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اسالم و مقابله با دشمن 
یــَن ِعْنــَد  کریــم آمــده اســت: »إَنّ الِدّ در قــرآن 
کــه خاتــم  ایــن دینــی اســت  ْســام« و  ِ

ْ
ال اهّلِل 

انبیــا، محمــد مصطفــی صلــی اهّلل علیــه و آلــه، مامــور 
کامــل   ابــاغ آن بودنــد. ایــن مکتــب الهــی، جامــع و 
ح   و در تمــام ابعــاد و شــئون زندگــی بشــر دارای طــر
بــه  همــواره  و  بــوده  خــاص  ضوابــط  و  برنامــه  و 
دنبــال رشــد، اصــاح و ترقــی معنــوی انســان اســت. 
بــا ایــن وصــف بــه طــور قطــع درخصــوص مقابلــه بــا 
دشــمن از اهمیــت و حساســیت خاصــی برخــوردار 

اســت. 
انســانی  اصــول  و  حــدود  محمــدی،  نــاب  اســام 
اخاقــی و نظامــی را در برخــورد بــا دشــمن بــه طــرزی 

کــرده اســت.  شــفاف و منصفانــه  تعریــف 
علــوی  و  نبــوی  ســیره  و  روایــات  و  آیــات  بــه  گــر  ا

کنیــم... توجــه 
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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»زیر سقف دودی«

 پس از پنج سال دوری 
پوران درخشنده از سینما

صفحه 10

در صفحه اصفهان )4( بخوانید

 رئیس پلیس انتظامی استان اصفهان:

برخورد با روزه خواری، فقط با اقدامات سلبی امکان پذیر نیست

تأمین اجتماعی:

 شرمنده بازنشستگان هستیم 
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که پیش بینی می شد چالشی 

کما  صفحه 2  | برجام در 

کشور: کانون سراسری انبوه سازان  دبیر 

  | شوک قیمتی مسکن 
با مالیات جدید در راه است صفحه 3

 با اجرای تصمیمات 
شورای حفاظت از منابع آب

 | کاشانی ها  ۵ درصد در مصرف 

کردند  صفحه 5 آب صرفه جویی 

سفر به بام ایران

گذار در چالشتر  صفحه 7  | گشت و 

امام جمعه شهرکرد:

  | در جامعه اسالمی شاخص 

ولی فقیه است  صفحه 2

در صفحه اقتصاد )3( بخوانیداخبار روز

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: عضو 

تورم ۲ رقمی در راه است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه 
برداشت ۱.۵میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی منجر به 
ایجاد اشتغال نمی شود، گفت: یکی از آسیب ها این است 

که بانک ها در ازای وصول بدهی های خود...

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-95013701جذب آ

اصفهان، امن ترین استان در کشور است

 همراه با سروقامتان تیم ملی 
در لیگ جهانی والیبال

 بی انگیزگی 
علت باخت تیم ملی ایران
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با کیمیای وطن مطرح کرد: 

طرح تحول سالمت
مهم ترین دستاورد دولت یازدهم

 سیستم سطح بندی خدمات 
کاهش سوءاستفاده ها برای 

صفحه 6

/منطقه ای استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری رتبه نخست روزنامه های استا�ن



یادداشت
به قلم سردبیر

تغییر سرنوشت
از نگاه امام رضا)ع(                                                                     
در شــب بیســت و ســوم رمضــان و شــب قــدر 
هســتیم. بــر اســاس روایــات احتمــال اینکــه ایــن 
شــب عزیــز، شــب قــدر باشــد، بیشــتر اســت؛ لــذا 
مســلمانان اهــل دل و عارفــان خداجــو امشــب 
انابــه  و  دعــا  بــه  دســت  می دارنــد،  احیــا  را 
ــرده  ــرع ک ــال تض ــزد متع ــه درگاه ای ــد، ب برمی دارن
ــدای  ــد و از خ ــه می کنن ــش توب ــان خوی و از گناه
متعــال تقدیــر روشــن و کمــال انســانی و راه و 

می طلبنــد.  را  مســتقیم  صــراط 
ــه  ــردی ک ــه ف ــخ ب ــا)ع( در پاس ــام رض ــه ام چنانچ
ــا  ــا او در دنی ــد ت ــه ای کنن از ایشــان خواســت توصی
ــدر                       ــوره ق ــدن س ــد، خوان ــام باش ــا ام ــرت ب و آخ

ــد.  ــه فرمودن ــتغفار را توصی و اس
همچنیــن فرموده انــد: خداونــد در شــب قــدر آنچــه 
را از ایــن ســال تــا ســال بعــد پیــش خواهــد آمــد 
مقــدر می فرمایــد؛ از زندگــی یــا مــرگ، از خــوب یــا 
ــن شــب  ــد در ای ــس آنچــه خداون ــا روزی. پ ــد ی ب

ــه حتــم واقــع خواهــد شــد. مقــرر می کنــد، ب
حــال ســؤال ایــن اســت کــه آیــا سرنوشــت مقــرر 
ــی  ــار حتم ــه اطه ــه در کالم ائم ــب - ک ــن ش در ای
ــا انســان  ــر اســت؟ آی ــل تغیی ــده شــده - قاب خوان
ــا دعــا بــه درگاه خــدا، سرنوشــت خــود  ــد ب می توان

ــر دهــد؟  را تغیی
امــام رضــا)ع( در ایــن خصــوص پاســخ های خوبــی 
ــد.  ــرار می دهن ــلمانان ق ــیعیان و مس ــار ش در اختی
ایشــان معنــای واژه »قــدر« را اندازه گیــری هــر چیــز 
اعــم از طــول و عــرض آن دانســته اند و شــب هایی 
ــد فطــر و شــب نیمــه  ــدر، شــب عی چــون شــب ق
شــعبان را شــب هایی بــرای تقســیم روزی هــا، 

ــته اند. ــال دانس ــول س ــامدهای ط ــا و پیش اجل ه
ــی  ــر زندگ ــت ب ــر سرنوش ــر تاثی ــال ب ــن ح ــا ای ب
انســان نیــز صحــه گذاشــته  و فرموده انــد: »گریــزی 
از سرنوشــت نیســت؛ امــا دعــا بــرای آنچــه پیــش 

ــد، ســودمند اســت. ــده و خواهــد آم آم
امیــد کــه در ایــن شــب ها بــا تــوکل بــر خــدا 
ائمــه  او،  درگاه  مقربــان  دادن  قــرار  وســاطت  و 
اطهــار)ع(، دعاهایمــان بــه نیکوتریــن پیشــامدها در 

ــود. ــر ش ــده منج ــال آین ــول یکس ط
بــه لطــف خــدا و علی رغــم جــو تــرور، مــردم عزیــز 
از زن و مــرد و جــوان و پیــر و میانســال و... در 
شــب های نوزدهــم و بیســت و یکــم در مراســم 
ــال های  ــته و س ــال گذش ــش از س ــدر بی ــب ق ش
پیــش از آن شــرکت و چشــم دشــمنان دیــن را کــور 
ــز شــب  ــه دعــای مــردم عزی ــد و ان شــاءهللا ب کردن
ــه  ــی ب ــی و خارج ــان داخل ــه خناس ــده دار، توطئ زن
خودشــان بازخواهــد گشــت و راه رشــد و کمــال 

ــد شــد. ــر خواه بازت

نماز جمعه
خطیب جمعه یزد:   

تالش جبهه کفر برای فراموشی 
مسئله فلسطین است

ــاز  ــای نم ــی در خطبه ه ــا مدرس ــید محمدرض ــت هللا س  آی
جمعــه ایــن هفتــه شــهر یــزد بــا تســلیت ســالروز شــهادت 
مــوالی متقیــان حضــرت امــام علــی)ع( و تبییــن اهمیــت 
راهپیمایــی روز قــدس یــادآور شــد: همــه نیروهــای اســتکبار 
و کفــر دســت بــه دســت یکدیگــر داده انــد تــا مســئله قــدس 

را از ذهــن مســلمانان بزداینــد. 
ــلمانان  ــه مس ــرآن، وظیف ــالم و ق ــاع از اس ــزود: دف وی اف
ــد  ــدس بای ــی روز ق ــا حضــور پرشــور در راهپیمای اســت و ب
ــان  ــوش جهانی ــه گ ــریف ب ــدس ش ــت ق ــدای مظلومی ص

ــد. برس
ــور را  ــی کش ــاز اصل ــا نی ــر خطبه ه ــش دیگ ــی در بخ مدرس
ــت  ــدت دانس ــظ وح ــی و حف ــی وظیفه شناس ــه کنون در بره
ــوان  ــری عن ــم رهب ــام معظ ــدت را مق ــز وح ــار و مرک و معی
کــرد و افــزود: والیــت فقیــه، اســاس نظــام اســالمی اســت 
ــد  ــه بن ــون اساســی از جمل ــی از قان ــم در بندهای ــن مه و ای
۵۷ و ۱۱۰ تصریــح شــده اســت. وی تصریــح کــرد: هــر چنــد 
دشــمنان فشــار خــود را دوچنــدان کرده انــد، امــا ایــران 
ــران را  ــت ای ــر صالب ــات اخی ــده و انتخاب ــر ش ــز قدرتمندت نی
بــه خوبــی نشــان داد. امــام جمعــه موقــت یــزد در بخــش 
دیگــری از خطبه هــا بــا گرامیداشــت ســالروز صــدور فرمــان 
ــات  ــر تاســیس ســازمان تبلیغ ــی ب ــی)ره( مبن ــام خمین ام
اســالمی و روز تبلیــغ و اطالع رســانی دینــی گفــت: دشــمنان 
بــه دنبــال راه انداختــن جنــگ فرهنگــی هســتند و در ایــن 
ــایت و  ــتن س ــا داش ــور ب ــل کش ــراد در داخ ــی اف ــن برخ بی
ــیر  ــته و در مس ــدا دانس ــت ج ــن را از سیاس ــه، دی روزنام

خواســته های دشــمنان حرکــت می کننــد. ایرنــا

امام جمعه کرمان: 
 برای پیشگیری از قطعی آب 

صرفه جویی کنیم
آیــت هللا ســید یحیــی جعفــری در خطبه هــای نمــاز جمعــه 
ــی  ــه روز بیابان زدای ــاره ب ــا اش ــان ب ــهر کرم ــه ش ــن هفت ای
ــت و  ــژه داش ــه وی ــت توج ــط زیس ــه محی ــد ب ــزود: بای اف
اگــر ایــن ظرفیــت تخریــب شــود، حیــات و زندگــی مــا بــه 
مخاطــره می افتــد؛ لــذا رهبــر معظــم انقــالب اســالمی نیــز 

ــد. ــه محیــط زیســت دارن ــژه ای ب توجــه وی
ــت  ــم، عاقب ــب کنی ــان را تخری ــر بیاب ــان اینکــه اگ ــا بی وی ب
بــدی در انتظارمــان خواهــد بــود، گفــت: همان طــور کــه نمــاز 
و روزه واجــب اســت، حفاظــت محیــط زیســت نیــز از اوجــب 

واجبــات اســت. 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان کرمــان گفــت: کشــور مــا در 
ــر  ــال تاثی ــی امس ــرار دارد و بارندگ ــک ق ــه نیمه خش منطق
ــذا  ــته؛ ل ــی نداش ــفره های زیرزمین ــره س ــر ذخی ــی ب چندان
تمــام مــردم بایــد در مصــرف آب صرفه جویــی کننــد و 

