  درون محلــه ای  صــورت  بــه  طبیعت گــردی 

ــرد. ایســنا ــوان ک روســتاها عن

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری یزد:

گردشگری روستایی، یکی از مهم ترین 
بخش های اشتغال زایی است

فرمانــدار شــهرکرد گفــت: 270 پــروژه مرتبــط بــا اقتصــاد مقاومتی 
توســط بســیجیان در شــهرکرد اجرا شــده اســت.

پــروژه مرتبــط  اجــرای 270  از  تقدیــر  بــا  حمیــد ملک پــور 
ــه  ــت: ب ــار داش ــیجیان اظه ــط بس ــی توس ــاد مقاومت ــا اقتص ب
پروژه هایــی کــه منجــر بــه تولیــد و اشــتغال می شــوند تســهیالت 
از طریــق سیســتم بانکــی، اقتصــاد مقاومتــی و بســیج ســازندگی 
ــه  ــا مراجع ــد ب ــان می توانن ــزود: متقاضی ــود. وی اف ــا می ش اعط
بــه دســتگاه های اجرایــی و انجــام مراحــل مدنظــر، معرفی نامــه 
دریافــت کننــد و از تســهیالت بهره منــد شــوند. فرمانــدار شــهرکرد 
بیــان کــرد: عــالوه  بــر ایــن، امســال اعتبــارات توســعه اقتصــادی 
در نظــر گرفتــه شــده کــه بــا تمهیــدات مدیــران و اهتمام اســتاندار 
از طریــق کمک هــای فنــی و اعتبــاری، بخشــی از ســودهای 
ــود  ــد س ــا درص ــد ت ــت ش ــی پرداخ ــبکه های بانک ــه ش ــی ب بانک

تســهیالت کاهــش یابــد. ســرهنگ اســماعیل مولــوی، فرمانــده 
ناحیــه مقاومــت بســیج شهرســتان شــهرکرد، نیــز بــا اشــاره بــه 
ــای  ــب اردوه ــت: در قال ــار داش ــادی اظه ــای جه ــت اردوه اهمی
جهــادی جوانــان در زمــان اوقــات فراغتشــان در مناطــق محــروم 

ــوند.  ــه می ش ــه کار گرفت ب
وی افــزود: اردوهــای جهــادی در مدت زمــان 3، 7 و 10 روزه 
 برگــزار می شــود کــه شــامل انجــام پروژه هــای عمرانــی، مرمــت

 بهســازی و زیباســازی مــدارس، خانه هــای عالــم، مســاجد 
و بقــاع متبرکــه اســت. فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج 
شهرســتان شــهرکرد بــا بیــان اینکــه اجــرای ایــن پروژه هــای در 
ــرد: در  ــان ک ــت، بی ــتان اس ــی در شهرس ــتای محرومیت زدای راس
طــول اردوهــای ســال های گذشــته قدم هــای خوبــی در راســتای 
ســاخت خانــه در مناطــق محــروم برداشــته شــده اســت. تســنیم

فرمانــده انتظامــی شهرســتان لــردگان گفــت: اعتیــاد ام الجرایــم 
اســت و مبــارزه بــا آن نیــاز بــه همــکاری تمــام ادارات دارد؛ 
ــروی انتظامــی همــکاری  ــا نی ــه ب ــن زمین متاســفانه ادارات در ای
کمــی دارنــد. ســرهنگ خســرو نجفــی در نشســت شــورای 
اظهــار کــرد:  لــردگان  بــا مــواد مخــدر شهرســتان  مبــارزه 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــی در زمین ــروی انتظام ــا نی ــئوالن ب ــکاری مس هم
ــه مســئوالن  ــاز اســت ک ــوده و نی ــف ب ــواد مخــدر بســیار ضعی م
ــر  ــرض خط ــه روســتاهای در مع ــدام و ب ــر اق ــن راه جدی ت در ای
ــه  ــئولی ب ــچ مس ــون هی ــه تاکن ــتاهایی ک ــد؛ روس ــی کنن سرکش
ــوی مســئول در آن روســتا وجــود  ــگ و ب ــزده و رن ــا ســر ن آن ه
ــن بســیار  ــوده و ای ــاد ب ــردگان بســیار زی ــدارد، در شهرســتان ل ن
ــدر  ــواد مخ ــف م ــه کش ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــده اس ناراحت کنن
ــردم  ــکاری م ــه هم ــاز ب ــت و نی ــر نیس ــادگی امکان پذی ــه س ب

ــر  ــرای ه ــر ب ــی اگ ــزود: حت ــا دارد، اف ــوزانه آن ه ــزارش دلس و گ
ــته  ــئولی نتوانس ــچ مس ــود، هی ــته ش ــور گذاش ــک مأم ــرد ی ف
ــرای  ــد ب ــن بای ــاند؛ بنابرای ــر برس ــه صف ــرم را ب ــد ج و نمی توان
کاهــش هرچــه بیشــتر جرائــم به ویــژه جرائــم مربــوط بــه مــواد 
مخــدر فکــری اساســی کــرد. نجفــی تصریــح کــرد: در ســه ماهــه 
ــروی انتظامــی  ــا تالش هــای شــبانه روزی نی نخســت امســال، ب
شهرســتان لــردگان، 10 بانــد تهیــه و توزیــع مــواد مخــدر کشــف، 
10 بانــد متالشــی و 23 خــودرو ســبک و ســنگین توقیــف و روانــه 

ــگ شــد.  پارکین
ــتان  ــه داد: شهرس ــردگان ادام ــتان ل ــی شهرس ــده انتظام فرمان
لــردگان دارای حــوزه اســتحفاظی بســیار گســترده ای اســت و مــا 
ــه و  ــالن تهی ــا عام ــارزه ب ــت مب ــات بیشــتری جه ــه امکان ــاز ب نی

پخــش مــواد مخــدر داریــم. دانــا

مدیــر کل اســتاندارد اســتان یــزد از تعییــن تکلیــف 23 پروانــه 
کاربــرد عالمــت اســتاندارد اجبــاری در یــزد خبــر داد و گفــت: 
در اردیبهشــت ماه ســال جــاری بــر اســاس بررســی های 
ــرداری  ــی، نمونه ب ــل از بازرس ــج حاص ــه روی نتای صورت گرفت
در کمیتــه عالئــم  اســتان  تولیــدی  واحدهــای  آزمــون  و 
ــه  ــن اداره کل، در مجمــوع 23 پروان ــرل کاال و خدمــات ای کنت
ــا ابطــال شــده  ــق ی ــاری تعلی ــرد عالمــت اســتاندارد اجب  کارب

است.
محمدحســین ماجــدی افــزود: در صنایــع ســاختمان در 
مجمــوع 16 پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد واحدهــای 
ــن،  ــامل بت ــاختمانی ش ــح س ــواع مصال ــه ان ــدی در زمین تولی
ســنگ دانه مــورد مصــرف در بتــن، تیرچــه و خرپــای تیرچــه، 
قیــر راهســازی، گــچ و کاشــی ســرامیکی و انــواع آجــر و 

موزائیــک دســتی بــه دالیلــی از قبیــل حفــظ نکــردن اســتمرار 
کیفیــت، احــراز نشــدن شــرایط تمدیــد در موعــد مقــرر، 
نداشــتن مســئول کنتــرل کیفیــت تاییــد صالحیت شــده 
دوره ای  ارزیابی هــای  در  مــردود  آزمــون  نتایــج  و کســب 
ــد  ــت تولی ــوارد ممنوعی ــد و م ــال ش ــا ابط ــق ی اداره کل، تعلی
ــرایط  ــراز ش ــص و اح ــع نواق ــان رف ــا زم ــول ت ــه محص و عرض
ــالم ــط اع ــدی ذی رب ــای تولی ــه واحده ــه ب ــاره پروان  اخــذ دوب

 شد.
مدیــر کل اســتاندارد اســتان یــزد بیــان کــرد: در زمینــه صنایــع 
شــیمیایی نیــز دو پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد اجبــاری 
محصــول رنــگ ســاختمانی بــه دلیــل احــراز نشــدن شــرایط 
ــردود در  ــون م ــج آزم ــب نتای ــرر و کس ــد مق ــد در موع تمدی

ــر ارزیابی هــای دوره ای اداره کل ابطــال شــد. مه

مدیــر کل انتقــال خــون یــزد گفــت: از 24 خردادمــاه 
ســال گذشــته تاکنــون، 39 هــزار و 366 نفــر در ایــن 

اســتان، خــون خــود را بــه نیازمنــدان اهــدا کردنــد.
نقــی تقوایــی افــزود: در ایــن مــدت 53 هــزار و 715 
ــون  ــال خ ــز انتق ــه مراک ــون ب ــدای خ ــرای اه ــر ب نف
اســتان مراجعــه کردنــد کــه از ایــن تعــداد 39 هــزار و 

366 تــن توانســتند خــون خــود را اهــدا کننــد.
ایــن  در  مســتمر  خون دهنــده  افــراد  تعــداد  وی 
مــدت را 66.3 درصــد بیــان و اظهــار کــرد: از مجمــوع 
اهداکننــدگان، 97.4 درصــد مــرد و بقیــه زن بودنــد.

مدیــر کل انتقــال خــون اســتان یــزد ادامــه داد: 
از مجمــوع اهداکننــدگان 28.1 درصــد  همچنیــن 
بــا ســابقه بودنــد و بقیــه بــرای بــار اول خــون 

ــن  ــاخت: همچنی ــان س ــد. وی خاطرنش ــدا کردن اه
 در مــدت یادشــده 76 هــزار و 884 واحــد خــون 
مراکــز  و  بیمارســتان ها  بــه  آن  فرآورده هــای  و 

درمانــی اســتان ارســال شــد.
ــال  ــون امس ــدای خ ــی اه ــعار روز جهان ــی ش تقوای
ــده  ــت و اهداکنن ــگی اس ــون همیش ــه خ ــاز ب را »نی
مســتمر بمــان« اعــالم کــرد و گفــت: اهداکننــده 
ــک  ــه در ی ــود ک ــالق می ش ــانی اط ــه کس ــتمر ب مس
ــد. ــدا کنن ــون اه ــار خ ــت کم 2 ب ــاله دس دوره یکس

ــی  ــزد گفــت: خــون اهدای ــال خــون ی ــر کل انتق مدی
ــیاری  ــان و بس ــات، زایم ــی، تصادف ــال جراح در اعم
ــورد  ــی م ــمی و هموفیل ــه تاالس ــا از جمل از بیماری ه

ــا ــرد. ایرن ــرار می گی ــتفاده ق اس

،،
گردشــگری روســتایی از بخش هــای 
اقتصــادی  فعالیت هــای  در  مهــم 
عنــوان  بــه  و  مــی رود  شــمار  بــه 
یــک ابــزار بــرای توســعه روســتاها 
می توانــد فرصت هــا و امکانــات را 
به ویــژه در زمینــه اشــتغال و درآمــد 

روســتایی فراهــم ســازد

استانها

فرماندار شهرکرد:

۲۷۰ پروژه اقتصاد مقاومتی در شهرکرد اجرا شد
 ۲۳ پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری 

در یزد تعیین تکلیف شد

 همکاری کم ادارات لردگان با نیروی انتظامی  
درخصوص مبارزه با مواد مخدر

مدیر کل انتقال خون یزد:

طی یکسال گذشته، ۳9 هزار یزدی خون اهدا کردند

 نگهبان معبد سلیمان 
در تویسرکان

وجــود آرامــگاه حضــرت حیقــوق نبــی)ع( در مرکــز »رودآور« در حــدود 
ــه  ــراف بقع ــی اط ــای باستان شناس ــالد و کاوش ه ــل از می ــال قب 700 س
نشــانگر قدمــت و وجــود آبادانــی منطقــه تویســرکان در آن عصــر اســت.

ــوده و از  تویســرکان در دوره هــای صفویــه و قاجاریــه نیــز مــورد توجــه ب
ایــن دو دوره، آثــاری در شــهر بــه جــا مانــده کــه می تــوان بــه بــازار دوره 

قاجــار اشــاره کــرد.
ــته  ــالد می زیس ــل از می ــا 650 قب ــال های 600 ت ــن س ــی بی ــوق نب  حیق
ــع  ــرکان واق ــتان تویس ــی شهرس ــوب غرب ــون در جن ــره وی هم اکن و مقب
ــه  ــر آن اســت ک ــن پیامب ــب توجــه درخصــوص ای شــده و موضــوع جال

ــود دارد. ــکان وج ــوزه واتی ــون در م ــر وی هم اکن تصوی
در کتاب هــا آمــده کــه حیقــوق بــه معنــی در بغــل کشیده شــده اســت و 
ایــن نــام را بــه ایــن دلیــل بــرای آن پیامبــر برگزیدنــد کــه در کودکــی و 
بــه علــت بیمــاری از دنیــا مــی رود و حضــرت الیــاس)ع( او را در آغــوش 
ــده  ــد و او زن ــب می کن ــاره وی را طل ــات دوب ــد، حی ــرد و از خداون می گی

می شــود.

وی کــه نگهبــان معبــد ســلیمان در اورشــلیم بــوده، پــس از شــعیای نبــی 
بــه رســالت مبعــوث شــده اســت.

ــس  ــوده و پ ــر ب ــارت بخت النص ــادی در اس ــال های زی ــر س ــن پیامب ای
ــران  ــه ای ــی ب ــال نب ــراه دانی ــه هم ــوروش، ب ــه دســت ک ــل ب ــح باب از فت
ــی  ــر، یک ــن پیامب ــه ای ــده و در تویســرکان ســاکن شــده اســت. بقع آم
ــدان و دارای ارزش  ــتان هم ــران در اس ــی ای ــار تاریخ ــن آث از قدیمی  تری

ــت.   ــیار اس ــی بس تاریخ
ســاختمان ایــن مقبــره، پیــش از اســتیالی اعــراب بنــا شــده و در برهه  ای 
ــان  ــده  ای از خیرخواه ــا ع ــی بعده ــود؛ ول ــب می ش ــز تخری ــان نی از زم
ــال 1368  ــای س ــد و در حفاری ه ــت می گمارن ــر آن هم ــه تعمی ــهر ب ش
ــرج در اطــراف آن مشــخص  ــار ب ــا چه ــای حصــار مربع شــکل ب ــز بقای نی

ــر باشــد. ــا قدیمی ت ــه نظــر می رســد از خــود بن ــه ب شــده ک
 َحیقــوق نبــى، یکــى از پیامبــران بنى اســرائیل اســت کــه نگهبــان معبــد 
ســلیمان در اورشــلیم بــود و نامــش در کتــاب تــورات )عهــد عتیــق( ذکــر 

شــده اســت.
ــا  ــران و ب ســاختمان آرامــگاه حیقــوق نبــی، یکــی از بناهــای قدیمــی ای
توجــه بــه ســبک معمــاری جالــب آن، بــه احتمــال زیــاد مربــوط بــه دوره 

ســلجوقیان اســت. 

# میراث _ معنوی 

 روزنه
آمادگی یک نیکوکار برای ساخت 

 اورژانس هوایی استاندارد 
در اصفهان

ــارکت در  ــرای مش ــهر ب ــاکن شاهین ش ــوکار س ــک نیک ی
ــاده  ــتاندارد در ج ــی اس ــس هوای ــگاه اورژان ــاخت پای س

ــرد. ــی ک ــالم آمادگ ــران اع ــه ته ــان ب اصفه

 رئیــس اداره اورژانــس پیــش  بیمارســتانی اســتان اصفهان 
ــدازی  ــرای راه ان ــای الزم ب ــه انجــام پیگیری ه ــا اشــاره ب ب
انجمــن خیــران اورژانس  ســاز در اســتان گفــت: در مرحلــه 
شاهین شــهر  شهرســتان  خیــران  انجمــن   نخســت، 
و میمــه پیش قــدم شــد و یــک خیــر بــرای ســاخت 
ــران  ــان - ته ــور اصفه ــتاندارد در مح ــی اس ــگاه هوای پای
اعــالم آمادگــی کــرد. علیرضــا قاســمی افــزود: مســئوالن 
ــه در  ــد ک ــول داده ان ــا ق ــه م ــور ب ــس کش ــازمان اورژان س
صــورت ســاخت پایــگاه اورژانــس هوایــی در اســتان 
اصفهــان، یــک فرونــد بالگــرد امــدادی بــه اورژانــس ایــن 

ــد.  ــاص دهن ــتان اختص اس
بــه ســاخت  لــزوم ورود خیــران  بــه  بــا اشــاره  وی 
ــای  ــتر پایگاه ه ــرد: بیش ــح ک ــس تصری ــای اورژان پایگاه  ه
اورژانــس اســتان اصفهــان به ویــژه شــهر اصفهــان در 
کانکــس یــا مراکــز درمانــی و آتش نشــانی ها مســتقر و از 

ــتند. ــروم هس ــتقل مح ــاختمان مس ــتن س داش
رئیــس اداره اورژانــس پیش بیمارســتانی اســتان اصفهــان 
تاکیــد کــرد: امیدواریــم بــا ورود خیــران و همــکاری 
دانشــگاه علــوم پزشــکی، ایــن امــر هرچــه زودتــر محقــق 
ــر  ــان در 13 ســال اخی ــران اســتان اصفه ــرا خی شــود؛ زی
در 39 مــورد احــداث و تجهیــز پایگاه هــای اورژانــس 

پیش بیمارســتانی اســتان مشــارکت کرده انــد. ایرنــا

 ثبت ملی 50 اثر تاریخی 
قصر شیرین  

ــانی  ــه کاخ ساس ــت: مجموع ــیرین گف ــر ش ــدار قص فرمان
بخــش مهمــی از تاریــخ و گذشــته ایــران اســت؛ لــذا بایــد 
ــان  ــا بی ــری ب ــرز اکب ــود. فرام ــدی ش ــه ج ــا توج ــه آن ه ب
ــی  ــگ غن ــی از فرهن ــانی، بخش ــه کاخ ساس ــه مجموع اینک
ایــران قبــل از اســالم اســت و حتــی در بخش هایــی از 
ــر  ــیر قص ــزود: از مس ــود، اف ــده می ش ــالمی دی ــار اس آن اث
ــار متعــدد باســتانی وجــود دارد  ــه کرمانشــاه، آث شــیرین ب
و در صــورت توجــه و جــذب اعتبــارات بــرای آن هــا، شــاهد 

ــود. ــم ب حضــور گردشــگران خواهی
 اکبــری گفــت: تــالش می کنیــم ایــن آثــار بازســازی شــود 
و امیدواریــم کــه ایــن کاوش بــا جــذب اعتبــارات بــه پایــان 
برســد و عظمــت ایــن کار بــه دنیــا نشــان داده شــود و بــرای 
ــک  ــد کم ــاه می توانن ــتان کرمانش ــدگان اس ــن کار نماین ای
ــادی  ــی زی ــی و فرهنگ ــای تاریخ ــتان غن ــرا اس ــد؛ زی کنن
ــر تاریخــی شهرســتان ثبــت  ــا بیــان اینکــه 50 اث دارد.وی ب
ــزود:   ــت نشــده، اف ــوز ثب ــر  هن ــر دیگ ــی اســت و 200 اث مل
3 میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای کاوش محــور ساســانی 

ــه اســت. دانــا  اختصــاص یافت

 استان یزد در جایگاه نخست 
حمل و نقل بار ریلی کشور 

محــدوده  در  بــار  تــن  میلیــون   60 ســاالنه  هم اکنــون 
ــش  ــر آن بی ــالوه ب ــود و ع ــا میش ــتان جابه ج ــن اس راه آه
ــه ســایر  ــزد ب ــدأ اســتان ی ــز از مب ــار نی ــن ب از 15 میلیــون ت
ــتان  ــن اس ــر کل راه آه ــود. مدی ــل می ش ــور حم ــاط کش نق
یــزد گفــت: در حــال حاضــر روزانــه 530 دســتگاه واگــن در 
ایســتگاه های چادرملــو و بافــق در اســتان یــزد بــه مقاصــد 

ــود.    ــری می ش ــور بارگی ــف کش مختل
ــی  ــدوده ریل ــده در مح ــار حمل ش ــم ب ــزود: حج داوودی اف
اســتان یــزد 33 درصــد مجمــوع بــار ریلــی کشــور را شــامل 
ــه اجــرای  ــر کل راه آهــن اســتان همچنیــن ب می شــود. مدی
ــاره  ــزد اش ــتان ی ــور در اس ــن کش ــرح راه آه ــن ط بزرگ تری
ــهر  ــق - زرین ش ــن باف ــه راه آه ــرح دوخط ــت: ط ــرد و گف ک
ــن  ــرای راه آه ــت اج ــی در دس ــای ریل ــن طرح ه از مهم تری
ــا 75 درصــد پیشــرفت کار در حــال اجراســت.  اســت کــه ب
ــا  ــرح ت ــن ط ــه اول ای ــرداری از مرحل ــا بهره ب ــت: ب وی گف
ــا 25 درصــد  ــار و مســافر ت ــزان حمــل ب ــان امســال، می پای
ــد  ــا 50 درص ــزان  ت ــن می ــل از آن، ای ــرداری کام ــا بهره ب و ب
ــی  ــال پیش بین ــت: امس ــت. وی گف ــد یاف ــش خواه افزای
شــده میــزان حمــل بــار ترانزیتــی در اســتان تــا 70 میلیــون 
تــن و میــزان بــار از مبــدأ اســتان بــا افزایــش 25 درصــدی  
تــا 20 میلیــون تــن افزایــش یابــد. مدیــر کل راه آهــن اســتان 
یــزد افــزود: ایســتگاه راه آهــن بافــق بــه عنــوان پنــج راه ریلی 
کشــور و نقطــه اتصــال راه آهــن شــمال جنــوب و شــرق بــه 
جنــوب، یکــی از مهم تریــن ایســتگاه های حمــل بــار و ســیر 

ــود. ــوب می ش ــور محس ــاری در کش ــای ب قطاره
در  تــن  هــزار   50 روزانــه  حاضــر  حــال  در  وی گفــت: 
ایســتگاه های ریلــی اســتان یــزد بارگیــری می شــودکه 
ــت.  ــش اس ــل افزای ــز قاب ــن نی ــزار ت ــا 70 ه ــزان ت ــن می ای

صداوســیما خبرگــزاری 

افتتاح دو طرح در ریگان 
در  طــرح  دو  جهــاد کشــاورزی،  هفتــه  بــا  همزمــان 
شهرســتان ریــگان بــه بهره بــرداری رســید. طــرح پــرورش 
500 راســی گاو اصــالح نــژادی و اســتخر دو منظــوره 
ــت.  ــن طرح هاس ــه ای ــگان از جمل ــی در ری ــرورش ماه پ
مدیــر جهــاد کشــاورزی ریــگان  افــزود: طــرح ا صــالح نژاد 
ــار در اســتان در شهرســتان  ــن ب ــرای اولی گاو ســیمنتال ب
ــژاد  ــالح ن ــرح 500 راس گاو  اص ــن ط ــده و در ای ــرا ش اج
می شــوند. مدیــر جهــاد کشــاورزی ریــگان تولیــد گوشــت 
و شــیر مناســب، بهبــود در راندمــان تولیــد مثــل، توانایــی 
 چــرای مطلــوب آســان زایی، بلــوغ زودهنــگام، تبدیــل 
ــاد و توانایــی  ــازده غذایــی مطلــوب، تولیــد گوشــت زی و ب
گاونــژاد  ویژگی هــای  از  را  محیــط  بــا  تطبیق پذیــری 
ســمینتال در ایــن شهرســتان برشــمرد. مدیــر جهــاد 
ــرورش  ــوره پ ــتخر دومنظ ــت: اس ــگان گف ــاورزی ری کش
ماهــی شهرســتان ریــگان ظرفیــت پــرورش 3 هــزار بچــه 
ماهــی کپــور و آمــور را دارد کــه بخــش خصوصــی بــا اعتبــار  
ــال ســاخته اســت. خبرگــزاری صداوســیما ــون ری 800 میل

ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــر کل حفاظ مدی
ــاریافته  ــار انتش ــه اخب ــش ب ــان در واکن اصفه
دربــاره پیامدهــای تخلیــه پســاب تصفیه خانــه 
ــن  ــت: ای ــده رود گف ــه زاین ــه رودخان ــزد ب آب ی
ــه  ــی ب ــورد قانون ــرای برخ ــه ب موضــوع بالفاصل
مراجــع قضایــی گــزارش شــد و تخلــف مــورد 

ــری اســت. ــت در حــال پیگی ــا قاطعی ــر ب نظ
خــرداد   10 در  افــزود:  ظهرابــی  حمیــد   
ــاب  ــاعت پس ــدت دو س ــه م ــاری ب ــال ج س
ــاوی گل و  ــه ح ــزد ک ــه آب شــرب ی تصفیه خان
الی و مــواد منعقدکننــده مــورد اســتفاده جهــت 
ــه  ــوده ب ــک ب ــرب کلروفری ــه آب ش تصفیه خان
رودخانــه زاینــده رود تخلیــه شــده بــود کــه ایــن 

موضــوع بــه مــدت چنــد ســاعت، باعــث تغییــر 
ــد. ــه ش ــگ آب رودخان رن

ظهرابــی افــزود: محــل ورود پســاب تصفیه خانــه 
آب شــرب یــزد، پایین تــر از محــل برداشــت آب 
ــث  ــد باع ــرار دارد و نمی توان ــان ق ــرب اصفه ش

آلودگــی آب شــرب شــده باشــد.
مدیــر گــروه بهداشــت محیــط دانشــگاه علــوم 
ــل احتمــال داد  ــد روز قب پزشــکی اصفهــان چن
کــه تغییــر رنــگ آب زاینــده رود در حادثــه 
ــادی  ــدار زی ــل وارد شــدن مق ــه دلی یادشــده ب
ســولفات آهــن بــه آب ایــن رودخانــه بــه 
ــر روی  ــد ب ــاده می توان ــن م ــده و ای ــود آم وج
ــن  ــد و ای ــذار باش ــاورزی اثرگ ــوالت کش محص

تاثیــر در درازمــدت خــود را نشــان خواهــد داد.
ــواد  ــده م ــرد: باقی مان ــار ک ــی اظه ــدی رفیع مه
و  میــوه  در  نیتــرات  جملــه  از  و  شــیمیایی 

ســبزیجات آثــار درازمدتــی دارد.
ــاورزی  ــرگان کش ــن خب ــر انجم ــن مدی همچنی
ــدن آب  ــز ش ــت قرم ــوص عل ــان درخص اصفه
ــولفات  ــا س ــدن آن ب ــوط ش ــده رود و مخل زاین
آهــن و آبیــاری محصــوالت کشــاورزی بــا 
ــاالی ســولفات آهــن در  ــت: دوز ب ــن آب گف ای
آب و وارد شــدن آن بــه محصــوالت کشــاورزی 
ــوالت  ــن محص ــی ای ــبب آفت زدگ ــه، س منطق
شــده و بــر روی زمین هــای کشــاورزی اثــر 

ــت. ــته اس ــوء داش س

بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  امینــی  اســفندیار 
ایــن  پاســخگوی  منطقــه ای  آب  شــرکت 
باشــد  زاینــده رود  ســطح  در  بی انضباطــی 
ســالمتی  آن هــا،  ضعیــف  نظــارت  گفــت: 
ــه                                                          ــر انداخت ــه خط ــاورزی را ب ــوالت کش محص

اســت.
رودخانــه  بزرگ تریــن  زاینــده رود،  رودخانــه 
ــای  ــه از کوه ه ــت ک ــران اس ــزی ای ــالت مرک ف
ــاری  ــوه بختی ــژه زردک ــزی به وی ــرس مرک زاگ
ــران  ــزی ای ــر مرک ــه و در کوی ــمه گرفت سرچش
ــر پیــش  ــه ســمت شــرق حــدود 200 کیلومت ب
ــی در  ــاالب گاوخون ــه ت ــت ب ــی رود و در نهای م

شــرق اصفهــان می ریــزد. ایرنــا

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

ورود پساب تصفیه خانه آب یزد به زاینده رود، در مراجع قضایی تحت پیگیری است



ــران  ــی ای ــع غذای ــس انجمــن صنای ــزی، رئی  محمدحســین عزی
روغن هــای  در  معــده  شــربت  از  اســتفاده  بــه  اشــاره  بــا 
ــه  ــرای تهی ــرخ کردنی ب ــای س ــرد: روغن ه ــار ک ــرخ کردنی اظه س
شــیرینی و به ویــژه زولبیــا و بامیــه در مــاه مبــارک رمضــان 
ــت  ــد وق ــد هرچن ــتی بای ــول بهداش ــق اص ــر طب ــرد دارد و ب کارب

یکبــار ایــن روغن هــا را تعویــض کــرد. 
وی عنــوان کــرد: در بعضــی از کارگاه هــای ســاخت شــیرینی 
ــد  ــتفاده می کنن ــا اس ــرخ کردنی باره ــای س ــفانه از روغن ه متاس
و همیــن امــر ســبب ســیاه شــدن روغــن می شــود و متاســفانه 
ــن و  ــیاهی های روغ ــردن س ــن ب ــرای از بی ــراد ب ــیاری از اف بس

ــد. ــب می کنن ــا آن ترکی ــده را ب ــربت مع ــردن آن، ش ــفاف ک ش
ــا روغن هــای  ــده ب ــب شــربت مع ــا ترکی ــرد: ب ــد ک ــزی تاکی عزی
ســرخ کردنی ســیاهی های موجــود در آن رســوب می کنــد و 

ــی  ــاک مختلف ــای خطرن ــروز بیماری ه ــث ب ــئله باع ــن مس همی
بــرای مصرف کننــدگان می شــود.

ــن ســرخ کردنی خطــر  ــراوان از روغ ــرد: اســتفاده ف ــار ک وی اظه
بــروز ســرطان را در افــراد چنــد برابــر می کنــد و اگــر بــرای 
ســرخ کردن روغن هــای ســرخ کردنی از شــربت معــده اســتفاده 
ــود. ــدان می ش ــراد دو چن ــرای اف ــتفاده از آن ب ــر اس ــود، خط ش

ــیرینی   ــدی ش ــای تولی ــر روی کارگاه ه ــد ب ــت: بای ــزی گف عزی
کنتــرل و نظــارت صــورت بگیــرد تــا از مصــرف روغن هــای فاســد 
ــاه  ــن م ــه در ای ــا و بامی ــژه زولبی ــیرینی و به وی ــه ش ــرای تهی ب
ــادآور شــد: هنگامــی کــه از یــک روغــن  جلوگیــری شــود. وی ی
بارهــا اســتفاده شــود، رنــگ آن کــدر شــده و همیــن مســئله باعــث 
ــود. باشــگاه  ــان می ش ــدن انس ــف در ب ــرطان های مختل ــروز س ب

خبرنــگاران

رئیــس انجمــن روانپزشــکی ایــران دربــاره توهماتــی کــه 
ــد،  ــود می آی ــه وج ــیش ب ــوءمصرف »گل« و حش ــر س ــر اث ب
ــت  ــاک اس ــیار خطرن ــدر بس ــاده مخ ــن م ــرف ای ــت: مص  گف
پرتــگاه  و  پرتــگاه  را  پلــه  مــواردی  در  مصرف کننــدگان  و 
را پلــه می بیننــد و حتــی هنــگام رانندگــی موجــب بــروز 
تصادفــات مرگبــار می شــوند. وی ادامــه داد: حشــیش و 
ــه گاه  ــد ک ــی می کن ــار توهمات ــده را دچ ــرد مصرف کنن گل، ف
پایــدار هســتند و عوارضــی ماننــد افســردگی و اختــاالت 
ــکی  ــن روانپزش ــس انجم ــت. رئی ــار آن هاس ــی در انتظ خلق
ــس از مصــرف شیشــه را گســترده تر از گل  ــات پ ــران توهم  ای
و حشــیش دانســت و در عیــن حــال تأکیــد کــرد: حشــیش 
دروازه اعتیــاد محســوب می شــود و برخــی بــه اشــتباه تصــور 
ــه دام  ــادآور نیســت و پــس از ب ــد کــه حشــیش، اعتی می کنن

ــد. ــر می رون ــای دیگ ــه ســمت مصــرف مخدره ــادن ب افت
وی توهــم ناشــی از مصــرف حشــیش را تنهــا یــک عامــت از 
ــی دانســت و گفــت: مشــاهده شــده  ــاک روان بیمــاری خطرن
ــرف  ــیگاری مص ــیش و س ــی حش ــگام رانندگ ــی هن ــه برخ ک
می کننــد کــه بــا توجــه بــه کاهــش ســرعت واکنــش و مختــل 
شــدن قــدرت تشــخیص فاصله هــا پــس از مصــرف حشــیش 

ــد. ــاری را رقــم می زنن متأســفانه تصادفــات مرگب
مصرف کننــدگان  برخــی  کــه  موضــوع  ایــن  دربــاره  وی 
حشــیش می گوینــد ایــن مخــدر ســبب افزایــش تمرکــز 
می شــود، گفــت: هــر معتــادی بــرای خــود دالیــل غیرمنطقــی 
جهــت ادامــه اعتیــاد مــی آورد ؛امــا در هیــچ کــدام از تحقیقــات 
ــه  ــده ب ــا کمک کنن ــه مخدره ــده ک ــاهده نش ــده، مش انجام ش

ــند. ســامتی ــان باش ــی انس ــائل حیات مس

رئیس انجمن صنایع غذایی:

جوالن شربت معده در روغن های سرخ کردنی 
رئیس انجمن روانپزشکی ایران:

بیماری خطرناک روانی از عوارض مصرف گل و حشیش 

خواص تخم شربتی
ریحــان  دانه هــای گیــاه  در حقیقــت  تخم شــربتی 
ترکیبــات  داشــتن  علــت  بــه  اســت کــه  کوهــی 
موســیاژی )لعــاب دار( بــه  صــورت محلــول در آب 
)شــربت( اســتفاده می شــود و پــس از جــذب آب بــه 

صــورت ژلــه ای درمی آیــد.
تخــم شــربتی خــواص زیــادی دارد و این گونــه نیســت 

کــه فقــط بــرای فصــل گرمــا توصیــه شــود.
ــانی  ــره خراس ــادروج، ت ــاه: ب ــن گی ــر ای ــای دیگ نام ه
ــض  ــادروج ابی ــرا و ب ــگ، صری ــوک، بورن ــن، ح اوقیم

ــت. اس
 خواص تخم شربتی

ــن، آهــن  ــی پروتئی ــدار فراوان تخــم شــربتی دارای مق
پتاســیم و کلســیم اســت و در عیــن حــال آن هایــی کــه 
ــاده  ــک م ــد ی ــد، بدانن در جــذب کلســیم مشــکل دارن
معدنــی بــه نــام بــورون در تخــم شــربتی باعــث انتقــال 

ــود. ــتخوان ها می ش ــه اس ــیم ب کلس

ــی  ــای تنفس ــان بیماری ه ــرای درم ــربتی ب ــم ش تخ
ــل  ــل و عس ــا زنجبی ــی از آن ب ــت. مخلوط ــد اس مفی
ــزا و  ــرماخوردگی، آنفلوآن ــرفه، س ــم، س ــان آس در درم

ــت. ــر اس ــیت موث برونش
 کم کردن وزن بدون گرسنگی کشیدن

 دانه هــای ژالتینــی تخــم شــربتی بــدون آنکــه کالــری 
 داشــته باشــد، تــا مدت هــا فــرد را ســیر نگــه مــی دارد 
و بــه جــای خــوردن داروهــای زیــان آور بــرای کــم کردن 

اشــتها، می تــوان از تخــم شــربتی اســتفاده کــرد.
 نگهداشتن فشار خون متعادل

ــر  ــای پ ــژه غذاه ــذا، به وی ــوردن غ ــس از خ ــوال پ معم
نشاســته، فشــار خــون بــاال مــی رود و اگــر تخــم 
شــربتی همــراه غــذا خــورده شــود، مــواد نشاســته ای 
بــه تدریــج شــکر موجــود در خــود را آزاد می کننــد و بــه 
ایــن ترتیــب شــما بــه طــور تدریجــی انــرژی متعــادل 

ــت. ــد داش ــول روز خواهی در ط
 پیشگیری از دیابت

 بــا متعــادل نگهداشــتن فشــار خــون، شــانس ابتــا به 

بیمــاری دیابــت کــم می شــود.
 دیگر خواص

ــرای درمــان ناراحتی هــای گوارشــی  از تخــم شــربتی ب
ــخ، یبوســت، ســوءهاضمه  ــده، نف ــد درد و ورم مع  مانن
 و بی نظمــی کارکــرد روده هــا اســتفاده می شــود. خلــق 
و خــوی فــرد را خــوب می کنــد، خســتگی مفــرط 
ذهنــی، تنش هــای عصبــی، افســردگی، میگــرن و 