ــت. ــراف اس ــاه و اس ــتباه، گن ــه، اش ــرف بی روی مص
وی بــا اشــاره بــه هفتــه جهــاد کشــاورزی و ســالروز فرمــان 
ــاد ســازندگی در ســال  ــر تشــکیل جه ــی ب ــام راحــل مبن ام
ــاع مقــدس  ۵8 افــزود: سنگرســازان بی ســنگر در دوران دف

خدمــات ارزنــده ای بــه انقــالب و نظــام داشــتند.
 آیــت هللا جعفــری همچنیــن اضافــه کــرد: پرونده ســند 2۰3۰ 
بــه طــور کلــی بســته شــده و همــه مســئوالن بایــد 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــری را م ــم رهب ــام معظ ــای مق فرمایش ه

دهنــد. ایســنا

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

اسالم و مقابله با دشمن                                                        
اصــول پایــداری در ایــن رابطــه وجــود دارد کــه بــه 

می پردازیــم. آن هــا  از  بعضــی 
انگیــزه ورود بــه ایــن بحــث، شــرایطی اســت کــه 
ــتکبار  ــرکردگی اس ــه س ــالب ب ــالم و انق ــمنان اس دش
امــت  بــرای  نابخــردش(  اذنــاب  و  جهانی)آمریــکا 
ــا  ــت ت ــرور و وحش ــد؛ از ت ــود آورده ان ــه وج ــالمی ب اس
جنگ هــای نیابتــی و کشــت و کشــتارهای مختلــف 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی را ب ــا اســالم چــه راهکارهای و... ؛ ام

دارد؟  دشــمن 
بی تردیــد یکــی از منطقی تریــن اصــول مقابلــه بــا 
ــه مثــل اســت.  ــه ب ــد اســالم، مقابل دشــمن مــورد تأیی
ــه  ــی را ب ــل نظام ــن اص ــم، ای ــرآن کری ــد در ق خداون
ــرده و  ــادر ک ــی ص ــی و عموم ــتور کل ــک دس ــوان ی عن

می فرمایــد: 
»َفَمــِن اْعَتــدى  َعَلْیکـُـْم َفاْعَتــُدوا َعَلْیــِه ِبِمْثــِل َمــا اْعَتدى  

 » َعَلْیکُْم 
ــه او  ــه ماننــد آن ب ــه شــما تجــاوز کــرد ب »هــر کــس ب

ــد.« تجــاوز کنی
ایــران اســالمی اجــازه می دهــد  بــه  ایــن اصــل    
ــه گذشــته در  ــه دو هفت ــرور ناجوانمردان ــه ت در پاســخ ب
ــی)ره(  ــام خمین ــرت ام ــر حض ــد مطه ــس و مرق مجل
مســببین و حامیــان و برنامه ریــزان را در زمــان خــودش 
ــرا طبــق ایــن  ــه ســزای عمــل ننگینشــان برســاند؛ زی ب
ــلمان  ــرد مس ــر ف ــه ه ــل« وظیف ــه مث ــه ب ــه »مقابل آی
اســت و بــه همــه کــس اجــازه داده شــده کــه در مقابــل 
دشــمن ســتمگر بــه پــا خیــزد و بــه همــان انــدازه کــه 
ــان  ــد. چن ــخ گوی ــد، پاس ــاوز ش ــمنی و تج ــه او دش  ب
کــه حضــرت علــی)ع( در ســال 39 هجــری نامــه ای بــه 
بــرادرش عقیــل بــرای اعــزام لشــکر بــه ســوی دشــمن 
ــمن  ــا دش ــل ب ــه مث ــه ب ــتور مقابل ــه او دس ــت و ب نوش
داد: »... بــرادر! قریــش را بگــذار تــادر گمراهــی بتازنــد 
و در جایــی ســرگردان باشــند و بــا سرکشــی و دشــمنی 
ــد  ــن مّتح ــا م ــگ ب ــان در جن ــا آن ــد. همان ــی کنن زندگ
ــداوم جنــگ پرســیدی  شــدند... . امــا آنچــه را کــه از ت
و رأی مــرا خواســتی بدانــی، همانــا رای مــن پیــکار بــا 
ــات  ــدا را مالق ــه خ ــگاه ک ــا آن ــت ت ــکنان اس پیمان ش

کنــم. 
ــدال  ــی)ع(، اعت ــی عل ــکار دوم درس عمل ــه و راه  نکت
ــود  ــوال فرم ــت. م ــمن اس ــا دش ــه ب ــاف در مقابل و انص
ــد و  ــت شمشــیر بزنی ــن ملجــم یــک ضرب ــه اب فقــط ب

ــل اســت. ــه مث ــه ب ــق مقابل ــای دقی ــن معن ای
خداونــد در مقابلــه بــا دشــمن، اجــازه اســتفاده از 
ــانی را  ــارف و انس ــالح های متع ــی و س ــای جنگ ابزاره
بــه مســلمانان داده و حتــی دســتور مقابلــه بــا کســانی 
ــه روی  ــیر ب ــد و شمش ــرد می زنن ــه نب ــت ب ــه دس را ک
مؤمنیــن می کشــند، صــادر کــرده و بــه آنــان اجــازه داده 
ــاع از خــود  ــوب ســاختن دشــمن و دف ــرای مغل ــه ب ک
دســت بــه اســلحه برنــد و از هــر گونــه وســایل دفاعــی 
متعــارف اســتفاده کننــد؛ لــذا می فرمایــد: »و در راه خــدا 
ــد و از  ــرد کنی ــد، نب ــما می جنگن ــا ش ــه ب ــانی ک ــا کس ب
حــد تجــاوز نکنیــد کــه خــدا تعدی کننــدگان را دوســت 
ــَن«  ــبُّ اْلُمْعَتدی ــَه ال ُیِح ــُدوا ِإنَّ اللَّ ــدارد: »... َو ال َتْعَت ن
البتــه یــک راهــکار مهــم در اســالم، تــالش بــرای 
هدایــت دشــمن اســت؛ چنانچــه تمامــی امامــان 
راهنمایــی  را  راهــکار  اول  عزیــز  پیامبــر  و   شــیعه 
ــام حجــت دانســته  ــی اتم ــت دشــمن و از طرف و هدای
و بــه آن عمــل فرموده انــد. پیامبــر اســالم)ص( در 
کشــاکش جنــگ احــد پــس از آنکــه دشــمنان جاهــل، 
پیشــانی مبارکــش را شکســتند، بــا آن همــه درد و رنــج 
و ناراحتــی فرمودنــد: پــروردگارا! قــوم مــرا ببخــش کــه 

مردمــی ناآگاهنــد. 
حضــرت علــی )ع( در نبــرد صفیــن هنگامــی کــه شــنید 
یارانــش، معاویــه و طرفدارانــش را ناســزا می گوینــد 
دســت بــه دعــا برداشــت و بــرای هدایــت دشــمن خــود 
فرمــود: بــار پــروردگارا! خــون مــا و آن هــا را حفــظ کــن و 
بیــن مــا و آن هــا را اصــالح نمــا و آنــان را از گمراهــی بــه 
راه راســت هدایــت فرمــا تــا آن هــا کــه جاهــل هســتند، 
حــق را بشناســند و کســانی کــه بــا حــق در ســتیز 

هســتند، دســت بردارنــد و بازگردنــد. 
یکــی دیگــر از اصــول اخالقــی مقابلــه بــا دشــمن، پنــد 
ــی)ع(  ــرت عل ــت. حض ــمن اس ــه دش ــدرز دادن ب و ان
ــه دشــمن آشــکار خــود، معاویــه  ضمــن نامــه ای کــه ب
ــدرز دادن او  ــردن و ان ــت ک ــه نصیح ــتند، ب ــال داش ارس
ــد:  ــود می فرمای ــمن خ ــه دش ــوزانه ب ــردازد و دلس می پ
 »نســبت بــه آنچــه در اختیــار داری از خــدا بتــرس 
و در حقــوق الهــی کــه بــر تــو واجــب اســت اندیشــه کــن 
و بــه شــناخت چیــزی هّمــت کــن کــه در ناآگاهــی آن 

معــذور نخواهــی بــود.«
  ســپس بــه طــور غیرمســتقیم بــه او هشــدار می دهــد 
نشــانه های  خــدا،  اطاعــت  »همانــا  می فرمایــد:  و 
ــه  ــه و همیش ــی میان ــن و راه ــای روش ــکار و راه ه آش
گشــوده اســت و پایانــی دلپســند دارد کــه زیــرکان بــه 
ــد...  ــه انحــراف رون ــد و فاســدان از آن ب آن راه نمی یابن
ــرا  ــه خــود بپــرداز! زی ــه خــود آی و ب ــه! اینــک ب معاوی
خداونــد راه و ســرانجام امــور تــو را روشــن کــرده اســت؛ 
امــا تــو همچنــان بــه ســوی زیانــکاری و جایــگاه 
ــو را  ــته های دل، ت ــی. خواس ــت می کن ــرورزی حرک کف
بــه بــدی کشــانده و در پرتــگاه گمراهــی قــرار داده و تــو 
ــو  ــر روی ت را در هالکــت انداختــه و راه هــای نجــات را ب

بســته اســت.« 
ادب  و  اخــالق  رعایــت  دیگــر،  پیشــرفته   اصــل 
و پرهیــز از دشــنام و ناســزاگویی اســت. ســیره  عملــی 
ــنید  ــن ش ــگ صفی ــت. او در جن ــن اس ــی)ع( همی عل
فرمــود:  می دهنــد؛  دشــنام  را  شــامیان  یارانــش 
ــه شــما دشــنام دهنده باشــید؛  ــدارم ک »مــن خــوش ن
اگــر کردارشــان را تعریــف و حــاالت آنــان را بازگــو 
ــر  ــر و عذرپذیرت ــت نزدیک ت ــخن راس ــه س ــد ب می کردی
ــرا  ــا اس ــردن ب ــدارا ک ــل، م ــی ترین اص ــود.« و اساس ب
زنــان و مجروحــان دشــمن اســت کــه دیگــر مکاتــب و 

ــتند. ــد نیس ــه آن پایبن ــا ب فرهنگ ه
علــی)ع( می فرمایــد: »اطعــام االســیر و االحســان الیــه 

حــّق واجــب وان قتلــه مــن الغــد«  
»غــذا دادن بــه اســیر و نیکــی بــه او حّقــی اســت 

واجــب، گرچــه مســتحّق اعــدام باشــد.«

بــه  موســوم  ایــران  تحریم هــای  طــرح 
S.۷22 یــا »قانــون مقابلــه بــا اقدامــات 
ــن از  ــل فروردی ــه اوای ــران« ک ــاز ای بی ثبات س
ــود،  ــاب کورکــر ارائــه شــده ب ســوی ســناتور ب
ــط خارجــی  ــه در کمیســیون رواب ــس از آنک پ
ســنا مطــرح و تصویــب شــد، بــه صحــن ســنا 
ــت  ــا اکثری ــکا ب آمــد و مجلــس ســنای آمری
اقدامــات  بــا  »مقابلــه  قانــون  آرا،  قاطــع 

تصویــب کــرد. را  ایــران«  بی ثبات کننــده 
اشــخاص  آنکــه  بــر  عــالوه  قانــون   ایــن 
ــکی  ــه موش ــا برنام ــط ب ــرکت های مرتب و ش
ــد،  ــرار می ده ــم ق ــرض تحری ــران را در مع ای
اجــازه  نیــز  آمریــکا  رئیس جمهــور  بــه 
 می دهــد بــه بهانــه حمایــت از تروریســم 
و نقــض حقــوق بشــر، تحریم هــای جدیــدی 