مالیخولیــا را برطــرف می کنــد.
ــه  ــای شــربت ب ــردن تخم ه ــا خــرد ک ــه ب ــی ک از روغن
دســت می آیــد، بــرای درمــان عفونت هایــی ماننــد 
ــت پوســت و…  ــه، عفون ــت مثان زخــم، بریدگــی، عفون

اســتفاده می شــود.
در کشــور چیــن، از تخــم شــربتی بــرای درمــان عفونــت 
درد معــده، گزیدگــی مــار و حشــرات و کاهــش دمــای 

ــدن اســتفاده می شــود. ب
تخــم شــربتی دارای مقــدار زیــادی آنتی اکســیدان 
ــی پوســت  ــادی در شــادابی و جوان ــر زی اســت و  تاثی

گنــج دارد. هفــت 

ــال  ــی ه ــر کل توانبخش ــگاهی، مدی ــان پیش پیم
احمــر، بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن روزهــا نــام بیماری 
اوتیســم بیــش از گذشــته مطــرح می شــود، اظهــار 
کــرد: ایــن بیمــاری از دســته اختــاالت نافــذ 
ــاب و روان  ــای اعص ــف بیماری ه ــدی و در طی رش
ــد  ــامل رش ــی ش ــخصه های اصل ــا مش ــودکان ب ک
ــی  ــی، عاطف ــی اجتماع ــای ارتباط ــردن مهارت ه نک
عاطفــی  و  اجتماعــی  مهارت هــای  نداشــتن  و 

ــا ســن اســت. متناســب ب
افــزود:  احمــر  هــال  توانبخشــی  کل  مدیــر 
ــده  ــق مراقبت کنن ــاری از طری ــن بیم ــایی ای شناس
اصلــی بیمــار یــا کــودک انجــام می شــود کــه 
نشــانه هایی ماننــد برقــرار نکــردن ارتبــاط چشــمی، 
نداشــتن لبخنــد اجتماعــی در ســن 2 تــا3 ماهگی، 

نداشــتن قــدرت تشــخیص بیــن چهره هــای آشــنا 
بــا اشــخاص ناشــناس، نداشــتن اضطــراب از 
ــارز  ــه صــورت ب جدایــی و تــرس از افــراد غریبــه ب
ــی،  ــا کم حس ــی ی ــی، بیش حس ــن 8 ماهگ در س
ــی، بی توجهــی و نداشــتن تمرکــز، اجتنــاب  خودزن
از ارتبــاط بــا دیگــران حتــی مــادر و نداشــتن 
بازی هــای نمادیــن در ســن 2 تــا 7 ســالگی را 
ــش ســن و رشــد  ــا افزای ــه ب ــد ک ــزارش می دهن گ
کــودک و در شــرایط شــدید بیمــاری ایــن نشــانه ها 

ــد شــد. ــدا خواه ــا هوی کام
پیشــگاهی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ایــن بیمــاری 
دارای طیف هــای متفــاوت از اوتیســم حــاد تــا 
ســطوح شبه اوتیســم و ... اســت، تاکیــد کــرد: ایــن 
نشــانه ها بــا افزایــش ســن و رشــد کــودک باعــث 

ایجــاد آســیب بــه وی خواهــد شــد و متاســفانه در 
ــر ســه ســالگی  ــاآگاه در ســنین زی خانواده هــای ن
ــام  ــرای اع ــی ب ــکان تشــخیص درســت و قطع ام

ایــن بیمــاری وجــود نــدارد.
توســط  اوتیســم  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
متخصصــان مغــز و اعصــاب تشــخیص و ســپس 
کاردرمانــی،  کارشناســان  و  متخصصــان  بــه 
گفتاردرمانــی و ... ارجــاع داده می شــود، گفــت: 
ــه ســن و ســطوح  ــا توجــه ب کــودکان اوتیســمی ب
بیمــاری، بــه آموزش هــای ویــژه ای نیــاز دارنــد کــه 
در صــورت تشــخیص و درمــان به موقــع می تواننــد 
ــی دانشــگاهی  ــادی و ســطوح عال ــدارس ع وارد م

ــوند. ش
ــب  ــه اغل ــه اینک ــا اشــاره ب ــر کل توانبخشــی ب مدی
تغییــرات کوچــک  بــه  نســبت  ایــن کــودکان 
ــاری  ــدید و دور از انتظ ــای ش ــی، واکنش ه محیط

نشــان می دهنــد، افــزود: محرک هــای بســیار 
 ... و  آب  چکــه  صــدای کولــر،  ماننــد  ســاده 
می توانــد ایــن کــودکان را بــه شــدت متحــول 
کنــد کــه بایــد در محیــط کاردرمانــی و بــا اســتفاده 
ــس از  ــاوت برطــرف شــود و پ از تکنیک هــای متف
آن، اقــدام بــه آمــوزش کــودکان خواهیــم کــرد؛ چــرا 
کــه ایــن کــودکان بــه دلیــل مشــکاتی کــه دارنــد 
نمی تواننــد در محیط هــای طبیعــی آموزشــی مثــل 
ــد. ــت کنن ــای الزم را دریاف ــودک، آموزش ه ــد ک مه

پیشــگاهی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: ایجــاد 
اختــاالت  عادی ســازی  و  حســی  یکپارچگــی 
حســی کــودکان، نخســتین اقــدام در اجــرای رونــد 
درمانــی کــودکان اوتیســمی توســط درمانگــر اســت 
و کــودک بایــد بــه ســطحی برســد کــه بتوانــد 
ــی  ــودکان طبیع ــد ک ــود را مانن ــراف خ ــط اط محی

ــد.  ــل کن تحم

ــن  ــانه های ای ــه نش ــن ب ــه والدی ــزود: توج وی اف
بهنــگام  و  درســت  تشــخیص  بــرای  بیمــاری 
ــان  ــد درم ــادی در رون ــیار زی ــر بس ــد تاثی می توان
و کودکانــی  باشــد  داشــته  بیمــاری  بهبــود  و 
بیمــاری  بــا تشــخیص  باالتــر  کــه در ســنین 
ــتن  ــل نداش ــه دلی ــد، ب ــه می کنن ــم مراجع اوتیس
مهارت هــای پایــه و الــزام بــه آمــوزش آن هــا، رونــد 

درمــان کندتــری خواهنــد داشــت.
ــر در  ــال احم ــت ه ــی جمعی ــر کل توانبخش مدی
پایــان خاطرنشــان کــرد: مرکــز جامــع توانبخشــی 
هــال احمــر نیز با ســابقه طوالنــی در ایــن زمینه در 
واحدهــای مختلــف ماننــد کاردرمانــی، گفتاردرمانــی 
ــی  ــا، کاردرمان ــی، آموزش ه ــای درمان و ... برنامه ه
جســمی و ذهنــی و خدمــات ویــژه ای را بــر اســاس 
دســتور پزشــک متخصــص بــه کــودکان اوتیســمی 

ــد. ایســنا ــه می ده ارائ

# طب  _ سنتی
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اوتیسم و نشانه های آن

تازه های پزشکی
 اگر میگرن دارید 

عینک آفتابی سبز بزنید!
 اســتفاده از بعضــی رنگ هــا در عینــک آفتابــی بــه 
تســکین ســردرد در افــراد مبتــا بــه میگــرن کمــک 
ــور  ــا از ن ــرد مبت ــرار ف ــرن ف ــن نشــانه میگ ــد. اولی می کن
آفتــاب اســت کــه اصطاحــا بــه آن فوتوفوبــی می گوینــد؛ 
امــا محققــان آمریکایــی می گوینــد تمــام اشــعه های 
آفتــاب بــرای میگــرن مضــر نیســت و بــه کمــک عینــک 
ــرن را  ــانه های میگ ــوان نش ــبز می ت ــگ س ــا رن ــی ب آفتاب

ــرد. ــرل ک کنت
ــای  ــاروارد در آزمایش ه ــکی  ه ــکده پزش ــان دانش محقق
خــود از داوطلبــان خواســتند بــه محــض آغــاز نشــانه های 
اولیــه میگــرن، عینک هایــی بــه رنــگ ســبز، آبــی، قرمــز 

و نارنجــی بزننــد.
ــه از  ــی ک ــز زمان ــه ج ــا ب ــد تنه ــان گفتن 8۰ درصــد داوطلب
عینــک آفتابــی بــا رنــگ ســبز اســتفاده کرده انــد، در ســایر 
مــوارد سردردشــان شــدید شــده اســت. نتایــج بررســی ها 
حاکــی از ایــن موضــوع اســت کــه نــور ســبز عینــک تــا 2۰ 

ــد. ســامتی ــش می ده ــردرد را کاه ــد س درص

شکالت تلخ و کاهش عوارض 
افزایش سن 

ــن  ــن س ــا باالرفت ــراه ب ــاب هم ــی و الته ــار اکسایش فش
افزایــش می یابــد و تصــور می شــود نقــش مهمــی در 

بــروز بیماری هــای حافظــه نظیــر آلزایمــر دارد.
ــا نشــان  ــان دانشــگاه کالیفرنی ــد، محقق ــه جدی در مطالع
دادنــد »اپــی کتیچیــن«، فاوانــول موجــود در بعضــی مواد 
ــیب  ــش آس ــب کاه ــخ، موج ــکات تل ــر ش ــی نظی خوراک
ناشــی از فشــار اکسایشــی و التهــاب عصبــی در موش هــا 
ــه پــس از  ــا دو هفت ــد تنه ــان مشــاهده کردن شــد. محقق
درمــان بــا اپــی کتیچیــن، نه تنهــا میــزان فشــار اکسایشــی 
و التهــاب عصبــی کاهــش یافــت، بلکــه حافظــه و میــزان 

ــود یافــت. اضطــراب در موش هــا هــم بهب
بــه گفتــه محققــان، مصــرف شــکات تلــخ تاثیــرات 
مفیــدی بــر حافظــه افــراد دارد و از ایــن رو بــه ســالمندان 

ــود. مهــر ــه می ش ــی توصی ــاده خوراک ــن م ــرف ای مص

بیماری »لثه«  و تأخیر در بارداری 
ــان دانشــگاه هلســینکی  »ســوزانا پاجــو«، یکــی از محقق
ــا  ــات م ــج مطالع ــد: »نتای ــی گوی ــاره م ــد، در این ب فنان
زنــان جــوان در ســن بــاروری را ترغیــب می  کنــد تــا 
مراقــب بهداشــت دهانشــان باشــند و بــه طــور مــداوم در 

ــد.« ــرکت کنن ــات دوره ای ش معاین
عفونــت  بــه  التهابــی  واکنــش  یــک  لثــه،  بیمــاری 
باکتریایــی زیــر خــط لثــه اســت. مطالعــه شــامل 2۵۶ زن 
ــل باردارشــدن راه هــای  ــه دلی ــه ب ــود ک ــاردار ب ســالم غیرب

ــد.  ــته بودن ــار گذاش ــارداری را کن ــگیری از ب پیش
نتایــج مطالعــه نشــان داد »ژنژیوالیــس پورفیرومونــاس« 
باکتــری مرتبــط بــا بیماری هــای لثــه ای، بــه شــکل 
جالــب توجهــی در بــزاق زنانــی کــه در طــول یــک 
بیشــتر  بودنــد،  نشــده  بــاردار  نظــر  تحــت   ســال 

بود. برترین ها

تغذیه
 بهترین خوراکی ها 

برای مبارزه با آرتروز
ــر  ــا ب ــا و درمان ه ــر داروه ــال حاض ــبختانه در ح خوش
روی بیمــاری آرتــروز خــوب پاســخ داده و کنتــرل کــردن 
آن نیــز کار دشــواری نیســت؛ امــا جالــب اســت بدانیــد 
تغییــر در شــیوه زندگــی و نــوع رژیــم غذایــی در بهبــود و 

کنتــرل ایــن بیمــاری نقــش بســزایی دارد.
در ایــن گــزارش چنــد نکتــه غذایــی را بــه بیمــاران 
ــزد  ــم آن گوش ــش عائ ــتئوآرتریت و کاه ــه اس ــا ب  مبت

کرده ایم.
 ماهی

ماهــی و روغــن ماهــی حــاوی اســیدهای چــرب امــگا 
3 هســتند کــه بــه شــدت بــا التهابــات مبــارزه می کنــد. 
ماهــی   ،3 امــگا  جــذب  بــرای  ماهی هــا  بهتریــن 
خال خالــی اطلــس، قــزل آالی دریاچــه، شــاه ماهی، 
ــن  ــه ای ــرا ک ــت؛ چ ــور اس ــن آلباک ــی ت ــاردین و ماه س

ــد. ــی دارن ــوه کم ــا جی ــته از ماهی ه دس
 البتــه امــگا 3 را بــا اســتفاده از مکمــل هــم می توانیــد 

بــه بدنتــان برســانید.
 میوه و سبزیجات ارگانیک

ــر  ــان را در براب ــوه و ســبزیجات، زانوهایت ــا خــوردن می ب
ــد.  ــاوم کنی ــن بیمــاری شــایع مق ای

داشــتن یــک رژیــم غذایــی غنــی از ویتامیــن و فیبــر بــه 
کاهــش عائــم آرتــروز بســیار کمــک می کنــد. 

آزاد«  »رادیکال هــای  شــکل گیری  باعــث  التهابــات 
ــان  ــای آسیب رس ــع مولکول ه ــا در واق ــوند؛ آن ه می ش
ــاد  ــدن ایج ــموم ب ــا س ــل ب ــتند و در تقاب ــدن هس ــه ب ب
زانویــی،  مفاصــل  بــه  رســاندن  آســیب  می شــوند. 
 از دیگــر مضــرات ایــن رادیکال هــای آزاد محســوب 

می شوند.
آزاد  رادیکال هــای  ایــن  مقابــل  در  آنتی اکســیدان ها   
می ایســتد و رونــد پیشــرفت آرتــروز را کاهــش می دهــد.

زیــاد  ســی  ویتامیــن  دارای  ســبزیجات  و  میوه هــا 
و آنتی اکســیدان فــراوان ماننــد مرکبــات، تمشــک، 
بروکلــی، کلــم  دلمــه ای، کلــم  فلفــل  توت فرنگــی، 
پیــاز زردآلــو،   پیــچ، ســیب زمینی شــیرین، کاهــو، 

ــروز بســیار  ــرای آرت گوجه فرنگــی، زغال اختــه و ســیب ب
مفیــد هســتند.
 چای سبز

نوشــیدن یــک فنجــان چــای ســبز و چــای زنجبیــل بــه 
ــروز را کاهــش می دهــد.  شــدت درد ناشــی از آرت

ــاییدگی  ــان داده س ــا نش ــروی موش ه ــه ب ــک مطالع ی
ــد. ــود می یاب ــبز بهب ــای س ــرف چ ــا مص ــتخوان ها ب اس

 کره بادام زمینی
اگــر درد آرتــروز امانتــان را بریــده، خــوردن یک ســاندویچ 

کــره بادام زمینــی بــه شــدت دردتــان را آرام می کنــد. 
ــن B3 )نیاســین(  ــی سرشــار از ویتامی ــادام زمین ــره ب ک
بهبــود  و  التهابــات  کاهــش  بــرای  کــه  اســت 
ــری بســیار مناســب شــناخته شــده اســت.  انعطاف پذی
ــت  ــامت پوس ــه س ــی ب ــره بادام زمین ــر آن ک ــاوه ب ع
حفــظ عملکــرد سیســتم عصبــی، افزایــش حافظــه 
ــیار  ــذا بس ــم غ ــه هض ــک ب ــترول و کم ــش کلس کاه

تبیــان اســت.  کمک کننــده 

زیبایی
بهترین غذاها برای سالمت پوست  

مو و ناخن 
 همــه مــا بــه دنبــال داشــتن پوســت ســالم 
و شــاداب، مــو و ناخــن ســالم هســتیم تــا عــاوه 
ــتی  ــکات پوس ــا و مش ــی از بیماری ه ــر زیبای ب
هــم جلوگیــری کنیــم. حتــی گاهــی راضــی 
ســامت  و  زیباســازی  بــرای  تــا   می شــویم 
و تقویــت پوســت، مــو و ناخــن خــود هزینه هــای 

ــادی را بکنیم. زی
بــرای کمــک بــه حفــظ ســامت عمومــی، تقویــت 
مــو و پوســت و کمــک بــه تقویــت سیســتم 
ــاوی  ــی ح ــع غذای ــرف مناب ــدن از مص ــی ب ایمن
ــل نشــوید. ــروه B غاف ــای گ ــک و ویتامین ه زین

ــو  ــون مژدهــی آذر، متخصــص پوســت و م  همای
ــی از  ــوان یک ــه عن ــه روی ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
مهم تریــن مــواد معدنــی در ســامت پوســت 
فــرم گرفتــن و اســتحکام ناخن هــا و تقویــت 
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــا می کن ــش ایف ــو نق ــاختار م س
کمبــود روی در اثــر دریافــت ناکافــی، اختــال در 
جــذب، افزایــش دفــع یــا افزایــش نیــاز بــه روی 

ــد. ــود می آی ــه وج ــت ب ــودن دریاف ــی نب و کاف
ــرس از  ــی، ت ــا بی خواب ــی ی ــزود: بدخواب وی اف
نــور، اختــاالت عصبــی، اختــال در رشــد، نــازک 
 شــدن مــوی ســر، کم پشــتی و ریــزش مــو

نشــانه های  از  زخم هــا  ترمیــم کنــد  و  بهبــود 
کمبــود روی بــه شــمار می رونــد.

غذاهــای  مــرغ،  قرمــز،  جگــر، گوشــت  وی 
ــواع  ــرغ، ان ــی، تخم م ــای لبن ــی، فرآورده ه دریای
ــبزیجات ــادام و...( س ــردو، ب ــدق، گ ــا )فن  مغز ه

میوه هــا، غــات و حبوبــات را از جملــه منابــع 
ــوان کــرد کــه مصــرف  ــی حــاوی زینــک عن غذای

ــد اســت. ــراد مفی ــرای اف ــا ب آن ه
ایــن متخصــص پوســت و مــو ویتامین هــای 
از مهم تریــن ویتامین هــای  B را یکــی  گــروه 
مؤثــر در ســامت پوســت، مــو و ناخــن دانســت 
در ســامت   B ویتامین هــای گــروه  و گفــت: 
سیســتم عصبــی و روانــی، جلوگیــری از اختاالت 

ــد. ــزایی دارن ــر بس ــردگی تأثی ــواس و افس ح
ــن ویتامین هــا  ــود ای مژدهــی آذر ادامــه داد: کمب
قبیــل  از  مشــکاتی  بــروز  باعــث  انســان  در 
ــی، عقب ماندگــی  نارســایی قلبــی، ضعــف عضان
اضطــراب  لب هــا،  در  تــرک  و  پوســته   رشــد، 
 بی خوابــی، اختــال در عملکــرد سیســتم ایمنــی

اختــاالت عصبــی و روانــی، طاســی، نرمــی 
می شــود. مــو  ریــزش  و  ناخــن 

ایــران  پوســت  متخصصیــن  انجمــن  عضــو 
ــل  ــروه B را عام ــای گ ــرف روی و ویتامین ه مص
مهمــی در تقویــت و جلوگیــری از ریــزش مــو 
ســامت  ناخن هــا،  ســفتی  و  گرفتــن  فــرم 
ــک  ــد، کم ــنین رش ــد در س ــش ق ــت، افزای پوس
ــی  ــتم ایمن ــت سیس ــا، تقوی ــم زخم ه ــه ترمی ب
ــل                                        ــد مث ــتگاه تولی ــامت دس ــر در س ــدن و موث ب

ســامت نیــوز دانســت. 

خانواده
 دیرخوابیدن کودکتان را 

جدی بگیرید 
ــه  ــث ب ــودکان باع ــرای ک ــم ب ــواب منظ داشــتن خ
وجــود آمــدن احســاس امنیــت، آرامــش و کاهــش 

ــود.  ــا می ش ــترس در آن ه ــزان اس می
بــا  همــراه  می بینیــم کــه کــودکان  متاســفانه 
والدیــن بــه شــب زنده داری می پردازنــد؛ یعنــی 
ــد  ــدار می مانن ــادر بی ــدر و م ــه پ ــی ک ــر زمان ــا ه  ت
کــودک نیــز بیــدار اســت و ایــن مســئله مهــم 
ــی  ــت.این در حال ــده اس ــی ش ــادی تلق ــی ع اتفاق
ــر  ــن در ه ــت معی ــر وق ــدن س ــه خوابی ــت ک اس
شــرایطی بــرای کــودکان امــری الزم و ضــروری بــه 
نظــر می رســد؛ زیــرا بخــش عمــده رشــد جســمی 
صــورت  خــواب  هنــگام  در  کــودک  مغــزی  و 

. می گیــرد 
 دالیل دیر خوابیدن کودکان 

دیــر  خانــواده؛  در  نادرســت  الگــوی خــواب   -
خوابیــدن و دیــر بیــدار شــدن باعــث حــذف شــدن 
می شــود.  کــودکان  غذایــی  وعــده  مهم تریــن 
کودکانــی کــه دیــر از خــواب بیــدار می شــوند، دیگــر 
ــت  ــد داش ــه نخواهن ــوردن صبحان ــه خ ــی ب  تمایل
ــی در  ــدن اختاالت ــود آم ــه وج ــث ب ــن باع و همی

بــدن آن هــا می شــود.
- مهمانی هــای شــبانه و برنامه ریــزی نادرســت 

ــواده  در خان
- ترس از تنها خوابیدن در کودکان 

- ناآرام بودن محیط خانه و اتاق خواب کودک
 الگوی خواب کودکان 

ســن  تناســب  بــه  کــودکان  خــواب  الگــوی 
ــک  ــودکان ی ــواب ک ــوی خ ــت؛  الگ ــاوت اس متف
بــوده  روز  در  ســاعت   ۱۵ تــا   ۱۴ بیــن  ســاله 
روز  طــول  در  ســاعت  دو  اســت  ممکــن   کــه 

و بقیه را در شب سپری کنند. 
بــا افزایــش ســن مقــدار خــواب کاهــش می یابــد. 
ــا ۱۱  ــا ۱۰ ی ــاله تقریب ــج س ــودکان پن ــواب در ک خ
ســاعت در روز اســت کــه بــه تدریــج میــزان خــواب 

ــد.  ــاعت در روز می رس ــا ۱۰ س ــه ۹ ت ب
برخــی کــودکان زیادتــر و برخــی دیگــر کمتــر 
می خوابنــد و بــا توجــه بــه شــیوه زندگــی ســاعتی 
ــر اســت. ــد، متغی ــه خــواب می رون ــودکان ب ــه ک ک

 اهمیت خواب کودکان
ــه مناســب باعــث  خــواب کافــی و به موقــع و تغذی
دفــع مــواد زائــد ســمی از بــدن و جلوگیــری 
کــودکان  در  اســتخوان  پوکــی  و  چاقــی   از 

می شود.
دیــر خوابیــدن و دیــر بلنــد شــدن از خــواب باعــث 
باعــث  و  بــدن شــده  در  مــواد ســمی  تجمــع 
دچــار  مغــزی  و  جســمی  آمادگــی  می شــود 

آنایــن کــودک  شــود.  مشــکل 
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شــایع  بیماری هــای  از  یکــی   کم خونــی، 
جامعــه  زنــان  همیشــگی  همــراه   و 
ــا  ــن ی ــر آه ــت فق ــد عل ــت. ۵۰ درص ماس
ــی تشــکیل  ــواد غذای ــود م ــی را کمب کم خون

می دهــد. 
ــا توجــه بــه نگرانــی بیشــتر افــراد در مــاه  ب
مبــارک رمضــان از روزه داری و کم خونــی 
ــاس  ــید امیرعب ــر س ــا دکت ــی را ب گفت وگوی
ــرطان  ــون و س ــص خ ــوق تخص ــی، ف نکوی
بزرگســاالن و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اصفهــان، انجــام دادیــم کــه 

ــد. ــه می خوانی ــروح آن را در ادام مش
 بافت خون چیست و از چه 
عناصری تشکیل شده است؟ 

بافــت خــون از ســه عنصــر گلبول هــای 
ســفید، قرمــز و پاکــت تشــکیل شــده 

اســت. 
گلبــول ســفید، وظیفــه دفــاع از بــدن را 
ــه  ــاری زا ب ــی و بیم ــل عفون ــل عوام در مقاب

ــد.  ــده دارن عه
گلبول هــای قرمــز در حیطــه اکسیژن رســانی 
ــاد  ــه انعق ــا وظیف ــد و پاکت ه ــل می کنن عم
ــی   ــی و پارگ ــای ضرب دیدگ ــون در محل ه خ

بافت هــای بــدن را بــه عهــده دارنــد.
 چگونگی مبتال شدن به آنمی را 

توضیح دهید. 
ایــن قســمت های  از  کمبــود در هریــک 
بــروز  بــه  منجــر  خــون  تشــکیل دهنده 

می شــود.  مربوطــه  عائــم 
ــرد را دچــار  ــود در گلبول هــای ســفید ف کمب
بیماری هــای عفونــی یــا غیرعفونــی می کنــد، 
ــزی و  ــه خونری ــر ب ــا منج ــود پاکت ه کمب
ــدی  ــز در ح ــای قرم ــداد گلبول ه ــود تع کمب
اکسیژن رســانی  در  نقــص  باعــث  کــه 
بــه بافت هــا شــود، منجــر بــه آنمــی و 

می شــود.  کم خونــی 
ایــن عــدد بــرای نــژاد سفیدپوســت در 
ــف  ــان تعری ــدد ۱۴ و ۱2.۵ در زن ــردان ع م
ایــن  سیاه پوســت  افــراد  در  و  شــده 
ترتیــب کاهــش                       بــه   ۱۱ و   ۱2 بــه  عــدد 

. بــد می یا

 آیا بیماری کم خونی زمینه ای 
است و ارتباطی با دیگر بیماری ها 

دارد؟ 
هموگلوبیــن  نشــانه کاهــش  کم خونــی، 
بافت هاســت کــه  بــه  اکسیژن رســانی  و 
تغذیــه ای  آن، کمبود هــای  عمــده  علــت 

ــت.   اس
دخالــت  زمینــه ای  بیمــاری  این بــاره  در 
نــدارد و اگــر بیمــاری زمینــه ای هــم وجــود 
ــت  ــون نیس ــه خ ــوط ب ــد، مرب ــته باش  داش
و کم خونی هایــی کــه در زمینــه بیماری هــای 
التهابــی و بیماری هــای  نقــص گلوبولوبیــن 
ارثــی  زمینــه  می افتــد،  اتفــاق  بــدن   در 

دارد.
 چه اتفاقی می افتد که فرد دچار 

کم خونی می شود؟ 
علــل  و  اتیولــوژی  عوامــل  بــه  بســته 
سبب ســازی کــه بــرای کم خونــی گفتــه 
شــد، بــه دلیــل عوامــل تغذیــه یــا کــم 
ــت  ــا از دس ــی ی ــص غذای ــدن ورودی نق ش
رفتــن خــون، کم خونــی ایجــاد می شــود 
این گونــه  فاکتــوری کــه  کــه مهم تریــن 
کم خونی هــا را بــه وجــود مــی آورد، فقــر 
ــید  ــن B۱2  و اس ــود ویتامی ــا کمب ــن ی آه

ــت. ــک اس فولی
 با توجه به ازدیاد قرص های آهن 

و مکمل ها، استفاده از قرص های 
مکمل کم خونی درست است؟ 

از مســائل   ناشــی  دربــاره کم خونی هــای 
ــر اســت و  ــود آهــن پررنگ ت ــه ای، کمب تغذی

ــد. ــا آن آشــنایی دارن مــردم بیشــتر ب
غذایــی  مکمل هــای  و  قرص هــا  دربــاره 
ــه دلیــل اینکــه بیشــترین علــت کم خونــی  ب
ناشــی از کمبــود غذایــی اســت و افــراد 
ــردن  ــرف ک ــه برط ــادر ب ــی ق ــواد غذای ــا م ب
نیازشــان نیســتند، ناگزیــر بایــد مکمل هــای 

ــد. ــرف کنن ــی مص غذای
 نشانه های کم خونی چیست؟ 

ظرفیــت  کاهــش  واقــع  در  کم خونــی 
ــن  ــه بافت هاســت؛ بنابرای اکسیژن رســانی ب
ــش  ــال کاه ــه دنب ــه ب ــانه هایی ک ــام نش تم
ــد  ــا رخ می ده ــه بافت ه ــانی ب اکسیژن رس

ــی، تنگــی  ــد ضعــف، خســتگی، بی حال مانن
نفــس در حیــن فعالیت هــای معمولــی 
رنگ پریدگــی و تغییــر شــکل ناخن هــا را 
ــر  ــی در نظ ــانه های کم خون ــوان از نش می ت

ــت. گرف
 آیا ورم پا، نشانه ای از کم خونی 

است؟ 
باعــث  مســتقیم  طــور  بــه  کم خونی هــا 
ــا نمی شــود، ولــی بیماری هایــی  ایجــاد ورم پ
ــه ای  ــه صــورت زمین ــدن ب ــه در ب هســتند ک
ــن  ــوند و ای ــی می ش ــاد کم خون ــث ایج باع
کم خونــی بــه همــراه نشــانه های دیگــر 
ــه  ــر ب ــت منج ــن اس ــا ممک ــن بیماری ه ای

ــود.  ورم ش
از  یکــی  تغذیــه ای،  مســائل  بــر  عــاوه 
در  به ویــژه  عوامــل کم خونــی  مهم تریــن 
ــات  ــال، ضایع ــاالی ۶۰ س ــن و ب ــراد مس اف
کلیــوی، دیابــت طوالنی مــدت اســت یــا 

اســت. بیماری هــای کبــدی 

 کم خونی باعث کبد چرب هم 
می شود؟ چه افرادی از روزه داری 

منع می شوند؟ 
ــدارد و  ــی ن ــا کم خون ــد چــرب ارتباطــی ب کب
همراهــی این هــا بــه صــورت اتفاقــی اســت 
ــد،  ــرب دارن ــد چ ــه کب ــرادی ک ــرای اف و ب

ــت. ــد اس روزه داری مفی
افــرادی کــه کم خونــی دارنــد، اگــر ناشــی از 
کمبــود فقــر آهــن در غــذا، اســید فولیــک و 
B۱2 باشــد، بــا  تحــت درمــان قــرار گرفتــن 
ــه  ــرادی ک ــی اف ــد؛ ول ــد روزه بگیرن می توانن

ــد نقــص  ــه ای خــون مانن بیماری هــای زمین
در ســاختار هموگلوبیــن یــا بیماری هــای 
ــی شــده اند،  ــد و دچــار کم خون بدخیــم دارن

نبایــد روزه بگیرنــد.
 آیا فعالیت های ورزشی برای 

افرادی که کم خونی دارند باعث 
تشدید کم خونی می شود؟ 

انجــام  بــا  رشــد  حــال  در  بچه هــای 
فعالیت هــای بدنــی شــدید دچــار کم خونــی 
دچــار  اســت  ممکــن  امــا  نمی شــوند؛ 
تشــدید عائــم شــوند؛ بــه دلیــل اینکــه 
بــه  بافت هــا  فیزیکــی  فعالیت هــای  در 
اکســیژن زیــاد نیــاز دارنــد و بایــد از ذخیــره 

شــوند. بهره منــد  بدنــی 
 در ماه مبارک رمضان افرادی که 

دچار کم خونی هستند، چه نوع مواد 
غذایی را مصرف کنند؟ 

ــراد  ــن اف ــدان درســت در بی ــه چن ــاوری ن ب
وجــود دارد کــه غذاهــای گوشــتی را مناســب 
مرغوب تریــن  حالــی کــه  در  نمی داننــد؛ 
آهــن کــه می توانــد جــذب شــود، آهــن 
ــن  ــن ای ــت. بنابرای ــت اس ــود در گوش موج
از  را  خودشــان  رمضــان  مــاه  در  افــراد 
مصــرف غذاهــای پروتئینــی محــروم نکننــد.

 آیا دیابت با کم خونی در ارتباط 
است؟ 

ربطــی  بیمــاری  ابتــدای  در  دیابــت 
دیابــت  در  ولــی  نــدارد؛  کم خونــی  بــه 
ــاالی ۱۴  ــه مــدت ب ــی ب کنترل نشــده  طوالن
تــا 2۰ ســال بــه دلیــل آســیب واردشــده بــه  
ــود. ــی می ش ــار کم خون ــرد دچ ــا، ف کلیه ه

 توصیه های بهداشتی و پزشکی 
شما برای مقابله با کم خونی 

چیست؟ 
مصــرف شــربت عســل بــه افــرادی کــه 
دچــار کم خونــی هســتند، هنــگام روزه داری 
ــه می شــود. همچنیــن مصــرف شــیر  توصی
همــراه بــا شــیره انگــور و بــادام پوســت کنده 
پیــش از وعــده ســحری بــرای مبتایــان بــه 
کم خونــی بســیار مفیــد اســت. اســتفاده از 
ــفناج  ــات، اس ــر، حبوب ــز، جگ ــت قرم گوش
و حبوبــات در درمــان فقــر آهــن موثــر 
بی خوابــی  بی حالــی،  و  ضعــف  اســت. 
ــکم  ــخ ش ــب، نف ــش قل ــی، تپ  رنگ پریدگ
و اختــاالت ماهیانــه از نشــانه های کم خونــی 
ــه  ــد ب ــی بای ــان کم خون ــن درم اســت. بنابرای
صــورت دائــم و بــا رژیــم غذایــی موثــر 

ــرد. ایمنــا ــام گی انج

فوق تخصص خون و سرطان بزرگساالن مطرح کرد: 

کم خونی، نشانه کاهش اکسیژن رسانی به بافت هاست    
روزه داران مبتال به کم خونی، پروتئین مصرف کنند

،،
کاهــش اکسیژن رســانی بــه بافت هــای 
ــرف  ــی و برط ــود غذای ــر کمب ــدن در اث ب
ــی از  ــان ها، یک ــدن انس ــاز ب ــدن نی نش
عمده تریــن علــل کم خونــی یــا فقــر 
ــه  ــاز ب ــه نی ــد ک ــمار می آی ــه ش ــن ب آه

ــی دارد ــم غذای ــت  و رژی مراقب



7 و گردشگریامروز پنجشنبه 25 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 453 روزنامه معارف  معارف
یازدهمین ضیافت افطار چهارمحال و 

بختیاری های مقیم تهران برگزار شد
هم اســتانی های  جمعیــت  کــه  سال هاســت 
ــه ای  ــز، برنام ــم مرک ــاری مقی ــال و بختی چهارمح
ــد  ــتانی هایی دارن ــوت از هم اس ــرای دع ــم ب منظ
ــی  ــت زندگ ــان در پایتخ ــه دور از زادگاهش ــه ب ک
می کننــد  تــا هــم آییــن اطعــام و افطــاری را 
زنــده نگــه دارنــد و هــم مجالــی بــرای تــازه شــدن 

ــد. ــم کنن ــمی فراه ــای غیررس دیدار ه
ــاری  جمعیــت هم اســتانی های چهارمحــال و بختی
مقیــم مرکــز، رمضــان امســال هــم از ایــن قاعــده 

مســتثنی نبــود. 
قمــر  مــاه صیــام، مســجد  یکشــنبه  غــروب 
نام آشــنای زیــادی  بنی هاشــم)ع(، چهره هــای 

ــد. ــود دی ــه خ ــتان ب ــن اس را از ای
 اگرچــه برخــی ســایق سیاســی متفــاوت دارنــد 
ــی های  ــدی و خط کش ــدون مرزبن ــا ب ــا در آنج ام
رایــج سیاســی، همــه حــول یــک نقطــه مشــترک 
ــای  ــهریان و هم والیتی ه ــدن همش ــق دی ــه عش ب
خــود دور هــم جمــع شــدند تــا ایــن نمــادی باشــد 
ــار هــم  ــت و انســجام آن هــا کــه در کن ــر محوری ب

بتواننــد گرهــی از مشــکات بگشــایند.
ــم  ــتانی های مقی ــت هم اس ــاری جمعی ــم افط رس
ــات  ــتر اتفاق ــته بس ــال گذش ــی ۱۱ س ــت ط پایتخ
مبارکــی بــوده تــا جایــی کــه پیشــنهاد و پیگیــری 
بــرای داشــتن مکانــی واحــد در تهــران از دل 
 مراســم افطــار ســال ۹۰ بیــرون آمــد و رنــگ 
ــا  ــت و از همان ج ــود گرف ــه خ ــی ب ــوی عملیات و ب
مدیــران هم اســتانی یکــدل و یکصــدا پیگیــر 
ــا موقعیــت و مســاحت مناســب  ــی ب قطعــه زمین
شــدند و امــروز شــاهد ســاخت مســجدی بــا 
۴۷۵۰ متــر زیربنــا در هفــت طبقــه در تهــران 

ــتیم. هس
همچنیــن ایــن دومیــن مراســم رســمی پــس از 
ــه  ــود ک ــتانی ها ب ــت هم اس ــوروزی جمعی ــدار ن دی
در مســجد قمــر بنی هاشــم)ع( کــه بــه نوعــی بــه 
مــردم شــریف اســتان چهارمحــال و بختیــاری در 

ــزار می شــود. ــق دارد، برگ ــران تعل ته
ــا  ــه ب ــجد ک ــات مس ــراف طبق ــی اط ــوار چین دی
بنرهــای منقــش بــه اسماء الحســنی پوشــیده 
شــده بــود، خودنمایــی می کــرد و حکایــت از 
فعــال بــودن پــروژه و تــاش بــرای پیشــرفت آن 

ــت. داش
طبقــه  در  اذان  صــدای  شــنیدن  بــا  روزه داران 
همکــف نمــاز جماعــت مغــرب و عشــا را بــه 
ــام  ــلی، ام ــین توس ــام حس ــت حجت االس امام
جمعــه شهرســتان پردیــس، اقامــه کردنــد و پــس 
از آن در طبقــه اول گــرد میزهایــی کــه بــه مــوازات 

ــد.  ــار کردن ــود، افط ــده ب ــده ش ــم چی ه
ــژه  ــود؛ به وی ــم ب ــی حاک ــوی و زیبای ــای معن فض
وقتــی بدانــی در خانــه خــودت هســتی و میهمــان 
و میزبــان یکــی اســت و ایــن اتفــاق پــس از 

ســال ها انتظــار محقــق می شــود.