را علیــه ایــران وضــع کنــد.
ــان  ــه پای ــنا البت ــرح در س ــن ط ــب ای تصوی
کار نیســت و بایــد در مجلــس نماینــدگان 
نیــز مطــرح شــود و ســپس بــه امضــای 
معنــای  بــه  قطعــا  امــا  برســد؛  ترامــپ 
پیگیــری خواســته ای اســت کــه جــان کــری 
ــود؛  ــرده ب ــان ک ــش بی ــان دوران وزرات در پای

ــرای  ــا اج ــران ب ــر ای ــار ب ــداوم فش ــی ت یعن
سیاســت تحریــم و ســپس مذاکــره؛ امــا 
این بــار در حــوزه توانمندی هــای موشــکی 
و نظامــی متعــارف و اقدامــات منطقــه ای؛ 
ــاره  ــا درب ــت اوبام ــار طــی دو دول آنچــه یک ب
نامتعــارف  تســلیحات  از  غــرب   نگرانــی 
ــا موفقیــت اجــرا  و هســته ای ایــران تقریبــا ب

شــده بــود.
مقامــات غربــی بارهــا گفته انــد کــه مســئوالن 
دولــت روحانــی بیــش از آنچــه از برجــام 
برمی آمــده، بــه مــردم ایــران وعــده داده انــد. 
درســت  این بــاره  در  می رســد  نظــر  بــه 
ــه  ــته ای همان گون ــرات هس ــد. مذاک می گوین
 کــه بارهــا از ســوی رهبــر انقــالب تأکیــد شــد

قــرار بــود تنهــا حــول موضــوع هســته ای 
ــران اول از ســال های  ــی کــه ای باشــد؛ در حال
ــدام  ــل اق ــه دلی ــالمی ب ــالب اس ــی انق ابتدای
دانشــجویان پیــرو خــط امــام )اصالح طلبــان 
ــت  ــی تح ــه جاسوس ــخیر الن ــروز( در تس ام
متحــده  ایــاالت  یک جانبــه  تحریم هــای 
قــرار گرفتــه بــود و دوم پــس از پرونــده 
ــه در  ــته و دارد ک ــکان داش ــز ام ــته ای نی هس

ــوق  ــکی، حق ــه موش ــون برنام ــی چ موضوعات
بشــر، حمایــت از آنچــه واشــینگتن تروریســم 
در منطقــه می نامــد و ... ، مــورد تحریم هــای 

ــرد. ــرار گی ــری ق دیگ
ویــن،  هســته ای  توافــق  انعقــاد  از  پــس 
از  نگرانی هایــی  مانــع موجــب  دو  همیــن 
کارآمــدی توافــق هســته  ای شــده اســت: 
ــان  ــع هم ــه در واق ــون ISA ک ــویی قان از س
ــه اوایــل انقــالب اســت  تحریم هــای یک جانب

ــد. ــد ش تمدی
ــراغ  ــه س ــکا ب ــنای آمری ــر س ــوی دیگ از س
 ۷22.S موضوعــات جدیــد رفــت و در مقدمــه
ایــران،  بالســتیک  موشــک  »برنامــه  بــه 
نقــض  بین المللــی،  تروریســم  از  حمایــت 
حقــوق بشــر و ســایر مــوارد« بــه عنــوان دلیــل 

ــت. ــرده اس ــاره ک ــد اش ــای جدی تحریم ه

و  خارجــه  وزارت  دو،  ایــن  از  پیــش  تــازه 
نوبــت،  چنــد  طــی  آمریــکا  خزانــه داری 
ــری  ــی دیگ ــی و حقوق ــخصیت های حقیق ش

را بــه فهرســت همــان تحریم هــای هســته ای 
ــد  ــه کرده ان ــود، اضاف ــو ش ــود لغ ــرار ب ــه ق  ک
و معلــوم نیســت ایــن کار کــه بــه بهانــه 
ــر اســاس قوانیــن  رعایــت رویه هــای اداری ب
آمریــکا بایــد هــر از چنــدی صــورت گیــرد، تــا 
ــق تحریم هــای هســته ای را  ــزان تعلی چــه می
کــه بــا اختیــارات کاخ ســفید صــورت گرفتــه، 
ــرار  ــی ق ــی فن ــی و حت ــر سیاس ــت تأثی تح

ــد داد. خواه
اولیــن ســخنرانی  در  رئیس جمهــور  آنچــه 
هســته ای گفــت  توافــق  انعقــاد  از  پــس 
درســت بــود. او گفــت »دیــوار تحریم هــا 

برداشــته«.  تــرک 
آمریکایی هــا کــه بــه خوبــی و بهتــر از دولــت 
ــی زود  ــد، خیل ــت آگاه بودن ــن واقعی ــا از ای م
ــد.  ــرک افتاده ان ــن ت ــر ای ــدزدن ب ــر بن ــه فک ب
ــد از اشــخاص حقیقــی  اعــالم فهرســت جدی
و حقوقــِی تحــت تحریــم، همــان بنــدزدن بــر 
ــع  ــن قان ــه ای ــا ب ــا آن ه ــود؛ ام ــوار ب ــرک دی ت
ــر را در  ــه دیگ ــان، دو پای ــی زم ــدند و ط نش
ــد:  ــتقر کردن ــا مس ــوار تحریم ه ــرف دی دو ط
ــر  ــر ISA و احتمــاال کمــی بعدت کمــی پیش ت
ــته ای  ــق هس ــل تواف ــر اص ــی اگ S.۷22. حت
بــوده  شــرایط  آن  در  نظــام  تنهــا گزینــه 
باشــد، اقدامــات بعــدی دولــت ایــران در 
قبــال تالش هــای ایــاالت متحــده جهــت 
ــا  ــا تنه ــوار تحریم ه ــتنن دی ــه داش ــر پانگ س
ــران  ــه ای ــر وزارت خارج ــود. اگ ــا نب ــه م گزین
در دو گام پیشــیِن واشــینگتن، اقــدام جــدی 
اکنــون  و پشــیمان کننده صــورت مــی داد، 

ــم. ــوم نبودی ــدام س ــاهد اق ش

بــا  می دهــد  نشــان   ۷22.S جزئیــات 
پدیــده ای ظاهــرا خفیف تــر از تحریم هــای 
ــه رو هســتیم؛ امــا واقعیــت آن  هســته ای روب
ــد  ــا می توان ــوارد نه تنه ــن م ــه همی ــت ک اس
تبــادالت اقتصــادی خارجــی بــا ایــران را 
ــرد  ــس از برجــام شــتاب گی ــود پ ــرار ب ــه ق ک
بــه چالــش بکشــد، بلکــه ظرفیــت آن را 
ــوار  ــای دی ــه پهن ــوار ب ــک دی ــه عمــال ی دارد ک
ــود.  ــوار ش ــر آن س ــته ای ب ــای هس تحریم ه
ــن  ــای ای ــه تحریم ه ــه ک برخــالف تصــور اولی
ــپاه  ــرار دادن س ــار ق ــت  فش ــرای تح ــرح ب ط
ــرای  ــران ب ــت ای پاســداران و ســوق  دادن دول
منطقــه ای  اقدامــات  از  پشــتیبانی   عــدم 
نیــروی  ایــن  موشــکی  فعالیت هــای  و 
نظامــی اســت، امــا جامعیــت ایــن قانــون بــه 
ــوری  ــای جمه ــام ارگان ه ــامل تم ــج ش تدری

اســالمی ایــران می شــود. 
در  خارجــه  وزارت  و  ایــران  دولــت  اگــر 
ــد  ــز مانن ــار نی ــن ب ــد و ای ــی بیفت ــن دام چنی
ــورد  ــی برخ ــه نرم ــد ب ــین بخواه ــوارد پیش م
ــته  ــام رش ــود در برج ــه خ ــال هرچ ــد، عم کن
از مهم تریــن  یکــی  و  پنبــه کــرده  اســت، 
مأموریت هــای دولــت دوازدهــم یعنــی تبــادل 
ــا  ــا خــارج و جــذب ســرمایه گذاری ب مالــی ب

ــد.  ــد ش ــه خواه ــدی مواج ــش ج چال
ــال  ــت خی ــتگذاران دول ــت سیاس ــن اس ممک
کننــد آن گزینــه دیگــر جنــگ اســت یــا 
ــره  ــه ک ــدن ب ــل  ش ــت، تبدی ــن حال در بهتری
شــمالی؛ امــا بهتــر اســت نگاهــی بــه تاریــخ 
بیندازنــد تــا ببیننــد ســازش نیــز ماننــد 

چالــش هزینــه دارد.

چالشی که پیش بینی می شد

برجام در کما
تحریم توانمندی های دفاعی و فعالیت های منطقه ای

ادامه از صفحه اول

ســردار علیرضــا افشــار، رئیس هیئــت عالی اندیشــه ورزی 
ســپاه پاســداران بــا اشــاره بــه بدعهــدی آمریکایی هــا در 
مقاطــع مختلــف تاریخــی اظهار داشــت: آنچــه از تجربیات 
مختلــف تاریخــی ملــت ایــران برمی آیــد، نتیجــه ای جــز 

ــود.  ــده نمی ش ــا در آن دی ــه آمریکایی ه ــادی ب بی اعتم
ــه  ــا را تجرب ــه آن ه ــادی ب ــا بی اعتم ــا باره ــزود: م وی اف
کردیــم؛ بــه عنــوان نمونــه پــس از تســخیر ســفارت 
ــد  ــر متعه ــه الجزای ــا در عهدنام ــران، آن ه ــکا در ای آمری
شــدند کــه پول هــای بلوکه شــده ملــت ایــران را آزاد و در 
امــور داخلــی مــا دخالــت نکننــد و بــا همیــن شــرط مــا 
دیپلمات هــای آن هــا را کــه در واقــع جاســوس بودنــد آزاد 
کردیــم؛ امــا همیــن کــه مــا بــه تعهــد خــود عمــل کردیــم، 

ــد. ــود زدن ــای خ ــر وعده ه ــا زی آن ه

ــام را  ــپاه، برج ــه ورزی س ــی اندیش ــت عال ــس هیئ رئی
نمونــه ای دیگــر از پایبنــدی نبــودن بــه تعهــدات از ســوی 
ــه  ــن پرســش ک ــان ای ــا بی ــرد و ب ــوان ک ــا عن آمریکایی ه
مگــر قــرار نبــود پــس از برجــام تحریم هــا برداشــته شــود 
و تحریــم دیگــری علیــه ملــت ایــران وضــع نشــود، ادامــه 
داد: پــس چــرا هــم تحریم هــای گذشــته در عمــل باقــی 
مانــده و هــم دوبــاره تحریم هــای جدیــد دیگــری وضــع 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــان سازش ــان از هم ــا نش ــد؟ این ه ش
فرمــوده رهبــر معظــم انقــالب بــرای کشــور هزینــه دارد.

ــدر  ــراز تاســف از اینکــه برخــی ق ــا اب ــن ب افشــار همچنی
ــر همیــن اســاس  ــد، گفــت: ب نعمــت امنیــت را نمی دانن
ــا  ــارزه ب ــدان مب ــرم در می ــان ح ــور مدافع ــی حض برخ

تکفیری هــا را درک نمــی کننــد. آخریــن خبــر

حجت االســالم علیرضــا ســلیمی، دبیــر کمیســیون آمــوزش 
ــه تصویــب  ــا اشــاره ب و تحقیقــات مجلــس شــورای اســالمی، ب
ــر  ــت: اگ ــکا گف ــس ســنای آمری ــران در مجل ــه ای ــم جامع تحری
ــام  ــا روح برج ــط ب ــه فق ــد ک ــه می ش ــی توجی ــای قبل تحریم ه
ــه  ــا روح، جســم و هم ــم ب ــر ه ــم اخی ــن تحری ــات دارد، ای مناف
چیــز برجــام منافــات دارد و برجــام بــا ایــن تحریــم نابــود شــد.
ــرای اجرایــی  ــا ب وی افــزود:  البتــه ترامــپ 9۰ روز فرصــت دارد ت
ــا 98 رای در  ــرح ب ــن ط ــه ای ــا اینک ــد؛ ام ــتور ده ــدن آن دس ش
ــا  ــه آمریکایی ه ــت ک ــن اس ــانگر ای ــود، نش ــب می ش ــنا تصوی س
تــا چــه انــدازه نســبت بــه ایــران کینــه دارنــد. ســلیمی ادامــه داد: 
همان طــور کــه آقــا در دیــدار کارگــزاران اعــالم کردنــد یــک عــده 
ــه  ــه البت ــد ک ــاد کردن ــا اعتم ــای آمریکایی ه ــول و حرف ه ــه ق ب
خائــن نبودنــد و آن هــا را قبــول داریــم؛ امــا بــه دلیــل اعتمــادی 

ــام  ــی در برج ــا و واژه های ــد، رخنه ه ــا کردن ــه آمریکایی ه ــه ب ک
وجــود دارد کــه موجــب سوءاســتفاده آمریکایی هــا می شــود 
ــد و شــروط  ــل نکنن ــر تعل ــا دیگ ــان اینج ــن آقای ــم ای و امیدواری
ــس  ــده مجل ــن نماین ــد. ای ــی کنن ــریع اجرای ــا را س ــرت آق حض
تاکیــد کــرد: آقــای صالحــی کــه در مجلــس آن قســم های 
ــز  ــد، همــه چی ــر برجــام را نقــص کنن ــه اگ ــظ را می خــورد ک غلی
 را بــه ســرعت برمی گردانیــم، حــاال بیایــد پیــچ و مهره هــا 
ــور  ــد؛ امــا شــما کــه در رآکت ــاره وصــل کن و ســانتریفیوژها را دوب
ــد  ــا مانن ــد ت ــول می کش ــال ط ــد س ــد، چن ــون ریختی اراک بت
 قبــل شــود؟ وی ادامــه داد: آمریکایی هــا غیرقابــل اعتمــاد بــوده 
و هســتند. آن هــا بــا اصــل نظــام مــا مخالفنــد و االن همــه بایــد 
روی ایــن موضــوع تاکیــد کنیــم کــه دشــمنی آمریکایی هــا بــا مــا 

ذاتــی اســت. تســنیم

رئیس هیئت عالی اندیشه ورزی سپاه:

برجام، نمونه پایبند نبودن آمریکا به تعهداتش است
دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

برجام با تحریم جدید آمریکا نابود شد

سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی:

مردم ایران همواره از 
تروریسم ضربه خورده اند

ــت:  ــینی گف ــوی حس ــین نق ــید حس س
خــود  جنایتــکاری  در  تروریســم 
ــنی  ــیعه و س ــرد و ش ــرب، ک ــارس، ع ف
نمی شناســد؛ او بــه دنبــال نابــود کــردن 
اســالم اســت و بایــد در مقابــل او متحــد 

ــود. ب
ادعــای  همــواره  غــرب  افــزود:  وی 

مبــارزه بــا تروریســم دارد؛ ولــی بــا 
منافقیــن رابطــه دارنــد؛ منافقیــن ۱۷ 
هــزار نفــر را تــرور کردنــد و بزرگانــی 
ــن را  ــتی و ۷2 ت ــهید بهش ــون ش همچ

بــه شــهادت رســاندند.
داعــش،  هــدف  کــرد:  اظهــار  وی 
عنــوان  بــه  ایــران  بــه  زدن  ضربــه 
محمــدی  نــاب  اســالم  پرچــم دار 
اســت. ایــن همــان داعشــی اســت 
ــام  ــظ نظ ــرای حف ــوریه ب ــا در س ــه م ک
بــا آن هــا می جنگیــم کــه اگــر ایــن 
ــم در  ــور بودی ــروز مجب ــود، ام ــه نب مقابل

ــارزه  ــا مب ــا آن ه ــن ب ــای ورامی  میدان ه
کنیم.

نقــوی بــا اشــاره بــه حادثــه تروریســتی 
داعــش در مجلــس شــورای اســالمی و 
ــار درب  حــرم امــام راحــل گفــت: از چه
ورودی مجلــس شــورای اســالمی، یــک 
ــت  ــی اس ــردد مردم ــوص ت درب مخص
کــه از اقصــی نقــاط کشــور بــرای دیــدار 
بــا نماینــدگان بــه مجلــس مراجعــه 
ــردد  ــل ت ــه دلی ــه ب ــی ک ــد؛ درب می کنن
مــردم فقــط بازرســی انجــام می شــود.

و  قرچــک  ورامیــن،  مــردم  نماینــده 

پیشــوا در مجلــس شــورای اســالمی 
ــدای  ــان ابت ــت ها از هم ــزود: تروریس اف
بــه  شــروع  مجلــس  درب  بــه  ورود 
تیرانــدازی کردنــد و بــا بــه شــهادت 
رســاندن مــردم و کارکنــان مجلــس، وارد 

ســاختمان شــدند.
وی تأکیــد کــرد: امــروز همــه بایــد 
اتحــاد خــود را بــرای مقابلــه بــا اســتکبار 
جهانــی و تروریســم کــه زاده آمریــکا 
ــرده و از  ــظ ک ــتند، حف ــرائیل هس و اس
ــم.  ــت کنی ــالمی حراس ــای اس ارزش ه

ایرنــا

مجلس
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امام جمعه شهرکرد:

در جامعه اسالمی شاخص، ولی فقیه است

در  میردامــادی  مجتبــی  ســید  حجت االســالم 
خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه اصفهــان، 
حضــرت  شــهادت  ســالروز  تســلیت  ضمــن 
علــی)ع( اظهــار کــرد: رمــز همــه رســتگاری ها، 
ــد اســت. واجبــات الهــی را انجــام  تــرس از خداون
قیامــت  امــا  می شــود؛  تمــام  دنیــا  دهیــم. 

ــت.  ــگی اس همیش
ــاد  ــان کــرد: ســیاه ب ــه ســند 2۰3۰ بی ــا اشــاره ب وی ب
روی کســانی کــه در کانال هــای مجــازی همــه را مــورد 
ــش  ــه پی ــای دو هفت ــد و خطبه ه ــرار دادن ــم ق تهاج
بنــده را گرفتنــد و گفتنــد بنــده دروغگــو هســتم. 
ــت،  ــد دروغ اس ــا می گفتن ــه آن ه ــندی ک ــن س همی
ــالب  ــی انق ــورای عال ــم ش ــا تصمی ــش ب ــد روز پی چن

ــد.  ــل ش ــی منح فرهنگ
امــام  جمعــه موقــت اصفهــان تاکیــد کــرد: ایــن 
ــای  ــا هواپیماه ــه ب ــرده ک ــوان ک ــرائیل عن ــا اس روزه
ــور  ــا ک ــم ام ــه کنی ــران حمل ــه ای ــم ب ــود می توانی خ

ــس  ــرائیلی را ح ــان اس ــس خلبان ــا نف ــد؛ م خوانده ان
می کنیــم، مــا زانــو در مقابــل خداونــد می زنیــم و 
ــد  ــرگ نبای ــا گ ــا پرچــم اســرائیل اســت؛ ب ــر زانوه زی

ــرد.  ــازش ک س
امام جمعــه موقــت اصفهــان اضافــه کــرد: مقــام 
ــان  ــه فرمانده ــی ک ــد آنجای ــری فرمودن ــم رهب معظ
ارتباطشــان قطــع می شــود، آنجــا افســران آتــش بــه 
ــب  ــازی تخری ــای مج ــا کانال ه ــتند؛ ام ــار هس اختی
ــه  ــد هفت ــژاد چن ــت هللا طباطبایی ن ــد آی ــد و گفتن کردن
ــید؛  ــزآب بپاش ــران تی ــورت دخت ــه ص ــه ب ــش گفت پی

ــید. ــت بترس ــر قیام ــد و کیف ــد، از خداون ــط کردن غل
ــر  ــخنان رهب ــه س ــاره ب ــا اش ــان ب ــادی در پای میردام
ــای  ــودن نیروه ــار ب ــه اختی ــش ب ــاره آت ــالب درب انق
فرهنگــی خاطرنشــان کــرد: آنچــه مقــام معظــم 
رهبــری فرمودنــد ایــن بــود کــه خــود وارد عمــل شــوید 
و نصیحــت و موعظــه کنیــد و ایــن بــه معنــی هــرج و 

ــت. فــارس ــرج نیس م

امام جمعه موقت اصفهان:

با گرگ نباید سازش کرد

در  نکونــام  محمدعلــی  المســلمین  و  حجت االســالم 
خطبه هــای نمــاز جمعــه شــهرکرد در مصــالی امــام 
ــا  ــم در رابطــه ب ــرآن کری ــات ق ــه آی ــا اشــاره ب ــی ب خمین
ــای  ــد فتنه ه ــرد: بای ــار ک ــق اظه ــناختن مناف ــاق و ش نف
جامعــه را بشناســیم و راه ایمانــی خــود را درســت انتخاب 

ــم. کنی
ــه اینکــه شــاخص حقیقــت، پیامبــر  ــا اشــاره ب ــام ب نکون
ــی،  ــه کــرد: در جامعــه فعل ــی خداســت، اضاف خــدا و ول
شــاخص امــام راحــل و ولــی  فقیــه اســت و مــا بایــد هــر 
چیــزی را بــا ســخنان ولــی  فقیــه محــک بزنیــم و اگــر 
کســی در جامعــه محــور اصلــی حــق را تشــخیص ندهــد، 

مریــض اســت.
ــاق  ــبهه و نف ــب ش ــد مراق ــه بای ــه اینک ــه ب ــا توصی وی ب
ــن  ــا ای ــه ب ــرادی در جامع ــت: اف ــیم، گف ــه باش در جامع
ســوال کــه انقــالب بــرای مــا چــه کــرد، بــه  دنبــال 
ایجــاد شــبهه هســتند و امــام راحــل در پاســخ بــه 
ــد؟  ــالب چــه کردی ــرای انق ــد شــما ب ــراد فرمودن ــن اف ای

بــا نزدیــک  افــراد گفــت دســتاورد  ایــن  بــه  بایــد 
ــبهات  ــن ش ــه ای ــانی ک ــود و کس ــل می ش ــدن حاص ش
 را ایجــاد می کننــد، مریــض هســتند؛ چــون حــق را    

تبعیت نکرده  اند.
نکونــام بــا اشــاره بــه فرمایش هــای مقــام معظــم رهبری 
در دیــدار بــا مســئوالن نظــام اســالمی  خاطرنشــان کــرد: 
انتخابــات تمــام شــد و اکنــون بــه فرمــوده مقــام معظــم 
ــور  ــط رئیس  جمه ــا توس ــه بایده ــل ب ــان عم ــری زم رهب
اســت و تمامــی افــراد در جامعــه بایــد بــه مســئوالن در 

اصــالح امــور و مطالبــات مــردم کمــک کننــد.
امــام جمعــه شــهرکرد بــا اشــاره بــه فرمایش هــای 
دانشــجویان  بــا  دیــدار  در  رهبــری  معظــم  مقــام 
ســخن  ایــن  گفــت:  اختیــار  بــه  آتــش  فرمــان  و 
دغدغــه  نشــان دهنده  رهبــری  معظــم  مقــام 
اســت؛  فرهنگــی  مســائل  دربــاره   ایشــان 
افــرادی در جامعــه اســتقالل ، عــزت، اســالم و ارزش ها در 

جامعــه را زیــر ســوال می برنــد. تســنیم

،،
مقامــات غربــی بارهــا گفته انــد کــه 
بیــش  روحانــی  دولــت  مســئوالن 
بــه  برمی آمــده،  برجــام  از  آنچــه  از 
مــردم ایــران وعــده داده انــد. بــه نظــر 
 می رســد در این باره درســت می گویند.