گردشگری
سفر به بازارهای کرمان 

ــه  ــروع و ب ــدان ارگ ش ــازار از می ــته ب ــن راس ای
ــش  ــر بخ ــود. ه ــم می ش ــتاقیه خت ــدان مش می
از بــازار کرمــان در زمــان یکــی از فرمانروایــان 
ــی  ــل برخ ــه دلی ــده و ب ــاخته ش ــهر س ــن ش ای
ایــران منحصربه فــرد و دارای  ویژگی هایــش در 
ــن  ــازار طوالنی تری ــن ب ــت. ای ــی اس ــهرت جهان ش

راســته بــازار ایــران محســوب می شــود.
 بازار ارگ

اولیــن بخــش بــازار ارگ اســت کــه از میــدان ارگ 
شــروع می شــود و تــا چهــار ســوق گنجعلــی خــان 
ادامــه دارد. ایــن بــازار بــه دو بخــش فرعی تــر بــه 
نام هــای »بــازار نقارخانــه« و »بــازار ســراجی« 

ــود. ــیم می ش تقس
 چهار سوق گنجعلی خان

ــوق«  ــار س ــازار را »چه ــته ب ــع دو راس ــل تقاط مح
ــته  ــع دو راس ــورد تقاط ــل برخ ــه دلی ــد. ب می گوین
بــازار در محــل چهــار ســوق گنجعلی خــان در 
گذشــته، ایــن مــکان مهم تریــن و پرترافیک تریــن 
نقطــه شــهر محســوب می شــد. ایــن چهــار ســوق 
نمــای  اســت.  مجموعــه گنجعلی خــان  جــزء 
ــب  ــری جال ــا گچب ــوق ب ــار س ــن چه ــی ای  داخل
ــه ۴۰۰  ــا اینک ــن ب ــگ و روغ ــا رن ــی های ب و نقاش
ــی  ــوز زیبای ــذرد، هن ــا می گ ــیم آن ه ــال از ترس س
ــش از ورودی  ــا پی ــرده اســت. ت ــظ ک خــود را حف
غربــی،  تداخــل معمــاری  و  معمــاری جدیــد 
ــم  ــه ه ــد ب ــک بان ــورت ی ــه ص ــازار ب ــای ب گنبده
پیوســته بــوده و از مرتفع تریــن بناهــای شــهر 
ــده و از  ــوب می ش ــع محس ــجد جام ــس از مس پ
ــده   ــه شــمار می آم ــای شــهر ب ــن گنبده مرتفع تری

اســت.
 بازار گنجعلی خان

ــازار  ــازار حــد فاصــل بیــن چهــار ســوق و ب ایــن ب
اختیــاری اســت. ســبک معمــاری بســیار جالبــی 
ــاد گذاشــته و در بخــش  ــه ی ــوی ب را از عصــر صف
جنوبــی میــدان گنجعلی خــان قــرار گرفتــه  اســت. 
 در ســمت راســت ایــن بــازار، حمــام تاریخــی 
و زیبــای گنجعلی خــان و هجــده مغــازه قــرار 
ــی طراحــی  دارد و در ســمت چــپ آن طاق نماهای
ــد. ــی را نشــان می دهن ــه منظــره زیبای شــده اند ک

 بازار اختیاری
ــان  ــازار کرم ــن قســمت ب ــاری، چهارمی ــازار اختی ب
ــی گنجعلی خــان  ــازار جنوب ــای ب ــه از انته اســت ک
ــداد  ــل امت ــازار وکی ــا اول ب ــود و ت ــروع می ش ش

می یابــد. 
از عناصــر موجــود در ایــن بخــش از بــازار می تــوان 
ــه  ــن، س ــرای گلش ــیخیه، کاروانس ــه ش ــه مدرس ب
بازارچــه ســرداری و در انتهــای آن حمــام یــا 

ــرد. بیتوتــه ــاره ک ــل اش ــنتی وکی ــه س چایخان

ــران  ــی از س ــه یک ــد ک ــل می کنن ــه نق ــک قضی ی
روزه  رمضــان  مبــارک  مــاه  در  هارون الرشــید 
او گفــت: چــرا روزه  بــه  می خــورد و رفیقــش 
خــدا  می دانــم کــه  مــن  می خــوری؟ گفــت: 
 مــرا نمی آمــرزد. او قضیــه عجیبــی نقــل کــرد 
ــه  ــود. گفت ــته ب ــادات را کش ــر از س ــصت نف و ش
بگیــرم  روزه  لــذا  نمی آمــرزد؛  مــرا  بــود خــدا 
یــا نگیــرم فرقــی نــدارد. ایــن راوی می گویــد: 
ــه را  ــدم و قضی ــی بن جعفر)س( آم ــت موس خدم
ــدند؛  ــت ش ــی ناراح ــی بن جعفر خیل ــم. موس گفت
ــدا  ــش پی ــه برای ــی ک ــن حالت ــد ای ــد فرمودن بع
شــده، گناهــش بیشــتر از کشــتن آن شــصت نفــر 

ــت.  ــادات اس س
قــرآن می فرمایــد: گنــاه یــأس از رحمــت خداونــد 
ــْن َرْوحِ  ــوا ِم ــت: »َو ال َتْيأَُس ــر اس ــد کف ــر ح در س
ــِه ِإالَّ اْلَقــْوُم  ــِه ِإنَّــُه ال َيْيــأَُس ِمــْن َرْوحِ اللَّ اللَّ
ــوید،  ــدا نش ــت خ ــوس از رحم ــُروَن«؛ »مأی اْلكاِف
بــرای اینکــه اگــر کســی از رحمــت خــدا مأیــوس 

ــت.« ــر اس ــد کف ــر ح ــش در س ــود، گناه ش
ــرای همــه.  ــذا شــب قــدر، شــب امیــد اســت ب  ل
شــب توفیــق بــرای همــه اســت و شــما بایــد بــه 
ــادت  ــق عب ــد توفی ــه خداون ــید ک ــر باش ــن فک  ای
توجــه  توفیــق  و  تــرک معصیــت  و  بندگــی   و 
و توفیــق دعــا و مهم تــر از همــه توفیــق توبــه 
ــه  ــی باالســت و ب ــه خیل ــق توب ــد. توفی ــت کن عنای

ــرد  ــدا ک ــی پی ــر کس ــد. اگ ــی نمی دهن ــه کس هم
ــرای  ــم ب ــرده؛ ه ــدا ک ــی پی ــه دّر گرانبهای ــد ک بدان

ــران. ــرای دیگ ــم ب ــودش و ه خ
قضیــه حضــرت موســی)س( قضیــه خوبــی 
ــاران  ــاران و ب ــای ب ــرای دع ــد ب ــه بودن ــت. رفت اس
نیامــد. خطــاب شــد: ای موســی! یــک نفــر نمام و 
ســخن چین در میــان شماســت و نمی گــذارد دعــا 
مســتجاب شــود. او را بیــرون کنیــد تــا بــاران بیایــد 

و دعایتــان مســتجاب شــود. 

حضــرت موســی داد و فریــاد کردنــد: بیــرون بــرو 
ــول  ــداری ط ــد. مق ــاران بیای ــذاری ب ــو نمی گ و ت
کشــید و کســی هــم بیــرون نرفــت؛ امــا ناگهــان 

ــی!  ــاران خوب ــاران آمــد و چــه ب ب

ــرد  ــل ک ــدا وص ــا خ ــه را ب ــی رابط ــرت موس  حض
و فرمــود: خدایــا! کســی از میــان مــا بیــرون 
ــان  ــرای هم ــاران را ب ــن ب ــاب شــد ای ــت. خط نرف
نمــام و ســخن چین دادم؛ بــرای اینکــه جــدا 
ــدا شــد و  ــی برایــش پی ــه کــرد و یــک دگرگون توب
از گذشــته پشــیمان شــد و از ایــن بــه بعــد نمامــی 
ــرده  ــد ک ــن تعه ــا م ــد و ب ــخن چینی نمی کن  و س
ــان  ــرای هم ــاران را ب ــذا ب ــه؛ ل ــتغفرهللا گفت و اس

توبــه دادم.
ایــن تاریــخ اســت؛ امــا قــرآن و روایــات اهــل  بیت 
ــی  ــدر حال ــب ق ــر در ش ــد. اگ ــن را می گوین همی
ــه  ــید ک ــته باش ــه داش ــن را توج ــد و ای ــدا ش پی
ــه پیــدا شــد، حــال دعــا هــم  اگــر ایــن حــال توب
 پیــدا می شــود و خداونــد دعا هــا را مســتجاب 
می کنــد. اگــر ایــن حــال توبــه پیــدا شــود، 
شــخصی نمی شــود و خــدا بــاران رحمتــش را 
ــو و  ــت و عف ــس رحم ــه مجل ــد و ب ــازل می کن ن
ــال را  ــن ح ــر ای ــک نف ــو ی ــد؛ ول ــت می کن گذش
پیــدا کــرده باشــد؛ امــا نــور خــدا در مجلــس 
تابیــده و وقتــی نــور خــدا تابیــده، همــه مجلــس 

ــت.  ــه اس را گرفت
شــما در ایــن شــب ها خیلــی می توانیــد بــه 
خلــق خــدا خدمــت کنیــد؛ یعنــی عــاوه بــر اینکــه 
ــرت  ــا و آخ ــعادت دنی ــب س ــود موج ــه خ ــا توب ب
ــم  ــران ه ــرای دیگ می شــوید، موجــب ســعادت ب

می شــوید. موقــع افطــار و پیــش از وارد شــدن بــه 
جلســه بــه همیــن توفیــق توبــه فکــر کنیــد. تقاضــا 
دارم در وقتــی کــه در جلســه دعــا شــرکت کردیــد، 
در خودتــان برویــد و حــرف زدن و اختــاط کــردن و 
العیاذباللــه دروغ گفتــن و غیبــت و تعریــف کــردن 
نباشــد. بگــو مــن کســی هســتم کــه نعمــت خــدا 

را صــرف در مخالفــت خــدا کــردم.
شــخصی خدمــت امــام ســجاد)س( آمــد و 
ــم و  ــاه می کن ــن گن ــول هللا! م ــن رس ــا اب ــت: ی گف

نمی توانــم تــرک گنــاه کنــم. 
ــا او  ــرف زدن ب ــه ح ــد ک ــجاد)س( دیدن ــام س ام
ــد. امــام  ــذا تحریــف عاطفــه کردن ــدارد؛ ل ــده ن فای
ســجاد)س( فرمودنــد: گنــاه کــن؛ امــا وقتــی 
می خواهــی گنــاه کنــی، یــک جایــی بــرو کــه خــدا 

ــود.  ــا نمی ش ــت: آق ــد. گف ــو را نبین ت
ُدوُر« »َيْعَلُم خاِئَنَة اْلَْعُيِن َو ما ُتْخِفي الصُّ

خدا هر کجا باشد، می بیند. 
ــدا  ــت خ ــدا مخالف ــل خ ــد: در مقاب ــام فرمودن ام
ــن  ــن. ای ــتفاده نک ــدا اس ــت خ ــا از نعم ــن؛ ام ک

چشــم و زبــان شــما چقــدر ارزش دارد؟! یــک 
غربــی یــک کتابــی نوشــته بــه نــام »آییــن 
ــن  ــت و در ای ــی اس ــاب خوب ــت  یابی« و کت دوس
کتــاب یــک جملــه دارد و می گویــد: ای کســی کــه 
خیلــی درمانــده ای و ســرتاپا حاجــت و ســرتاپا بــا 
ــرم  ــو را می گی ــاری داری، مــن دو چشــم ت و گرفت
ــی  ــا می ده ــم؛ آی ــو می ده ــه ت ــا را ب ــام دنی و تم
یــا نــه؟ جوابــش منفــی اســت؛ مگــر اینکــه کســی 
ــد: ای  ــا می گوی ــن آق ــاره همی ــد. دوب ــه باش دیوان
ــده ای و خیلــی گرفتــاری  کســی کــه خیلــی درمان
دو تــا گوشــت را می گیــرم و تمــام دنیــا را بــه تــو 
می دهــم و تمــام پول هــای دنیــا از تــو باشــد، آیــا 
می دهــی یــا نــه؟ بــاز جــواب منفــی اســت. یکــی 
ــا دســتت را  ــد دو ت ــی رود و می گوی ــو م ــی جل یک
ــا  ــم ی ــو می ده ــه ت ــا را ب ــام دنی ــرم و تم می گی
ــو  ــه ت ــا را ب ــام دنی ــرم و تم ــت را می گی ــا پای دو ت
ــری  ــای ظاه ــا نعمت ه ــن آق ــال ای ــم. ح می ده
ــر از  ــی باالت ــای باطن ــرده و نعمت ه ــاب ک  را حس

این هاست.

ــن  ــزام اولی ــزد از اع ــتان ی ــارت اس ــج و زی ــس ح رئی
کاروان زائــران ایــن اســتان در مــاه مبــارک رمضــان بــه 

ــر داد. ــات خب ــات عالی عتب
ــتان  ــارت اس ــج و زی ــس ح ــریفی، رئی ــر ش علی اصغ
ــاری دو  ــان ج ــارک رمض ــاه مب ــرد: در م ــار ک ــزد، اظه ی

ــت. ــم داش ــات را خواهی ــات عالی ــرواز عتب پ
وی ادامــه داد: اولیــن پــرواز ۲۱ خردادمــاه انجــام 
ــام  ــاری انج ــاه ج ــز ۲۸ خردادم ــرواز دوم نی ــد و پ ش
 می شــود کــه ایــن پروازهــا بــا ظرفیــت ۱۲ کاروان 
و ۴۸۰ زائــر بــه اســتان اختصــاص یافتــه اســت. 
حــال  در  کاروان هــا  در  زائــران  ثبت نــام  هم اکنــون 

انجــام اســت.
شــریفی، رئیــس حــج و زیــارت اســتان یــزد، افــزود: 

هــر پــرواز عتبــات عالیــات اســتان بــا ظرفیــت ۶ 
ــهید  ــرودگاه ش ــه از ف ــت ک ــر اس ــر زائ کاروان و ۲۴۰ نف
صدوقــی یــزد بــه مقصــد فــرودگاه بغــداد صــورت 
ــرودگاه  ــت ۱۴ روزه ف ــس از اقام ــران پ ــرد و زائ می گی
نجــف اشــرف را بــه مقصــد یــزد تــرک خواهنــد                                            

ــرد. ک
ــران  ــت:  زائ ــزد گف ــتان ی ــارت اس ــج و زی ــس ح رئی
ــت  ــی اقام ــای معل ــدت ۱۰ روز در کرب ــه م ــی ب اعزام
دارنــد کــه در ایــن شــهر مقــدس می تواننــد روزه 
خــود را بــه جــا آورنــد و ســپس بــه مــدت ۴ روز 
ــه  ــد و ب ــت دارن ــرف اقام ــف اش ــدس نج ــهر مق در ش
ــد                        ــن خواهن ــامرا و کاظمی ــه س ــز ب ــوری نی ــورت عب ص

رفــت. فــارس

ــوم  ــته های »عل ــان در رش ــی اصفه ــوم قرآن ــکده عل دانش
ــه                 ــت روزان ــی« در دو نوب ــوم قرآن ــث« و »عل ــرآن و حدی ق

و شــبانه دانشــجو می پذیــرد.
روح هللا ناظمــی، کارشــناس آموزشــی دانشــکده علــوم قرآنی 
اصفهــان،  اظهــار کــرد: پذیــرش دانشــجو در دانشــکده علــوم 
ــر  ــن ســازمان ســنجش و ب ــق قوانی ــان مطاب ــی اصفه قرآن

اســاس تقویــم زمان بنــدی کنکــور سراســری اســت.
وی افــزود: ایــن دانشــکده اکنــون بــا شــروع زمــان انتخــاب 
ــا  ــده و ت ــاز ش ــاری آغ ــه ج ــه در هفت ــگاه ها ک ــته دانش رش
ــع  ــی در مقط ــوم قرآن ــته عل ــه دارد، در رش ــز ادام ــروز نی ام

ــرد. ــجو می پذی ــد، دانش ــی ارش کارشناس
کارشــناس آموزشــی دانشــکده علــوم قرآنــی اصفهــان بیــان 
ــکده در  ــن دانش ــز ای ــهریورماه نی ــوم ش ــه س ــرد: در ده ک

رشــته علــوم قــرآن و حدیــث در مقطــع کارشناســی اقــدام 
بــه پذیــرش دانشــجو خواهــد کــرد.

ناظمــی بــا بیــان اینکــه پذیــرش دانشــجو در ایــن دانشــگاه 
بــه صــورت روزانــه و شــبانه اســت، گفــت: کــد رشــته  
ــک  ــه تکفی ــد ب ــی ارش ــع کارشناس ــی در مقط ــوم قرآن عل
ــد از:  ــان عبارتن ــوان و آقای ــص بان ــبانه آن مخت ــه و ش روزان
روزانــه )۱۲۲۲۵ بــرادران، ۲۱۲ خواهــران( و شــبانه )۱۲۲۴۳ 

ــران(.  ــرادران، ۲۵۲ خواه ب
کارشــناس آموزشــی دانشــکده علــوم قرآنــی اصفهــان 
گفــت: در حــال حاضــر بیــش از ۴۰۰ دانشــجو در دو مقطــع 
کارشناســی و کارشناســی ارشــد در رشــته های علــوم قــرآن 
ــه  ــن دانشــکده مشــغول ب ــی در ای ــوم قرآن ــث و عل و حدی

ــل هســتند. بســیج تحصی

،،
ــه  ــه خیلــی باالســت و ب  توفیــق توب
همــه کســی نمی دهنــد. اگــر کســی 
پیــدا کــرد بدانــد کــه درّ گرانبهایــی 
بــرای خــودش و  پیــدا کــرده؛ هــم 

ــرای دیگــران هــم ب

 رئیس حج و زیارت استان یزد:

اولین کاروان زائران یزدی به عتبات عالیات اعزام شدند
 پذیرش دانشجو 

در دانشکده علوم قرآنی اصفهان

بازنشر بیانات اخالقی آیت هللا العظمی مظاهری درباره شب قدر )2(

توفیق توبه

آگهی احضار متهم
نظــر بــه اینکــه متهــم حبیــب مشــیری 
)حبیــب چامــه( فرزنــد قاســم بــه اتهــام 
ســرقت شــمش وبراده هــای برنجــی موضــوع 
ــا  ــان ب ــی    اصفه ــیرآالت صنعت ــکایت ش ش
ــکان  ــول الم ــت مجه ــن عبودی ــت حس مدیری
ــاده  ــرای م ــذا در اج ــت  ل ــده اس ــام گردی اع
کیفــری  دادرســی  آئیــن  قانــون   ۳۴۴
ــای  ــی از روزنامه ه ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
بــه  بدینوســیله  وآگهــی  درج  کثیراالنتشــار 
نامبــرده  ابــاغ میگــردد ظــرف یــک مــاه 
ازتاریــخ ایــن آگهــی جهــت رســیدگی بــه اتهــام 
خــود درشــعبه ســوم دادیــاری دادســرای 
ــود  ــرواز خ ــان حاض ــاب فاورج ــی  انق عموم
دفــاع نمایــد و در صــورت عــدم حضــور یاعــدم 
ــل  ــه وعــدم معرفــی وکی ارســال الیحــه دفاعی
قانونــی  ابــاغ  بمنزلــه  آگهــی  ایــن  خــود 
محســوب  و مبــادرت بــه اتخــاذ تصمیــم 
دادســرای  ســوم  شددادیارشــعبه  خواهــد 

عمومــی  انقــاب فاورجــان

سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور 
 ۹۲۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۰۱۲۴/۱  : پرونــده  شــماره 
ــماره  ــعبه : ۹۲۰۰۲۲۰/۱ ش ــی ش ــماره بایگان ش
 ۱۳۹۶۰۳۸۰۲۰۰۳۰۰۰۰۵۸  : اباغیــه  آگهــی 

 ۹۶/۳/۱۰  : صــدور  تاریــخ 
بدینوســیله بــه آقــای افشــار ترکــی باغبادرانــی 
فرزنــد نظــر علــی بــه شــماره شناســنامه ۱۷۲۰ 
ــان  ــان خیاب ــاکن اصفه ــان س ــادره از اصفه ص
ــاغ  ــنیک اب ــی پانوس ــی نمایندگ ــم نظام حکی
مــی شــود کــه بانــک پارســیان شــعبه حکیــم 
ــماره  ــی ش ــرار داد بانک ــتناد ق ــه اس ــی ب نظام
 ۸۸/۲/۹ مــورخ   ۲۰۲۳/۳۰۰/۱۶۵۲۱۵۲۸/۷
ریــال   ۲/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلــغ  وصــول  جهــت 
بابــت اصــل و مبلــغ ۳۷۱/۸۳۵/۶۱۶ ریــال 
ســود و مبلــغ ۳/۶۵۳/۳۲۲/۲۷۲ ریــال تــا 
تاریــخ ۱۳۹۲/۲/۱۰ و از آن بــه بعــد روزانــه مبلغ 
۲/۸۴۹/۷۰۵ ریــال خســارت تاخیــر روزانــه تــا 
ــه انضمــام حــق  روز تســویه کامــل بدهــی و ب
الوکالــه وکیــل طبــق مقــررات علیــه شــما 
ــه  ــی ب ــده اجرای ــوده و پرون ــه صــادر نم اجرائی
تشــکیل  اداره  ایــن  در   ۹۲۰۰۲۲۰  /۱ کاســه 
شــده و طبــق گــزارش مــورخ ۹۲/۲/۲۹ مامــور 
ــن  ــه شــرح مت ــت شــما ب پســت محــل اقام
ــای  ــه تقاض ــا ب ــذا بن ــده ل ــناخته نش ــند ش س
ــرا  ــه اج ــن نام ــاده ۱۸ آئی ــق م ــتانکار طب بس
ــه  ــه در روزنام ــک مرتب ــط ی ــه فق ــاد اجرائی مف
ــی شــود و چنانچــه  ــی م ــای وطــن آگه کیمی
ــه  ــی ک ــن آگه ــخ ای ظــرف مــدت ده روزاز تاری
ــه  ــبت ب ــردد نس ــی گ ــوب م ــاغ محس روز اب
پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننمایــد عملیــات 

ــت .  ــد یاف ــان خواه ــی جری اجرائ
م الف ۸۶۴۳ 

رئیــس اداره اجــرای  اســناد رســمی اصفهــان 
ی سد ا

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 
13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

قانــون  موضــوع  هیــأت  صــادره  آراء  برابــر 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 

رســمی  ســند  فاقــد  ســاختمانهای 
مرکــزی  منطقــه  ثبتــی  واحــد  مســتقردر 
بامعــارض  و  مالکانــه  تصرفــات  اصفهــان 
لــذا    . اســت  گردیــده  محــرز  متقاضیــان 
مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا 
ــوم در۲   ــه منظــور اطــاع عم ــر ب ــه شــرح زی ب
ــی میشــود ۰ در  ــه ۱۵ روز آکه ــه فاصل ــت ب نوب
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش صورتیک
مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند . 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت ۲ مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت 
اســناد و امــاک محــل  تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض . دادخواســت خــود را بــه مرجــع 

ــد . ــم نماین ــی تقدی قضائ
۱-برابــر رای شــماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۰۲۲۵ 
مــورخ ۹۶/۲/۳۰ آقــای عبــاس کیخســروی 
ــی  ــد مل ــنامه ۱۵۱۷ ک ــماره شناس ــه ش ــور ب پ
فرزنــد  اصفهــان  از  صــادره   ۱۲۸۴۶۲۷۸۹۶
فضــل الــه بــر ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بــه اســتثناء ربیعــه اعیانــی بــه مســاحت ۶/۸۵ 
ــماره ۱۶۸-  ــاک ش ــروزی از پ ــع مف ــر مرب مت
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش ۲ ثب ــی واق اصل
ــوض  ــرار داد مع ــق ق ــهرداری طب ــرف ش از ط

ــت .  ــده اس ــذار گردی واگ
انقضــای مــدت  بدیهــی اســت در صــورت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ــد . ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی س
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۶/۳/۲۵ 
 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۶/۴/۱۰

م الف ۷۶۶۰
امیر حسین صفائی 

رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک مرکــزی 
ن  صفها ا

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــا مهــدی رســول نیــا بــه شناســنامه شــماره 
۴۱۱ بــه شــرح دادخواســت کاســه ۲۸۹/۹۶ از 
ــت  ــی حصــر وراث ــن شــورا درخواســت گواه ای
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
محمــد رســول نیــا بــه شــماره شناســنامه 
۴۳۶ در تاریــخ ۹۶/۱/۹ اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه ۱ – شمســی قانــع 
فرزنــد علــی اکبــر بــه ش ش ۷۳۵ همســر ، ۲ 
– مهــدی رســول نیــا فرزنــد محمــد بــه ش ش 
۴۱۱ ، ۳ – وحیــد رســول نیــا فرزنــد محمــد بــه 
ش ش ۲۸۵ ، ۴ – حســین رســول نیــا فرزنــد 
محمــد بــه ش ش ۱۶ ، ۵ – ســعید رســول نیــا 

ــر  ــه ش ش ۷۳۵ ، ۶ – امی ــد ب ــد محم فرزن
حســین رســول نیــا فرزنــد محمــد بــه ش ش 

ــدان متوفــی و الغیــر  ۲۹۳ فرزن
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبت و یــک مرتبه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
ــزد او  ــه ن ــی / متوفی ــه از متوف ــا وصیتنام و ی
ــاه  ــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک م باشــد از تاری
 بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهد 

شد . 
ــاف  قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اخت

ــور  ــه حســین پ کاشــان – فاطم

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: نــادر معیــری 
جــزی عــرب    نشــانی محــل اقامــت: مجهــول 
ــر  ــه: نام:اکب ــوم ل ــخصات محک ــکان مش الم
ــت:  ــل اقام ــانی مح ــی  نش ــان خوزان نعلبندی
اصفهــان – شــاهپور جدیــد خ امیــر کبیرمقابــل 
بانــک قــرض الحســنه جنــب تعمیــر ایــران کار  

محکوم به:
به موجــب رای شــماره ۹۵۰۹۹۷۶۷۹۳۸۰۲۳۵۱ 
حــل  شــورای    ۸ حــوزه   ۹۵/۱۲/۹ تاریــخ 
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:

پرداخــت مبلــغ ۳۰۲۳۶۴۰۰ ریــال بابــت اصــل 
ــت  ــال باب ــزار ری ــغ ۱۷۱۵۹۱۰ ه ــته و مبل خواس
ــه  ــال هزین ــغ ۱۲۰۰۰۰ ری ــه دادرســی و مبل هزین
نشــر آگهــی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
تقدیــم دادخواســت بتاریــخ ۹۵/۱۰/۱۳ لغایــت 
ــه و  ــوم ل ــق محک ــم در ح ــرای حک ــان اج زم

نیــم عشــر حــق االجــرا 
ــون اجــرای احــکام: همیــن کــه  مــاده ۳۴ 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 مالــی ن
مجتمــع  هشــتم  شــعبه  الــف  م   /۸۲۳۶.
ــتان  ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ــماره دو ش ش

اصفهــان

آگهی مزایده اموال منقول
اجــرای احــکام دادگســتری  فاورجــان در 
نظــر دارد در پرونــده شــماره ۵۴۲و۹۶-۳۶۴ 

ــوع  موض
حســین موســوی ف عبــاس و لــه ۱-علــی 

مویــد زفــره ۲- حســین حســینی  در
تاریخ۱۳۹۶/۴/۱۰بــه منظــور فــروش تعــداد 
دو راس اســب قهــوه ای نریــان و مادیــان 

خاکســتری 
از ساعت ۱۰الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در 

در محــل شــورا فاورجــان دفتــر اجــرای احــکام 
موضــوع  نماید.امــوال  برگــزار   )  ۸ )اطــاق 

ــناس ــر کارش ــر نظ ــده براب مزای
رســمی دادگســتری بــه مبلغ۸۰۰۰۰۰۰۰ریــال 
خریــد  داوطلبیــن  اســت  شــده  ارزیابــی 
میتواننــد پنــج روز قبــل از مزایــده بــا حضــور در 
محــل اجــرای احــکام از موقعیــت امــوال مطلع 
ــروع و  ــده ش ــی ش ــت ارزیاب ــده از قیم و مرای
ــت را  ــن قیم ــه باالتری ــت ک ــی اس ــده کس برن
هزینه هــای  ضمنــا کلیــه  نمایــد  پیشــنهاد 
مزایــده بــر عهــده برنــده خواهــد بــود و کســانی 
میتواننــد در جلســه مزایــده شــرکت نماینــد کــه 
حداقــل ده درصــد قیمــت ارزیابــی شــده را بــه 

ــراه داشــته باشــند هم
دهقــان مدیــر اجــرای احــکام دادگســتری 

فاورجــان

رونوشت آگهی حصروراثت
شناســنامه  دارای  کاظمــی  پروانــه  خانــم 
شــماره ۵۲۰ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
۲۵۶/۹۶  از ایــن شــورا در خواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان ابراهیــم کاظمــی اســفه  بشناســنامه 
۴۴۰ در تاریــخ ۸۴/۱۲/۱۵  اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه دو پــس چهــار 

دختــر  
 ۱- ابوالفضــل کاظمــی اســفه ش ش ۸ فرزنــد 
ــفه ش ش  ــی اس ــوش  کاظم ــی ۲-داری متوف
۱۶۲۷ فرزنــد متوفــی  ۳- روح انگیــز کاظمــی 
اســفه ش ش ۱۵۰۳ فرزنــد متوفــی  ۴- مهــر 
انگیــز کاظمــی اســفه ش ش ۱۰۱۷ فرزنــد 
متوفــی  ۵-پروانــه کاظمــی اســفه ش ش ۵۲۰ 
ــد متوفــی  ۶-فرنگیــس  کاظمــی اســفه  فرزن
ــک  ــر این ــی    و الغی ــد متوف ش ش ۶۰۹ فرزن
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــوررا در یــک نوبــت پــی در پــی ماهــی 
ــی  ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب 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

صــادر خواهــد شــد. 
شماره : ۸۷۹۷/م الف

 رئیــس شــعبه۵۴ شــورای حــل اختــاف 
ســه شــماره  اصفهان،مجتمــع 

رونوشت آگهی حصروراثت
دارای  خســرویان   الــه  احســان  آقــای  
شناســنامه شــماره ۱۲۷۰۰۵۳۹۰۶ بــه شــرح 
دادخواســت بــه کاســه ۲۵۹/۹۶ش/۵۴  از 
ایــن شــورا در خواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــی   بشناســنامه ۵۲۵ در  ــری قمبوان ــا نصی لی

تاریــخ ۸۶/۷/۵  اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
ــر و  ــک دخت ــر  و ی ــه ۲ پس ــت ب ــر اس منحص

ــدر   ــک پ ــادر و ی ــک م ــر و ی ــک همس ی
ش  ش  خســرویان  الــه  احســان    ۱  
۶-۱۲۷۰۰۵۳۹ فرزنــد۲- حجــت اله خســرویان 
ش ش ۵۸۶ فرزند ۳- نگارخســرویان ش ش 
احمدخســرویان  فرزنــد۴-   ۱۲۷-۵۱۱۵۲۰-۹
ــری ش  ــر نصی ــر ۵- جواه ش ش ۵۱۳همس
ــری  ش  ــادر- ۶- غامرضــا  نصی ش ۱۷۵۰ م
ش ۱۷۲۴/۸۳۴ پــدر و الغیــر اینــک بــا انجــام 
ــوررا در  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
ــه  ــک مرتب ــی ی ــی ماه ــی در پ ــت پ ــک نوب ی
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

شد. 
شماره : ۸۷۹۶/م الف

 رئیــس شــعبه۵۴ شــورای حــل اختــاف 
ســه شــماره  اصفهان،مجتمــع 

رونوشت آگهی حصروراثت
دســتجردی   علیــان  ســبز  بهــروز  آقــای 
دارای شناســنامه شــماره ۳۳۷۶ بــه شــرح 
دادخواســت بــه کاســه ۲۷۲/۹۶ش/۵۴  از 
ایــن شــورا در خواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
اکبــر ســبز علیان دســتجردی بشناســنامه ۷ در 
تاریــخ ۹۵/۱۰/۷  اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 

ــر   ــک همس ــر و ی ــه ۵ پس ــت ب ــر اس منحص
ش  ش  دســتجردی  ســبز  مجیــد   -۱  
۱۳۹۵ فرزنــد ۲- حمیــد ســبز دســتجردی 
ســبز  ســعید   -۳ فرزنــد   ۲۳۲۱۳ ش  ش 
دســتجردی ش ش ۱۴۵۲ فرزنــد ۴- امیــر 
ســبز دســتجردی ش ش ۳۵۹ فرزنــد ۵- 
ــد  ــتجردی ش ش ۳۳۷۶ فرزن ــبز دس بهروزس
مهــری شــیخ دســتجردی ش ش ۶۸   -۶
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــر این ــر  الغی همس
یــک  در  مزبــوررا  درخواســت  مقدماتــی 
ــه آگهــی  ــی ماهــی یــک مرتب ــی در پ ــت پ نوب
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

 شد. 
شماره : ۸۷۹۵/م الف

 رئیــس شــعبه۵۴ شــورای حــل اختــاف 
ســه شــماره  اصفهان،مجتمــع 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای علیرضــا رمضانــی پــور   دارای شناســنامه 
ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره ۷۰ ب
۲۷۱/۹۶ش/۵۴  از ایــن شــورا در خواســت 

گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
رســتم  صغــرا  فاطمــه  شــادروان  داده کــه 
دســتجردی  بشناســنامه ۱۳۴۸۶ در تاریــخ 
بــدرود  خــود  دائمــی  اقامتــگاه    ۹۵/۱۰/۱۸
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 

ــر   ــر و ۲ دخت ــه ۴ پس ــت ب ــر اس منحص
ش  ش  پــور  رمضانــی  مرتضــی   -۱  
ــی  ــی رمضان ــد ۲- مصطف ۱۲۸۸۶۸۷۱۷۶ فرزن
علیرضــا   -۳ فرزنــد   ۱۷۷۸۲ ش  ش  پــور 
رمضانــی پــور ش ش ۷۰ فرزنــد ۴- غامرضــا 
ــت  ــد ۵- عف ــور ش ش ۴۶۷ فرزن ــی پ رمضان
رمضانــی پــور ش ش ۹ فرزنــد ۶- عــزت 
رمضانــی پــور ش ش ۴۹ فرزنــد الغیــر اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــوررا در یــک نوبــت پــی در پــی ماهــی یــک 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضی 
ــزد او باشــد از  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد ی
تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک 
مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

ــد.  ــد ش خواه
شماره : ۸۷۹۴/م الف

 رئیــس شــعبه۵۴ شــورای حــل اختــاف 
ســه شــماره  اصفهان،مجتمــع 

رونوشت آگهی حصروراثت
ــنامه  ــیروانیان    دارای شناس ــال ش ــای ج آق
شــماره ۵۰۹۳۷ بــه شــرح دادخواســت بــه 
در  شــورا  ایــن  از  ۲۷۷/۹۶ح۵۴   کاســه 
و  نمــوده  وراثــت  حصــر  خواســت گواهــی 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عــزت چــرم 
  ۹۵/۱۲/۱ تاریــخ  در   ۱۴۴۸ بشناســنامه  دوز  
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 