کوتاه از اقتصاد
تأمین اجتماعی:

شرمنده بازنشستگان هستیم
ــرمنده  ــت: ش ــی گف ــن اجتماع ــازمان تامی ــل س ــر عام مدی
بازنشســتگان هســتیم؛ تــاش کرده ایــم کــه هــر ســال 
ــت  ــد و در جه ــورم باش ــرخ ت ــش از ن ــا بی ــش حقوق ه افزای
آینــده ای بهتــر و اطمینان بخش تــر اقدامــات موثــری صــورت 

ــه اســت. گرفت
 ســید تقــی نوربخــش در جمــع نماینــدگان تشــکل های 
ــا  ــان اســتان کرمانشــاه ب ــران، بازنشســتگان و کارآفرین کارگ
ــه  ــزاری ب ــه افتخــار خدمتگ ــه 25 ســال اســت ک ــان اینک بی
جامعــه کارگــری را دارد و مدیــران و کارکنــان تأمیــن اجتماعی 
و جامعــه شــریف کارگــران و بازنشســتگان ایــن ســازمان را 
ــازمان را  ــرایطی س ــا در ش ــت: م ــد، گف ــود می دانن ــه خ خان
ــر  ــه در ورطــه مســائل حاشــیه ای و درگی ــم ک ــل گرفتی تحوی
مســائلی بــود کــه ربطــی بــه ایــن ســازمان نداشــت و چالش 

ــود. حیثیتــی ایجــاد کــرده ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــل س ــر عام مدی
ــتگان  ــران و بازنشس ــه کارگ ــق ب ــازمان متعل ــن س ــع ای مناب
ــن  ــن ســازمان حاصــل انباشــت بی ــع ای ــت: مناب اســت، گف
نســلی حــق بیمــه کارگــران ایــن کشــور اســت. کارگــری کــه 
از ســفره کوچــک او منابــع ایــن ســازمان تشــکیل می شــود و 
دســتبرد در ایــن منابــع و شــریک کــردن افــرادی مثــل بابــک 
زنجانــی در ایــن منابــع، چالــش جــدی بــه وجــود آورده بــود. 
ــازمان  ــرای س ــش ب ــه فاح ــری بودج ــاد کس ــش ایج نوربخ
تأمیــن اجتماعــی را از دیگــر نتایــج ســوء مدیریت در دولــت 
قبــل ارزیابــی کــرد و گفــت: در ســال ٩١ از بودجــه ٣٢ هــزار و 
500 میلیــارد تومانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی 5000 میلیارد 

تومــان کســری وجــود داشــت.
ــارد  ــزار میلی ــازمان ٨٢ ه ــه س ــال بودج ــه داد: امس وی ادام
تومــان اســت؛ بــه عبارتــی ماهیانــه 6000 میلیــارد تومــان بدون 
اتــکا بــه منابــع عمومــی در ایــن ســازمان پرداخــت صــورت 
می گیــرد و در شــرایط بســیار ســخت بــه کشــور کمــک 
ــن  ــازمان تأمی ــه س ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــش ب ــد. نوربخ می کن
اجتماعــی در اقتصــاد مقاومتــی در ســنگر اول قــرار دارد، 
ــه فضــای کســب  ــن ســازمان در شــرایطی ک ــرد: ای ــار ک اظه
ــد  ــود را اداره کن ــت خ ــود، توانس ــه ب ــش مواج ــا چال و کار ب
ــر ســر  ــات کامــل آنچــه را ب ــران ماف ــه نتوانســتیم جب و البت
ــا  ــم و بخشــی از عقب افتادگی ه ــت، انجــام دهی ــران رف کارگ
جبــران شــد و هنــوز بخــش زیــادی از مســائل باقــی اســت.

ــتگان  ــوق بازنشس ــش حق ــه افزای ــه مقایس ــه ب وی در ادام
اخیــر  ســال های  در  ســالیانه  تــورم  بــا  آن  نســبت   و 
ــتگان  ــران و بازنشس ــت: کارگ ــت و گف ــل پرداخ ــت قب و دول
ــش  ــورم افزای ــرخ ت ــر از ن ــد کمت ــل 25 درص ــت قب در دول
ــد  ــی ٣٢ درص ــر روحان ــت دکت ــته اند و در دول ــوق داش حق
بیــش از نــرخ تــورم افزایــش حقــوق داشــته اند و بخشــی از 

عقب ماندگی هــای گذشــته جبــران شــده اســت.
ــود  ــد وج ــا تأیی ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــل س ــر عام مدی
ــتگان  ــران و بازنشس ــت کارگ ــکات در معیش ــتی و مش کاس
ــه  ــم ک ــام کرده ای ــف اع ــات مختل ــواره در جلس ــت: هم گف
ــر  ــه ه ــم ک ــاش کرده ای شــرمنده بازنشســتگان هســتیم؛ ت
ــد و در  ــورم باش ــرخ ت ــش از ن ــا بی ــش حقوق ه ــال افزای س
جهــت آینــده ای بهتــر و اطمینان بخش تــر اقدامــات مؤثــری 

ــه اســت. صــورت گرفت
معظــم  مقــام  سیاســت های کلــی  تدویــن  نوربخــش 
ــن اجتماعــی و پیشــگیری از  ــاه و تأمی ــری در حــوزه رف رهب
ایجــاد تعهــدات بــدون منبــع جدیــد بــرای ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی را از مهم تریــن دســتاوردهای ســال های اخیــر 
عنــوان و اظهــار کــرد: بــا تــاش و پیگیــری ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی، ایــده اولیــه سیاســت های مقــام معظــم رهبــری 
بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ابــاغ شــده کــه ارزش 

ــن ســازمان دارد. ایســنا ــرای ای ــادی ب بســیار زی

مسکن
 دبیر کانون سراسری 

انبوه سازان کشور:
 شوک قیمتی مسکن 

با مالیات جدید در راه است
دبیــر کانــون سراســری انبوه ســازان کشــور گفــت: 
شــوک قیمتــی مســکن در ســال ۹۱ بیــن قــدرت 
خریــد مــردم و قیمــت بــازار فاصلــه بــزرگ ایجــاد 
ــن  ــه ای ــی ب ــد مالیات ــون جدی ــال قان ــرده و اعم ک

ــد. ــن می زن ــکاف دام ش
سراســری  کانــون  دبیــر  پورحاجــت،  فرشــید 
انبوه ســازان کشــور، دربــاره روش جدیــد محاســبه 
مالیــات ساخت وســاز مســکن گفــت: در ایــن 
روش، پایــه ارزش معامــات امــاک جابه جــا 
شــده و نحــوه محاســبه ســود و زیــان بــر اســاس 
ارزش معاماتــی امــاک نیســت؛ بنابرایــن زود 
قانــون  آیــا  قضــاوت کنیــم  بخواهیــم  اســت 
مالیاتــی جدیــد بــه  نفــع ســازندگان مســکن شــده 

ــر. ــا خی ی
کارشناســان  آنچــه  اســاس  بــر  افــزود:  وی 
ــد در  ــر می رس ــه نظ ــد ب ــی کرده ان ــکن بررس مس
ــوزه  ــنگین در ح ــی س ــار مالیات ــی ب ــرایط فعل ش

شــد. خواهــد  اعمــال  مســکن  ساخت وســاز 
پورحاجــت اضافــه کــرد: صنعــت مســکن اکنــون در 
ــود  ــرا 4 ســال در رک شــرایط مناســبی نیســت؛ زی
اســت؛ بــه همیــن علــت بایــد بســترهای تشــویقی 

و انگیزشــی در نظــر گرفتــه شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برداشــت ها از قانــون 
قانــون  اســاس  بــر  اســت، گفــت:  متفــاوت 
ــه روی  ــی ب ــت؛ یعن ــاز اس ــر ساخت وس ــات ب مالی
تعییــن  مالیــات  مســکن  بــر  ســرمایه گذاری 
شــده و ایــن یــک نــوع انحــراف اســت و مالیــات 
ســنگین بــر دوش تولیــد مســکن ایجــاد می کنــد.

ــات در  ــال مالی ــف اعم ــزود: مخال ــت اف پورحاج
ــی آن در  ــار مال ــرا ب ــتیم؛ زی ــکن هس ــوزه مس ح

نهایــت بــه مــردم منتقــل می شــود.
وی بــا ابــراز اینکــه بخــش خصوصــی در پــی 
ــه داد:  ــت، ادام ــات اس ــودن مالی ــور ب عدالت مح
مقطــع کنونــی زمــان مناســبی بــرای فرمــول 
جدیــد مالیاتــی جهــت ساخت وســاز مســکن                  

نیســت.
دبیــر کانــون سراســری انبوه ســازان کشــور گفــت: 
شــوک قیمتــی مســکن در ســال ۹۱ بیــن قــدرت 
خریــد مــردم و قیمــت بــازار فاصلــه بــزرگ ایجــاد 
ــن  ــه ای ــی ب ــد مالیات ــون جدی ــال قان ــرده و اعم ک

ــد. ــن می زن ــکاف دام ش
اجــرای  فعلــی  در شــرایط  افــزود:  پورحاجــت 
قانــون جدیــد مالیاتــی موجــب می شــود صنعــت 
مســکن دچــار رکــود شــود و ایــن بــه  نفــع مــردم 

ــت. نیس
وی اضافــه کــرد: انتظــار داریــم آئین نامــه اجرایــی 
مــاده 77 قانــون مالیات هــای مســتقیم در فضــای 
تعامــل و تدبیــر، در مجلــس شــورای اســامی 
ــاظ  ــی لح ــش خصوص ــای بخ ــی و دغدغه ه بررس

شــود.
دبیــر کانــون سراســری انبوه ســازان کشــور بــا 
یــادآوری اینکــه »۹ درصــد مالیــات بــر ارزش 
شــهرداری ها  و  می کنیــم  پرداخــت  افــزوده 
عــوارض  مســکن،  پروانــه  بــرای صــدور  هــم 
می گیرنــد«، گفــت: بــا اجــرای قانــون جدیــد امــور 
مالیاتــی فــرار ســرمایه از مســکن صــورت خواهــد 
گرفــت و بــا شــرایطی کــه بــه وجــود می آیــد 
مــردم  دوش  بــر  مالیات هــا  ایــن  مالــی  بــار 
ــر                       ــکن تأثی ــت مس ــر  روی قیم ــاد و ب ــد افت خواه

تســنیم دارد. 