ــر   ــر و ۲ دخت ــه ۴ پس ب
 ۱- جــواد شــیروانیان ش ش ۷۴۸ فرزنــد 
۲- کمــال شــیروانیان ش ش ۱۲۹۷ فرزنــد  
 ۵۰۹۳۷ ش  ش  شــیروانیان  ۳-جــال  
ــد  ۴- جمــال شــیروانیان ش ش ۲۰۵۷  فرزن
ــیروانیان ش ش ۵۷۵  ــم  ش ــد  ۵-اعظ فرزن
فرزنــد  ۶- اکــرم شــیروانیان ش ش ۲۷۰ 
فرزنــد  الغیــر اینــک بــا انجــام تشــریفات 
یــک  در  مزبــوررا  درخواســت  مقدماتــی 
ــه آگهــی  ــی ماهــی یــک مرتب ــی در پ ــت پ نوب
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

شد. 
شماره : ۸۷۹۳/م الف

 رئیــس شــعبه۵۴ شــورای حــل اختــاف 
ســه شــماره  اصفهان،مجتمــع 

رونوشت آگهی حصروراثت
بخــش  نجــات  حســین  محمــد  آقــای 
اصفهانــی     دارای شناســنامه شــماره ۱۵۳۱ 

کاســه  بــه  دادخواســت  شــرح  بــه 
۲۹۶/۹۶ح/۵۴  از ایــن شــورا در خواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
آزادانــی    نصــر  فاطمــه  داده کــه شــادروان 
ــگاه  ــخ ۹۱/۴/۳۰  اقامت ــنامه ۵ در تاری بشناس
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه ۳ پســر 

و ۲ دختــرو ۱ همســر   
 ۱- مجتبــی نجــات بخــش اصفهانــی ش 
ــش  ــات بخ ــن نج ــد ۲- محس ش ۹۵۹ فرزن
محمــد  فرزنــد۳-   ۹۵۸ اصفهانــی ش ش 
اصفهانــی ش ش  بخــش  نجــات  حســن 
بخــش  نجــات  فرزند۴-مرضیــه    ۱۵۳۱
ــه  ــد۵- ملیح ــی ش ش ۴۶۵۱۹ فرزن اصفهان
 ۲۲۲۸ ش  ش  اصفهانــی  بخــش  نجــات 
اصفهانــی  بخــش  نجــات  اکبــر  فرزنــد۶- 
ش ش ۷ همســر  الغیــر اینــک بــا انجــام 
ــوررا در  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
ــه  ــک مرتب ــی ی ــی ماه ــی در پ ــت پ ــک نوب ی
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  ــم دارد واال گواهــی صــادر خواه  دادگاه تقدی

شد. 
شماره : ۸۷۹۱/م الف

 رئیــس شــعبه۵۴ شــورای حــل اختــاف 
اصفهان،مجتمــع شــماره ســه

رونوشت آگهی حصروراثت
آبــادی       حبیــب  منصــوری  لیــا  خانــم 
شــرح  بــه   ۷۲۵ شــماره  شناســنامه  دارای 
دادخواســت بــه کاســه ۵۴/۲۳۳/۹۶  از ایــن 
شــورا در خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــدی  ــادروان مه ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
محســنی حبیــب آبــادی    بشناســنامه ۴۸۷۱ 
در تاریــخ ۹۶/۲/۱۲  اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــک  ــر و ی ــه ۲ پس ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح

ــادر    ــک م ــر و ی همس
ــادی ش ش  ــب آب ــان محســنی حبی  ۱- ماه
۶-۳۱۹۷۳۵-۱۲۷ فرزنــد ۲- آرمــان محســنی 
 ۱۲۷-۴۲۸۲۲۵-۱ ش  ش  آبــادی  حبیــب 
فرزنــد۳-  لیــا منصــوری  حبیــب آبــادی ش 
ش ۷۳۵ همســر ۴ - عصمــت خیــری  حبیب 
آبــادی ش ش ۱۵ مــادر  الغیــر اینــک بــا انجام 
ــوررا در  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
ــه  ــک مرتب ــی ی ــی ماه ــی در پ ــت پ ــک نوب ی
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  ــم دارد واال گواهــی صــادر خواه  دادگاه تقدی

شد. 
شماره : ۸۷۸۷/م الف

ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه۵۴ ش ــس ش  رئی
اصفهان،مجتمــع شــماره ســه
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رونوشت آگهی حصروراثت

خانــم ســمیرا مقســور دارای شناســنامه شــماره 
ــه 96- ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش 242 ب

ــن شــورا در خواســت گواهــی حصــر  242 از ای
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه  وراثــت 
شــادروان بهــرام علــی مقســور بشناســنامه 
1796در تاریــخ 95/11/29  اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 

ــر  ــه دو دخت ــت ب ــر اس ــوم منحص آن مرح
 1- ســتاره مقســور  بــه شــماره شناســنامه 
17163 نســبت بــا متوفــی فرزنــد   2- ســمیرا 
ــه شــماره شناســنامه 2413 نســبت  مقســور  ب
ــام  ــا انج ــک ب ــر این ــد و الغی ــی فرزن ــا متوف ب
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در 
ــه  ــک مرتب ــی ی ــی ماه ــی در پ ــت پ ــک نوب ی
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

شــد. 
شماره : 8811/م الف

 رئیــس شــعبه54 شــورای حــل اختــالف 
ســه شــماره  اصفهان،مجتمــع 

رونوشت آگهی حصروراثت
شناســنامه  دارای  دهقانــی  مرتضــی  آقــای 
شــماره 16469 بــه شــرح دادخواســت بــه 
در  شــورا  ایــن  از   54 ش   249/96 کالســه 
و  نمــوده  وراثــت  حصــر  خواســت گواهــی 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد 
دهقانــی بشناســنامه 1-134940-127در تاریــخ 
بــدرود  خــود  دائمــی  اقامتــگاه    96/01/19
ــن الفــوت آن مرحــوم  ــه حی ــه ورث زندگــی گفت

ــدر  ــادر و پ ــه م ــت ب ــر اس منحص
 1- شــهناز اشــنافو  بــه شــماره شناســنامه 
ــی  ــادر   2- مرتض ــی م ــا متوف ــبت ب 399 نس
دهقانــی  بــه شــماره شناســنامه 16469 نســبت 
بــا متوفــی پــدر و الغیــر اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در 
ــه  ــک مرتب ــی ی ــی ماه ــی در پ ــت پ ــک نوب ی
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

شــد. 
شماره : 8810/م الف

 رئیــس شــعبه54 شــورای حــل اختــالف 
ســه شــماره  اصفهان،مجتمــع 

رونوشت آگهی حصروراثت
شناســنامه  دارای  شــاکری  فاطمــه  خانــم 
شــماره 499 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
ــی  ــت گواه ــورا در خواس ــن ش 96-255  از ای
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
کــه شــادروان فاطمــه کریــم زاده اصفهانــی 
  95/02/12 تاریــخ  72578در  بشناســنامه 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 

ــدر  ــادر و پ ــه م ب
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــاکری ب ــه ش  1- فاطم
ــین  ــادر   2- حس ــی م ــا متوف ــبت ب 499 نس
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــی  ب ــم زاده اصفهان کری
ــک  ــر این ــدر و الغی ــی پ ــا متوف ــبت ب 221 نس
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــوررا در یــک نوبــت پــی در پــی ماهــی یــک 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی 
ــد از  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد ی
تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک 
ــم دارد واال گواهــی صــادر  ــه دادگاه تقدی ــاه ب م

ــد.  ــد ش خواه
شماره : 8808/م الف

 رئیــس شــعبه54 شــورای حــل اختــالف 
ســه شــماره  اصفهان،مجتمــع 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانــم فــردوس ابراهیمــی دارای شناســنامه 
ــه کالســه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره 52 ب
254/96 ش 54 از ایــن شــورا در خواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان شــهزاد خســرویان چــم 
ــخ 96/01/15   ــنامه 3411 در تاری ــری بشناس پی
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 

ــادر  ــک م ــر و ی ــک دخت ــه ی ب
ــه شــماره  ــری ب ــن خســرویان جــم پی  1- الی
بــا  نســبت   471-236233-2 شناســنامه 
متوفــی فرزنــد دختــر   2- فــردوس ابراهیمــی   
ــی  ــا متوف ــه شــماره شناســنامه 52 نســبت ب ب
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــر این ــر و الغی همس
مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در یــک نوبت پی 
در پــی ماهــی یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا 
هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفی 
ــی  ــخ نشــر نخســتین آگه ــزد او باشــد از تاری ن
ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

گواهــی صــادر خواهــد شــد. 
شماره : 8807/م الف

 رئیــس شــعبه54 شــورای حــل اختــالف 
ســه شــماره  اصفهان،مجتمــع 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانــم مــژگان وظیفــه دارای شناســنامه شــماره 
بــه کالســه  دادخواســت  شــرح  بــه   4417
ــی  ــت گواه ــورا در خواس ــن ش 96-235  از ای
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
ــه  ــه پل ــه س ــا وظیف ــادروان محمدرض ــه ش ک
ــگاه  ــخ 96/02/11  اقامت بشناســنامه 24 در تاری
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه دو پســر 

ــر  ــک همس ــر و ی ــک دخت و ی
بــه شــماره  پلــه  1- حمیــد وظیفــه ســه   
شناســنامه 516 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 
2- ســعید وظیفــه ســه پلــه  بــه شــماره ملــی 
ــد 3-  ــی فرزن ــا متوف 1284882292 نســبت ب
مــژگان وظیفــه ســه پلــه بــه شــماره شناســنامه 
4417 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 4- زهــرا 
بهمــن پــور بــه شــماره شناســنامه 802 نســبت 
ــام  ــا انج ــک ب ــر این ــر و الغی ــی همس ــا متوف ب
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در 
ــه  ــک مرتب ــی ی ــی ماه ــی در پ ــت پ ــک نوب ی
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

شــد. 
شماره : 8806/م الف

 رئیــس شــعبه54 شــورای حــل اختــالف 
ســه شــماره  اصفهان،مجتمــع 

رونوشت آگهی حصروراثت
ــای عبدالرســول اســکندری نیســیانی دارای  آق
ــه شــرح دادخواســت  شناســنامه شــماره 14 ب
بــه کالســه 301/96 ح 54  از ایــن شــورا در 
خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیــح داده کــه شــادروان محمــد اســکندری 
نیســیانی بشناســنامه 248 در تاریــخ 96/02/20  
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 

بــه مــادر و پــدر 
شــماره  بــه  نیســیانی  حمــزه  آســیه   -1  
ــادر 2-  ــی م ــا متوف ــبت ب ــنامه 48 نس شناس
عبدالرســول اســکندری  بــه شــماره شناســنامه 
14 نســبت بــا متوفــی پــدر و الغیــر اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــوررا در یــک نوبــت پــی در پــی ماهــی یــک 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی 
ــد از  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد ی
تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک 
ــم دارد واال گواهــی صــادر  ــه دادگاه تقدی ــاه ب م

ــد.  ــد ش خواه
شماره : 8805/م الف

 رئیــس شــعبه54 شــورای حــل اختــالف 
ســه شــماره  اصفهان،مجتمــع 

رونوشت آگهی حصروراثت
ــنامه  ــتمی دارای شناس ــی رس ــای محمدعل آق
ــه کالســه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره 42 ب
ایــن شــورا در خواســت  از  303/96 ح 54  
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان محمود رســتمی بشناســنامه 
1519 در تاریــخ 95/09/21  اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 

ــدر  ــه مــادر و پ آن مرحــوم منحصــر اســت ب
ــماره  ــه ش ــاپورآبادی ب ــی ش ــت صادق  1- عف
ــادر 2-  ــی م ــا متوف ــبت ب ــنامه 68 نس شناس
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــتمی  ب ــی رس محمدعل
42 نســبت بــا متوفــی پــدر و الغیــر اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــوررا در یــک نوبــت پــی در پــی ماهــی یــک 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی 
ــد از  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد ی
تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک 
ــم دارد واال گواهــی صــادر  ــه دادگاه تقدی ــاه ب م

ــد.  ــد ش خواه
شماره : 8804/م الف

 رئیــس شــعبه54 شــورای حــل اختــالف 
ســه شــماره  اصفهان،مجتمــع 

اخطار اجرایی
ــام  ــر  ن ــام: اکب ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش
خانوادگــی: خیــری نشــانی محــل اقامــت:  
خیابــان امــام خمینی،خیابــان درخشان،مدرســه 
درخشــان  مشــخصات محکــوم لــه: نام:عبــاس  
ــانی  ــا نش ــدر: رض ــام پ ــا  ن ــام خانوادگی:بین ن
ــک  ــب بان ــان عبدالرزاق،جن ــل اقامت:خیاب مح
ســپه،طبقه فوقانــی مجتمــع اقتصــاد مؤسســه 
راه صادق،پــالک 30محکــوم به:بــه موجــب رای 
ــورای  ــوزه 31 ش ــماره542 تاریخ95/5/25ح ش
حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:

ــت  ــال باب ــون ری ــت میلی ــغ بیس ــت مبل پرداخ
ــج  ــصت و پن ــت و ش ــته و دویس ــل خواس اص
و همچنیــن  دادرســی  بابــت هزینــه  ریــال 
تقدیــم  ازتاریــخ  تأدیــه  تأخیــر  خســارت 
ــول  ــخ وص ــت تاری ــت 95/2/13 لغای دادخواس
ــی از  ــرخ اعالم ــر اســاس ن ــه محاســبه آن ب ک
ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران 
بــر عهــده اجــرای محتــرم احــکام مــی باشــد د 
رحــق محکــوم لــه و پرداخــت نیــم عشــر حــق 

ــرا.  االج
ــه  ــن ک ــون اجــرای احــکام: همی ــاده 34 قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و 
اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــالم نمایــد.

شــماره:8229/م الــف
ــورای  ــماره دو  ش ــع ش ــعبه31 مجتم ــر ش  دفت

ــان ــالف شهرســتان اصفه حــل اخت

»آگهی مزایدہ«
شــماره   9610116881200602  : نامــه  شــماره 

شــماره   9509986836500637  : پرونــده 
تنظیــم  تاریــخ   961199  : شــعبه  بایگانــی 

96 /3 /9
ــر دارد  ــی در نظ ــعبه 12 مدن ــکام ش ــرای اح اج
ــه  ــده کالســه 961199 خ 12 ل در خصــوص پرون
ــن  ــت محس ــا وکال ــی ب ــانه عباس ــم افس خان
عبدالهــی علیــه اقــای محمــود بابایــی بــا 
ــته  ــه خواس ــری ب ــز مظاه ــای فرام ــت آق وکال
ــی  ــا ء س ــد وبه ــه نق ــت وج 1270187837 باب
مثقــال طــال و بهــاء 1/5 دانــگ بــه نــرخ روز و 
مبلــغ 380000ریــال هزینــه نشــر آگهــی در حــق 
محکــوم لهــا جلســه مزایــده ای جهــت فــروش 

ــد: ــزار نمای ــر برگ ــوال زی ام
ــی  ــر غرب ــگاه ب ــان آتش ــع در خیاب ــن واق زمی
ــه  ــیده ب ــی نرس ــوی منش ــان نب ــدای خیاب ابت
مصالــح  جنــب   )2 )شــماره  قائــم  کوچــه 
فروشــی و ایســتگاه اتوبــوس بــه مســاحت 
تقریبــی عرصــه 96 متــر مربــع کــه ابعــاد آن بــر 
اساســی فــرم تعهــد ابعــاد شــماره 3786 مورخ 
ــان  ــمی 297 اصفه ــناد رس ــر اس 93/2/13 دفت
شــماالبطول 22 متــر بــه باقیمانده پــالک 7/30 
- شــر قــا بطــول 5 متــر بــه پیــاده رو خیابــان 
نبــوی منــش- جنوبــا بطــول 24 متــر بــه دیــوار 
بلوکــی مصالــح فروشــی باقیمانــده پــالک 
ــده  ــه باقیمان ــر ب ــول4 مت ــا بط 37/30 - غرب
پــالک 37/30 مــی باشــد وطبــق مبایعــه نامــه 
بــه مســاحت 103  عــادی مــورخ 93/1/27 
ــداری  ــه خری ــوم علی ــط محک ــع توس ــر مرب مت
شــده ودر حــال حاضــر بــه شــکل زمیــن 
غیــر محصــور و بــدون ســاخت و غیــر مشــجر 
میباشــد بــا عنایــت بــه مطالــب صــدر االشــاره 
و متــر اژ عرصــه و اعیــان وموقیعــت و امکانــات 
ــالم  ــق اتع ــبز و طب ــای س ــری فض ــوع کارب و ن
از شــهرداری منطقــه 9 اصفهــان ارزش نــرخ 
ــال توســط کارشناســی  ــه 00 0/ 0 0 /317 ری پای
رســمی دادگســتری ارزیابــی گردیــده و مصــون 
از هــر گونــه اعتراضــی میباشــد را برگــزار نمایــد. 
ــده  ــل از مزای ــد ه روز قب ــی توانن ــان م متقاضی
ــه  ــی مراج ــه ادرس اعالم ــوق راب ــای ف مورده
و بازدیــد نماینــد و جهــت خریــد در تاریــخ 
96/4/22 ســاعت 9 صبــح در دفتــر ایــن اجــرا 
ــرای  ــع اج ــت مجتم ــان نیکبخ ــع در خیاب واق
احــکام مدنــی - طبقــه اول-واحــد یــک حاضــر 
شــوند. فــروش از مبلــغ ارزیابــی شــروع و 
برنــده کســی خواهــد بــود کــه پیشــنهاد کننــده 
ــغ  ــل 10 % مبل ــوده و حداق ــت ب ــن قیم باالتری
تصویبــی را فــی المجلــس بــه حســاب ســپرده 

5Y Y V ــماره ــه ش ــتری ب دادگس
2171290210008 واریز نماید.

م الــف 8186 دادورز شــعبه 12 اجــرای احــکام 
مدنــی اصفهــان 

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

رســمی 
هــای  هیــات   / هیــات  صــادره  آراء  برابــر 
وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع 
ــد ســند  ــای فاق ــی اراضــی و ســاختمان ه ثبت
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه مرکــزی 
بالمعــارض  و  مالکانــه  تصرفــات  اصفهــان 
لــذا  اســت.  گردیــده  محــرز  متقاضیــان 
مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا 
بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در  ــه فاصل نوبــت ب
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند. 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
ــه اداره  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه 

ــد.  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای مرج
شــماره  رای  برابــر   -1 ردیــف 
 1396/02/30 139660302023000243مــورخ 
آقــای محمــد علــی حبیــب اللهــی     به شــماره 
1291292152صــادره  40 کدملــی  شناســنامه 
ــه  ــه س ــبت ب ــین  نس ــد حس ــان  فرزن از اصفه
ــه  ــاب ب ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش ــگ مش دان
مســاحت 52/60 متــر مربــع مفــروزی از پــالک 
ــع در  ــی واق ــی از 3649 - اصل ــماره 1 فرع ش
ــت   ــه در ازای مالکی ــان ک ــت اصفه ــش 1 ثب بخ
رســمی مشــاعی اولیــه محــرز گردیــده اســت.

شــماره  رای  برابــر   -2 ردیــف 
 1396/02/30 139660302023000245مــورخ 
شــماره  بــه  توکلــی       ابراهیــم  آقــای 
ــی 6229941422صــادره از  شناســنامه 3 کدمل
میمــه   فرزنــد حســن  نســبت بــه ســه دانــگ 
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب بــه مســاحت 
ــالک شــماره  ــروزی از پ ــع مف ــر مرب 52/60 مت
1 فرعــی از 3649 - اصلــی واقــع در بخــش 
ــمی  ــت رس ــه در ازای مالکی ــان ک ــت اصفه 1 ثب

مشــاعی اولیــه محــرز گردیــده اســت.
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

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

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

ــت  ــه ثب ــس منطق ــی رئی ــین صفائ ــر حس امی
ــان ــزی اصفه ــالک مرک ــناد و ام اس

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

رســمی 

هــای  هیــات   / هیــات  صــادره  آراء  برابــر 
وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع 
ــد ســند  ــای فاق ــی اراضــی و ســاختمان ه ثبت
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه مرکــزی 
بالمعــارض  و  مالکانــه  تصرفــات  اصفهــان 
لــذا  اســت.  گردیــده  محــرز  متقاضیــان 
مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا 
بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در  ــه فاصل نوبــت ب
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند. 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
ــه اداره  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه 

ــد.  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای مرج
شــماره  رای  برابــر   -1 ردیــف 
ــورخ 1394/05/29 و  139460302023001173م
ــماره 139660302023000264  ــی ش رای اصالح
گــزارش  پیــرو  و   1396/03/06 مــورخ 
ــری  ــای مســعود صاب اصالحــی کارشناســان آق
ملــی  کــد   932 شــماره  شناســنامه  بــه 
1286805368 صــادره از اصفهــان  فرزندحیــدر 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــر شش ــی  ب عل
مســاحت 34/50  متــر مربــع مفــروزی از 
پــالک شــماره 1 فرعــی از 3528 - اصلــی 
ــه در ازای  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 3 ثب واق
مالکیــت مشــاعی اولیــه محــرز گردیــده اســت 
کــه در رای قبلــی مســاحت 33/93 متــر مربــع 

قیــد گردیــده اســت. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

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

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

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

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

رســمی 
هــای  هیــات   / هیــات  صــادره  آراء  برابــر 
وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع 
ــد ســند  ــای فاق ــی اراضــی و ســاختمان ه ثبت
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه مرکــزی 
بالمعــارض  و  مالکانــه  تصرفــات  اصفهــان 
لــذا  اســت.  گردیــده  محــرز  متقاضیــان 
مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا 
بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در  ــه فاصل نوبــت ب
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند. 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
ــه اداره  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه 

ــد.  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای مرج
شــماره  رای  برابــر   -1 ردیــف 
 1396/02/30 139660302023000249مــورخ 
بــه شــماره  اصغــر روحانــی   آقــای ســید 
شناســنامه 3875  کــد ملــی 1110037848  
صــادره از فالورجــان  فرزنــد ســید عبدالــه  بــر 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب شش
86/91   متــر مربــع مفــروزی از پــالک شــماره 
ــع در بخــش 3  ــی واق ــی از 9223- اصل 1 فرع
ــاعی  ــت مش ــه در ازای مالکی ــان ک ــت اصفه ثب

اولیــه محــرز گردیــده اســت .
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

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

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

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه   
ــع در  ــی واق ــی از 7949 اصل ــالک 357 فرع پ
ــده  ــق پرون ــه طب ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب بخ
ثبتــی بنــام حســین علــی قدیــری پــزوه فرزنــد 
ــماره  ــت و رای ش ــت اس ــان ثب ــا   در جری رض
از   95/11/9 مورخــه   139560302027014625
ــون  ــوع قان ــالف موض ــل اخت ــات ح ــرف هی ط
و  اراضــی  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن 
ــتفر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ثبــت اســناد و امــالک منطقــه شــرق اصفهــان 
نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر گردیــده اســت 

ــد حــدود  ــه تحدی ــه اینک ــا توجــه ب و ب
اولیــه پــالک اصلــی فــوق قانونــی نبــوده اســت 
ــاده  ــر از م ــه دســتور قســمت اخی ــا ب ــک بن این
ــرده  ــق تقاضــای نامب ــر طب ــت و ب ــون ثب 15 قان
متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در 
تاریــخ 96/04/25 یــک شــنبه   ســاعت 9 
ــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد  صب
ــه کلیــه مالکیــن و  ــذا بموجــب ایــن آگهــی ب ل
مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت 
اعتراضــات  یابنــد  حضــور  محــل  در  مقــرر 
ــاده  ــق م ــالک مطاب ــان ام ــن و صاحب مجاوری
20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
ــد  ــه خواه ــا ســی روز پذیرفت ــد حــدود ت تحدی
شــد و طبــق مــاده 86 آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 

تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بــا تقدیــم 
دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی اقدام 
و گواهــی طــرح دعــوی خــود را بــه ایــن منطقــه 
ثبتــی ارائــه نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی 
ــه  ــد ب ــی وی میتوان ــده قانون ــا نماین ــت و ی ثب
دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم 
دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن منطقــه تســلیم 
نمایــد ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه 
اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات 

ــد داد.  ــه خواه ادام
تاریــخ انتشــار: 1396/03/25 شــماره :7195/ م 
الــف حســین هادیــزاده رییــس ثبــت اســناد و 

امــالک منطقــه شــرق اصفهــان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
از  فرعــی   1923 شــماره  پــالک  ســاختمان 
19/637 واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه 
ــن  ــین زی ــام غالمحس ــه ن ــات ب ــق رای هی طب

ــروز  ــداله مف ــد اس ــن   فرزن العابدی
در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد 
ــت  ــده اس ــل نیام ــه عم ــی آن  ب ــدود قانون ح
اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 
قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
حــدود پــالک مرقــوم در روز پنــج شــنبه مــورخ 
ــح در محــل شــروع و  96/4/15 ســاعت 9 صب
ــن  ــه موجــب ای ــذا ب ــه عمــل خواهــد آمــد، ل ب
ــردد  ــن اخطــار مــی گ ــه مجاوری ــه کلی ــی ب آگه
ــی در  ــن آگه ــرر در ای ــاعت مق ــه در روز و س ک
ــا  ــد و اعتراضــات مالکیــن ی محــل حضــور یابن
مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از 
ــا  ــدی ت ــس تحدی ــم صــورت مجل ــخ تنظی تاری
ــار  ــخ انتش ــد. تاری ــد ش ــه خواه 30 روز پذیرفت
: 96/3/25 شــماره : 8969/م الــف رئیــس 
منطقــه  ثبــت اســناد و امــالک غــرب اصفهــان 

ــدری  – حی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
از  فرعــی   1924 شــماره  پــالک  ســاختمان 
19/637 واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه 
طبــق رای هیــات بــه نــام نعمــت الــه صباغــی 

ــروز  ــین  مف ــد حس ــی فرزن رنان
در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد 
ــت  ــده اس ــل نیام ــه عم ــی آن  ب ــدود قانون ح
اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 
قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
حــدود پــالک مرقــوم در روز پنــج شــنبه مــورخ 
ــح در محــل شــروع و  96/4/15 ســاعت 9 صب
ــن  ــه موجــب ای ــذا ب ــه عمــل خواهــد آمــد، ل ب
ــردد  ــن اخطــار مــی گ ــه مجاوری ــه کلی ــی ب آگه
ــی در  ــن آگه ــرر در ای ــاعت مق ــه در روز و س ک
ــا  ــد و اعتراضــات مالکیــن ی محــل حضــور یابن
مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از 
ــا  ــدی ت ــس تحدی ــم صــورت مجل ــخ تنظی تاری
ــار  ــخ انتش ــد. تاری ــد ش ــه خواه 30 روز پذیرفت
: 96/3/25 شــماره : 8970/م الــف رئیــس 
منطقــه  ثبــت اســناد و امــالک غــرب اصفهــان 

ــدری  – حی

آگهی احضار متهم
نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه 920360   ک  
101  متهمــان 1-  بابــک احمــدی فرزندرضــا 
ــد  ــلطان 3-محم ــروی فرزندس ــام خس 2- بهن
ــام  ــه اته ــی -  ب ــف قل ــد نج ــروی فرزن خس
مشــارکت در ایــراد ضــرب وجــرح عمــدی  
فرزنــد  جعفــرزاده  نــادر  شــکایت  موضــوع 
ــده  ــالم گردی ــکان اع ــول الم ــه  مجه ــت ال نعم
اســت  لــذا در اجــرای مــاده 344 قانــون 
ــت  ــک نوب ــب ی ــری مرات ــی کیف ــن دادرس آئی
در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار درج 
وآگهــی بدینوســیله بــه نامبــرده  ابــالغ میگــردد 
ــح  ــاعت 8/30  صب ــخ96/4/31 س ــه درتاری ک
جهــت رســیدگی بــه اتهــام خــود در دادگاه 
انقــالب فالورجــان حاضــرو از خــود دفــاع 
نمایــد و در صــورت عــدم حضــور یاعــدم ارســال 
ــود  ــل خ ــی وکی ــدم معرف ــه وع ــه دفاعی الیح
ــوب   ــی محس ــالغ قانون ــه اب ــی بمنزل ــن آگه ای
خواهــد تصمیــم  اتخــاذ  بــه  مبــادرت   و 

 شد
شعبه 101 دادگاه کیفری دو فالورجان

آگهی احضار متهم
نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه 960518  
ــم   ــد کری ــدی فرزن ــم محم ــم اعظ ــم خان مته
ــم  ــکایت خان ــوع ش ــن  موض ــام توهی ــه اته ب
افســانه ســلیمانی  فرزنــد کریــم مجهــول 
ــذا در اجــرای  ــده اســت  ل المــکان اعــالم گردی
مــاده 344 قانــون آئیــن دادرســی کیفــری 
ــت در یکــی از روزنامــه هــای  ــک نوب ــب ی مرات
بــه  بدینوســیله  وآگهــی  درج  کثیراالنتشــار 
نامبــرده  ابــالغ میگــردد کــه درتاریــخ96/5/23 
ســاعت 8/30  صبــح جهــت رســیدگی بــه 
فالورجــان  انقــالب  دادگاه  در  خــود  اتهــام 
حاضــرو از خــود دفــاع نمایــد و در صــورت 
ــه  ــه دفاعی ــال الیح ــدم ارس ــور یاع ــدم حض ع
وعــدم معرفــی وکیــل خــود ایــن آگهــی بمنزلــه 
ابــالغ قانونــی محســوب  و مبــادرت بــه اتخــاذ 

ــد ــد ش ــم خواه تصمی
فالورجــان  دو  کیفــری  دادگاه   101 شــعبه 

- ییــس ر

آگهی مزایده اموال منقول
اجــرای احــکام شــعبه دوم دادگاه حقوقــی 
شــماره  پرونــده  در  دارد  نظــر  در  فالورجــان 
آقــای  علیــه  موضــوع  اجرائــی   950436
لــه یحیــی هاشــمی  و  قربانعلــی قاســمی 
فرزنــد محســن در تاریــخ چهارشــنبه 96/4/25 

عددچکــش  1-شــصت  منظورفــروش  بــه 
400گرمــی 2- دویســت پنجــاه کیلوگــرم نایلــون 
ــخ  ــرم ن ــاه کیلوگ ــدو پنج ــتیکی 3- یکص پالس
پالســتیکی درب گونــی 4- شــصت عددمنگنــه 
ســوزن  کارتــن  بیســت   -5 کارتــن  کــوب 
ــال  ــرازوی دیجیت ــتگاه ت ــک دس ــه 6- ی منگن
صنایــع پنــد50 کیلویــی 7- یکصــد جفــت 
دســتکش پالســتیکی لــوالب گیــالن 8- چهــل 
ــل  ــک 9- دوعددبی ــری کوچ ــوب ب ــدد اره چ ع
ــی  ــت کن ــدد پاپش ــل ع ــته 10- چه ــدون دس ب
کشــاورزی 11- یکصــد کیلوگــرم تخــم ریحــان 

ــه  ــم تربچ ــرم تخ ــی کیلوگ 12- س
ــده در  ــح جلســه مزای ــی 11 صب از ســاعت 10 ال
دفتــر اجــرای احــکام حقوقــی فالورجــان اطــاق 
228 برگــزار نمایــد .ملــک موضــوع مزایــده 
توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه 
مبلــغ 74360000 ریــال ارزیابــی شــده اســت . 
ــل  ــج روز قب ــد پن ــی توانن ــد م ــان خری متقاضی
ــرا از  ــن اج ــل ای ــور در مح ــا حض ــده ب از مزای
موقعیــت امــوال مطلــع شــوند . مزایــده از 
قیمــت ارزیابــی شــروع و برنــده کســی اســت 
کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد ضمنــا 
ــده  ــده برن ــر عه ــده ب ــای مزای ــه ه ــه هزین کلی
خواهــد بــود و کســانی میتواننــد در جلســه 
ده  حداقــل  کــه  نماینــد  شــرکت  مزایــده 
ــاب  ــه حس ــده را ب ــی ش ــت ارزیاب ــد قیم درص
2171290288005 ایــداع نمــوده باشــند و در 
صــورت انصــراف برنــده ده درصــد ایداعــی بــه 

ــردد . ــط میگ ــت ضب ــدوق دول ــع صن نف
دادورز اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری 

فالورجــان 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای حجــت عباســیان   دادخواســتی بــه 
ــه طرفیــت مهــدی کریمــی  ــه ب خواســته مطالب
ــه  ــه کالس ــه ب ــلیم ک ــن دادگاه تس ــه ای ــور ب پ
96/160 ثبــت و بــرای تاریــخ 96/05/31 ســاعت 
07:00 عصــر وقــت رســیدگی تعییــن شــده 
اســت نظــر بــه اینکــه خوانــدگان مجهــول 
المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده 73 قانــون 
ــت در  ــک نوب ــب ی ــی مرات ــن دادرســی مدن آئی
ــع و  ــر االنتشــار طب ــه هــای کثی یکــی از روزنام
ــه  ــوت ب ــور دع ــده مذک ــود و از خوان ــر میش نش
ــی  ــد جهــت دریافــت نســخه ثان عمــل مــی آی
دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر دادگاه مراجعــه 
ــیدگی  ــت رس ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق و در وق

حاضــر شــود. 
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک 

شهرســتان  برخــوار
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

ــخ 96/03/24 ــه تاری ــف ب 5/37/254/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای حجــت عباســیان   دادخواســتی بــه 
ــا  ــد رض ــت محم ــه طرفی ــه ب ــته مطالب خواس
کریمــی بــه ایــن دادگاه تســلیم کــه بــه کالســه 
96/161 ثبــت و بــرای تاریــخ 96/05/31 ســاعت 
06:30 عصــر وقــت رســیدگی تعییــن شــده 
اســت نظــر بــه اینکــه خوانــدگان مجهــول 
المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده 73 قانــون 
ــت در  ــک نوب ــب ی ــی مرات ــن دادرســی مدن آئی
ــع و  ــر االنتشــار طب ــه هــای کثی یکــی از روزنام
ــه  ــوت ب ــور دع ــده مذک ــود و از خوان ــر میش نش
ــی  ــد جهــت دریافــت نســخه ثان عمــل مــی آی
دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر دادگاه مراجعــه 
ــیدگی  ــت رس ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق و در وق
ــع  ــارم مجتم ــعبه چه ــر ش ــود. دفت ــر ش حاض

ــوار ــتان  برخ ــک شهرس ــماره ی ش
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

ــخ 96/03/24 ــه تاری ــف ب 5/37/253/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای حجــت عباســیان   دادخواســتی بــه 
خواســته مطالبــه بــه طرفیــت علیرضــا رمضانــی 
بــه ایــن دادگاه تســلیم کــه بــه کالســه 96/159 
ــخ 96/05/31 ســاعت 04:00  ــرای تاری ــت و ب ثب
عصــر وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر 
بــه اینکــه خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــد 
ــن دادرســی  ــون آئی ــاده 73 قان ــذا حســب م ل
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه 
ــود و  ــر میش ــع و نش ــار طب ــر االنتش ــای کثی ه
ــد  ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــور دع ــده مذک از خوان
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
ــت  ــه و در وق ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــم ب ضمائ
مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک 
شهرســتان  برخــوار شــماره نامــه اداره فرهنــگ 
بــه  الــف  ارشــاد اســالمی 5/37/252/م  و 

96/03/24 تاریــخ 

برگ اخطاریه
ــد  ــام اخطــار شــونده : یونــس فرهــادی فرزن ن
جعفــر شــهرت دره ســاری بــه نشــانی مجهــول 
المــکان  محــل تــاالر شــهرداری شــعبه اول  
واقــع در برخــوار شهرســتان برخــوار وقــت 
حضــور 1396/06/02 ســاعت 05:00 علــت حضور 
: در خصــوص دعــوی آقــای احمــد ســیف پــور 
صفــار بــه طرفیــت شــما بــه خواســته مطالبــه 

ــرر حاضــر شــوید. ــت مق ی چــک در وق
یــک   شــماره  مجتمــع  اول  دفترشــعبه 
شهرســتان برخــوار  شــماره نامــه اداره فرهنــگ 
بــه  الــف  5/37/251/م  اســالمی  ارشــاد  و 