تولید ملی

بیسکویت گرجی
افتتــاح کارخانــه  بیســکویت گرجــی بــه دســت مرحــوم علی گرجــی در ســال ۱۳40، 
یــک اتفــاق مهــم در صنعــت ایــران بــود. نــه فقــط از ایــن نظــر کــه اولیــن کارخانــه  
ــه  ــه نوعــی ایشــان را تبدیــل ب تولیــد بیســکویت در ایــران محســوب می شــد و ب
پــدر بیســکویت ایــران کــرد، بلکــه از ایــن جهــت کــه بــا دوراندیشــی وی و تأســیس 
کارخانــه در خــارج از تهــران، موجبــات کارآفرینــی مســتقیم و غیرمســتقیم بــرای 
ده هــا و بلکــه صدهــا خانــواده  حاشیه نشــین فراهــم آمــد. کارخانــه  گرجــی، نقشــه  
رباط کریــم را بازتعریــف کــرد و بــه نوعــی شــهر پیرامــون کارخانــه شــکل گرفــت؛ اما 
آثــار گرجــی بــه همیــن محــدود نشــد. در طــی ســال های پــس از انقــاب افــراد 
زیــادی بودنــد کــه در شــرکت بیســکویت گرجــی پــرورش یافتنــد و خــود پــس از 
مدتــی بــه دنبــال تولیــد و تأســیس واحدهــای صنعتــی کوچــک رفتنــد. بــه عبارتی 
ــاید  ــد. ش ــد رفتن ــمت تولی ــه س ــی ب ــگاه گرج ــی از دانش ــس از دانش آموختگ پ
خاطره انگیزتریــن محصــول ایــن شــرکت، بیســکویت بــاغ وحــش گرجــی باشــد 
ــز  ــا خاطره انگی ــی بزرگ تره ــان و حت ــودکان و نوجوان ــام ک ــرای تم ــال ها ب ــه س ک
بــوده و هســت. طیــف محصــوالت گرجــی در پنــج دســته کلــی قــرار می گیرنــد کــه 
ــا،  ــاوت هســتند. بیســکویت ها، ویفره ــه ای از محصــوالت متف ــدام مجموع هــر ک

ــج مجموعــه هســتند. ــن پن کراکرهــا، کوکی هــا و شــکات ها، ای

ــس  ــه مجل ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
بــا اشــاره بــه اینکــه برداشــت ۱.5میلیــارد 
بــه  منجــر  ملــی  توســعه  صنــدوق  از  دالر 
ایجــاد اشــتغال نمی شــود، گفــت: یکــی از 
آســیب ها ایــن اســت کــه بانک هــا در ازای 
وصــول بدهی هــای خــود بــه افــراد تســهیات 

ــود. ــاد نش ــغلی ایج ــد و ش ــت کنن پرداخ
حمیدرضــا حاجی بابایــی،  عضــو کمیســیون 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــه و بودج برنام
ــارد دالری از  ــت ۱.5میلی ــرح برداش ــاره ط درب
صنــدوق توســعه ملــی بــرای اشــتغال زایی 
از  پیــش  الیحــه  ایــن  روســتایی گفــت: 
ــای  ــد و بن ــه ش ــس ارائ ــه مجل ــات ب انتخاب
ــل  ــارد دالر از مح ــه ۱.5میلی ــت ک ــن اس آن ای
صنــدوق توســعه ملــی برداشــته شــود  و 
گیــرد  قــرار  عامــل  بانک هــای  اختیــار   در 
و آن هــا بــه صــورت وام در اختیــار روســتائیان 

بــرای ایجــاد اشــتغال قــرار دهنــد.
ــس  ــه مجل ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
صنــدوق  قوانیــن  اســاس  بــر  داد:  ادامــه 
ــد در  ــغ بای ــزان مبل ــن می ــی، ای ــعه مل توس
اختیــار بخــش خصوصــی قــرار گیــرد  و 
ــال  ــعار س ــاس ش ــر اس ــی ب ــش خصوص بخ
اشــتغال«  و  تولیــد  مقاومتــی،  »اقتصــاد 
ســپس  کنــد.  ســرمایه گذاری  کشــور  در 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی هــم منجــر 
ــود.  ــتغال ش ــه اش ــر ب ــم منج ــد و ه ــه تولی ب
 ،44 اصــل  اساســی  قانــون  در  آنچــه 
سیاســت گذاری های مقــام معظــم رهبــری 

ــی  ــدوق توســعه، سیاســت های کل ــاره صن درب
برنامــه ششــم و  اقتصــاد مقاومتــی آمــده این 
اســت کــه اشــتغال زایی بایــد از ســوی بخــش 

ــرد. ــام گی ــی انج خصوص
حاجی بابایــی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت 
ــرمایه   ــزان  س ــن می ــد ای ــه بای ــاد دارد ک اعتق
ــرد و اشــتغال زایی  را از بخــش خصوصــی بگی
کنــد، گفــت: دولــت اعتقــاد دارد کــه بایــد ایــن 
ــی  ــعه مل ــدوق توس ــرمایه را از صن ــزان س می
ــه نقدینگــی و در روســتاها  ــل ب ــردارد و تبدی ب

ســرمایه گذاری کنــد. 

اگــر ســرمایه گذاری در روســتاها انجــام گیــرد 
ــن  ــی از ای ــا  نگران ــه اســتقبال می شــود؛ ام ک
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــه بانک ه ــت ک ــمت اس قس
ــهیاتی  ــی از تس ــب توجه ــدار جال ــه مق اینک
ــد وصــول  ــرار داده ان ــراد ق ــار اف ــه در اختی را ک
ــی  ــارد تومان ــزار میلی ــغ 5 ه ــن مبل ــده، ای نش

کننــد.  خــود  معوقــات  وصــول  صــرف  را 
پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه حــدود 80 تــا 
۹0 درصــد ایــن مبلــغ در اختیــار بانک هــا قــرار 
ــای  ــای بدهی ه ــه ج ــا آن را ب ــرد و بانک ه گی
افــراد پرداخــت کننــد. عضــو کمیســیون برنامه 
و بودجــه مجلــس شــورای اســامی بیــان کرد: 
ــک دریافــت  ــی فــردی کــه وامــی را از بان یعن
ــته  ــت آن را نداش ــدرت بازپرداخ ــا ق ــرده ام ک
اســت، بــا دریافــت وام جدیــد، بدهــی قبلــی 
ــاب  ــه حس ــر تصفی ــک مدنظ ــا بان ــود را ب خ

می کنــد.
ــتفاده و  ــت اس ــن فرص ــا از ای ــی بانک ه یعن
بدهــی خــود را وصــول می کننــد کــه اگــر 
چنیــن شــود، چندیــن ضــرر دارد؛ در روســتاها 
شــغل  ایجــاد نمی شــود و ســرمایه کشــور 

ــه اســت.  ــدر رفت ه
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــیب دیگ ــزود: آس  وی اف
توقــع ایجــاد شــغل هــم در روســتا بــه وجــود 
می آیــد؛ چــرا کــه بــرای روســتاها شــغل 

نمی شــود.  ایجــاد 
از آن طــرف ۱.5 میلیــارد دالر از ســرمایه ای کــه 
ــی برداشــت می شــود،  ــدوق توســعه مل از صن
بایــد در اختیــار بخــش خصوصــی قــرار گیــرد 
ــغ  ــی دری ــش خصوص ــغ از بخ ــن مبل ــه ای ک

می شــود. 
ــه  ــس ارائ ــه مجل ــت ب ــه دول ــه ای ک ــا الیح ب
ــه  ــود بلک ــاد نمی ش ــغل ایج ــا ش ــرده، نه تنه ک
بخــش خصوصــی از ســرمایه گذاری محــروم 

می شــود.

ــن  ــا برداشــت ای ــرد: ب ــان ک ــی بی  حاجی بابای
ــود؛  ــاد می ش ــی ایج ــرمایه نقدینگ ــزان س می
امــا چــون شــغل ایجــاد نمی شــود تــورم 

می یابــد. افزایــش 
ــر  ــزار نف ــر ۱0 ه ــهرهای زی ــوع  ش ــد موض  قی
جمعیــت در فهرســت دریافت کننــدگان منابــع 
۱.5 میلیــارد دالری صنــدوق توســعه ملــی 
بــرای اشــتغال زایی روســتایی و گنجانــدن 
ســازمان برنامــه و بودجــه  بــه عنــوان متولــی 
الیحــه  ایــرادات  دیگــر  از  الیحــه،  اجــرای 
دولــت اســت. عضــو کمیســیون برنامــه و 
بودجــه مجلــس شــورای اســامی بیــان کــرد: 
ــد  ــود، نبای ــاد ش ــغل ایج ــت ش ــرار اس ــر ق اگ
ــا قیــد شــهرهای  در محیــط محــدود باشــد. ب
ــدود 70 و 80   ــت، ح ــر جمعی ــزار نف ــر ۱0 ه زی
درصــد جمعیــت کشــور از دریافــت تســهیات 
محــروم شــده و قــدرت ســرمایه گذاری و 

تولیــد محــدود می شــود. 
ــوان  ــه عن ــر ب ــه اگ ــه و بودج ــازمان برنام س
متولــی اجــرای الیحــه باشــد، ایــن مبلــغ را بــه 
ــد.  ــوان یــک بودجــه دولتــی فــرض می کن عن
دولــت  دارد؛  جــدی  چالش هــای  دولــت 

تومــان کســری  میلیــارد  هــزار   5 حــدود 
بودجــه دارد؛ ایــن کســری بودجــه، جایگزیــن 
ــک  ــا می شــود و از تمل ــک دارایی ه ــرای تمل ب
ــمت  ــه س ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــی 5 ه دارای
هزینه هــای جــاری هدایــت می شــود کــه 
ــاز هــم خطــری دیگــر اســت کــه  ــن امــر ب ای

مانــع از ایجــاد اشــتغال می شــود. 
اینکــه  جــای  بــه  واقــع  در  گفــت:  وی   
بخــش  اعتبــار  کنیــم،  خصوصی ســازی 
خصوصــی را گرفته ایــم و دولتــی کرده ایــم. 
ــی را  ــم، فرصت ــی کردی ــه دولت ــر اینک ــاوه ب ع
بــرای دولــت فراهــم کرده ایــم تــا دولــت 
ــارد  ــزار میلی ــرمایه 5 ه ــوان از س ــام ت ــا تم ب
تومانــی اســتفاده کنــد؛ همان طــور کــه 40 
ــال  ــه س ــاری را ک ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی ه
گذشــته بانــک مرکــزی در اختیــار دولــت قــرار 
داد، در فروردیــن و اردیبهشــت بــه عنــوان 
ــه  ــرد؛ در نتیجــه ب بودجــه جــاری اســتفاده ک
ــارد  ــزار میلی ــت از 242 ه ــه دول ــاره بودج یکب
تومــان  میلیــارد  هــزار   282 بــه  تومــان 
 افزایــش یافــت و تــورم 2 رقمــی را رقــم

 زد. تسنیم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

تورم ۲ رقمی در راه است

بــورس  تاالرهــای  بیــن  را  ارزش معامــات  بیشــترین 
منطقــه ای در دو ماهــه اول ســال جــاری، تــاالر منطقــه ای 
ــرد. ــب ک ــال کس ــزار و 2۹5 ری ــه ۱0 ه ــا مبادل ــان ب اصفه