96/03/23 تاریــخ 

دادنامه
فرزنــد  حکیمــی  پرویــن  خانــم  خواهــان: 
بلــوار  آبــاد  دولــت  نشــانی  بــه  غالمعلــی 
جانبــازان جنــب دادگســتری نبــش بــن بســت 

کوهســتان پ 115 دفتــر وکالــت رضــا فــروزان 
مهــر خوانــده : آقــای محمــد انــور فرزنــد 
حســینی  بــه نشــانی مجهــول المــکان خواســته 

ــه ــت زوج ــه درخواس ــالق ب : ط
رای دادگاه

خانــم  خواهــان  دادخواســت  خصــوص  در 
پرویــن حکیمــی فرزنــد غالمعلــی بــه طرفیــت 
خوانــده آقــای محمدانــور حســینی فرزنــد 
ــه خواســته صــدور گواهــی عــدم  صفــر علــی ب
ــرط  ــف از ش ــاظ تخل ــه لح ــازش ب ــکان س ام
ــن  ــا ای ــه ب ــند نکاحنام ــد 1 س ــد بن ــن عق ضم
ــه خواهــان طــی دادخواســت خــود  ــح ک توضی
ــک ســال .  ــدت ی ــوده اســت زوج م ــالم نم اع
ســه مــاه مــی باشــد کــه زوجــه را رهــا کــرده و 
بــه آلمــان رفتــه اســت و زوجــه اظهــار داشــته 
ــا  ــد دادگاه ب ــی باش ــره م ــد و باک ــام عق در ای
توجــه بــه مندرجــات پرونــده مفــاد دادخواســت 
ــدق  ــی مص ــه فتوکپ ــان مالحظ ــی خواه تقدیم
ــی  ــه همگ ــهود ک ــهادت ش ــه و ش ــند نکاحی س
ــال و  ــک س ــده ی ــه خوان ــد ک ــوده ان ــان نم بی
ــا  ــود را ره ــر خ ــه همس ــت ک ــی اس ــد ماه چن
ــزده  ــه ایشــان ســر ن ــروز ب ــه ام ــا ب ــوده و ت نم
ــی  ــالش دادگاه و داوران انتخاب ــه ت ــت اینک اس
جهــت اصــالح ذات البیــن موثــر واقــع نگردیــده 
ــت  ــان مدعیس ــه خواه ــه اینک ــت ب ــا عنای و ب
خوانــده از شــروط ضمــن العقــد تخلــف نمــوده 
ــه  ــود در جلس ــاع ازخ ــیدگی و دف ــت رس و جه
ــذا دعــوی خواهــان را وارد و  حاضــر نشــده و ل
ــواد 33 از  ــه م ــتندا ب ــخیص و مس ــت تش ثاب
ــواد 1119 و 1169  ــواده و م ــت خان ــون حمای قان
از قانــون مدنــی حکــم ر احــراز شــرایط اعمــال 
ــه  ــت در طــالق صــادر و اعــالم مــی دارد ب وکال
زوجــه اجــازه داده میشــود کــه حداکثــر ظــرف 
مهلــت شــش مــاه از تاریــخ ابــالغ رای فرجامــی 
یــا انقضــاء مهلــت فرجــام خواهــی بــا مراجعــه 
بــه یکــی از دفاتــر رســمی طــالق خــود را مطلقــه 
نمایــد و انتخــاب نــوع طــالق در دفترخانــه 
ــرف  ــی و ظ ــادره غیاب ــت. رای ص ــه اس بازوج
بیســت روز از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی 
در همیــن شــعبه و ســپس ظــرف بیســت روز 
ــان  ــتان اصفه ــم اس ــراض در محاک ــل اعت قاب

مــی باشــد.
مدیــر دفتــر شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقــی 

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

ــخ  96/03/24 ــه تاری ــف ب 5/37/256/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای امیــد جاللــی   دادخواســتی بــه خواســته 
مطالبــه بــه طرفیــت حســن فرازنــده بخــت بــه 
ــه 96/187  ــه کالس ــه ب ــلیم ک ــن دادگاه تس ای
ــاعت 17:00  ــخ 96/06/04 س ــرای تاری ــت و ب ثب
عصــر وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر 
بــه اینکــه خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــد 
ــن دادرســی  ــون آئی ــاده 73 قان ــذا حســب م ل
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه 
ــود و  ــر میش ــع و نش ــار طب ــر االنتش ــای کثی ه
ــد  ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــور دع ــده مذک از خوان
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
ــت  ــه و در وق ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــم ب ضمائ
مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 
یــک  شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار شهرســتان  
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

ــخ 96/03/24 ــه تاری ــف ب 5/37/255/م ال

آگهی ابالغ 
بــه موجــب اجرائیــه کالســه 96/02/9-9412119 
محکــوم علیــه ابراهیــم یبلوئــی محکــوم اســت 
بــه پرداخــت 150000000 ریــال بابــت اصــل 
بابــت  ریــال   1980000 پرداخــت  و  خواســته 
ــه و  ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس هزین
ــال حــق االجــرای  ــغ 7599000 ری پرداخــت مبل
ــی  ــای مرتض ــه آق ــوم ل ــق محک ــی در ح دولت
ــا توجــه بــه معرفــی  براتــی فرزنــد اســداله و ب
ــوال  ــف ام ــه و توقی ــوم ل ــرف محک ــال از ط م
)آهــن آالت و ورق پروفیــل و الکتروموتــور( 
توســط واحــد اجرائیــات ایــن دادگاه و ارزیابــی 
توســط کارشــناس رســمی دادگســتری و ارائــه 
نظریــه کارشناســی و بــا توجــه مجهــول المــکان 
ــه  ــوم علی ــه ،محک ــوم علی ــودن آدرس محک ب
ــه  ــره مربوط ــی منتش ــت آگه ــض روئی ــه مح ب
در مهلــت مقــرر 7 روزه موظــف اســت نســبت 
بــه معرفــی خــود و دریافــت نظریــه کارشناســی 
اقــدام نماید.مدیــر اجــرای احــکام شــعبه دوم 

ــوار ــی برخ دادگاه حقوق
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

ــخ 96/03/22 ــه تاری ــف ب 5/37/244/م ال

ابالغ
عبــاس  فرزتــد  قدیــری  محمدرضــا  آقــای 
ســاکن فالورجــان خ بســیج جنب مســجدالنبی 
ــور   ــه حض ــزام ب ــته ال ــه خواس ــتی ب  دادخواس
بطرفیــت  محمــد شــفیعی فرزنــد براتعلــی 
در دفترخانــه اســناد رســمی وانتقــال ســند 
ــماره  ــه ش ــد ب ــی امگران ــواری جیل ــودرو س خ
ــه  ــاع ب ــا ارج ــه ب ــی  41 ه 238 -13  ک انتظام
ــرای  ــه 495/95 ب ــه کالس ــت ب ــعبه ثب ــن ش ای
روز شــنبه 96/4/31 ســاعت 6/30 عصــر  وقــت 
تعییــن گردیــده وچــون خوانــده  رســیدگی 
مجهــول المــکان اعــالم گردیــده اســت ودســتور 
قانــون  1023و1029   مــاده  اجــرای  شــورادر 
مدنــی و مــاده 73 ق.آ.د.م. یــک نوبــت در 
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار محلــی درج  اگهــی 
ــده بااطــالع از وقــت رســیدگی  میشــود  تاخوان
بــه دفتــر شــورا مراجعــه اعــالم نشــانی وادرس 
دقیــق ودریافــت نســخه ثانــی دادخواســت 
و ضمایــم را دریافــت ودر وقــت مقررجهــت 
رســیدگی حاضــر شــوند.ودر غیراینصــورت ایــن 

ــی شــود. ــی م ــالغ تلق ــه اب ــه منزل ــی ب آگه
 شــورای حــل اختــالف شــعبه 4 حقوقــی 

فالورجــان 
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توپ و تور
در صورت صدور رضایتنامه

شجاعیان، جایگزین سروش رفیعی 
می شود

در صورتــی کــه باشــگاه پرســپولیس بتوانــد داریــوش 
ــروش  ــن س ــرد، او جایگزی ــت بگی ــه خدم ــجاعیان را ب ش
ــی  ــی از بازیکنان ــد. یک ــد ش ــم خواه ــن تی ــی در ای رفیع
ــر حــرف و حدیث هــای  کــه در نقــل و انتقــاالت لیــگ برت
زیــادی دربــاره اش ایجــاد شــده، داریــوش شــجاعیان 
اســت.  هافبــک تیــم گســترش فــوالد کــه دو ســال دیگــر از 
قــراردادش بــا این باشــگاه باقــی مانــده، اما پیشــنهادهایی 
از اســتقالل و پرســپولیس دریافــت کــرده تــا بــرای دریافت 
رضایتنامــه بــه هــر دری بزنــد. بــا اینکــه مدیرعامــل 
باشــگاه گســترش فــوالد اعــالم کــرده رضایتنامــه داریــوش 
شــجاعیان را صــادر نمی کنــد و او در جمــع آبی پوشــان 
ــه  ــان ب ــن بازیکــن همچن ــد، امــا ای ــزی باقــی می مان تبری
ــئوالن دو  ــتا مس ــن راس ــت. در ای ــه اس ــال رضایت نام دنب
ــرای  ــی ب ــز تالش های ــپولیس نی ــتقالل و پرس ــگاه اس باش
ــت  ــد دس ــر می رس ــه نظ ــه ب ــد ک ــام دادن ــذب او انج ج
پرسپولیســی ها بــرای پرداخــت پــول رضایتنامــه پرتــر 
ــه پرســپولیس شــجاعیان  ــی ک ــن رو در صورت اســت؛ از ای
ــروش  ــای س ــه ج ــاال از او ب ــرد، احتم ــت بگی ــه خدم را ب
ــه  ــی ک ــد. رفیع ــتفاده می کن ــود اس ــب خ ــی در ترکی رفیع
ــرد  ــی ک ــپولیس خداحافظ ــواداران پرس ــنبه از ه روز سه ش
و بــه نظــر می رســد ســال بعــد فوتبالــش را در قطــر ادامــه 
خواهــد داد، بــا رفتــن خــود جایــش در ترکیب پرســپولیس 
خالــی می شــود و در شــرایط کنونــی، شــجاعیان، بهتریــن 

ــی اســت. کاپ ــی رفیع ــرای جایگزین ــه ب گزین

 قوی ترین کادر ایرانی لیگ 
روی نیمکت پیکان

بــا پیوســتن مجتبــی حســینی بــه کادر فنــی پیــکان، ایــن 
تیــم صاحــب یکــی از بهتریــن نیمکت هــای مربیگــری در 
لیــگ هفدهــم خواهــد بــود. مجیــد جاللــی در ایــن فصــل 
تغییــرات مهمــی روی نیمکــت خــود ایجــاد کــرد. او پــس 
از جدایــی فرهــاد پورغالمــی، ســعید عزیزیــان و کیانــوش 
ــا از او  ــه خیلی ه ــی ک ــا داوود فنای ــی در گام اول ب رحمت
بــه عنــوان بهتریــن مربــی دروازه بانــی حــال حاضــر ایــران 
نــام می برنــد، قــرارداد امضــا کــرد. در گام دوم محمدرضــا 
طهماســبی، بازیکــن بــا ســابقه پیــکان و سرپرســت ایــن 
تیــم را جانشــین رحمتــی کــرد و امــروز هــم در مهم تریــن 
فعالیــت نقــل و انتقاالتــی خــود در بخــش فنــی، مجتبــی 
ــران  ــوان ای ــان ج ــن مربی ــی از بهتری ــه یک ــینی را ک حس
از  عجیبــش  جدایــی  از  پــس  می شــود،  محســوب 
ذوب آهــن بــه پیــکان آورد تــا او را در کنــار حمیــد مطهــری 
بــه عنــوان دو مربــی جــوان و آینــده دار فوتبــال ایــران کنــار 

دســت خــود داشــته باشــد. 
حفــظ حمیــد مطهــری در شــرایطی کــه ایــن مربــی جــوان 
ــگ  ــای لی ــایر تیم ه ــنهاد از س ــد پیش ــم چن ــه ه ــا آتی و ب
برتــر داشــت، دیگــر اقــدام مهــم مجیــد جاللــی بــود. بــه 
ــا تجربه تریــن مربــی لیــگ برتــر در فصــل  ایــن ترتیــب ب
جدیــد، بخشــی از بهتریــن مربیــان جــوان فوتبــال ایــران را 

کنــار خــود روی نیمکــت خواهــد داشــت. نــود

ورزش بانوان
 اعزام تیم فوتسال بانوان ایران 

به مسابقات آسیایی
نشســت مســئوالن کمیتــه ملــی المپیک بــا مســئوالن کمیته 
فوتســال فدراســیون فوتبــال برگــزار شــد. در این نشســت که 
بــا حضــور کیومــرث  هاشــمی رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک 
ــی  ــای مل ــر تیم ه ــارت ب ــز نظ ــس مرک ــی رئی ــر رحیم  اصغ
و سرپرســت کاروان اعزامــی، ترابیــان رئیــس کمیتــه توســعه 
ــالمیان  ــم اس ــیون، خان ــاحلی فدراس ــال س ــال و فوتب فوتس
ــه  ــی کمیت ــط عموم ــل و رواب ــران بین المل ــی مدی و عبدالله
ــراز داشــت:  ــک اب ــی المپی ــه مل ــس کمیت ــزار شــد، رئی برگ
تیــم ملــی فوتســال مــردان در چهــار دوره گذشــته، یکــی از 
تیم هــای قدرتمنــد اعزامــی بــوده و همــواره بــرای کشــورمان 
مــدال طــال کســب کــرده و امیدواریــم کــه در ایــن دوره نیــز 

ــه دســت آورد.  بتواننــد ایــن موفقیــت را ب
همپچنیــن فوتســال بانــوان کشــورمان نیــز در دوره گذشــته 
رقابت هــای خوبــی از خــود بــه نمایــش گذاشــته و در 
ــه مــدال نقــره دســت  ــا بدشانســی ب ــی و ب ثانیه هــای پایان

ــت.  یاف
ــن دوره سیاســت  ــه اینکــه در ای ــا توجــه ب ــه داد: ب وی ادام
ــم  ــت، امیدواری ــدال آور اس ــی و م ــای کیف ــزام تیم ه ــا اع م
ــومان  ــوان کش ــال بان ــا فوتس ــود ت ــیده ش ــی اندیش تمهیدات
ــا در  ــه م ــد. البت ــت یاب ــال دس ــدال ط ــه م ــد ب ــز بتوان نی
ــان  ــروازی کشــور میزب ــل وضعیــت پ ــه دلی  اعــزام تیم هــا ب
ناچاریــم جهــت کاهــش زمــان اعــزام تیم هــا بــه عشــق آباد 
ابتــدا تیم هــا را راهــی مشــهد کنیــم و ســپس از راه زمینــی 

بــه محــل برگــزاری بازی هــا ببریــم. ایســنا

 فروزنده زرآور، مربی 
تیم ملی شنای بانوان شد

ــیرجه  ــنا، ش ــیون ش ــس فدراس ــوی رئی ــی از س ــا حکم  ب
ــی  ــم مل ــی تی ــَمت مرب ــه ِس ــده زرآور ب ــو، فروزن و واترپل
شــنای بانــوان منصــوب شــد. محســن رضوانــی بــا صــدور 
ابالغــی، فروزنــده زرآور را بــه ســمت مربــی تیــم ملی شــنا 
بانــوان منصــوب کــرد. در حکــم وی آمــده: »ســرکار خانــم 
فروزنــده زرآور بــا ســالم و تحیــت. بدیــن وســیله بنــا بــر 
ــه تخصــص  ــا عنایــت ب ــوان و ب  پیشــنهاد کمیتــه فنــی بان
و تجــارب ســرکار عالــی، بــه موجــب ایــن ابــالغ بــه ِســَمت 
مربــی تیــم ملــی شــنا بانــوان منصــوب می شــوید. 
ــود  ــیل های موج ــری از پتانس ــا بهره گی ــت ب ــته اس شایس
و برنامه ریــزی مطلــوب، در راه توســعه و اعتــالی ایــن 
ــان موفــق  ــد من رشــته ورزشــی در ســایه توجهــات خداون

ــد باشــید.« و مؤی
ــی شــنای  ــم مل ــه تی ــن اســامی دعوت شــدگان ب همچنی
ــینی   ــا حس ــتانی، دنی ــم ترکس ــد: مری ــالم ش ــوان اع  بان
رهــا طبیــب، بهــار امامــی، مانــا حســینی بای، زهــرا 
ــده  ــی، مائ ــن عظیم ــی، روژی ــه ایل بیگ ــین زاد، فاطم حس
طهماســبی، ریحانــه نــوروزی، عطیــه قپانــوری، پریــا 

فدراســیون شــنا حســینی. 

مــرد پرتغالــی در هفتمیــن ســال مربیگــری اش در ایــران 
ــی را  ــه جام جهان ــران ب ــال ای ــخ فوتب ــود تاری ــن صع راحت تری

ــه داد.  ــران هدی ــردم ای ــه م ب
ــرد را  ــن م ــد ای ــز اســت و بای ــه چی ــای هم ــج، خــود گوی نتای
ــرده  ــت. او کاری ک ــش پذیرف ــا و منطق های ــه  اخالق ه ــا هم ب
کارســتان و تیمــی را ســاخته کــه می تــوان بــا کمتریــن 
اســترس و نگرانــی بــه تماشــای بازی هایــش نشســت. تیمــی 
ــم  ــب نظ ــی صاح ــی و تیم ــای ناگهان ــیب و افت ه ــدون نش ب

و کالس. 
ایــن صعــود مقتدرانــه آن هــم بــه عنــوان تیــم اول گــروه و در 
شــرایطی کــه هنــوز دو بــازی دیگــر در مقدماتــی جــام  جهانــی 
در پیــش اســت، جــای هیــچ انتقــادی از ســرمربی تیــم ملــی 
باقــی نمی گــذارد؛ به ویــژه آنکــه او در نهایــت اجــازه نــداد 

اختالفــات بیــن او و باشــگاه پرســپولیس، تاثیــرش را در جــو 
تیــم ملــی بگــذارد و پــس از یــک دوره لجاجــت بــا ســرمربی 

ایــن تیــم، بــه ایــن اختالفــات پایــان بخشــید. 
هــر چنــد خــود کــی روش آنقــدر جاه طلــب اســت کــه گوشــه 
چشــمی بــه صعــود از گروهــش داشــته باشــد، امــا ایــن را نیز 
ــی ــاه پــس از جــام  جهان ــه شــش م ــد در نظــر داشــت ک  بای

مســابقات جــام ملت هــای آســیا در پیــش اســت و ایــن دوره 
ــام  ــن ج ــح ای ــرای فت ــان ب ــن زم ــد بهتری ــا می توان از بازی ه

باشــد. 
شــرط تحقــق ایــن امــر، منطقــی بــودن ســطح توقعــات از تیم 
ملــی در جــام جهانــی اســت و اینکــه فدراســیون از همیــن االن 
و فــارغ از نتایــج جــام جهانــی، قــرارداد کــی روش را دســت کم 

تــا مســابقات جــام ملت هــای آســیا تمدیــد کنــد. ورزش 3

ــد نقطــه  ــزن فصــل گذشــته را بای ــن گل ــد قــرارداد بهتری تمدی
ــی  ــل و انتقاالت ــای نق ــرای شــروع فعالیت ه ــاز مناســبی ب آغ
ــاد اتفــاق افتــاد  ــا تأخیــر زی ذوب آهــن دانســت کــه اگرچــه ب

ــود.  ــر نب ــی هــم دی امــا خیل
یــک مــاه پیــش بــود کــه خبــری مبنــی بــر امضــای قــرارداد 
ــا  داخلــی بیــن مرتضــی تبریــزی و اســتقالل منتشــر شــد. ب
وجــودی کــه ایــن خبــر بــه صــورت رســمی تأییــد نشــد، امــا 
ــد باشــگاه  ــن خری ــان ســوم ذوب آهــن را اولی بســیاری کاپیت
ــژه  ُپرطرفــدار پایتخــت در نقــل و انتقــاالت می دانســتند؛ به وی
ــت  ــف نیمک ــاالت، تکلی ــل و انفع ــن فع ــا ای ــان ب ــه همزم ک
نبــود و هیئت مدیــره باشــگاه  ذوب آهــن هــم مشــخص 
ــروز  ــب ام ــم، مرت ــن تی ــن ســرمربی ای ــرای تعیی ــی ب  اصفهان

و فردا می کرد. 

در ایــن فاصلــه، ذوب آهــن ســه بازیکــن فصــل گذشــته خــود را 
ــا تــداوم بالتکلیفــی  از دســت داد و پیش بینــی می شــد کــه ب
ــان حتــی ســرعت بیشــتری  ــد جدایــی بازیکن ایــن تیــم، رون
ــرانجام  ــاری س ــه ج ــن روز از هفت ــه در اولی ــا اینک ــرد ت بگی
ــر  ــت، منتش ــارش می رف ــش انتظ ــا پی ــه از مدت ه ــری ک خب
ــت.  ــن نشس ــت ذوب آه ــی روی نیمک ــر قلعه نوی ــد و امی ش
ــوان  ــه عن ــی ب ــی قلعه نوی ــس از معرف ــه روز پ ــه س ــه فاصل ب
ــه  ــزی ب ــی تبری ــرارداد مرتض ــن، ق ــد ذوب آه ــرمربی جدی س
مــدت ۲ فصــل تمدیــد شــد تــا این هافبک-مهاجــم ۲۶ ســاله 
علی رغــم همــه حــرف و حدیث هــا در تیــم اصفهانــی ماندنــی 
شــود. تمدیــد قــرارداد تبریــزی بــدون شــک خبــر خوبــی برای 
طرفــداران ایــن تیــم اصفهانــی اســت؛ اتفاقــی کــه آن هــا را بــه 

فصــل آینــده خوشــبین خواهــد کــرد. ایمنــا

مأموریت جدید فدراسیون

تمدید با کی روش تا جام ملت های آسیا
تبریزی تمدید کرد
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و 1۶858۶ مــورخ 94/7/۲7 و 1۶8591 مــورخ 
95/1/۲7بــه عهــده بانــک صــادرات و محکومیت 
تضامنــی خوانــدگان بــه پرداخــت اصــل خواســته 
ــه-  ــق الوکال ــی- ح ــارات دادرس ــق خس و مطل
ــن  ــرار تأمی ــدور  و ق ــه ص ــر تأدی ــارت تأخی خس
خواســته بــا عنایــت بــه محتویــات و مســتندات 
پرونــده دادخواســت تقدیمــی و اظهــارات وکیــل 
ــدم  ــی ع ــیدگی و گواه ــه رس ــان در جلس خواه
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور 
دراشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهان در 
مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده بــا وصــف 
ــی در جلســه حضــور  ــالغ قانون ــی و اب نشــر اگه
نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات محکمــه 
ــه  ــوی ک ــت، دع ــاع نیس ــام دف ــندی در مق پس
خواهــان از خــود ارائــه ننمــوده اســت لــذا دعــوی 
ــی  ــر م ــه نظ ــت ب ــدگان ثاب ــه خوان ــان علی خواه
رســد کــه بــا اســتناد بــه مــواد 310و 313 قانــون 
تجــارت و  198 و 515 و 519و 5۲۲  قانــون آییــن 
دادرســی مدنــی  حکــم بــه محکومیــت بــه نحــو 
ــره چــک از  ــغ 3 فق ــه پرداخــت مبل ــی ب تضامن
ــغ 1۲8/094/000  ــه مبل 4 فقــره چــک مربوطــه ب
ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 4/10۲/950 
ــه  ــق الوکال ــی و ح ــه دادرس ــت هزین ــال باب ری
ــر  ــی و خســارت تأخی ــه قانون ــق تعرف ــل طب وکی
ــه از تاریــخ سررســید چک هــای موصــوف  تأدی
پرداخــت  و  حکــم  اجــرای  تاریــخ   تــا 

1۲0/000ریــال بابــت نشــر آگهــی در حــق خواهــان 
صــادر واعــالم مــی نمایــد. رأی صــادره غیابــی و 
ــل  ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ ــت بیس ــرف مهل ظ
واخواهــی در ایــن شــعبه  و پــس ازاتمــام مهلــت 
تجدیــد  قابــل  روز  بیســت  واخواهــی ظــرف 
نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان 
ــه  مــی باشــد. امــا در خصــوص 1 فقــره چــک ب
ــه  ــه ب ــا توج ــوره 95/1/۲7 ب ــماره 1۶8591 م ش
گواهــی عــدم پرداخــت و تصویــر مصــدق چــک 
ــه اســتناد  ــده در جلســه و ب و عــدم حضــور خوان
بــه مــواد 310و 313 قانــون تجــارت و مــواد 198و 
ــم  ــی حک ــن دادرس ــون آیی 515و 519و 5۲۲ قان
بــه محکومیــت خوانــده ردیــف اول بــه پرداخــت 
4۲/۶98/000ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 
و  دادرســی  بابــت هزینــه  ریــال   1/۲۶7/450
خســارت تأخیــر تأدیــه از تاریــخ سررســید چــک 
ــم  ــرای حک ــخ اج ــا تاری ــوف )95/1/۲7( ت موص
در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد 
ــت بیســت روز  ــی و ظــرف مهل رأی صــادره غیاب
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه  و 
پــس ازاتمــام مهلــت واخواهــی ظرف بیســت روز 
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

اصفهــان مــی باشــد.
شماره: 713۲/م الف

قاضــی شــعبه 8 شــورای حــل اختــالف اصفهــان 
حــوزه قضایــی 

دادنامه
دادنامــه:  پرونــده: 951۶97  شــماره  کالســه 

9۶/0۲/1۲ مــورخ:   9۶0997۶793۶00۲34
مرجــع رسیدگی:شــعبه ششــم اصفهــان شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان
خواهــان: محمــد نجیمــی   نشــانی: اصفهان،بــازار 
ــگاه  ــار، فروش ــجد ذوالفق ــروی مس ــزرگ، روب ب

نجیمــی
آبــادی   صــادق  اســدی  مهــدی  خوانــدگان: 

المــکان مجهــول  هــردو   نشــانی: 
ــده  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــته:  ب  خواس
ــم  ــورا، خت ــای ش ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری و اخ
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه 

ــد. ــی نمای ــدور رأی م ص
»رأی قاضی شورا«

در خصــوص دعــوی خواهــان آقــای محمــد 
نجیمــی بــه طرفیــت آقــای مهــدی اســدی 
صــادق آبــادی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 
۲5/000/000ریــال وجــه چــک  بــه شــماره ی  
3770۶5 مــورخ 95/05/31 بــه عهــده بانــک 
ــا  ــی ب ــق خســارات قانون ــام مطل ــه انضم ــی ب مل
ــول  ــای اص ــده و بق ــات  پرون ــه محتوی ــه ب توج
مســتندات در یــد خواهــان و صــدور گواهــی عدم 
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه  کــه ظهــور 
ــان  ــتحقاق خواه ــده و اس ــه خوان ــتغال ذم دراش
در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خواهــان علــی 
ــه و  ــی در جلســه حضــور نیافت ــالغ قانون ــم اب رغ
هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه 

ــوی  ــه دع ــراض نســبت ب ــام اعت پســندی در مق
خواهــان از خــود ابــراز و ارائــه ننمــوده  لــذا دعوی 
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر مــی 
ــون  ــواد 310و 313 قان ــه م ــتندا ب ــه مس ــد ک رس
تجــارت و  198 و 515 و 519و 5۲۲  قانــون آ د 
م  حکــم بــه محکومیــت خوانــده  بــه پرداخــت 
ــته  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ ۲5/000/000 ری مبل
ــی  ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــغ 830/000 ری و مبل
ــی و  ــه قانون ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال و ح
خســارت تأخیــر تأدیــه از تاریــخ سررســید چــک 
ــم  ــرای حک ــخ  اج ــا تاری ــوف )95/5/31(ت موص
در حــق خواهــان صــادر واعــالم مــی نمایــد. رأی 
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن مرجــع  و 
ظــرف بیســت روز  پــس از آن قابــل اعتــراض در 
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد. 

شماره: 8۲39/م الف
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض

ــان اصفه

دادنامه
ــه: -  ــماره دادنام ــده: 9517۲3  ش ــه پرون کالس
مــورخ: 95/05/08 مرجــع رسیدگی:شــعبه 45 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــان ش اصفه
نشــانی:  کثیــری    حمیدرضــا  خواهــان: 
اصفهان،چهــارراه آپادانا،جنــب شــیرینی فروشــی 

روژیــن، طبقــه ۲ منــزل کثیــری
ــول  ــانی:  مجه ــی  نش ــاح بهرکان ــدگان: صب خوان
المــکان  خواســته: مطالبــه وجــه فاکتــور شــماره 

ــه 95/5/8   0377 مورخ
 بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــای شــورا، ختــم رســیدگی را اعــالم 
ــه صــدور رأی مــی  ــادرت ب ــی مب ــه شــرح آت و ب

نمایــد.
»رأی قاضــی شــورا« در خصــوص دعــوی خواهان 
حمیدرضــا کثیــری  بــه طرفیــت صبــاح بهرکانــی  
ــال  ــغ 137/150/000ری ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ب
طبــق فاکتــور شــماره 0377 مورخــه 95/5/8  
بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا عنایــت 
بــه محتویــات  پرونــده، اظهــارات خواهــان و 
عــدم حضــور خوانــده در جلســه رســیدگی و 
ــرض و  ــه تع ــته از هرگون ــدن خواس ــون مان مص
ــت  ــه را وارد و ثاب ــوی مطروح ــورا ا دع تکذیب،ش
ــواد    ــتناد م ــه اس ــورا ب ــذا ش ــخیص داده، ل تش
198 و 515 و 519و 5۲۲  قانــون آییــن دادرســی 
ــی   ــور مدن ــالب در ام ــی و انق ــای عموم دادگاهه
ــت  ــه پرداخ ــده  ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب حک
مبلــغ 137/150/000 ریــال بابــت اصــل خواســته و 
مبلــغ 4۲3/875 تومــان بابــت هزینــه دادرســی 
و همچنیــن خســارت تأخیــر تأدیــه از تاریــخ 
تقدیــم دادخواســت )95/1۲/۲3( لغایــت تاریــخ 
وصــول کــه محاســبه آن بــر اســاس نــرخ اعالمی 
از ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایران 
ــرم احــکام مــی باشــد ،  ــده اجــرای محت ــر عه ب
در حــق خواهــان صــادر واعــالم مــی نمایــد. رأی 

صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــورا  و ظــرف 
ــت واخواهــی  بیســت روز  پــس از انقضــای مهل
عمومــی  دادگاههــای  در  نظــر  تجدیــد  قابــل 

ــی باشــد.  ــان م ــی اصفه حقوق
شماره: 8۲۲۶/م الف

اختــالف  حــل  شــورای   45 شــعبه  قاضــی 
اصفهــان

دادنامه
کالســه پرونــده: 88۲/95  شــماره دادنامــه: 

95/1۲/1۶ مــورخ:   13۶9
مرجــع رسیدگی:شــعبه هفدهــم اصفهــان شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان
نشــانی:  آبــادی    شــاه  اکبــر  خواهــان: 
سروســتان،  خیابــان  جــی،  اصفهان،خیابــان 
ــف  ــری نج ــد پورمه ــده: مجی ــالک 35  خوان پ

المــکان مجهــول  نشــانی:   آبــادی  
وکیــل: ســید امیــد عبداللهــی  نشــانی: چهــارراه 
 ۲ پارســیان،طبقه  مجتمــع  نظامــی،  حکیــم 
واحــد 7 گردشــکار: بــه تاریــخ 95/1۲/15 شــعبه 
هفدهــم  بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده 
مشــورتی  نظریــه  اخــذ  و   95/88۲ کالســه 
و  اعــالم  را  رســیدگی  ختــم  شــورا،  اعضــای 
ــی  ــدور رأی م ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ــه ش ب

نمایــد.»رأی قاضــی شــورا«
در خصــوص دعــوی خواهــان اکبــر شــاه آبــادی   
بــه طرفیــت مجیــد پورمهــری نجــف آبــادی  
ــه خواســته  ــد عبداللهــی ب ــت ســید امی ــه وکال ب
مطالبــه مبلــغ 95/000/000ریــال موضــوع 3 فقــره 
چــک بــه شــماره 3439۲41۲ مــورخ 9۲/۶/۲5 و 
3439۲5/49 مــورخ 9۲/7/۲0 و 3439۲3/۲۶ 
ــارات  ــق خس ــام مطل ــه انضم ــورخ 9۲/۶/1  ب م
ــده و  ــات  پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــی ب قانون
ــه  ــان ک ــد خواه ــتندات در ی ــول مس ــای اصل بق
ظهــور بــر اســتقرار دیــن و اشــتغال ذمــه خوانــده 
ــه وجــه چــک را  ــان در مطالب و اســتحقاق خواه
ــی در  ــالغ قانون ــم اب ــده علیرغ ــه خوان دارد و اینک
جلســه رســیدگی حضــور نیافتــه و هیچگونــه 
دلیــل موجــه و مــدرک مؤثــر قانونــی در خصــوص 
دعــوی مطروحــه مبنــی بــر برائــت ذمــه خویــش 
ــان  ــوی خواه ــورا ا دع ــوده ،ش ــه ننم ــراز و اقام اب
ــه  ــت تشــخیص داده و مســتندا ب را محــرز و ثاب
ــواد 198 و  ــون تجــارت و م ــواد  313-314 قان م
515 و 519و 5۲۲  قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
ــت  ــه پرداخ ــده  ب ــت خوان ــر محکومی ــم ب حک
ــت اصــل خواســته و  ــال باب ــغ 95/000/000 ری مبل
ــه دادرســی  ــال  بابــت هزین ــغ 3/4۶0/000 ری مبل
و حــق الوکالــه وکیــل و  خســارت تأخیــر تأدیــه 
از تاریــخ تسررســید چکهــا  تــا زمــان  وصــول بــر 
اســاس آخریــن شــاخص بانــک مرکــزی در حــق 
خواهــان صــادر واعــالم مــی نمایــد. رأی صــادره 
غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ 
قابــل واخواهــی در ایــن شــورا  و ظــرف بیســت 
ــل  ــی قاب ــت واخواه ــای مهل ــس از انقض روز  پ

ــی  ــی حقوق ــای عموم ــر در دادگاهه ــد نظ تجدی
ــف ــی باشــد. شــماره: 8185/م ال ــان م اصفه

قاضی شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای محمــد باقــر پــاک طینــت طهرانــی    دارای 
ــه شــرح دادخواســت  شناســنامه شــماره ۲۶4 ب
بــه کالســه ۲81/9۶ش/54  از ایــن شــورا در 
خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیــح داده کــه شــادروان صغــری امینــی 
الرگانــی   بشناســنامه 13 در تاریــخ 95/11/۲1  
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 4 

ــر   پســر و 5 دخت
ــی  ــت طهران ــاک طین ــا پ غالمرض  -1
ش ش 57۲ فرزنــد ۲- محمــد باقــر پــاک 
طینــت طهرانــی ش ش ۲۶4 فرزنــد3- علیرضــا 
پــاک طینــت طهرانــی ش ش ۶7 فرزنــد4- 
حمیــد رضــا پــاک طینــت طهرانــی ش ش 
1۲7007۲98۶ فرزنــد5- منیــژه پــاک طینــت 
ــاک  ــان  پ ــی ش ش 1۲3۶ فرزند۶-مرج طهران
ــرا  ــد7- میت ــی ش ش ۲94 فرزن ــت طهران طین
ــد8-  ــی ش ش 131۲ فرزن ــت طهران ــاک طین پ
 179 ش  ش  طهرانــی  طینــت  پــاک  مریــم 
فرزنــد9- مــژگان  پــاک طینــت طهرانــی ش ش 
ــا انجــام تشــریفات  ــک ب ــر این ــد  الغی 40۶ فرزن
مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در یــک نوبــت پــی 
ــد  ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــی ی ــی ماه در پ
تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از 
ــخ نشــر نخســتین  ــزد او باشــد از تاری ــی ن متوف
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 
گواهــی صــادر خواهــد شــد. شــماره : 8788/م 
ــالف  ــس شــعبه54 شــورای حــل اخت ــف رئی ال

ــه ــماره س ــع ش اصفهان،مجتم

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای غــالم جهانگیــری     دارای شناســنامه 
شــماره ۶-118415-4۶۲ بــه شــرح دادخواســت 
بــه کالســه ۲39/9۶ش/54  از ایــن شــورا در 
خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیــح داده کــه شــادروان جهانگیــر جهانگیــری 
حیــدری    بشناســنامه 4۶ در تاریــخ 9۶/۲/9  
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
ــه 5  حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب

ــر و یــک همســر   پســر و 3 دخت
ــد ۲-  ــری ش ش ۶7 فرزن ــا جهانگی ــا رض 1-آق
 4۶۲-118415-۶ ش  ش  جهانگیــری  غــالم 
ــدری  ش  ــری حی ــد 3- اســماعیل جهانگی فرزن
ش ۶7 فرزنــد 4- عیســی جهانگیــری حیــدری  
کمــال  فرزنــد5-   1۲8-9۲3995-9 ش  ش 
زهــرا   -۶ فرزنــد   8۶۲۶ ش  ش  جهانگیــری 
جهانگیــری حیــدری ش ش 1۲8-897040-4 
ــدری ش ش  ــری  حی ــره جهانگی ــد 7- زه فرزن
8-90۶517-1۲8 فرزنــد 8- مینــا جهانگیــری 
حیــدری ش ش 1-0۲7434-1۲7 فرزنــد 9- 

بیگــم حیــدری  ش ش 0-۲8085۶-4۶۲ مــادر 
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــر این الغی
ــی  ــی در پ ــت پ ــک نوب ــوررا در ی ــت مزب درخواس
ماهــی یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تا هرکســی 
ــزد او  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد ی اعتراض
باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یک 
ــادر  ــی ص ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب م

ــد شــد.  خواه
شماره : 8789/م الف

اختــالف  حــل  شــورای  شــعبه54  رئیــس   
ســه شــماره  اصفهان،مجتمــع 

دادنامه
کالســه پرونــده : 951499 شــماره دادنامــه : 
9۶0997۶794400۲3۶ مــورخ 9۶/۲/19 خواهــان 
ــی  ــه بهرام ــدی ۲- آمن ــی کرکون ــن بهرام 1- بهم
کرکونــدی بنشــانی : اصفهــان بهارســتان خ الفــت 
مجتمــع پاییــزان بلــوک ۲5 واحــد A  وکیــل 
ــش  ــه ارت ــان فلک ــانی آصفه ــری  نش ــا وزی فریب
ســمت توپخانــه 50-44 روبــروی دبیرســتان 
انصــار  ســاختمان معظــم  واحــد ۶   شــیخ 
خوانــده محمــد مهتابیــان   مجهــول المــکان 
ــادف  ــی از تص ــارت ناش ــه خس ــته : مطالب خواس
ــکار  ــی  گردش ــی، کارشناس ــای دادرس و هزینه ه
: قاضــی شــورا بــا مالحضــه  محتویــات پرونــده 
ــه مشــورتی اعضــا شــورا  کفایــت وختــم  و نظری
بررســی را اعــالم و بــا اســتعانت از خداونــد متعال 
بــه شــرح ذیل مبــادرت به صــدور رای مــی  نماید 
ــالف در خصــوص  رای قاضــی شــورای حــل اخت
خوانــده  طرفیــت  بــه  خواهــان  دادخواســت 
ــار  ــادو چه ــغ هفت ــه مبل ــه خواســته مطالب ــاال ب ب
میلیــون ریــال بابــت خســارت ناشــی از تصــادف 
ــا  ــی  ب ــی و کارشناس ــه دادرس ــه هزین ــه اضاف ب
توجــه بــه نظریــه کارشــناس فنــی وقــوع تصــادف 
بیــن ســواری پرایــد  بــه شــماره 853/53ح 
ــه  ــاک ب ــون م ــان  و کامی ــه خواه ــق ب 75 متعل
شــماره 833/13ع44 بــه رانندگــی خوانده محرز 
ــده مقصــر شــناخته شــده اســت و  ــوده و خوان ب
حســب نظریــه کارشــناس دادگســتری در پرونده 
تامیــن دلیــل شــعبه نهــم شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان خســارات بــر اتومبیــل خواهــان در اثــر 
وقــوع ایــن تصــادف مبلــغ هفتــاد و دو میلیــون 
و پانصــد هــزار ریــال تعییــن گردیــد  اســت لــذا 
قاضــی شــورا دعــوی خواهــان را وارد و ثابــت 
ــون  ــواد 1و ۲ قان ــتناد م ــا اس ــخیص داده و ب تش
مســئولیت مدنــی و مــواد 198و515و519 قانــون 
ــت  ــر محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آئی
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ هفتــاد و دو میلیــون 
و پانصــد هــزار ریــال خســارات وارده و حــق 
الوکالــه وکیــل و ســی هــزار ریــال بابــت هزینــه 
ــال  ــزار ری ــد ه ــون و پانص ــک میلی ــی و ی دادرس
بابــت هزینــه کارشناســی در حــق خواهــان صــادر 
و اعــالم مــی نمایــد . رای صــادره غیابــی و ظــرف 
مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی 
در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 

ــر در  ــد نظ ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ظ
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد .

م الف 8۲۲5
قاضــی شــعبه 14 حقوقــی شــورای حــل اختالف 

ن  صفها ا

دادنامه 
کالســه پرونــده : 950845 شــماره دادنامــه : 
9۶0997۶797100۲54 مرجــع رســیدگی : شــعبه 

ــالف   41 شــورای حــل اخت
خواهــان آقــای مصطفــی محســنی تبــار فرزنــد 
ابتــدای  بزرگمهــر  خ  اص  بنشــانی  غالمرضــا 
ــع طــال واحــد 3    هشــت بهشــت شــرقی مجتم
خوانــدگان 1- خانــم زهــرا بکیاســا ۲- آقــای 
محمــد صمــدی ف قربانعلــی  نشــانی هــر 
دومجهــول المــکان خواســته : مطالبــه وجــه 
یــک فقــره چــک بــه شــماره 403030 بــه مبلــغ 
40000000 ریــال   گردشــکار : پــس از ارجــاع 
پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن بکالســه 
ــه  ــی و اخــذ نظری ــوق و طــی تشــریفات قانون ف
مشــورتی اعضــا قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را 
ــه صــدور رای  ــادرذت ب ــی مب ــالم و بشــرح آت اع
مــی نمایــد .  رای قاضــی شــورای حــل اختــالف 
ــی محســنی  ــای مصطف ــوی آق در خصــوص دع
ــا و  ــرا بکیاس ــم زه ــت 1- خان ــه طرفی ــار    ب تب
۲- محمــد محمــدی  بــه خواســته مطالبــه وجــه 
بــه شــماره 403030 مــورخ 95/۶/30  چــک 
ــش   ــعبه گالیک ــران ش ــاه کارگ ــک رف ــده بان عه
بــه مبلــغ 40000000 ریــال ) چهــل میلیــون ریــال 
ــر  ــت ب ــه دالل ــان  ک ــه خواه ــی از ناحی (  تقدیم
ــده  ــر عه ــته ب ــزان خواس ــه می ــن ب ــتقرا ر دی اس
خوانــده داشــته و بقــا اصــول مســتندات مذکــور 
ــن و اشــتغال  ــا دی ــر بق ــت ب ــد مدعــی دالل در ی
ــده و اســتحقاق خواهــان  در مطالبــه  ذمــه خوان
وجــه آن دارد لــذا چــون خوانــده دالیــل موجهــی 
ــر  ــال دعــوی مطروحــه نداشــته و دلیــل ب در قب
ــه نکــرده اســت  ــه و ارائ ــه خــود اقام ــت ذم برائ
مســتندا بــه مــواد 198-515-519-5۲۲ قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی دعــوی مطروحــه را وارد و 
ثابــت دانســته و حکــم بــر محکومیــت تضامنــی 
ــال  ــغ 40000000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــدگان ب خوان
بابــت وجــه چــک مــورد دعــوی و مبلــغ 1۲۲0000 
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر 
تادیــه از تاریــخ 95/۶/30 تــا زمــان اجــرای حکــم 
ــزی  ــک مرک ــاخص بان ــن ش ــاس آخری ــر اس ب
جمهــوری اســالمی ایــران و نشــر آگهــی و حــق 
ــان  ــق خواه ــه  در ح ــق تعرف ــل طب ــه وکی الوکال
ــی  ــادره غیاب ــد رای ص ــی نمای ــالم م ــادر و اع ص
و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت 
واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر 
در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان می باشــد 

ــف 7147 .م ال
قاضــی شــورای حــل اختــالف شــعبه 41 حــوزه 

قضائــی اصفهــان 

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه ورزش

امیــر قلعه نویــی، ســرمربی ســال های گذشــته 
اســتقالل، ســپاهان و تراکتورســازی، ســکان 
هدایــت ذوب آهــن اصفهــان را در دســت 

گرفــت. 
قلعه نویــی بــه عنــوان موفق تریــن مربــی 
داخلــی فوتبــال ایــران امیــدوار اســت بتوانــد 
اصفهــان  در  را  موفقیت هــای گذشــته اش 
ایــن بــار بــا دیگــر تیــم لیــگ برتــری اصفهان 

ــد.  تکــرار کن
ــس از  ــران پ ــال ای ــاله فوتب ــی 53 س مرب
یــک و نیــم فصــل حضــور در تراکتورســازی 
ــد و در  ــدا ش ــم ج ــن تی ــوری از ای ــا دلخ ب
ــای  ــت تیم ه ــرای هدای ــام او ب ــه ن ــی ک حال
ــم  ــت تی ــد، در نهای ــنیده می ش ــی ش مختلف
ــده  ــرای مربیگــری فصــل آین ذوب آهــن را ب

ــرد.  ــاب ک انتخ
ــرود  ــراز و ف ــی ف ــری قلعه نوی دوران مربیگ
بســیاری داشــته اســت؛ امــا بــدون شــک او 
ــال  ــر فوتب ــا تفک ــان ب ــن مربی ــی از آخری یک

ــران اســت.  ســنتی در ای
ــت  ــرای هدای ــی ب ــیاق قلعه نوی ــبک و س س
ــی نحــوه بدنســازی  ــا و حت ــم، تاکتیک ه تی
ســبک  پیــرو  بیشــتر  او،  تیم هــای  در 
ــران اســت؛ امــا  ــال ای ــان گذشــته فوتب مربی

او بــا همیــن روش، ســال ها توانســته خــود 
ــه دارد و  ــران نگ ــال ای ــطح اول فوتب را در س

ــد.  ــب کن ــیاری کس ــای بس موفقیت ه
در ایــن گــزارش نگاهــی خواهیــم داشــت بــه 
مهم تریــن فصل هــای دوران مربیگــری او 

ــر. ــال های اخی در س

 دوران موفق در استقالل
قلعه نویــی 5 فصــل کامــل ســرمربیگری 
ــت  ــده داش ــر عه ــران را ب ــتقالل ته ــم اس  تی
 )1387 و   1381( دیگــر  مقطــع   ۲ در  و 
ــل در  ــای فص ــتقالل را در انته ــم اس ــز تی نی
بازی هــای جــام  حذفــی هدایــت کــرد. 
منصــور  از  پــس  حاضــر  حــال  در  او 
ــابقات  ــی در مس ــه 8 قهرمان ــدری ک پورحی

ــگ  ــار لی ــران، ۲ ب ــگ ته ــار لی ــمی )3 ب رس
ــار  ــران و 1 ب ــی ای ــام حذف ــار ج ــران، ۲ ب ای
ــت آورد،  ــه دس ــیا( ب ــگاه های آس ــام باش ج
بــا 5 قهرمانــی در مســابقات رســمی در کنــار 
ــی در  ــم 5 قهرمان ــه او ه ــوف ک ــو رایک زدراک
ــران، ۲  ــگ ته ــار لی ــمی )۲ ب ــابقات رس مس
ــار جــام باشــگاه های  ــران و 1 ب ــار لیــگ ای ب
آســیا( بــه دســت آورد، دومیــن مربــی 
ــت.  ــتقالل اس ــگاه اس ــخ باش ــار تاری پرافتخ
حضــور قلعه نویــی در اســتقالل بــا عــث شــد 
هــواداران ایــن تیــم بــرای او لقــب ژنــرال را 
در نظــر بگیرنــد؛ لقبــی کــه تــا بــه امــروز بــا 

ــت. ــراه اس او هم
 دوران اوج سپاهان

ســپاهان  در  را  موفقــی  دوران  قلعه نویــی 
ســپری کــرد و از حیــث افتخــارات او پــس 
از اســتقالل، بیشــترین موفقیت هــای خــود 

ــرد.  ــان کســب ک را در اصفه
ــم ســپاهان پیوســت  ــه تی او در ســال 88 ب
و موفــق شــد در اولیــن فصــل حضــور خــود، 
ایــن تیــم را قهرمــان لیــگ برتــر کنــد. 
ســپاهان در دوران او انبوهــی از بازیکنــان 
ناراضــی  مهره هــای  به ویــژه  سرشــناس 
اســتقالل را در اختیــار داشــت و یکــی از 
گران تریــن تیم هــای آن دوران محســوب 

 . می شــد

 دوران درخشــان قلعه نویــی در فصــل 89-90 
نیــز ادامــه داشــت و او موفــق شــد در دومین 
 فصــل پیاپــی، ســپاهان را قهرمــان کنــد. 
امــا اختالفــات قلعه نویــی بــا حســینی مدیــر 
باشــگاه ســپاهان به ویــژه دربــاره ســقف 
قراردادهــا باعــث شــد هــم قلعه نویــی و هــم 
ــی  ــی، عقیل ــد رحمت ــی مانن ــان بزرگ  بازیکن
و خســرو حیــدری از ایــن تیــم جــدا شــوند. 
ــان  ــرال در اصفه قطعــا خاطــرات خــوش ژن
از دالیــل اصلــی او بــرای هدایــت ذوب آهــن 

بــوده اســت.
انتخــاب قلعه نویــی بــرای باشــگاه ذوب آهــن 
ــبک  ــت؛ س ــی اس ــل ارزیاب ــت قاب از دو جه
اخیــر،  در ســال های  ذوب آهــن  باشــگاه 
ــز  ــز از بری ــازی و پرهی ــر بازیکن س ــه ب  تکی
و بپاش هــای تیم هــای بــزرگ بــوده اســت؛ 

ــری  ــبک مربیگ ــا س ــدان ب ــه چن ــی ک روش
ــت.  ــازگار نیس ــی س قلعه نوی

قلعه نویــی اهــل کار کــردن بــا بازیکنــان 
ســتاره و بــزرگ اســت و معمــوال ســعی 
می کنــد از بازیکنــان باتجربــه در ترکیــب 
ــب اشــتباه  ــا ضری ــد ت تیمــش اســتفاده کن
ــرارداد  ــن ق ــم در ای ــه مه ــد. نکت کاهــش یاب
ایــن اســت کــه یــا ذوب آهــن بــه فکــر 
ــد  ــاده و می خواهــد مانن ــر ســاختار افت تغیی
همشــهری خــود دســت بــه خریدهــای 
از ســتاره ها  قلعه نویــی  یــا  بزنــد  بــزرگ 
دلــزده شــده و بــه دنبــال تغییــر ســبک 
ــد  مربیگــری خــود اســت. در هــر حــال بای
ــار  بــه انتظــار نشســت و دیــد ژنــرال ایــن ب
ــا لبــاس ســبز چــه تدابیــری را در میــدان  ب

ــرد. ــد ک ــاذ خواه ــت اتخ رقاب

درباره امیر قلعه نویی، سرمربی جدید ذوب آهن

ژنرال سبزپوش

،،
فــراز  قلعه نویــی  مربیگــری  دوران 
اســت؛  داشــته  بســیاری  فــرود  و 
امــا بــدون شــک او یکــی از آخریــن 
مربیــان بــا تفکــر فوتبــال ســنتی در 

ایــران اســت



دول ارکا�ن �ج

دو عروس
کارگردان داوود موثقی

بازیگران دانیال عبادی، افسانه 
پاکرو، سولماز آقمقانی، علی 

خیامی، صفا آقاجانی
سینما سینماپردیس 

سینمایی چهارباغ

پرسه در حوالی من
کارگردان زاله سلطانی

بازیگران مهراوه شریفی نیا 
بهناز جعفری، سوسن مقصودلو 
نسرین نکیسا،بهرام سروری نژاد 

سینما سوره

آلماگل
کارگردان فرشاد فرشته حکمت

بازیگران عادله گل، محمد 
ایری، بایرام قلیچ کسلخه، قربان 

بی بی اونوق، سولماز صفایی
سینما سوره

حرف و نقل

ــینما«  ــه س ــای »خان ــت کامپیوتره ــکل ظرفی  مش
ــد  ــل ش ــی« ح ــور مالیات ــازمان ام ــاعدت »س ــا مس  ب
از  می تواننــد  حقیقــی(  )مؤدیــان  ســینماگران  و 
امــروز تــا پایــان خردادمــاه، طبــق روال ســال های 
ــم و ارســال  ــت تنظی ــا 21 جه ــن ســاعت 10 ت ــل، بی قب
ــی  ــاد صنف ــن نه ــه ای ــود ب ــی خ ــای مالیات اظهارنامه ه

ــد. ــه کنن مراجع
 علــی ژیــان، روابــط عمومــی نمایــش »دیگــری« 
ــری در  ــر درگی ــی ب ــده مبن ــایعات مطرح ش ــاره ش درب
ــت  ــورت اس ــن ص ــه ای ــاق ب ــت: اتف ــش گف ــن نمای ای
ــه  ــش ب ــد اجــرای نمای ــا در طــول رون ــاره رهنم ــه به ک
خانمــی کــه بــا دوربیــن عکاســی و بــا ِفَلــش عکاســی 
ــه  ــن قضی ــه ای ــا اینک ــد؛ ام ــراض کردن ــد، اعت می کردن
مبنــی بــر حجــاب شــخص بوده یــا اینکــه فرد از ســالن 

ــت. ــاس اس ــا بی اس ــده، کام ــراج ش اخ
 همزمــان بــا میــاد امــام حســن مجتبــی)ع( 
ــه  ــداره« ب ــش و ق ــینمایی »آت ــم س ــرداری فیل فیلمب
کارگردانــی محمــد عــرب گرگانــی در تهــران آغــاز شــد. 
ــی  ــی صادق ــاهی، عل ــا شاهرخ ش ــاری، نیم ــین ی حس
قــدرت هللا  و  قاســمی  ارســان  افشــانی،  محســن 

ــتند. ــم هس ــن فیل ــران ای ــی، از بازیگ صالح
در  پــاپ کشــورمان،  رضــا صادقــی، خواننــده   
ــاره خــود داد و  ــر از پــدر شــدن دوب اینســتاگرامش خب
ــا« شــکر کــرد. ــارا« و »ویان ــرای داشــتن »تی خــدا را ب
 »میشــل آزاناویســوس«، کارگــردان برنــده اســکار 
فرانســوی، در رأس هیئــت داوران جشــنواره فیلم هــای 

آمریکایــی »دوویــل« فرانســه قــرار می گیــرد.
ــی »یوســف«  ــزه ادب ــن دوره  جای  فراخــوان هفتمی
بــا موضــوع داســتان های کوتــاه دفــاع مقــدس منتشــر 

شــد.
 مهــران رســام، تهیه کننــده مجموعه هــای تلویزیونــی 
دربــاره ســریال جدیــد خــود بیــان کــرد کــه »هیئت مدیره« 
ــام دارد و قــرار اســت در شــبکه پنــج ســیما ســاخته  ن

شــود.
پیشکســوت  کارگــردان  فــروزش،  ابراهیــم   
معتقــد اســت بــا آغــاز بــه کار ســینماهای جدیــد 
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان، گنجینــه 
ــت  ــی اس ــامل فیلم های ــه ش ــز ک ــن مرک ــینمایی ای س
ــش داده  ــتند، نمای ــران نداش ــت اک ــال ها فرص ــه س ک

می شــود.
 مریــم نوابی نــژاد، یکــی از کارگردانــان »هزار داســتان«، 
ــا از شــبکه  ــه عصره ــه ک ــن برنام ــای ای ــاره بازخورده درب
نســیم روی آنتــن مــی رود، گفــت: تفکــر مــا ایــن بــود کــه 
ــد و  ــاز می کن ــود را ب ــه اصــل باشــد، جــای خ ــر برنام اگ
ــه آب و آتــش بزنیــم کــه ایــن  نیــازی نیســت خــود را ب
ــا اینکــه مــا تبلیغــی  اتفــاق هــم رخ داد و خوشــبختانه ب
برنامــه دیــده  ایــن  نداشــتیم،   در فضــای مجــازی 

شد.
 الهــام غفــوری، تهیه کننــده ســریال »پایتخــت 
۵«، دربــاره رونــد فعلــی ایــن ســریال گفــت: کار 
تصویربــرداری ســریال »پایتخــت« در شــمال کشــور بــه 
ــریال  ــد از کل س ــروز، ۳0 درص ــا ام ــید و ت ــان رس پای

ــت. ــده اس ــرداری ش تصویرب

ــک  ــاِن خش ــه، ن ــتان »آهن قراض ــه داس مجموع
دمپایــی کهنــه!« از آذردخــت بهرامــی و رمان هــای 
ــعید  ــه س ــزی، »قص ــی چنگی ــا« از عل  »آدوری ه
ــزاد« از قاســم  ــم« از آرش ســاالری و »هم و مری

ــده اند. ــر ش ــکری منتش ش
 آهن قراضه، نانِ خشک، دمپایی کهنه!

ــک  ــاِن خش ــه، ن ــتان »آهن قراض ــه داس مجموع
دمپایــی کهنــه!« نوشــته آذردخــت بهرامــی در 
ــا شــمارگان ۵00 نســخه و قیمــت  1۸۳ صفحــه ب
1۶ هــزار تومــان در نشــر چشــمه راهــی بــازار شــده 

اســت. 
ایــن کتــاب بــا چهــار بخــش داســتان، قصــه، نثــر 
کوتــاه و مصاحبــه همــراه اســت. در نوشــته پشــت 
ــاره خــرت  ــوان شــده اســت: درب ــاب عن ــد کت  جل
ــا  ــن گاری شکســته: »آهن قراضه«ه ــای ای و پرت ه
داســتان های طنزنــد. »نــان خشــک«ها، قصه هــای 
بــه ســفارش  کــه  و طنــز  امــروزی  فولکلــور 
ــا همــان »گــروه فرهنــگ  »گ.ف.و.ا.ش.ف.ر« ی
ــه  ــرای برنام ــو« و ب ــگ رادی ــبکه فرهن و ادب ش
ــا  ــی کهنه«ه ــده اند. »دمپای ــته ش ــد« نوش »تلخن
هــم، نثرهــای کوتــاه هســتند. یــک مصاحبــه 
همه شــان،  دارم.  هــم  بلــوری  پــا  و  دســت 

ــد  ــد دیده ان ــده اند، لبخن ــاپ ش ــا چ ــا و آنج اینج
ــزه  ــا جای ــال شــده اند ی تشــویق شــده اند، تقدیرم

گرفته انــد.
 آدوری ها

علــی  نوشــته  »آدوری هــا«  رمــان  همچنیــن 
بــا شــمارگان 1000   چنگیــزی در 2۸۴ صفحــه 
نســخه و قیمــت 2۳ هــزار تومان در نشــر یادشــده 

ــت.  ــده اس ــه ش عرض
می خوانیــم:  جلــد کتــاب  پشــت  نوشــته  در 
»آدوری هــا«، آخریــن بخــش از ســه گانه کویــری 
علــی چنگیــزی اســت؛ ســه گانه ای کــه بــا »پرســه 
ــاه  ــا »پنج ــد و ب ــروع ش ــاغ« ش ــان ت ــر درخت زی
ــده  ــدا کــرد. خوانن ــاالی صفــر« ادامــه پی درجــه ب
در ایــن ســه گانه دعــوت شــده بــه تنهایــی، پنهــان 

ــرای خــود زیســتن.  کــردن و ب
ــو  ــی دور از هیاه ــی و در زمان ــا« در جای »آدوری ه
ــل از  ــد نس ــاش چن ــت ت ــود و روای ــل می ش نق
خانــواده ای بــه نــام آدوری اســت کــه مجبــور بــه 
مهاجــرت از شــهر می شــوند و ســعی می کننــد در 
ــد. فضــای  ــی کنن ــی ســخت و خشــن زندگ مکان
بیابــان آدوری هــا را وامــی دارد بــرای زنــده مانــدن 
ــت  ــا، روای ــد. آدوری ه ــت بزنن ــر کاری دس ــه ه ب

ــواده اســت. ــن و زوال یــک خان پاگرفت
 قصه سعید و مریم

ــمه  ــر چش ــده در نش ــازه منتشرش ــاب ت ــر کت دیگ
کتــاب »قصــه ســعید و مریــم« نوشــته آرش 
ســاالری اســت کــه در 22۸ صفحــه بــا تیــراژ 1000 
ــان منتشــر شــده  ــای 1۸۵00 توم ــه به نســخه و ب
اســت. در نوشــته پشــت جلــد کتــاب آمــده اســت: 
ــت از آرش  ــی اس ــم«، رمان ــعید و مری ــه س »قص
ســاالری جــوان کــه موقعیــت و جبــرِ بــودن در یک 
ــد کــه  ــل می کن ــی تبدی ــه عامل مــکان خــاص را ب
طــی آن شــخصیت هایش را بــه  هــم نزدیــک 
کنــد. رمــان، روایتــی اســت از داســتان دو جــوان. 
ســعید، پســری اســت کــه بــه قــم آمــده و در خانه 
ــه در حــوزه  مادربزرگــش ســاکن شــده و مخفیان
ــر یــک  ــزرگ، مدی ــد. مادرب ــه درس می خوان علمی
ــاره ای نگاه هــای  ــل پ ــه دلی ــودک اســت و ب مهدک
ــه رو  ــا مشــکاتی روب سیاســی اش، در شــغلش ب
شــده... . از ســویی دیگــر مریــم را می بینیــم. 
دختــری کــه بــه دالیلــی پنهانــی تهــران، دانشــگاه 
و خانــواده اش را رهــا کــرده و بــرای گذرانــدن 
 آخریــن ســال رشــته حقــوق بــه قــم آمــده 
و بــرای تثبیــت روحــی اش در مهدکودکــی بــه 
ــزی  ــی اســتخدام شــده اســت. او از چی ــوان مرب عن
ــن  ــواده؟ ای ــگاه؟ خان ــت؟ دانش ــزد؛ سیاس می گری
ــود... .  ــوده می ش ــان گش ــج در رم ــه تدری ــا ب گره ه
ــوان  ــه عن ــم ب ــهر ق ــای ش ــاالری از فض آرش س

یــک مــکان روایــی اســتفاده بســیار بدیــع کــرده و 
خواســته تــا در دل ایــن شــهر، قصــه ای عاشــقانه 
ــاه  ــای کوت ــان از فصل ه ــروزی. رم ــد و ام بنویس
تشــکیل شــده و ســیر آدم هــا و ماجراهــا بــه 
ــی  ــا رمان ــت ب ــوان گف ــه بت ــتند ک ــدازه ای هس ان
روبه روییــم کــه مــدام بــرای مخاطبــش ماجرایــی 
تــازه در آســتین دارد. یــک عاشــقانه سیاســی... .

 همزاد
ــاب »همــزاد« از قاســم شــکری در  همچنیــن کت
1۹2 صفحــه بــا شــمارگان ۷00 نســخه و قیمــت 1۶ 
هــزار تومــان در نشــر یادشــده عرضــه شــده اســت.

می خوانیــم:  جلــد کتــاب  پشــت  نوشــته  در 
تجربی نویس تریــن  از  یکــی  شــکری،   قاســم 
و در عین حــال قصه گوتریــن نویســندگان ادبیــات 

رمان هایــش  بــرای  تاکنــون  او  اســت.  ایــران 
جوایــزی از جملــه جایــزه بهتریــن رمــان متفــاوت 
را از آن خــود کــرده اســت. آخریــن رمــان او 
ــو از  ــاق و ممل ــان ُپراتف ــه ســیاِق جه »همــزاد«، ب
ــتان  ــان داس ــت. رم ــده اس ــته ش ــف او نوش کش
یــک داســتان نویس اســت. مــردی کــه قصــه اش 
ــاز می شــود.  ــی او در شــیراز آغ از روزهــای نوجوان
ــد  ــت باش ــادق هدای ــد ص ــه می خواه ــی ک نوجوان
چنــد دوســت صمیمــی دارد و ابایــی نــدارد از بــد 
 بــودن و تنــدروی. اویــی کــه شــاهد تصاویــر تنــد 
و تلخــی اســت از پرســه زدن در خیابان هــای 
شــهر و همین طــور دیــدن آدم هــای متفــاوت. 
ــا  ــه ب ــدام در مواجه ــود را م ــان خ ــکری، قهرم ش
در عیــن  قــرار می دهــد.  تلخــی اش  و  مــرگ 
حــال ذهــِن ایــن قهرمــان خیال بــاف اســت. 
قهرمانــی کــه هــم نویســنده اســت، هــم در زنــدان 
کار می کنــد... . رمــان مملــو از ایــن تناقضــات 
جــذاب اســت کــه باعــث می شــوند جهــان قاســم 
شــکری سرشــار باشــد از رئالیســم و البتــه خیــره 
ــه زشــتی هایی کــه پیرامــون آدم هــای او  شــدن ب

ــند.  ــس می کش ــد و نف ــود دارن وج
ــی  ــی دارد و ریتم ــه پراتفاق ــزاد«، قص ــاِن »هم رم
تنــد و ســریع. مخاطــب را تــا پایــان بــا خــود بــا 
ــه او اجــازه می دهــد در  خــود همــراه می کنــد و ب
مســیری کــه نویســنده آن را مملــو از حادثــه کــرده 

قــدم بــردارد و غافلگیــر شــود. ایســنا

بازیگــر ســریال »پنچــری« شــب گذشــته در بیمارســتان نیــکان 
بســتری شــد تــا بــه ســرعت تحــت عمــل جراحــی قــرار بگیــرد. 
ــه  ــت: ب ــری«، گف ــریال »پنچ ــده س ــه کنن ــام، تهی ــران مه مه
ــا  ــرد ب ــج می ب ــران از آن رن ــا مه ــه مدت ه ــه ای ک ــل عارض دلی
دکتــر وریانــی عزیــز مشــورت داشــتم کــه ایشــان معتقــد بودنــد 
بــه ســرعت بایــد مهــران غفوریــان تحــت عمــل جراحــی قــرار 
گیــرد. اگرچــه خــود مهــران اصــرار داشــت ایــن اتفــاق پــس از 
پایــان ســریال رخ بدهــد، امــا مــن نپذیرفتــم؛ چــرا کــه نظــر 
پزشــک متخصــص ایــن اســت کــه او بــه ســرعت تحــت عمــل 
ــروژه بیــش از  ــن پ ــوان مســئول ای ــه عن ــرد و مــن ب ــرار بگی ق
هــر چیــز بایــد بــه ســامت همکارانــم فکــر کنــم، نــه پیشــرفت 
ســریال. جالــب اســت بدانیــد بــا هماهنگــی مدیــران محتــرم 
شــبکه، قصــه را بــه ســمتی پیــش بردیــم کــه بتوانیــم اتفــاق 
رخ داده را جزئــی از ســریال و رونــد داســتان جلــوه دهیــم تــا 

بــه کلیــت کار هــم لطمــه ای وارد نشــود. 
مهــران مهــام اظهــار امیــدواری کــرد کــه مهــران غفوریــان پــس 
ــر  ــت س ــت را پش ــرعت دوران نقاه ــه س ــی ب ــل جراح از عم
ــون گــرم  ــه کان ــد همیشــگی اش ب ــرژی و لبخن ــا ان بگــذارد و ب

ــردد. ــواده بازگ خان
 مهــران غفوریــان، بازیگــر ســریال »پنچــری«، هــم در این بــاره 
گفــت: مجبــور شــدم بــه ســرعت تــن بــه ایــن عمــل جراحــی 
بدهــم؛ چــرا کــه پزشــکان معتقــد بودنــد نبایــد وقــت را هــدر 
ــب های  ــن ش ــم در ای ــورم می خواه ــز کش ــردم عزی داد. از م
ــد. از  ــب نگذارن ــان بی نصی ــای خیرش ــم از دع ــرا ه ــز م عزی
ــا انــرژی بیشــتر  قــول مــن بــه همــه بگوییــد بــه ســرعت و ب
بازخواهــم گشــت تــا در کنــار مهــران مهــام عزیــزم بــا ســاخت 
ــردم  ــان م ــر لب ــد را ب ــاز لبخن ــر آســمان شــهر« ب ســریال »زی

کشــورم بنشــانیم. مهــر

مدیــر گالــری آریــا معتقــد اســت برگــزاری یــک آرت فــر در آذرماه 
ــق  ــت موف ــخص نیس ــز آن مش ــچ چی ــوز هی ــه هن ــران ک در ته
ــداری  ــران خری ــی در ای ــار خارج ــه آث ــن اینک ــود؛ ضم ــد ب نخواه
نــدارد. برپایــی چندیــن دوره نمایشــگاه »تابلوهــای کوچــک« در 
ــرای نخســتین  عرصه هــای نقاشــی، تصویرگــری، عکاســی کــه ب
ــن  ــه چنی ــد ک ــث ش ــد، باع ــا ش ــا برپ ــری آری ــط گال ــار توس ب
ــی  ــاب شــود؛ ول فضــای نمایشــگاهی در دیگــر گالری هــا هــم ب
ــه  ــه ای ب ــدان عاق ــر چن ــری، دیگ ــن گال ــر ای ــال، مدی ــا اقب آری
ــگاه های  ــت نمایش ــاره سرنوش ــدارد و درب ــردن آن کار ن ــال ک دنب
»تابلوهــای کوچــک« گفــت: مــا بــه دنبــال تغییــر ســمت و ســوی 
نمایشــگاه »تابلوهــای کوچــک« هســتیم و دیگــر آن را بــه شــکل 
قبلــی برگــزار نخواهیــم کــرد. وی اضافــه کرد: هــدف مــا از برگزاری 
نمایشــگاه »تابلوهــای کوچــک«، فــروش تابلوهــای کوچــک نبــود 
و بــرای خودمــان یــک خــط را دنبــال می کردیــم؛ امــا متاســفانه 

ــوی  ــداد تابل ــک تع ــروش ی ــدف ف ــا ه ــط ب ــتان فق ــایر دوس س
کوچــک وارد ایــن عرصــه شــدند و اســم نمایشگاهشــان را هــم 
خیلــی واضــح، نمایشــگاه »تابلوهــای کوچــک« گذاشــتند. حتــی 
 تاریــخ ایــن نمایشــگاه ها را کــه در تقویــم گالــری مــا ثابــت بــود
تغییــر ندادنــد و ایــن باعــث شــد هــدف مــا یعنــی »اصــل، خــود 
هنــر اســت و ابعــاد تاثیــری در ارزش هنــری نــدارد«، فرامــوش 
شــود. اقبــال اشــاره کــرد: ایــن مســیر دیگــر بــرای مــن جــذاب 
نیســت و بــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفتــم کــه دیگــر ایــن کار را 
ــاره  ــد؛ مگــر آنکــه دوب انجــام ندهــم و بگــذارم بقیــه انجــام دهن
ــن  ــم. وی همچنی ــه آن بده ــی ب ــوی متفاوت ــمت و س ــک س ی
و کارگاه هــای مجسمه ســازی  برپایــی ســمپوزیوم ها  دربــاره 
توســط ایــن گالــری بیــان کــرد: مــا بــه زودی دوبــاره کارگاه هــا را 
ــر  ــان تغیی ــدار در روش اجرایم ــک مق ــی ی ــم، ول ــزار می کنی برگ

ــم کــرد. خبرآنالیــن ایجــاد خواهی

آثار خارجی در ایران خریدار نداردمهران غفوریان در بیمارستان بستری شد

،،
رمــانِ »همــزاد«، قصــه پراتفاقــی 
ســریع.  و  تنــد  ریتمــی  و  دارد 
بــا  بــا خــود  تــا پایــان  مخاطــب را 
خــود همــراه می کنــد و بــه او اجــازه 
می دهــد در مســیری کــه نویســنده 
ــه کــرده، قــدم  ــو از حادث آن را ممل

بــردارد و غافلگیــر شــود
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تازه های بازار کتاب

مجیــری، معــاون امــور بازرگانــی و  کیمیای وطن

توســعه تجــارت ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان اصفهــان، در گفت وگــو بــا کیمیــای وطــن 
گفــت: نمایشــگاه آموزشــکده ســمیه نجف آبــاد از 
ــتی  ــع دس ــر صنای ــتی و غی ــع دس ــته های صنای رش
ــا  ــه بعضــی از آن ه ــا شــده ک ــان برپ توســط هنرجوی

برای اولین بار جلوه کاری پیدا می کند.
وی ادامــه داد: یکــی از مهم تریــن مســائل، رونــق 
بــازار صنایــع دســتی اســت کــه اگــر ایــن بــازار فراهــم 
و ایــن چرخــه اقتصــادی در بــازار تکمیــل شــود، 