شــرکت بــورس تهــران روز پنجشــنبه اعــام کــرد کــه در دو 
ماهــه نخســت ســال جــاری، بیشــترین ارزش معامــات 
ــه ای  ــاالر منطق ــب ت ــه ترتی ــه ای ب ــای منطق ــن تاالره را بی
ــاالر  ــال، ت ــارد ری ــزار و 2۹5 میلی ــه ۱0 ه ــا مبادل ــان ب اصفه
منطقــه ای کیــش بــا مبادلــه 5 هــزار و 28۹ میلیــارد ریــال 
تــاالر منطقــه ای مشــهد بــا مبادلــه 2 هــزار و ۹۹5 میلیــارد 
ــزار و ۹47  ــه 2 ه ــا مبادل ــرج ب ــه ای ک ــاالر منطق ــال، ت ری
ــک  ــه ی ــا مبادل ــز ب ــه ای تبری ــاالر منطق ــال، و ت ــارد ری میلی

ــد. ــام خــود ثبــت کردن ــه ن ــال ب ــارد ری هــزار و 6۳7 میلی
در اردیبهشــت ماه امســال، ۱5 میلیــارد و 408 میلیــون 

ــال از طریــق  ــه ارزش 2۹ هــزار و ۳77 میلیــارد ری ســهم ب
معامــات الکترونیکــی مبادلــه شــده کــه بــه ترتیــب حــدود 
7۳ .2۳ درصــد و 6۳ .۱7 درصــد از کل معامــات را شــامل 

می شــود.
همچنیــن در بــازار اوراق بدهــی از ابتــدای ســال جــاری تــا 
پایــان اردیبهشــت ماه، تعــداد ۱۱ میلیــون برگــه بــه ارزش ۱0 

هــزار و ۹68 میلیــارد ریــال مبادلــه شــد.
همچنیــن از ابتــدای امســال تــا پایــان اردیبهشــت ماه، 
ــون واحــد از صندوق هــای ســرمایه گذاری  تعــداد ۱0۳ میلی
ــک  ــش از ی ــه ارزش بی ــران ب ــورس ته ــه در ب ــل معامل قاب
هــزار و ۱44میلیــارد ریــال معاملــه شــد کــه از نظــر تعــداد 
2۳ درصــد و از نظــر ارزش 6 درصــد افزایــش را نســبت بــه 

ــا ــد. ایرن ــان می ده ــال ۹5 نش ــابه س دوره مش

نخســتین مرکــز معاینــه فنــی خودروهای  کیمیای وطن

بــا  اصفهــان  درون شــهری  نیمه ســنگین  و  ســنگین 
زیربنــای 5 هــزار متــر مربــع بــا هزینــه مشــارکتی، ظــرف 

چند هفته آینده به بهره برداری می رسد. 
ــار  ــل و ب ــل و نق ــت حم ــازمان مدیری ــورای س ــه ش  جلس
و کاالی درون شــهری و حومــه شــهرداری اصفهــان بــا 
ــهری  ــات ش ــاون خدم ــورا، مع ــن ش ــای ای ــور اعض حض
ــهرداری  ــک ش ــل و ترافی ــل و نق ــاون حم ــهرداری مع ش

ــد. ــزار ش ــان برگ ــهردار اصفه ــان و ش اصفه
در ایــن جلســه مراحــل ســاخت نخســتین مرکــز معاینــه 
ــهری  ــنگین درون ش ــنگین و نیمه س ــای س ــی خودروه فن
اصفهــان بــا زیربنــای 5 هــزار متــر مربــع بــا هزینــه 
مشــارکتی ارائــه و مقــرر شــد ظــرف چنــد هفتــه آینــده بــه 

بهره بــرداری برســد.
همچنیــن در ایــن جلســه داشــتن ســازمانی کارآمــد بــرای 
تحقــق امــر جابه جایــی ایمــن، مناســب و ســریع بــار و کاال 
ــامانه های  ــری س ــا به کارگی ــه ب ــان و حوم ــهر اصفه در ش
زیســت محیطی  اســتانداردهای  رعایــت  و  هوشــمند 

ــد. ــوان ش ــازمان عن ــن س ــم انداز ای چش
ــار درون شــهری  ــل ب ــل و نق ــع حم ــات جام ــرح مطالع ط
اصفهــان بــا طرحــی مطالعاتــی دربــاره شناســایی مســائل 
و مشــکات موجــود در زمینــه حمــل و نقــل بــار از دیــدگاه 
ــه شــد.  ــن نشســت ارائ ــز در ای ــدگان و شــهروندان نی رانن
همچنیــن در ایــن نشســت تفریــغ بودجــه ایــن ســازمان 
 بــا عــددی بالــغ بــر ۳8 میلیــارد ریــال بــه تصویــب 

رسید.

 اصفهانی ها، رکورددار خرید سهام 
در تاالرهای بورس منطقه ای شدند

 بهره برداری از بزرگ ترین مرکز 
معاینه فنی خودروهای سنگین در اصفهان

،،
ایــن الیحــه پیــش از انتخابــات بــه 
مجلــس ارائــه شــد و بنــای آن ایــن 
اســت کــه 1.5میلیــارد دالر از محــل 
 صندوق توســعه ملی برداشــته شــود  
 و در اختیار بانک های عامل قرار گیرد 

75 200  درصد، افزایش ۱۸
سیگار قاچاق کشف شده

تن هندوانه به قطر صادر شد درصد افزایش تولید نفت ایران 
در سال گذشته میالدی

آمارهــای جدیــد موسســه بی پــی از میــزان تولیــد انــرژی جهان نشــان می دهد 
تولیــد نفــت ایــران در ســال ۲۰1۶ کــه میعانــات را هــم شــامل می شــود بــا 1۸ 

درصــد افزایــش، بــه ۴.۶ میلیــون بشــکه در روز رســیده اســت.

3 قتصـــادامروز شنبه 27 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 454 روزنامه ا

$ 44.62

  نفت سبک

$ 47.22

اتحادیه طال،   نفت برنت
جواهر و سکه 

تهران 122.500

دینار کویت 

10.190

درهم امارات

10.910

لیر ترکیه

48.430

پوند انگلیس

42,370

یورو

37,310

دالر

نوبت اول نوبت اول

»آگهی تجدید مزایده« »آگهی مزایده عمومی«
شورای   ۹5/8/۱۹ مورخ   4/۹5/۱478 شماره  مصوبه  استناد  به  فوالدشهر  شهرداری 
 )C5( اسامی شهر در نظر دارد نسبت به فروش واحد های تجاری در محله شهید مفتح

پاکهای 505 و 50۱/۱ از طریق مزایده عمومی و بصورت نقدی و با قیمت پایه کارشناسی 

اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مزایده تا روز 

سه شنبه تاریخ ۹6/4/۱۳ به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

شهرداری فوالدشهر  به استناد مصوبه شماره 4/۹5/2۱84 مورخ ۹5/۱2/۱8 شورای اسامی شهر در 
نظر دارد تعداد ۳ پاک از اراضی حوزه 5 سایت مرکزی به شماره پاکهای 5/۱6 و 5/۱5 و 5/۱4 را با 

کاربری تجاری خدماتی گردشگری از طریق مزایده عمومی و بصورت نقدی به متقاضیان و با قیمت 

پایه کارشناسی به فروش برساند. متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 

۹6/4/۱۳ جهت اطاع از شرایط و شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر 

مراجعه نمایند.
عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

ــیار  ــی بس ــای انتخابات ــال بحث ه ــه در خ ــی ک ــی از موضوعات یک
ــزان شــغل  ــت چــه می ــود کــه دول ــن ب بدیهــی تلقــی می شــد، ای

ایجــاد کرده اســت؟ 
ــن  ــه ای ــت ایجــاد شــغل نیســت. البت ــت اصــوال کار دول ــد گف بای
موضــوع در فضــای هیجانــی انتخابــات قابــل بیــان نبــود و حتــی 
ــه   ــدان غیرمنصــف ب ــان شــود از ســوی منتق ــر بی ــز اگ ــون نی اکن

ــت تلقــی خواهــد شــد.  ــان دول ــف وعــده حامی ــوان خل عن
ــخص  ــادی مش ــدود زی ــا ح ــاد ت ــوزه اقتص ــت در ح ــف دول وظای
برون ریزهــا  مدیریــت  عمومــی،  کاالهــای  تامیــن  اســت؛ 
)Externalities( و بهبــود توزیــع درآمــد کــه در کتــب اقتصــادی 

ــت. ــده اس ــان ش ــل بی ــه تفصی ب
نمونــه واضحــی از نقــش مثبــت دولــت، اپلیکیشــن های اینترنتــی 
تاکســی )اســنپ و تپســی( هســتند کــه بیــش از صــد هــزار راننــده 
شــاغل در تهــران دارنــد. آیــا ایــن مشــاغل را دولــت ایجــاد کــرده؟ 
خیــر؛ آیــا دولــت نقشــی در ایجــاد ایــن مشــاغل داشــته؟ بلــه؛ از 
طریــق ایجــاد فضــا و بســتر مناســب، حمایــت از توســعه اینترنــت 

و آزادی اقتصــادی بــرای فعالیــت.
در شــرایط فعلــی اقتصــاد ایــران، وظایفــی کــه حاکمیــت بایــد بــر 
ــازار،  ــه ایجــاد اشــتغال توســط ب آن هــا اهتمــام ورزد کــه منجــر ب
بخــش خصوصــی و خاصــه مــردم )و نــه دولــت( شــود، شــامل 

ایــن مــوارد اســت:

ــرای  ــادی ب ــات اقتص ــای باثب ــاد فض ــورم و ایج ــار ت ــه مه - ادام
فعالیت هــای  نکــردن  توجیــه  و  تجــارت  و  ســرمایه گذاری 

زی. ســفته با
ــا و  ــا، رانت ه ــذف مجوزه ــادی، ح ــای اقتص ــش آزادی ه - افزای

انحصارهــا در حوزه هــای مختلــف.
- جلوگیــری از اعمــال نفــوذ و ایجــاد انحصــار از ســوی اتحادیه هــا 

و اصنــاف )کــه خــود یکــی از معضــات اقتصــاد ایــران هســتند(.
- حمایــت از ایجــاد زیرســاخت های مناســب )اینترنــت پرســرعت، 

تامیــن انــرژی، حمل و نقــل، شــبکه بانکــی و مالــی و...(.
و  تجــارت  توســعه  بــرای  خارجــی کشــور  روابــط  بهبــود   -

خارجــی. ســرمایه گذاری 

ــوان  ــه  عن ــی ب ــطح جهان ــور در س ــب از کش ــر مناس ــه تصوی - ارائ
ســرمایه گذاری. مقصــد 

- حمایــت از طبقــات خــاص ناتــوان و محــروم )البتــه ایــن 
وظیفــه منحصــر بــه دولــت نیســت و جامعــه مدنــی هــم نقــش 

دارد(. پررنگ تــری 
همــه مــواردی کــه در بــاال اشــاره شــد، جــزو وظایــف کل حاکمیــت 

)و نه تنهــا دولــت بــه معنــی قــوه  مجریــه( اســت. 
خوبــی  روندهــای  پســاانتخابات،  شــرایط  در  خوشــبختانه 
صنعــت  اهالــی  و  تحصیلکــرده  جــوان،  اقشــار  میــان   در 
ــه آن  ــر ب ــی دیگ ــه در فرصت ــود ک ــاهده می ش ــب وکار مش و کس

خواهیــم پرداخــت. اقتصادنیــوز

آیا اشتغال زایی وظیفه دولت است؟

ــرح  ــکا مط ــره آمری ــدی در کنگ ــرح جدی ط
شــده کــه اعمــال محدودیــت بــرای شــرکت 
هواپیمایــی ماهان ایــر ایــران را در نظــر دارد.