ــود. ــن می ش ــت تضمی ــن حرک ــه ای ادام
مجیــری تاکیــد کــرد: قطعــا ایــن تفاهم نامــه ای کــه 
بیــن دانشــگاه فنــی و حرفــه ای، اداره کل میــراث 
ــازمان  ــگری و س ــتی و گردش ــع دس ــی،  صنای فرهنگ
ــد در  ــد ش ــد خواه ــارت منعق ــدن و تج ــت، مع صنع
ــع  ــد صنای ــطح تولی ــای س ــه ارتق ــک ب ــتای کم راس
دســتی اســت و مــا نیــز در بــازار داخلــی و خارجــی در 
راســتای کمــک بــه صنایــع دســتی و ارتقــای ســطح 

ــم. ــزم می دانی ــود را مل کار خ
ــر  ــش از ه ــر می رســد پی ــه نظ ــار داشــت: ب وی اظه
ــرای  ــب را ب ــی مناس ــازار و بازاریاب ــد ب ــی، بای فعالیت
صنایــع دســتی ایجــاد کنیــم تــا بتوانیــم بــه چرخــش 
اقتصــادی و توســعه آن صنعــت بپردازیــم و بــه 
ارتقــای کیفــی آن بیندیشــیم. در قانــون نظــام صنفــی 
ــه عهــده شهرداری هاســت   ایجــاد بازارهــای صنفــی ب
ــکاری  ــا هم ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع و س
ایجــاد  و  بازارچه هــا  ایجــاد  بــه  می توانــد  آن 
ــود. ــاد ش ــزه الزم ایج ــا انگی ــردازد ت ــگاه ها بپ نمایش

ــی  ــگاه فن ــی دانش ــاون اداری مال ــروز، مع ــر فی دکت
و حرفــه ای کشــور، نیــز کــه از ســازمان مرکــزی 
در  داشــت،  حضــور  برنامــه  ایــن  در  دانشــگاه 

گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن اظهــار داشــت: 
ــای  ــتیم، احی ــال آن هس ــه دنب ــه ب ــه ای ک تفاهم نام
ــی  ــه فراموش ــور ب ــه در کش ــت ک ــتی اس ــع دس صنای
ــل  ــه دلی ــع دســتی ب ســپرده شــده. بعضــی از صنای
ــه و  ــوری رفت ــمت بازارمح ــه س ــتری ب ــتن مش داش
ــا روح  ــه عم ــده ک ــینی ش ــع ماش ــه صنای ــل ب تبدی
ــا  ــنهاد م ــت. پیش ــت داده اس ــود را از دس ــنتی خ س
ایــن اســت کــه بــا ورود بخــش خصوصــی و دانشــگاه 
ــک  ــی، ی ــراث فرهنگ ــع دســتی و می و اداره کل صنای
ــع  تفاهم نامــه ای منعقــد شــود کــه مــا بتوانیــم صنای
ــده  ــودی را زن ــال ناب ــا در ح ــده ی ــتی فراموش ش دس

ــم. ــا کنی و احی
وی ادامــه داد: پتانســیل هایی در هــر کــدام از مراکــز 
ــر  ــگ و هن ــه فرهن ــد ب ــه می توان ــه اســت ک ــا نهفت م

ــتی  ــع دس ــش صنای ــد؛ در بخ ــک کن ــا کم ــور م  کش
و هنــر، یکــی از قطب هــای خــوب مــا در اســتان 
مرکــز نجف آبــاد اســت. رویکــرد مــا در فنــی و 
حرفــه ای یــک رویکــرد علمــی صــرف نیســت؛ بلکــه 
ــی  ــی، ســنتی و بازاریاب ــرد ســه جانبه علم ــک رویک ی
اســت تــا جوانــان مــا بتواننــد پــس از تحصیــل از علم 
خــود اســتفاده و احســاس کننــد آینــده شغلی شــان 
تأمیــن اســت و بــا انگیــزه و توانمنــدی بیشــتری وارد 

ــوند. کار ش
 فیــروز تاکیــد کــرد: البتــه مــا دانشــگاه هســتیم 
و وظیفــه اصلــی مــا تربیــت نیــروی متخصــص اســت 
ــم  ــه کارگاه کنی ــل ب ــگاه را تبدی ــه دانش ــال اینک و دنب
نیامده ایــم رقیــب بخــش خصوصــی  و   نیســتیم 

شویم.
همچنیــن دکتــر فریــدون اللهیــاری، مدیــر کل میــراث 
فرهنگــی و صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
اصفهــان کــه در ایــن مراســم حضــور داشــت، در 
ــی  ــدا روز جهان ــت: ابت ــا گف ــگار م ــا خبرن ــو ب گفت وگ
صنایــع دســتی را تبریــک می گویــم؛ به ویــژه بــه 
هنرمنــدان و فعــاالن صنایــع دســتی اســتان اصفهــان. 
ــه ای  ــی و حرف ــکده فن ــتیم از آموزش ــدی داش بازدی
فنــی  دانشــگاه  بــه  وابســته  نجف آبــاد  ســمیه 
و حرفــه ای کشــور کــه کارهــای بســیار خوبــی را 
دانشــجویان و هنرجویــان ایــن مرکــز دانشــگاهی 
انجــام دادنــد و هــدف از انجــام ایــن بازدیــد، تعامــل 
و همــکاری بیــن ســازمان میــراث فرهنگــی و مراکــز 
ــه  ــت ک ــه اینجاس ــت. نکت ــگاهی اس ــی و دانش علم
صنایــع دســتی را می خواهیــم وارد مراکــز علمــی 
ــرای  ــگاه ب ــیل دانش ــم و از پتانس ــگاهی کنی و دانش
پیشــبرد صنایــع دســتی اســتفاده کنیــم و ایــن 
ــد.  ــتی باش ــع دس ــد صنای ــه رش ــک ب ــا کم ظرفیت ه

دســتی  صنایــع  محصــوالت  و  تولیــدات  البتــه 
می بایســت منطبــق بــر نیــاز بــازار باشــد. 

وی افــزود: هــدف اصلــی از تفاهــم امــروز، همــکاری 
ایــن مرکــز دانشــگاهی بــا اداره کل میــراث فرهنگــی و 
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان اســت 
تــا مــا بتوانیــم از تجربیــات حــوزه فنــی اداره کل 
بــرای کمــک بــه آمــوزش هنرجویــان اســتفاده کنیــم 
ــازار و  ــه ب ــجویان را ب ــه ورود دانش ــی عرص و از طرف

موجبــات رشــد آن هــا را فراهــم کنیــم. 
اللهیــاری گفــت: می توانیــم آثــار هنرجویــان را در 
ــود،  ــزار می ش ــتان برگ ــز اس ــه در مرک ــگاهی ک نمایش
ــتر  ــتریان را بیش ــایق مش ــم س ــا ه ــم ت ــه کنی عرض
ــه  ــت ب ــدام جه ــد از ک ــم بدانن ــوند و ه ــه بش متوج

توســعه فعالیت هــای خــود بپردازنــد.
وی اظهــار داشــت: حــوزه صنایــع دســتی، جــزء 
ــک  ــا ی ــت و م ــازمان ماس ــی س ــای ماموریت حوزه ه
نــگاه دوجانبــه بــه صنایــع دســتی داریــم؛ یــک 
ــر  ــگاه دیگ ــی اســت و ن ــی و هویت ــگاه تمدن ــگاه، ن ن
ــک فرصــت و  ــع دســتی ی ــه صنای ــن اســت ک ــا ای م
یــک ظرفیــت در رونــق گردشــگری و اقتصــادی اســت 
کــه می توانــد کمــک بــه اشــتغال کشــور باشــد. بایــد 
توجــه داشــته باشــیم بتوانیــم در بازارهــا حضــور 
ــه وجــود  ــری داشــته باشــیم و اشــتغالی را ب جدی ت

ــم. بیاوری
ــد کــرد: حضــور مراکــز دانشــگاهی در  ــاری تاکی اللهی
حــوزه صنایــع دســتی بســیار ارزشــمند و مهــم اســت؛ 
ــای  ــتای نیازه ــد در راس ــت می توان ــر خاقی ــاوه ب ع
روز جامعــه، خــودش را روزآمــد و هماهنــگ کنــد و به 
 ایــن لحــاظ ایــن ارتبــاط و تفاهم نامــه حائــز اهمیــت 

است.
در ادامــه دکتــر شــمس، رئیــس دانشــکده فنــی 

مهاجــر و رئیــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای اســتان 
اصفهــان اظهــار داشــت: ایــن تفاهم نامــه بــرای 
فنــی  آموزشــکده  در  و  اســتان  در  مرتبــه  اولیــن 
و حرفــه ای ســمیه نجف آبــاد بــه اجــرا گذاشــته 
می شــود و ســازمان های متقبــل ایــن مســئولیت 
ــاس  ــر اس ــای الزم را ب ــوند همکاری ه ــد می ش متعه
ــز را  ــه مراک ــا این گون ــکاری ب ــه و هم ــاد تفاهم نام مف
انجــام دهنــد تــا بتوانیــم بــر اســاس فرمایــش مقــام 
معظــم رهبــری در زمینــه »اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد 
و اشــتغال« جوانانــی مهارت محــور را تحویــل جامعــه 

ــم. دهی
ــار  ــق آث ــرای تلفی ــت ب ــازی اس ــن آغ ــزود: ای وی اف
هنــری و ســنتی و دســتی کشــورمان بــرای ورود بــه 

ــتریان. ــه مش ــه آن ب ــازار و عرض ب

شــمس ادامــه داد: اگــر در حــوزه تخصصــی صنایــع 
دســتی ســرمایه گذاری شــود، می توانیــم یــک آینــده 
خوبــی را بــرای صنایــع دســتی در ایــن دانشــگاه رقــم 
بزنیــم. وقتــی صحبــت از نیــروی انســانی می شــود، 
صــورت دانشــگاه ها  در  بایــد  آن هــا   آمــوزش 

 بگیرد.
در پایــان ســرکارخانم معیــن، رئیــس آموزشــکده 
فنــی و حرفــه ای ســمیه نجف آبــاد، گفــت: آموزشــکده 
ســمیه نجف آبــاد دارای 2 هــزار دانشــجو در 1۳ رشــته 
اســت کــه ده رشــته کاردانــی و ســه رشــته کارشناســی 
ــر، الکترونیــک، معمــاری،  اســت. رشــته های کامپیوت
ــواده،  ــت خان ــیمیایی، مدیری ــع ش ــابداری، صنای حس
کودک یــاری و گرافیــک و نقاشــی و طراحــی دوخــت 

ــن آموزشــکده اســت. از رشــته های ای
ــگاه  ــه دانش ــتیم ک ــاد هس ــن اعتق ــر ای ــزود: ب وی اف
فنــی و حرفــه ای، دانشــگاه نســل ســوم اســت. 
ــی  ــی و مهارت ــای فن ــد آموزش ه ــه بای ــگاهی ک دانش
را بــه عــاوه پژوهش هــای کاربــردی و عملیاتــی 
و پژوهش هــای آمایــش  ســرزمینی و فرهنــگ و 
ــای  ــا پژوهش ه ــراه ب ــوزش هم ــی و آم ــبک زندگ س

ــم.  ــروت کنی ــی و ث ــه دانای ــل ب ــردی را تبدی کارب
ــه  ــه اهدافــش برســد ک ــد ب ــی دانشــگاه می توان زمان
ایــن هنــر را داشــته باشــد کــه ایــن هــدف را محقــق 
ــیار  ــیل بس ــه ای پتانس ــی و حرف ــگاه فن ــد. دانش کن
زیــادی در بحــث تولیــد، کارآفرینــی و درآمدزایــی در 

کلیــه رشــته هایش دارد. 
ــا هم افزایــی، وحــدت و همدلــی  امیــدوارم بتوانیــم ب
و تــاش، پشــتکار و برنامه ریــزی، آینــده خوبــی 
را بــرای دانشــجویان و جوانــان ایــن مــرز و بــوم 
 محقــق کنیــم تــا بــه درگاه خداونــد بــزرگ شرمســار 

نباشیم.

 اجرای تفاهم نامه دانشگاه فنی وحرفه ای با اداره کل میراث فرهنگی،  صنایع  دستی و گردشگری و سازمان صنعت، معدن و تجارت 
در آموزشکده فنی و حرفه ای سمیه نجف آباد برای اولین بار در استان اصفهان

تفاهم نامه ای برای احیای صنایع دستی
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 خبرهای خوب مالی 

برای هالل احمر
رئیــس جمعیــت هــال احمــر پایــدار نبــودن منابــع مالــی 
هــال احمــر و پرداخــت نشــدن به موقــع آن را یکــی از 
مشــکات پیــش روی جمعیــت دانســت و گفــت: ان شــاء هللا 
تــا یکــی، دو مــاه دیگــر اگــر ایــن وضعیــت تغییــر کنــد، پــول 

ــز می شــود.  ــه حســاب جمعیــت واری بیشــتری هــم ب
ــا نوبخــت  دکتــر امیرمحســن ضیایــی دربــاره دیــدار خــود ب
ــه و بودجــه  ــت برنام ــا رئیــس معاون ــت: روز دوشــنبه ب گف
ــدار  ــن دی ــی ای ــتم و ط ــداری داش ــوری دی ــت جمه ریاس
ــال  ــر در س ــال احم ــت ه ــای جمعی ــی از فعالیت ه گزارش

ــد. ــه ش ــش رو ارائ ــای پی ــته و برنامه ه گذش
 وی افــزود: یکــی از برنامه هایــی کــه مطــرح شــد ایــن بــود 
ــال  ــت را در س ــری جمعی ــت هلیکوپت ــتیم ظرفی ــه توانس ک
ــه  ــبت ب ــار نس ــن آم ــم و ای ــش دهی ــد افزای ــل 30 درص قب
پیــش از دولــت یازدهــم، 40 درصــد افزایــش داشــته اســت. 
تشــکیل نیروهــای واکنــش ســریع و 40 هــزار ســاعت نفــر 
آمــوزش بــه 500 نیــرو از جملــه برنامه هــای دیگــر مــا بــود. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن نیروهــا از ابتــدای ســال 96 در 
ــه  ــه صــورت تیم هــای 24 ســاعته ب ــف ب اســتان های مختل
کار گرفتــه شــدند و در تمــام اســتان ها مســتقر هســتند تــا 
ــور  ــد، حض ــانی باش ــه خدمت رس ــاز ب ــه نی ــه ک ــر لحظ در ه

یابنــد.
رئیــس جمعیــت هــال احمــر گفــت: این هــا اقداماتــی بــود 
کــه بــه ســمع و نظــر نوبخــت رســید و او هــم از فعالیت هــای 
هــال احمــر تشــکر کــرد. همچنیــن قــول مســاعد داد 
ــت  ــن شــود و جمعی ــت تأمی ــی جمعی ــع مال ــه زودی مناب ب
بتوانــد بــا ادامــه ایــن پشــتیبانی ها فعالیت هایــش را 

انجــام دهــد. مهــر

 شوخی های کالمی 
باعث آزار روانی کودک می شود

داشــت:  اظهــار  روان شــناس کــودک،  ازغنــدی،  ناهیــد 
 احتــرام بــه کــودک از ســوی والدیــن، یکــی از اصــول 
ــظ  ــه باعــث حف ــروری اســت ک ــم فرزندپ و مهارت هــای مه
شــخصیت و درنتیجــه رشــد اجتماعــی و روانــی بهتــر کودک 

می شــود. 
وی بــا بیــان اینکــه شــکل ظاهــری، قــد، زیبایــی و میــزان 
اســتعداد در هــر فــردی متفــاوت و خــدادادی اســت، ادامــه 
داد: از بــه کار بــردن لقــب ناشایســت بــرای کــودک، تحقیــر 
ــوخی  ــه ش ــی ب ــری وی حت ــات ظاه ــخر خصوصی و تمس
ــی  ــد؛ چــرا کــه شــوخی های کامــی باعــث آزار روان بپرهیزی

ــود.  ــودک می ش ک
ــودک  ــی ک ــای بدن ــز از تنبیه ه ــر پرهی ــد ب ــا تاکی ــدی ب ازغن
ــودک  ــم و روان ک ــه جس ــتن ب ــرام نگذاش ــه داد: احت ادام
اعتمادبه نفــس  کاهــش  افســردگی،  ایجــاد  باعــث 
گوشــه گیری و انــزوا، افزایــش خشــونت و پرخاشــگری 

خجالتــی بــودن و لجبــازی کــودک خواهــد شــد. 
ــه کــودک، یکــی از  ــرام ب ــه اینکــه احت ــا اشــاره ب ــدی ب ازغن
ویژگی هــای تربیــت موفــق اســت، تاکیــد کــرد: کــودکان در 
ــن خــود  ــه ســخنان و نصیحــت والدی ــر ب ــن صــورت بهت ای

ــوز ــکار نی ــد. اف ــوش می دهن گ

گزارش ویژه
تراژدی مدافعان طبیعت

طبیعــت  پاســداران  و  حامیــان  ایــن   محیط بانــان، 
ــه  ــال ها وظیف ــه س ــه در هم ــران ک ــش ای ــات وح و حی
خــود را انجــام داده انــد - حــال بــا دســتان پــر و خالــی 

- حافظــان محیــط زیســت هســتند. 
ــخت  ــد س ــدون تردی ــه ب ــن وظیف ــود ای ــا وج ــان ب  آن
و ســنگین، کمتریــن حقــوق را در بیــن مشــاغل دولتــی 
دریافــت می کننــد و هماننــد بقیــه پاســداران ایران زمیــن 
از بــذل جــان خویــش نیــز دریــغ نداشــته اند؛ امــا ایــن 
روزهــا، حــال محیط بانــان ماننــد محیــط زیســت کشــور 
خــوش نیســت. محیط بانــان از نبــود حامــی رنــج 
می برنــد. ایــن حامــی می توانــد دولــت، مجلــس و 

ــد؟  ــک را دارن ــه راســتی کدام ی ــا ب ــون باشــد؛ ام قان
بســیاری از مســئوالنی کــه در چنــد ســال اخیــر از 
یــا  خــأ  محیط بانــان،  معیشــتی  مشــکات  کنــار 
وضعیــت  بی تفاوتــی گذشــتند،  بــا  قوانیــن  نقــص 
محیط بانــان کشــور را بــه اینجــا رســانده اند؛ جایــی 
یــا  قاتــل  راهــی  دو  ســر  بــر  محیط بانــان  کــه 
محیط بــان کشــور  شــهید   116 می ماننــد.  شــهادت 
 گــواه روشــنی بــر ایــن مســئله اســت کــه قوانیــن 
ــان  ــن مدافع ــت از ای ــرای حمای ــود ب ــات موج و امکان

ــت.  ــی نیس ــت کاف طبیع
دیــدن تصاویــر محیط بانــان شــهید بــه یــک عــادت هــر 
ــان  ــت. مدافع ــده اس ــل ش ــان تبدی ــرای ایرانی ــاله ب س
ــان  ــار ج ــا نث ــا ب ــا تنه ــن روزه ــا ای ــه گوی ــی ک طبیعت
خویــش می تواننــد توجــه افــکار عمومــی و مســئوالن را 
آن هــم بــرای مدت زمــان اندکــی بــه  خــود جلــب کننــد؛ 
چــرا کــه پــس از خاکســپاری، ســردی خــاک، گریبــان 

ــرد.  ــئوالن را می گی ــی و مس ــکار عموم ــه اف حافظ
قوانیــن ناقــص حمایــت از محیط بانــان حــال و روز 
 آن هــا را این چنیــن ناخــوش کــرده اســت. شــهادت 
و قتــل، دو روی ســکه محیط بانــی و قوانیــن محیط بانــی 
ــا  ــان و تنه ــهادت محیط بان ــکه ش ــک روی س ــت. ی اس
ــت و روی  ــیار اس ــکات بس ــا مش ــواده ب ــتن خان گذاش
دیگــر، قوانیــن ناقــص محیط بانــی، اعــدام، زنــدان 
ــی رخ  ــکه هنگام ــن روی س ــت. ای ــه اس ــت دی و پرداخ
می نمایــد کــه این بــار محیط بــان بــه عنــوان مأمــور 

ــه شــلیک شــود.  ــون ناچــار ب قان
ــاز  ــا مج ــد ی ــلحه نبرن ــه اس ــت ب ــر دس ــان اگ محیط بان
بــه حمــل آن نباشــند یــا بایــد چشــم بــه روی متخلــف 
ــد.  ــه جــان بخرن ــا شــهادت و مصدومیــت را ب ــد ی ببندن
ــه  ــگاه کــه در مقابــل شــکارچیان غیرقانونــی دســت ب آن
ســاح شــوند و کشــته از شــکارچیان باشــد، خطــر زندان 
ــان  ــی آن ــچ قانون ــد و هی ــد می کن ــان را تهدی ــدام آن و اع
ــی ــروی انتظام ــت، همچــون نی ــوران رســمی دول  را مام

و نظامــی ارزیابــی نمی کنــد. آنــان در هــر حــال قربانــی 
 . هستند

امیدواریــم قانونگــذاران هرچــه زودتــر فکــری بــه حــال 
ایــن حافظــان محیــط زیســت کننــد. خبــر فارســی

کوتاه حوادث 
برج 27 طبقه لندن در آتش سوخت

ــک  ــل از بی بی ســی، ی ــه نق ــای وطــن ب ــزارش کیمی ــه گ ب
ــرج مســکونی در غــرب لنــدن دچــار آتش ســوزی شــده   ب
و تعــدادی را زخمــی کــرده اســت. همچنیــن بیــم آن 
مــی رود کــه افــرادی هنــوز در داخــل ایــن ســاختمان 
در  تلفاتــی  بــروز  از  منابــع  بعضــی  باشــند.  مشــتعل 
ــا  ــن گزارش ه ــوز ای ــا هن ــد؛ ام ــر داده ان ــه خب ــن حادث ای
ــاختمان  ــوزی در س ــت. آتش س ــده اس ــد نش ــما تأیی رس
بیســت وهفت طبقــه »بــرج گــرن فــل« در ســاعات اولیــه 
روز گذشــته، چهارشــنبه، 24 خــرداد )14 ژوئــن(، آغــاز 
ــا بیــش از چهــل دســتگاه  شــد و مامــوران آتش نشــانی ب
ــهر  ــف ش ــای مختل ــق، از پایگاه ه ــاء حری ــودروی اطف خ
بــرای کمــک بــه ســاکنان و فرونشــاندن آتــش بــه محــل 

ــدند. ــزام ش اع
ــدادی  ــون تع ــوزی تاکن ــن آتش س ــس، ای ــه پلی ــه گفت ب
ــی  ــد. برخ ــان قرارگرفته ان ــت درم ــه تح ــته ک ــی داش زخم
ــوز  ــت هن ــن اس ــه ممک ــت ک ــی از آن اس ــا حاک گزارش ه
کســانی در داخــل ســاختمان باشــند؛ امــا ایــن گزارش هــا 
ــی از  ــد نشــده اســت. بعضــی از شــاهدان عین رســما تأیی
ــر  ــاختمان خب ــل س ــی از داخ ــاد کمک خواه ــنیدن فری ش
داده و گفته انــد کــه افــرادی را در برابــر پنجره هــا دیده انــد. 
ــات  ــانی در طبق ــدن کس ــته ش ــی از کش ــاهد عین ــک ش ی

ــه اســت. ــی ســاختمان ســخن گفت فوقان
بیشــتر طبقــات ســاختمان آتــش  گرفتــه و ممکــن اســت 
کل ایــن بــرج مســکونی فروبریــزد. صــادق خــان، شــهردار 
لنــدن، ایــن آتش ســوزی را »حادثــه عمــده« اعــام کــرده 
و از تجهیــز امکانــات شــهری بــرای مقابلــه بــا آن خبــر داده 
اســت. هنــوز هیــچ گزارشــی دربــاره منشــأ احتمالــی ایــن 

ــت. ــت نیس ــوزی در دس آتش س
اســت. مسلمان نشــین  بــرج  ایــن  می شــود  گفتــه 

همچنیــن ســی ان ان گــزارش داده حــدود 200 آتش نشــان 
در صحنــه حضــور دارنــد. در پــی ادامــه آتش ســوزی 
هولنــاک در پایتخــت انگلیــس، شــهردار لنــدن وضعیــت را 

فوق العــاده اعــام کــرده اســت.

۵ مصدوم در انفجار کپسول گاز
رئیــس مرکــز اورژانــس و فوریت هــای پزشــکی خوزســتان 
ــر  ــه انفجــار کپســول گاز خب از مصدومیــت 5 نفــر در حادث

داد. 
شــهیار میرخشــتی اظهــار کــرد: در حادثــه انفجــار کپســول 
گاز کــه ســاعت 20 و 47 دقیقــه 23 خردادمــاه در خرمشــهر 
ــزود:  ــوختند. وی اف ــدند و س ــدوم ش ــر مص رخ داد، 5 نف
مصدومــان ایــن حادثــه کــه اعضــای یــک خانــواده بونــد، 
ــه  ــس از آن ب ــهر و پ ــتان خرمش ــه بیمارس ــه اول ب در وهل
ــد.  ــال یافتن ــواز انتق ــوختگی اه ــوانح و س ــتان س بیمارس
رئیــس مرکــز اورژانــس و فوریت هــای پزشــکی خوزســتان 
تصریــح کــرد: همچنیــن حــدود ســاعت 15 و 40 دقیقه روز 
ــتای  ــا در روس ــه مرغ ــوان در رودخان ــرد ج ــنبه دو م سه ش
ــدند.  ــرق ش ــذه غ ــتان ای ــا شهرس ــتان مرغ ــر دهس جلوگی
جســد یکــی از ایــن دو نفــر کــه مــردی 30 ســاله بــود؛ از 
آب بیــرون کشــیده شــد؛ امــا جســد فــرد دیگــر هنــوز پیــدا 

نشــده اســت. ایرنــا

کنش    وا

 معاون دبیر کل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر   

 برخی از محکومان مواد مخدر که از نظر مردم 
و مسئوالن و مبادی انتظامی به عنوان 

سرکردگان مواد مخدر محسوب می شوند، به 
علت نبود دالیل اثبات جرم در مرحله صدور 

حکم طی فرآیند کار، حکم آزادی به شرط 
وثیقه، برائت یا احکام سبک به طور موقت 

برای این افراد صادر می شود تا مراحل تکمیل 
پرونده و صدور رأی نهایی شود. بنابراین ستاد 
مبارزه با مواد مخدر جهت اعمال حکم قطعی 

این افراد از طریق مبادی قانونی امر به جدیت 
اقدام می کند.

رئیس یگان حفاظت میراث فرهنگی  
هرگونه خرید و فروش اشیاء قیمتی در فضای 

مجازی ممنوع است و سایت های ارائه کننده اشیاء 
 تاریخی فیلتر می شوند. یگان حفاظت از افراد 

و سایت هایی که آشکارا اقدام به تبلیغ و فروش 
اشیایی که از حفاری به دست می آید، می کنند، 

شکایت کرده و و این موضوع را تا کشف اقام و 
بازگرداندن آن به موزه دنبال می کند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان  

پیشنهاد می کنیم تا روش های کانون به عنوان 
مکمل آموزش رسمی کشور به کار گرفته شده و در 
این زمینه از تمام ظرفیت ها برای یادگیری مبتنی 

بر بازی و هنر استفاده شود و این مهم مستلزم 
فرهنگ سازی نیز هست.

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(   
امسال به منظور رونق بیشتر مسکن مددجویان، 

بودجه چند برابری به آن اختصاص داده شده 
است. آرزوی دولت رفع محرومیت به ویژه در مناطق 
محروم است که باید در این راستا همه دستگاه ها و 
حتی رسانه ها هم پیشقدم شوند و به همین منظور 

به مناطق محروم بودجه ویژه ای اختصاص داده 
شده است.

مدیر کل آموزش پیش دبستانی 
آموزش و پرورش   

امسال 8 کمیته برای کیفیت بخشی تدارک دیدیم 
و درصدد طراحی الگو هستیم تا از تکثر و تعدد 

برنامه ها پیشگیری کرده و قصد داریم کارکرد 
فرهنگی دوره دبستان را برجسته کنیم.

مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب   
احیای دریاچه ارومیه باعث شد تا وضعیت فعلی 

آن به ثبات برسد و در حال حاضر وسعت تاالب از 
500 کیلومتر مربع به 2300 تا 2500 کیلومتر مربع 
رسیده و این نشان از حال خوب دریاچه ارومیه 

نسبت به گذشته دارد.

اعترافتلخفتانهدرپروندهقتلشوهرصیغهای

زن جــوان کــه متهــم اســت بــا همدســتی بــرادرش 
ــز  ــای می ــی پ ــت، در حال ــته اس ــرش را کش همس
محاکمــه ایســتاد کــه ادعــای خودکشــی قربانــی را 

مطــرح کــرد.
ــاه ســال  ــده از اواخــر تیرم ــن پرون ــه ای رســیدگی ب
92 بــا ناپدیــد شــدن یــک مــرد 44 ســاله بــه نــام 
منصــور کــه مهنــدس شــیمی و مقیــم کشــور آلمــان 
بــود و بــرای تأســیس یــک شــرکت بــه ایــران رفــت 
ــدان  و آمــد داشــت در دســتورکار پلیــس ســید خن

قــرار گرفــت. 
همســر ایــن زن بــه نــام منصــوره بــه پلیــس گفــت: 
مــن و همســر و دختــر و پســرم در آلمــان زندگــی 
می کنیــم؛ امــا مدتــی اســت بــرای زندگــی بــه 
ایــران آمده ایــم. همســرم به تازگــی یــک زن جــوان 
بــه نــام فتانــه را بــه عقــد موقــت خــودش در آورده 
اســت. حــاال دو روز اســت از همســرم بی خبــرم 
ــم، متوجــه  ــه مشــترک آن هــا رفت ــه خان ــی ب و وقت
شــدم همــه وســایل گران قیمــت خانــه دزدیــده 
شــده اســت. می ترســم فتانــه بایــی ســر همســرم 

ــد. آورده باش
شــد.  بازداشــت  فتانــه  زن،  ایــن  شــکایت  بــا 
در حالــی کــه ایــن زن خــودش را بی اطــاع از 
ــی داد،  ــان م ــه ای اش نش ــوهر صیغ ــت ش سرنوش
پلیــس جنــازه مجهول الهویــه یــک مــرد را کــه 
ــدا  ــران پی ــود، در حاشــیه ته صــورت وی ســوخته ب
کــرد. نشــانی های جنــازه ســوخته بــا منصــور 
مطابقــت داشــت. بــه ایــن ترتیــب همســر منصــور 
ــرش را  ــازه همس ــت و جن ــی رف ــکی قانون ــه پزش ب

ــرد. ــایی ک شناس
ــه  ــر ب ــار دیگ ــات ب ــدی از تحقیق ــس در گام بع پلی
ــل  ــه قت ــن زن ب ــت و ای ــه پرداخ ــی از فتان بازجوی
ــرد. ــراف ک ــرادرش اعت ــتی ب ــا همدس ــرش ب همس

بــه ایــن ترتیــب فتانــه و بــرادرش فرهــاد در شــعبه 
دوم دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران پــای میــز 

محاکمــه ایســتادند. 
ــادر  ــه ق ــی ک ــر قربان ــم پس ــه مترج ــن جلس در ای
ــرای  ــود، ب ــان فارســی نب ــه زب ــه صحبــت کــردن ب ب

ــت.  ــاص خواس ــم قص ــت حک ــان جنای عام
ــرای  ــم و ب ــن حقوقدان ــت: م ــز گف ــول نی ــدر مقت پ

قاتــان پســرم قصــاص می خواهــم.
ــای  ــتاد و ادع ــژه ایس ــگاه وی ــه در جای ــپس فتان س

ــرد.  ــازه ای مطــرح ک ت
درآمــده  منصــور  موقــت  عقــد  بــه  وی گفــت: 
اینکــه منصــور  از  بعــد  بــودم  قــرار گذاشــته  و 
 همســر اولــش را طــاق داد، بــه عقــد دائــم او 

دربیایم.
 آن روز منصــور بــه خانــه ام آمــده بــود کــه بــه دلیــل 
ــدم.  ــر ش ــا او درگی ــور ب ــکوک منص ــای مش تلفن ه
ــرای  ــا ب ــم ت ــرادرم تمــاس گرفت ــا ب ــع ب ــان موق هم
ــرای اینکــه  ــد. ب ــان بیای ــه خانه م ــات ب حــل اختاف
ــت های او را  ــود، دس ــر نش ــرادرم درگی ــا ب ــور ب منص
بــا یــک پارچــه بســتم. فرهــاد بــا منصــور صحبــت 
کــرد تــا او آرام شــود. منصــور بــا دســت های بســته 
بــه اتــاق خــواب رفــت و مــن و بــرادرم در پذیرایــی 

خوابیدیــم. 
نزدیــک بــه صبــح بــود که بــه خــواب رفتــم و متوجه 
شــدم منصــور خــودش را از پنجــره بــه حیــاط خانــه 
ــم  ــن رفتی ــاد پایی ــن و فره ــت. م ــرده اس ــرت ک  پ
ــه طبقــه ســوم آوردیــم. همــان موقــع  ــازه را ب و جن
ــم.  ــت رفتی ــارک بعث ــه پ ــم و ب ــرک کردی ــه را ت خان
نزدیــک ظهــر بــود کــه بــرای برداشــتن مــدارک بــه 
ــاط  ــی چــون همســایه ها در حی ــه برگشــتم؛ ول خان
ــد  ــا بودن ــتن خون ه ــغول شس ــده و مش ــع ش جم
مجبــور شــدم تــا شــب در خانــه و کنــار جنــازه 
ــابقم  ــوهر س ــا ش ــه ب ــود ک ــب ب ــه ش ــم. نیم بمان
ــک  ــازه کم ــل جن ــرای حم ــم و از او ب ــاس گرفت تم
خواســتم. جنــازه را بــا همدســتی آن هــا در صنــدوق 
عقــب ماشــین گذاشــتیم و بــه حاشــیه شــهر 
ــن  ــازه بنزی ــورت جن ــودم روی ص ــن خ ــم. م بردی
ریختــم و آن را آتــش زدم تــا پلیــس نتوانــد جنــازه 

ــد. ــایی کن را شناس
ایــن زن گفــت: شــوهر ســابقم کــه حــاال بــه اتهــام 
ــا وثیقــه آزاد شــده در  ــازه ب مشــارکت در حمــل جن
ــم  ــرادرم ه ــد ب ــاور کنی ــا ب ــدارد؛ ام ــور ن  دادگاه حض
در قتــل دســتی نداشــته اســت. ســپس فرهــاد بــه 
ــد  ــرش را تأیی ــای خواه ــت و حرف ه ــاع پرداخ دف
ــی وارد  ــت قضای ــه هیئ ــن جلس ــان ای ــرد. در پای ک

ــد. رکنــا ــا رأی صــادر کن شــور شــد ت
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ــازه ای  ــکل ت ــه ش ــر روز ب ــی ه ــرکت های هرم ش
روانــه بــازار می شــوند و افــراد ســاده لوح را طعمــه 
اهــداف ســودجویانه خــود قــرار می دهنــد. اگرچــه 
فعالیــت ایــن شــرکت ها در کشــور ممنــوع اســت 
ــا اســامی جدیــد و البتــه همــان  امــا هرمی هــا ب
ترفندهــای قدیمــی، هربــار از گوشــه ای ســر 

برمی آورنــد.
ــوت  ــه دع ــه کاف ــرا ب ــتی م ــش، دوس ــی پی مدت
ــل  ــوت هرچــه از او دلی ــه پیــش از دع ــرد. البت ک
ایــن دعــوت نابهنــگام را پرســیدم، چیــزی نگفــت 
ــه  ــغلی ای دارد ک ــت ش ــرد فرص ــوان ک ــا عن و تنه

ــذارد.  ــان بگ ــن در می ــا م ــد آن را ب می خواه
در نهایــت بعدازظهــر یــک روز بهــاری بــا او در 
 کافــه دیــدار کــردم. پــس از احوالپرســی و خوش 
ــت کاری  ــاره فرص ــول از او درب ــای معم و بش ه
پرســیدم. او پــس از توضیحــات جانبــی فــراوان 
فرصــت شــغلی مدنظــرش را بازاریابــی شــبکه ای 

عنــوان کــرد.
ــبکه ای  ــی ش ــه بازاریاب ــنیدن کلم ــض ش ــه مح ب
ناخــودآگاه خنــده ام گرفــت. اینکــه دوســتی 
ــیفته  ــه ش ــه این گون ــا تجرب ــات و ب ــا تحصی ب

ــدری  ــم ق ــود، برای ــده ب ــی ش ــرکت های هرم ش
پایــان صحبت هــای  از  پــس  بــود.  خنــده دار 
دوســتم دربــاره فعالیــت این گونــه شــرکت ها 
بیشــتر  هرچــه  امــا  دادم؛  توضیــح  او  بــرای 
توضیــح مــی دادم، او بیشــتر اصــرار می کــرد کــه 
ــه  ــت و ب ــی اس ــبکه ای، کاری قانون ــی ش بازاریاب
ــی  ــرکت های هرم ــا ش ــباهتی ب ــوان ش ــچ عن هی
نــدارد. متاســفانه پــس از چنــد ســاعتی بحــث و 
گفت وگــو در نهایــت نتوانســتم او را متقاعــد کنــم 
کــه ایــن فعالیــت را دنبــال نکنــد و تنهــا بــرای او 

ــردم. ــت ک آرزوی موفقی

نکتــه جالــب دربــاره پیشــنهاد ایــن دوســت 
ــاره  ــای او درب ــه صحبت ه ــود ک ــن ب ــی ای گرام
ــا مشــابه صحبت هــای  ــی شــبکه ای دقیق بازاریاب
فعــاالن شــرکت های هرمــی در ســال های دور 

ــود.  ب
ــترک  ــای مش ــک رؤی ــا ی ــراد تنه ــن اف ــه ای هم
ــعی و  ــدون س ــروت ب ــه ث ــیدن ب ــد و آن رس دارن
ــی اســت؛ رؤیایــی کــه  تــاش و خاقیــت آنچنان
ــت.  ــاس اس ــراب بی اس ــک س ــتر ی ــه بیش البت
بــه هــر ترتیــب پــس از چنــد مــاه، هنگامــی کــه 
ــیدم و از روال کارش  ــت را پرس ــن دوس ــال ای ح
ســؤال کــردم عنــوان کــرد کــه بــه جــای خاصــی 
ــه فکــر منافــع  نرســیده و ایــن شــرکت ها تنهــا ب
خــود هســتند و کارشــان چیــزی جز کاهبــرداری 

نیســت.
 اسامی فریبنده

ــا هــر اســم  ــا نتورکینــگ ی ــی شــبکه ای ی بازاریاب
شــیک دیگــر، تنهــا پوششــی اســت بــرای مخفی 

ــام شــرکت های هرمــی.  ــردن ن ک
ــن  ــی، ای ــاالن هرم ــتر فع ــای بیش ــاف ادع برخ
شــرکت ها در هیــچ کجــای جهــان فعالیــت 
ــد و اصــوال دولت هــا اجــازه چنیــن  ــی ندارن قانون
سوء اســتفاده گرانه ای  اقتصــادی  فعالیت هــای 

نمی دهنــد.  را در کشورهایشــان 
ماننــد دیگــر نقــاط جهــان، فعالیــت شــرکت های 
ــت  ــوع اس ــران ممن ــی در ای ــور کل ــه ط ــی ب  هرم
و شــرکت هایی نیــز کــه مجــوز بازاریابــی دریافــت 
کرده انــد، تنهــا می تواننــد در همیــن حــوزه یعنــی 
بازاریابــی بــه فعالیــت بپردازنــد؛ ایــن یعنــی 
اینکــه افــرادی کــه بــرای ایــن شــرکت ها کار 
ــه  ــتند ک ــزد هس ــان روزم ــا بازاریاب ــد، تنه می کنن
شــرکت هیچ گونــه مســئولیتی در قبالشــان ندارد. 
ــت  ــه فعالی ــد ک ــراد نمی دانن ــن اف ــیاری از ای بس
از  راحــت  خیلــی  می توانــد  شــرکت ها  ایــن 
ــس از آن  ــود و پ ــع ش ــرکت قط ــود ش ــوی خ س
هــم بــر اســاس قانــون، شــرکت هیچ مســئولیتی 
ــر  ــن اگ ــز ای ــه ج ــدارد. ب ــراد ن ــن اف ــال ای در قب

محصــوالت ایــن شــرکت ها مشــکلی را بــرای 
ــای  ــده پ ــز تولیدکنن ــه ج ــد، ب ــاد کنن ــردی ایج ف
فروشــنده ایــن محصــول نیــز به اصطــاح معروف 
گیــر اســت؛ زیــرا شــرکت در واقــع محصــول خــود 
ــداری  ــورت نگه ــه و در ص ــخص فروخت ــه ش را ب
ــا اســتفاده نادرســت از آن،  نادرســت محصــول ی
هیــچ مســئولیتی نــدارد و ایــن فروشــنده اســت 
کــه می بایســت در مقابــل ایــن مســائل پاســخگو 
باشــد. متاســفانه بســیاری از افــرادی کــه جــذب 
ــاره  ــی درب ــچ اطاع ــوند، هی ــد می ش ــن فرآین ای
ــن  ــد. ای ــاک آن ندارن ــب خطرن ــود و عواق کار خ
ــاوری  ــا خوش ب ــی ی ــل تنبل ــه دلی ــا ب ــراد تنه اف
گام در گــرداب طمــع خــود می گذارنــد و قربانــی 

ســودجویی چنیــن شــرکت هایی می شــوند.

ــرورش از  ــوزش و پ ــان وزارت آم ــا و مربی ــن اولی ــر انجم مدی
ــد  ــی جدی ــرای ســال تحصیل ســاماندهی ســرویس مــدارس ب
خبــر داد و گفــت: تفاهم نامــه ای را منعقــد کردیــم کــه بــر 
ــود؛  ــک ش ــتگاه ها تفکی ــک از دس ــر ی ــف ه ــاس آن وظای اس
زیــرا آمــوزش و پــرورش بــه تنهایــی مســئول ســرویس 
ــت  ــاب درس ــد در انتخ ــدارس بای ــر م ــت و مدی ــدارس نیس م
ــؤال  ــورد س ــد و م ــخگو باش ــدارس پاس ــرویس م ــکار س پیمان
ــا امنیــت آن  ــوده ی قــرار بگیــرد. اینکــه اتومبیــل دارای نقــص ب
ــدارد  ــرورش ن ــوزش و پ ــه آم ــار مشــکل باشــد، ارتباطــی ب  دچ

و تاکسیرانی و شهرداری و پلیس راهور باید پاسخگو باشند.
ســرویس  ســاماندهی  رونــد  دربــاره  عباس پــور  نورعلــی   
ــاماندهی  ــرد: س ــار ک ــده اظه ــی آین ــال تحصیل ــدارس در س م
ســرویس مــدارس در حــال پیگیــری اســت. در راســتای 

ســاماندهی ســرویس مــدارس، کارگروهــی تحــت عنــوان 
 کارگــروه مــاده 19 وجــود دارد کــه پلیــس راهــور، وزارت کشــور 

و آموزش و پرورش عضو آن هستند.
 وی ادامــه داد: تاکنــون نماینــده وزارت کشــور در ایــن کارگــروه 
حضــور نمی یافــت. اخیــرا مکاتباتــی انجــام دادیــم و وزارت 
ــروه را  ــن کارگ ــه زودی ای ــرد و ب ــی ک ــده ای را معرف کشــور نماین

تشــکیل می دهیــم. 
ــدون  ــکار ب ــا پیمان ــه ب ــر مدرس ــر مدی ــه داد: اگ ــور ادام عباس پ
ــد  ــر خواه ــدد، مقص ــرارداد ببن ــی ق ــراد حقیق ــا اف ــا ب ــوز ی مج
ــی اســت کــه همیشــه و همــه جــا آمــوزش  ــن در حال ــود؛ ای ب
ــود  ــور وج ــن تص ــرد و ای ــرار می گی ــؤال ق ــورد س ــرورش م و پ
دارد کــه آمــوزش و پــرورش تنهــا مســئول ســرویس مــدارس 

ــت. ایســنا اس

ــای  ــت: در دوره ه ــوزش پزشــکی گف ــان و آم ــر بهداشــت، درم وزی
گذشــته ذخیــره خونــی کشــور بــه انــدازه یــک روز بــود؛ امــا در حال 
ــودی وجــود  ــچ کمب ــر شــده و هی ــره هفــت براب ــن ذخی حاضــر ای

نــدارد. 
ســید حســن  هاشــمی در حاشــیه بازدیــد از ســازمان انتقــال خــون 
اســتان تهــران بــه مناســب شــب قــدر اظهــار کــرد: مــردم ایــران در 
امــر اهــدای خــون نســبت بــه گذشــته متفــاوت عمــل می کننــد؛ 
ــل  ــه دلی ــان ب ــارک رمض ــاه مب ــته در م ــال های گذش ــون در س چ
کمبــود خــون اعمــال جراحــی غیــر اورژانســی بــه تعویــق می افتــاد 
یــا انجــام نمی شــد؛ امــا در حــال حاضــر ظرفیــت اتاق هــای عمــل 

نســبت بــه گذشــته، 9 برابــر شــده اســت. 
وی ادامــه داد: امــروز مــردم نه تنهــا بــرای اعمــال جراحــی 
ــاز را  ــز خــون مــورد نی ــی نی ــرای اعمــال انتخاب اورژانســی، بلکــه ب

تأمیــن می کننــد. در دوره هــای گذشــته ذخیــره خونــی کشــور بــه 
انــدازه یــک روز بــود؛ امــا در حــال حاضــر ایــن ذخیــره هفــت برابــر 
ــد از  ــل بای ــن دلی ــه همی ــدارد؛ ب ــودی وجــود ن ــچ کمب شــده و هی
مــردم و به ویــژه افــرادی کــه بــه طــور مســتمر خــون خــود را اهــدا 

ــم.  ــکر کنی ــد، تش می کنن
وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه 52 درصــد از اهداکننــدگان خــون به 
طــور مســتمر خــون خــود را اهــدا می کننــد، افــزود: از افــرادی کــه 
ــرا  ــم؛ زی ــد، تشــکر می کن پاســما و پاکــت خــود را اهــدا می کنن
ــه می شــود،  ــی تهی ــه از فرآورده هــای خون ــی ک بخشــی از داروهای

مربــوط بــه پاســمایی اســت کــه مــردم اهــدا می کننــد. 
ــوان یکــی از ســنت های حســنه  ــه عن هاشــمی از اهــدای خــون ب
ــش از  ــون بی ــال خ ــازمان انتق ــدوارم س ــت: امی ــرد و گف ــاد ک ی

ــد. وبــدا ــق باش ــود موف ــف خ ــام وظای ــد در انج ــته بتوان گذش

،،
ماننــد دیگــر نقــاط جهــان، فعالیــت 
شــرکت های هرمــی بــه طــور کلــی در 
ایــران ممنــوع اســت و شــرکت هایی 
دریافــت  بازاریابــی  مجــوز  کــه  نیــز 
کرده انــد، تنهــا می تواننــد در همیــن 
حــوزه یعنــی بازاریابــی بــه فعالیــت 

بپردازنــد

مدیر انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

ساماندهی سرویس مدارس
وزیر بهداشت:

ذخیره خونی کشور، هفت برابر ادوار گذشته است

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

 بازاریابی شبکه ای 
ترفند جدید هرمی ها

»زمانــی کــه بــه داخــل منــزل کامــران رفتیــم، آنجــا شــبیه محــل 
زندگــی ارواح و تمــام دیوارهــا ســیاه بــود. کامــران را بــه داخــل 
خــودرو بردیــم و بــه کمــپ انتقــال دادیــم. کامــران داخــل خودرو 
ــد.  ــه او زدن ــه ب ــن ضرب ــن چندی ــتان م ــه دوس ــرد ک ــا می ک تق
ــد  ــش ب ــل در حال ــران مقاب ــه کمــپ رســیدیم کام ــه ب ــی ک زمان
شــد کــه بــا اورژانــس تمــاس گرفتیــم؛ امــا کامــران جــان خــود 

ــود.«  را از دســت داده ب
روایــت مــرگ کامــران، یکــی از روایت هــای افــرادی اســت کــه 
قربانــی کمپ هــای غیرقانونــی و غیراصولــی شــده اند. طــی 
ــواره  ــاد هم ــرک اعتی ــاز ت ــای غیرمج ــر کمپ ه ــال های اخی س
خبرســاز بوده انــد. تاکنــون معتــادان زیــادی در جریــان درگیــری 
یــا ســوءمدیریت گرداننــدگان ایــن کمپ هــا، دچــار حادثــه شــده 
یــا جــان خــود را از دســت داده انــد. در ایــن میــان، ســازمان های 
ــا  ــد؛ ام ــز بوده ان ــن مراک ــردن ای ــل ک ــز درصــدد تعطی ــی نی نظارت
کمپ هــای غیرقانونــی همچنــان فعــال هســتند و روزبــه روز بــر 

ــود. ــزوده می ش ــان اف تعدادش
 مرگ در کمپ اعتیاد

خبــر مــرگ مشــکوک یــک مــرد جــوان بــه نــام کامــران از ســوی 
ــران  ــی ته ــور جنای ــرس ام ــه بازپ ــن ب ــری 142 ک ــوران کانت مأم

اعــام شــد.
ــال  ــرای انتق ــوان ب ــر ج ــد پس ــوران چن ــارات مأم ــر اظه ــا ب  بن
ــا  ــد، ام ــرده بودن ــدام ک ــادی اق ــرک اعتی ــپ ت ــه کم ــران ب کام
ــت داده  ــود را از دس ــان خ ــران ج ــاد کام ــپ اعتی ــل در کم مقاب
ــورد  ــران م ــه کام ــود ک ــی از آن ب ــواهد حاک ــن ش ــود. همچنی ب
ضــرب و شــتم قــرار گرفتــه اســت. دقایقــی پــس از اعــام خبــر، 
قاضــی دشــتبان، بازپــرس ویــژه قتــل پایتخــت بــه همــراه اکیپ 
تشــخیص هویــت آگاهــی تهــران در محــل اعــام خبــر حاضــر 

شــدند.
ــی  ــکی قانون ــان پزش ــرم و کارشناس ــه ج ــپ صحن ــی اکی  بررس
ــده  ــته ش ــرگ بس ــل از م ــران قب ــتان کام ــه دس ــان داد ک  نش
و همچنیــن آثــار ضــرب و شــتم و شــوکر روی بــدن او مشــهود 

بــود. 
در جریــان رســیدگی اولیــه بــه پرونــده، چهــار پســری کــه کامــران 
را بــه کمــپ منتقــل کــرده بودنــد، بازداشــت و بــه دادســرای امــور 

جنایــی تهــران منتقل شــدند. 
بهــرام، یکــی از متهمــان ایــن پرونــده، در اظهاراتــش بــه 
ــده  ــان بازداشت ش ــر متهم ــن و دیگ ــت: »م ــه اس ــرس گفت بازپ
 چندیــن ســال قبــل از اعتیــاد رهایــی یافتــه و خدمتگــزار کمــپ 

بودیم.
 بــرادر کامــران تمــاس گرفــت و از مســئوالن کمــپ خواســت تــا 
کامــران را بــه کمــپ ببریــم کــه مــن، شــایان، پژمــان و حامــد بــه 
محــل زندگــی کامــران رفتیــم. زمانــی کــه آنجــا رســیدیم، بــرادر 
کامــران گفــت کــه کامــران خطرنــاک اســت و چندیــن چاقــو در 
منــزل نگهــداری می کنــد. ممکــن اســت در جریــان بــردن او بــه 
ــان مشــکلی ایجــاد شــود.  ــد و برایت ــه کن ــه شــما حمل کمــپ ب
ــا اســپری  ــا م ــا اســپری اشــک آور داد؛ ام ــه م ــران ب ــرادر کام ب

را نگرفتیــم. 
زمانــی کــه بــه داخــل منــزل کامــران رفتیــم، آنجــا شــبیه بــه محل 
ــه داخــل  ــود. کامــران را ب زندگــی ارواح و تمــام دیوارهــا ســیاه ب
خــودرو بــرده و بــه کمــپ انتقــال دادیــم. کامــران داخــل خــودرو 

تقــا می کــرد کــه دوســتان مــن چندیــن ضربــه بــه او زدنــد. 

زمانــی کــه بــه کمــپ رســیدیم کامــران مقابــل در حالــش بــد 
شــد کــه بــا اورژانــس تمــاس گرفتیــم؛ امــا کامــران جــان خــود 

را از دســت داده بــود.«
ــان  ــایر متهم ــه س ــد ک ــرح ش ــی مط ــرام در حال ــارات به اظه
ــرح  ــی مط ــد و نقیض ــاوت و ض ــارات متف ــده اظه بازداشت ش
کردنــد. همچنیــن تمامــی متهمان بازداشت شــده مدعــی بودند 
کــه بــرادر کامران اســپری اشــک آور را در اختیارشــان قــرار داده؛ 
 امــا بــرادر کامــران مدعــی بــود متهمــان خود اســپری اشــک آور 

و شوکر حمل می کردند. 
پــس از ایــن اظهــارات، بازپــرس شــعبه دهــم دادســرای امــور 
جنایــی تهــران دســتور بازداشــت متهمــان را صــادر کــرد و آن ها 
ــی  ــوران اداره آگاه ــار مأم ــات در اختی ــه تحقیق ــرای ادام را ب

تهــران قــرار داد.
ــاد  ــان، رئیــس کارگــروه کاهــش تقاضــای اعتی ســعید صفاتی
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، معتقــد اســت نخســتین 

ــت.  ــن کمپ هاس ــه ای ــا ب ــردن خانواده ه ــه نک گام مراجع
ــه اســتفاده از مراکــز  ــی ب ــی مــردم میل ــد اســت وقت او معتق
غیرمجــاز نداشــته باشــند، ایــن کمپ هــا خــود بــه خــود 

ــد.  ــد ش ــل خواهن تعطی
او دربــاره راه انــدازی کمــپ تــرک اعتیــاد و افــراد واجــد شــرایط 
ــرک  ــای ت ــرای کمپ ه ــوز ب ــدور مج ــد: »ص ــدازی می گوی راه ان
ــر عهــده ســازمان بهزیســتی اســت و ایــن ســازمان  ــاد ب اعتی
ــد.  ــدام می کن ــه وجــود دارد، اق ــر اســاس دســتورکار هایی ک ب
ــای  ــوز کمپ ه ــن مج ــال گرفت ــه دنب ــه ب ــرادی ک ــوال اف معم
ــه  ــتند ک ــه هس ــادان بهبودیافت ــد، معت ــاد می رون ــرک اعتی ت
ــرده و  ــرم ک ــه ن ــت و پنج ــاد دس ــا اعتی ــال ها ب ــان س خودش

ــد.  ــک کنن ــران کم ــه دیگ ــه ب ــد ک ــم گرفته ان تصمی
ــراد  ــه از اف ــود دارد ک ــز وج ــورها نی ــایر کش ــه در س ــن تجرب ای
بهبودیافتــه بــرای کمــک بــه دیگــران اســتفاده می شــود؛ امــا 
در ایــن بیــن نبایــد فرامــوش کــرد کــه بایــد ســوابق ایــن افــراد 
ــابقه دار  ــا س ــا این ه ــا مث ــرد ت ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــز م نی

نباشــند. 
نکتــه دیگــری کــه در ایــن میــان وجــود دارد راه انــدازی 
ــال های  ــه در س ــت ک ــاز اس ــاد غیرمج ــرک اعتی ــای ت کمپ ه

ــت. ــوده اس ــمگیر ب ــان چش ــر رشدش اخی
 بــه نظــر می رســد یکــی از دالیــل ایجــاد ایــن کمپ هــا، 
ســختگیری بــرای اعطــای مجــوز باشــد؛ یعنــی هــر چــه بــرای 
راه انــدازی کمپ هــای مجــاز ســختگیری بیشــتری شــود، 
ــراد  ــده و اف ــتر ش ــاز بیش ــای غیرمج ــاد کمپ ه ــال ایج احتم

ــوند.« ــب می ش ــتر ترغی ــو بیش ــن س ــه ای ــن ب ــرای رفت ب
ــه ایــن ســؤال کــه کمپ هــای غیرمجــاز در چــه  او در پاســخ ب
بســتری ایجــاد می شــوند، می گویــد: »یکــی از ایــن بســترها 
ــاز،  ــای مج ــاد در کمپ ه ــق اعتی ــان ناموف ــت درم ــن اس ممک
ــد  ــا باش ــن کمپ ه ــان ای ــز روش درم ــی ج ــه دالیل ــم ب آن ه
ــایر  ــردن س ــان ک ــه امتح ــا را ب ــوع خانواده ه ــن موض و همی

ــد.  ــوق می ده ــاز س ــای غیرمج ــه کمپ ه ــا از جمل کمپ ه
ــاز  ــای غیرمج ــدازی کمپ ه ــب راه ان ــه موج ــری ک ــل دیگ عام
می شــود، شــرایط ســخت بــرای اخــذ مجــوز راه انــدازی کمــپ 

اســت. 
ــاز  ــای مج ــی کمپ ه ــخت بعض ــرایط گاه س ــر ش ــه دیگ نکت

دربــاره پذیرفتــن معتــادان اســت.« همشــهری آنالیــن

کمپ های مرگ



امام علی)ع(:

َواللَِّه َلبُن أبي طالٍِب آَنُس ِباملَوِت ِمَن الّطفِل ِبَثدِى اُّمِه.

به خدا سوگند كه اُنس پسر ابوطالب به مرگ از انس كودک به 

پستان مادرش بيشرت است.
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ــا منجــی بشــر  مــا مفتخریــم كــه ائمــه معصومیــن از علی بن ابیطالــب گرفتــه ت
حضــرت مهــدی صاحب الزمــان - علیهــم آالف التحیــات و الســام - 

كــه بــه قــدرت خداونــد قــادر، زنــده و ناظــر امــور اســت، ائمــه 
مــا هســتند.

پای درس امام ؟هر؟

وصیتنامه الهی سیاسی امام

مایه افتخار

دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان
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خدایا! بگشا برایم در آن درهاى بهشت و ببند برایم درهاى آتش دوزخ را و 
توفیقم ده در آن براى تالوت قرآن اى نازل كننده آرامش در دل هاى مؤمنان.

   ترفند های خانه داری
وسایل اتاق نوزاد

 تخت نوزاد: تخت های حفاظ  دار برای اتاق نوزاد 
مناسب ترند؛ چون به مرور زمان می توان نرده های آن را 
برداشت. نوزاد عالوه بر تختخواب اصلی، اغلب به یک 

تخت چرخدار متحرک و نیز نیاز دارد که در ماه های اولیه 
تولد، در کنار تخت مادر قرار گیرد و این امکان را به مادر 

بدهد تا برای رسیدگی و مراقبت از نوزاد در طول شب 
مجبور به طی مسافت میان اتاق ها نباشد. 

 کمد قدی برای قرار دادن لباس های او در سنین باالتر:
از قفسه ها و کمدهای لباس با اندازه طبیعی استفاده کنید 

تا در سال های مدرسه قابل استفاده باشد.
 کمــد کشــودار بــرای لباس هــای خانگــی و ســر همــی 

و وســایل مــورد نیــاز بــرای نــوزاد
 مبل راحتی برای مادر

 یک جعبه برای قرار دادن لباس های کثیف
ــل  ــن مح ــه ای ــوزاد ک ــردن ن ــوض ک ــرای ع ــی ب  محل

می توانــد در پاییــن تخــت او قــرار گیــرد.
 کفپوش مناسب اتاق نوزاد

 چــراغ خــواب و اســباب بازی های مناســب کــودک: 
در فضــای پیرامــون نــوزاد، می تــوان در موقعیت هــای 
ــتفاده  ــه اس ــا و کودکان ــام زیب ــکال و اجس ــاوت از اش متف
کــرد. دیــدن ایــن المان هــا، بینایــی و ذهــن نــوزاد را 

تحریــک و فعــال می کنــد.

   سالم باشیم
قاتل مغز

ــپ  ــیناپس ها را در هیپوکام ــرد س ــرب، عملک ــذای چ غ
ــش  ــبب کاه ــه س ــن عارض ــد و ای ــل می کن ــز مخت مغ

ــود. ــه می ش ــالل حافظ ــری و اخت یادگی
ــایر  ــا س ــا ب ــا نورون ه ــا ی ــال نورون ه ــل اتص ــه مح ب
ــی  ــن مطالعات ــد. همچنی ــیناپس می گوین ــلول ها س س
ــد  ــان می ده ــت نش ــورت گرف ــش ص ــدی پی ــه چن ک
افــرادی کــه رژیــم غذایــی ناســالمی دارنــد و بــه 
ــتفاده  ــری اس ــرب و پرکال ــای پرچ ــتمر غذاه ــور مس ط
ــپ  ــد. هیپوکام ــری دارن ــپ کوچک ت ــد، هیپوکام می کنن
بخشــی از مغــز اســت کــه بــا یادگیــری، حافظــه                     

ــت.  ــط اس ــی مرتب ــالمت روان و س
ــت  ــی از آن اس ــن حاک ــات همچنی ــن مطالع ــج ای نتای
ــی  ــم غذای ــه رژی ــالی ک ــراد میانس ــپ اف ــه هیپوکام ک
ــد و بیشــتر از ســبزی ها و ماهــی اســتفاده  ســالم دارن
می کننــد، بــه نســبت هــم ســن و ســاالن خــود 

اســت. بزرگ تــر 
نتایــج ایــن مطالعــات نشــان می دهــد کــه نــوع رژیــم 
ــا ســالمت روان، افســردگی، اســترس و زوال  غذایــی ب
عقــل رابطــه تنگاتنــگ دارد. محققــان احتمــال می دهنــد 
کــه عوامــل دیگــری از جملــه فعالیــت روزانه، اســتعمال 
ــن  ــز در ای ــالت نی ــزان تحصی ــات، اســترس و می دخانی

امــر دخیــل باشــد. ســالمتی

   سبک زندگی
 حضرت صدیقه طاهره)س( 

و احترام به پدر
ــه)س(  ــرت فاطم ــر حض ــدا)ص( ب ــول خ ــرگاه رس ه
جــاى  از  پــدر  احتــرام  بــه  فاطمــه  مى شــد،  وارد 
ــيد و در  ــرت را مى بوس ــت آن حض ــت و دس برمى خاس

جــاى خــودش مى نشــاند.
ــه دلیــل آزادمنشــی  در ابتــدای رســالت پیامبــر)ص( ب
 پیامبــر و رفتــار صمیمانــه ای کــه بــا مــردم داشــت

افــرادی بــه خــود اجــازه می دادنــد و ایشــان را محمــد 
صــدا می زدنــد و حتــی در مــواردی بــر او پیشــی 
ــد ادب حضــور حضــرت  ــه بای ــان ک ــد و آن چن می گرفتن
ــا  ــه آن ه ــال ب ــد متع ــذا خداون ــد؛ ل ــت نمی کردن را رعای
هشــدار داد کــه رســول خــدا)ص( را آن گونــه کــه 

ــد. ــدا نزنی ــد، ص ــاب می کنی ــر را خط یکدیگ
پــس از نــزول ایــن آیــه، علی رغــم نزدیکــی و صمیمیــت 
خاصــی کــه میــان حضــرت زهــرا)س( و پــدرش وجــود 
داشــت، امــا ادب انســانی و خدایــی ایشــان حکــم 
می کــرد کــه دســتور خداونــد را گــردن نهــد. لــذا ایشــان 
ــی  ــا زمان ــرد؛ ام ــاب می ک ــول هللا خط ــدر را رس ــم پ ه
ــود:  ــنید، فرم ــه را از او ش ــن کلم ــر)ص( ای ــه پیامب ک
زهــرا)س( جــان پــدر بــه قربانــت! ایــن آیــه در رابطــه 
بــا تــو نیســت. تــو همــواره مــرا پــدر خطــاب کــن. پــدر 
ــه  ــد و ب ــاداب می کن ــده و ش ــرا زن ــب م ــو قل ــن ت گفت

ــگ ــت. فرهن ــر اس ــدا نزدیک ت ــت خ رضای

بیماری خطرناکی که جان مردان را 
تهدید می کند

متخصصــان بــه مــردان توصیــه می کننــد بــه بعضــی 
از عالئــم و نشــانه های ســرطان کــه بــا بی توجهــی از 
کنارشــان می گذرنــد، اهمیــت دهنــد تــا عواقــب مرگبــارش 
گریبانشــان را نگیــرد. 66 درصــد از مردانــی کــه بــه صــورت 
خانوادگــی ســابقه  ســرطان پروســتات در آن هــا وجــود دارد 
ــات  ــاری اطالع ــن بیم ــا ای ــورد ب ــوه  برخ ــرات و نح از خط

ــد.  ــی را ندارن کاف
ــه  ــتان ب ــر در انگلس ــزار و ۷۰۰ نف ــدود ۴6 ه ــاله ح ــر س ه
ســرطان پروســتات مبتــال می شــوند؛ بــه گونــه ای کــه 
ــه ایــن بیمــاری  ــوان گفــت از هــر ۸ مــرد یــک نفــر ب می ت

مبتــال می شــود.
ــی   ــد از مردان ــده، ۹۹ درص ــت آم ــه دس ــای ب ــق آمار ه طب
کــه مبتــال بــه ایــن بیمــاری می شــوند تــا ۱۰ ســال توانایــی 
زنــده مانــدن را دارنــد؛ امــا اگــر بیمــاری دیرتــر تشــخیص 
داده شــود، میــزان بقــای ایــن افــراد بــه ۲۲ درصــد 
می رســد و ضــرورت دارد مــردان بــاالی ۵۰ ســال هــر چنــد 

ــد.  ــش PSA را انجــام دهن ــار آزمای ــک ب ــاه ی م
بیشــتر مردانــی کــه ســرطان پروســتات بــرای آن هــا 
ــا  ــته اند. ب ــی نداش ــچ عالئم ــود، هی ــخیص داده می ش تش
ــی  ــی ژن خــاص پروســتات( حت کمــک تســت PSA )آنت
ــخیص داده  ــتات تش ــرطان پروس ــم، س ــروز عالئ ــل از ب قب

می شــود. باشــگاه خبرنــگاران

   خانواده

   دور همی خوشمزه
 مواد الزم

نیم كیلو سنگدان مرغ
250گرم قارچ

1 عدد زردچوبه
100گرمكره

یک عدد فلفل دلمه ای
به میزان كافی نمک
به میزان كافی فلفل

دو لیوان آب
4 عددپیاز

ســنگدان مــرغ، نوعــی غــذای قدیمــی اســت کــه حــس نوســتالژیکی را بــا خــود 
بــه همــراه دارد. در ایــن مطلــب طــرز تهیــه نوعــی غــذا بــا ســنگدان مــرغ را بــه 

شــما آمــوزش داده ایــم کــه کمــی مــدرن اســت.
 طرز تهیه

ــد.  ــرش بزنی ــواه ب ــایز دلخ ــه س ــویید و ب ــوب بش ــنگدان ها را خ ــدا س ۱-ابت
ــه  ــل قابلم ــنگدان ها داخ ــراه س ــه هم ــرده و ب ــرد ک ــت خ ــاز را درش ــدد پی ۲ ع
ــم  ــا ه ــی ب ــواد کم ــد م ــازه دهی ــد؛ اج ــداری آب بریزی ــه و روی آن مق  ریخت

بجوشند.
۲-سنگدان را آبکش کرده و آن را از سایر مواد جدا کنید.

3- دو عــدد پیــاز باقی مانــده را ریــز خــرد کنیــد و داخــل روغــن بــه خوبــی تفــت 
دهیــد تــا طالیــی شــوند. مقــداری رب گوجه فرنگــی و زعفــران آبکــرده نیــز بــه 

مــواد اضافــه کــرده و ســنگدان ها را اضافــه کنیــد.
۴- ادویه را نیز به مواد افزوده و شعله را مالیم کنید و خوب تفت دهید.

ــا بجوشــند. ســپس  ۵- آب را بــه مــواد اضافــه کــرده و شــعله را زیــاد کنیــد ت
شــعله را مالیــم کنیــد.

ــی  ــد آن را از صاف ــد و بع ــرخ کنی ــن س ــل روغ ــرده و داخ ــرد ک ــارچ را خ 6-ق

 رد کــرده و فلفــل دلمــه ای را نیــز خــرد کــرده و در همــان روغــن ســرخ 
کنید.

۷-قــارچ و فلفــل را بــه ســنگدان اضافــه کنیــد. شــعله را بســیار مالیــم کــرده و 
صبــر کنیــد تــا آب غــذا کشــیده شــده و خــوب بپــزد.

 نکات:
۱- در صــورت تمایــل رب را حــذف کــرده و بــه جــای آب از آب پرتقــال اســتفاده 

. کنید
۲- در صورتــی کــه لعــاب غــذا کــم اســت، مقــداری آب پرتقــال بریزیــد واجــازه 

دهیــد بــا قارچ هــا چنــد لحظــه ای بجوشــد.
3- ایــن خــوراک را می تــوان بــه همیــن روش بــا خمیــر پاتــه در فــر بــا دمــای 

۱۸۰ درجــه ســانتیگراد بــه مــدت 3۰ دقیقــه درســت کــرد.
۴- بهتر است این خوراک را به صورت تند سرو کنید.

۵- پیشــنهاد می شــود مقــداری ســیب زمینی را ســرخ کــرده و بــه همــراه 
ــد. ــرو کنی ــوراک س خ

6- اگــر دوســت داریــد خــوراک را کمــی آبدارتــر تهیــه کــرده و از مقــدار بیشــتری 
آب یــا آب پرتقــال اســتفاده کنیــد. برترین هــا
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رئیــس کمیتــه داوران کودک و نوجوان ســی امین جشــنواره بین المللی 
ــرای انتخــاب داوران کــودک  ــان گفــت: ب  فیلم هــای کــودکان و نوجوان
و نوجــوان ایــن دوره از جشــنواره کــودک، 3۵۰ کــودک و نوجــوان ۹ تــا 

۱۵ ســاله اصفهانــی بــا یکدیگــر بــه رقابــت می پردازنــد.
فــرزان معظــم بــا اشــاره بــه اینکــه فراخــوان ثبت نــام داوران کــودک 
فیلم هــای کــودکان  بین المللــی  نوجــوان ســی امین جشــنواره  و 
ــت:  ــراز داش ــده، اب ــالم ش ــاری اع ــال ج ــرداد س ــان ۱۰ خ و نوجوان
ثبت نــام از متقاضیــان ایــن بخــش تــا ۱۸ خردادمــاه ادامــه داشــت.

ــام در  ــکان ثبت ن ــا ۱۵ ســال ام ــه ســنین ۹ ت ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــی  ــنواره بین الملل ــی امین جش ــوان س ــودک و نوج ــش داوران ک بخ
در  داشــت:  ابــراز  داشــتند،  را  نوجوانــان  و  فیلم هــای کــودکان 
ــش  ــن بخ ــور در ای ــرای حض ــر ب ــدود 3۵۰ نف ــرر ح ــان مق مدت زم

جشــنواره ثبت نــام کردنــد.
رئیــس کمیتــه داوران کودک و نوجوان ســی امین جشــنواره بین المللی 
فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان بــا اشــاره بــه اینکــه آزمــون انتخــاب 
 داوران کــودک و نوجــوان بــا عنــوان »آییــن انتخــاب« بعدازظهــر دیــروز 

و در دو بخــش کــودکان و نوجوانــان برگــزار شــد، اضافــه کــرد: داوران 
ــن  ــن آیی ــز ســاعت ۱۸ در ای ــوان نی ــودک ســاعت ۱6 و داوران نوج ک

شــرکت کردنــد.
 وی بــا بیــان اینکــه در هــر یــک از دو بخــش داوران کــودک و نوجــوان 
در مجمــوع 6۰ نفــر در ایــن آزمــون انتخــاب می شــوند، تصریــح کــرد: 

بــرای بخــش بین الملــل نیــز 6 نفــر داور انتخــاب خواهــد شــد.
معظــم بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از برگــزاری آزمــون، کــودکان 
در مصاحبــه حضــوری شــرکت می کننــد،  برگزیــده  نوجوانــان  و 
افــزود: بــر اســاس نتایــج ایــن مصاحبــه زمان بنــدی بــرای برگــزاری 

دوره هــای آموزشــی انجــام می شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه عالقه منــدی بــرای حضــور و دارا بــودن 
توانمندی هــای اولیــه در حــوزه فیلــم، از مهم تریــن فاکتورهــای 
ــی  ــنواره بین الملل ــی امین جش ــوان س ــودک و نوج ــاب داوران ک انتخ
فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان اســت، ادامــه داد: همچنیــن دارا 
بــودن روابــط اجتماعــی مناســب همــراه بــا ســن داوران ایــن 

ــت. ــه اس ــورد توج ــای م ــر فاکتوره ــنواره، از دیگ جش

 رقابت 350 کودک و نوجوان 9 تا 15 ساله اصفهانی برای حضور 
در بخش داوران جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان

داوران کوچک

 4-95013701 و 6-32504254 و 32298058ارتباط با روزنامه کیمیای وطن