ــل از  ــه نق ــن، ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــاس  ــر اس ــن، ب ــری بیک ــری ف ــگاه خب پای
یــک طــرح پیشــنهادی جدیــد، کنگــره  

آمریــکا بــه دنبال اختیارات بیشــتری اســت 
کــه آن را قــادر می ســازد یــک ایرالیــن 
ــد. ــرار ده ــر ق ــت نظ ــی را تح ــی ایران دولت

ایــن طــرح بــه وزارت امنیــت داخلــی آمریکا 
اختیــار بیشــتری می دهــد تــا امنیــت را 
ــه  ــکا ک ــای آمری ــته از فرودگاه ه در آن دس

پذیــرای پروازهایــی از کشــورهایی هســتند 
دارد،  فعالیــت  آن هــا  در  ماهان ایــر  کــه 

ــد.  ــش ده افزای
جمهوری خــواه  ســناتور  کورنیــن،  جــان 
ایالــت تگــزاس، اوایــل ایــن هفتــه در 
صحــن ســنای آمریــکا گفــت: »صــرف 

ماهان ایــر(  )هواپیماهــای  حضــور 
بــه  کــه  آمریکایــی  شــهروندان  بــرای 
فرودگاه هایــی کــه یکــی از هواپیماهــای 
ماهان ایــر در آن هــا بــه زمیــن نشســته، 
ورود و خــروج دارنــد، یــک ریســک امنیتــی 

اســت.«

ــد  ــب می توان ــورت تصوی ــرح در ص ــن ط ای
ــرکت های  ــر ش ــگ و دیگ ــای بوئین تاش ه
کــردن  اجرایــی  بــرای  را  هواپیماســاز 
بــا  دالری  میلیــارد  چنــد  قراردادهــای 
ــع  ــا منتف ــم از آن ه ــر ه ــه ماهان ای ــران ک ای

می شــود، بــا دشــواری مواجــه ســازد.

تحریم »ماهان« روی میز کنگره آمریکا

محمولــه ۲۰۰ تنــی هندوانــه از گمــرک گنــاوه اســتان بوشــهر جهــت 
صــادرات بــه کشــور قطــر بارگیــری شــد. مدیــر کل گمــرک بندرلنگــه از 
پیش بینــی رشــد 7۰ درصــدی صــادرات کاال بــه قطــر خبــر داده اســت.

میــزان کشــفیات قاچــاق در بخــش ســیگار بــا 1۸1 میلیــون و 3۰۶ 
هــزا ر و 753 نــخ بیــش از 75 درصــد در دو ماهــه ابتــدای امســال 

بــه نســبت مشــابه ســال 95 رشــد داشــته اســت.



هشت بهشت 

ادارات امور مالیاتی استان 
پاسخگوی مؤدیان

ــی اداره کل  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب کیمیای وطن
امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان و در راســتای اســتفاده 
مؤدیــان محتــرم مالیاتــی )صاحبــان مشــاغل( از 
ــه  ــوص ارائ ــی درخص ــور مالیات ــازمان ام ــهیالت س تس
ــد  ــرم می توانن ــان محت ــی، مؤدی ــای مالیات اظهارنامه ه
ــی ســطح اســتان  ــور مالیات ــه ادارات ام ــه ب ــا مراجع ب
ــرگ  ــری مراحــل دادرســی و اخــذ ب ــه پیگی نســبت ب

قطعی مالیات سال 94 اقدام کنند. 
شــایان ذکر اســت بــا توجــه بــه برنامه ریزی هــای 
ــی ســطح اســتان در  ــور مالیات ــده، ادارات ام به عمل آم
روزهــای پایانــی خردادمــاه ســال جــاری تــا ســاعت 20 

پاســخگوی مؤدیــان محتــرم مالیاتــی هســتند.

 رادیو شهری در کاشان 
راه اندازی می شود

نماینــده مردم کاشــان و آران و بیدگل از موافقت رئیس 
 صداوســیما بــا راه انــدازی رادیو شــهری کاشــان خبر داد 
پیگیــری  دوره  چنــد  از  پــس  و گفــت: ســرانجام 
ــان را  ــهری کاش ــو ش ــیس رادی ــوز تاس ــتیم مج توانس

ــم. ــب کنی کس
ــر اســاس آخریــن  ســید جــواد ســاداتی نژاد افــزود: ب
ــان  ــو کاش ــاد رادی ــه ایج ــه، نام ــرات صورت گرفت مذاک
ــرر شــد پــس  ــالغ و مق ــان اب ــه صداوســیمای اصفه ب
ــدازی  ــارک رمضــان جلســه هماهنگــی راه ان از مــاه مب
ــا حضــور  ــروژه در کاشــان ب ــن پ ــردن ای ــی ک و عملیات
مدیــر کل صداوســیمای مرکــز اصفهــان برگــزار شــود.
عضــو کمیســیون آمــوزش مجلــس شــورای اســالمی 
بــا اشــاره بــه قدمــت منطقــه فرهنگــی و تمدنــی 
ــه  ــن مطالب ــم ای ــرد: امیدواری ــان ک ــان خاطرنش کاش
و آرزوی دیرینــه مــردم منطقــه محقــق و بــه زودی 
ــن شــهر شــنیده  ــوی ای ــردم کاشــان از رادی  صــدای م

شود. 
ــت  ــرای تقوی ــدواری ب ــراز امی ــن اب ــاداتی نژاد ضم س
ــای  ــتر در حوزه ه ــی بیش ــی و همدل ــجام اجتماع انس
وجــود  بــا   ... و  اجتماعــی  فرهنگــی  مختلــف 
رادیــو کاشــان تصریــح کــرد: یکــی از پارامترهــای 
اســت  رادیــو  فرهنگــی  حــوزه  در  مــا   مهــم 
و امیــد اســت بــا وجــود ظرفیت هــای موجــود در 
ــویم.  ــیما بش ــدا و س ــز ص ــب مرک ــا صاح ــان  م کاش

خبرنــگاران   باشــگاه 

 راه اندازی ربات پیام رسان 
اداره سنجش در اصفهان

ــیابی  ــنجش و ارزش ــس اداره س رئی کیمیای وطن
مهــارت آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان از 
ــر  ــنجش« خب ــان اداره س ــات پیام رس ــدازی »رب راه ان
دولــت  اهــداف  تحقــق  راســتای  در  افــزود:  دادو 
الکترونیــک و ایجــاد تحــول دیجیتالــی و بهره گیــری از 
و  مطلــوب  اطالع رســانی  بــرای  مجــازی  فضــای 
ــدازی  ــنجش راه ان ــان اداره س ــات پیام رس ــریع، رب س
شــد. مســعود دانشــمند بیــان داشــت: مراجعــان 
http://t.me/ آدرس  بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد 
ــه  ــراه ب ــی هم ــتفاده از گوش ــا اس examtvtoBot  ب
ــزاری  ــکان برگ ــان و م ــالع از زم ــل اط ــی از قبی خدمات
آزمــون عملــی، مــدارک و تجهیــزات مــورد نیــاز جهــت 
شــرکت در آزمــون عملــی، وضعیــت صــدور گواهینامــه، 
نحــوه تحویــل گواهینامــه و ... دسترســی داشــته 

باشند.

 ثبت دوازدهمین وقف جدید 
در گلپایگان

H.Galandari@eskimia.ir
محمد زاغیانگروه اصفهان

شهرســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  اداره  رئیــس 
گلپایــگان گفــت: همزمــان بــا اجــرای طــرح ضیافــت 
واقــف  توســط  رمضــان  مبــارک  مــاه  در  الهــی 
نیک اندیشــی در گلپایــگان وقــف جدیــدی بــرای 
ــه  ــن)ع( ب ــده ت ــزادگان هف ــای امام ــن هزینه ه تامی

ــید. ــت رس ثب

ــار  ــری اظه ــدی طاه ــلمین مه ــالم و المس حجت االس
ــرای  ــا اج ــان ب ــرآن و همزم ــار ق ــاه به ــت: در م داش
ــا مراجعــه  ــی ب طــرح ضیافــت الهــی، عباســعلی توکل
ــگان  ــه شهرســتان گلپای ــور خیری ــاف و ام ــه اداره اوق ب
ــرد.  ــه ک ــام خــود را جاودان ــدی ن ــت وقــف جدی ــا ثب ب
وی ادامــه داد: ایــن واقــف نیک اندیــش 6 دانگ عرصه 
و عیــان منــزل مســکونی خــود را وقــف کــرد کــه عرصه 
 ایــن موقوفــه 181 متــر مربــع و عیــان آن 300 متر مربع 
و ارزش آن نیــز 3 میلیــارد ریــال اســت کــه بــر اســاس 
تنظیــم شــده عوایــد  آن  بــرای  وقف نامــه ای کــه 
حاصــل از ایــن موقوفــه بــرای تامیــن هزینه هــای 
هزینــه  همچنیــن  و  تــن)ع(  هفــده  امامــزادگان 
برپایــی اعیــاد مبــارک اهــل بیــت)ع(، به ویــژه میــالد 
باســعادت امــام حســن)ع( صــرف می شــود. رئیــس 
اداره اوقــاف گلپایــگان تصریــح کــرد: ایــن وقــف 
دوازدهمیــن وقــف جدیــدی اســت کــه در ســال جــاری 
ــوار در  ــزادگان بزرگ ــودت امام ــرح م ــتای ط و در راس

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــگان ب ــتان گلپای شهرس

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

اســتان  انتظامــی  پلیــس  رئیــس 
اصفهــان پــس از آنکــه برگــزاری ســه 
انتخابــات در اصفهــان را کامــال امــن و 
ــرد  ــوان ک ــیه عن ــه حاش ــدون هیچ گون ب
و از اعــالم نمــره 100درصــد مثبــت در 
ایــن زمینــه ســخن گفــت، بــه جمــع 
ــه  ــا هــم از رســانه ها ب ــگاران آمــد ت خبرن
ــا  ــه ب ــی ک ــای مضاعف ــت همکاری ه جه
پلیــس جهــت برگــزاری انتخابــات آرام و 
بی حاشــیه داشــته اند قدردانــی کنــد و 
هــم از آمــار جدیــد ایــن نیــرو در رابطــه بــا 
وقایــع منتهــی بــه چنــد مــاه اول امســال 

ــد. ــخن بگوی س
ــی در  ــای آقاخان ــه صحبت ه ــس از آنک پ
رابطــه بــا آمــار کشــفیات و فعالیت هــای 
پلیــس بــرای بــه دام انداختــن متخلفــان 
ــه  ــؤالی ک ــن س ــید، اولی ــان رس ــه پای ب
ســردار ســرتیپ دوم عبدالرضــا آقاخانــی  
دربــاره آن  توضیــح داد، وضعیــت امنیــت 
از  پــس  به ویــژه  اصفهــان  اســتان 
ــود. وی  ــران ب ــتی در ته ــوادث تروریس ح
در این بــاره گفــت: تــا ایــن لحظــه اســتان 
اصفهــان بــه  عنــوان امن تریــن اســتان در 

ــوده اســت. ســطح کشــور ب
وی افــزود: البتــه یکــی دو مــورد گــزارش 
بــه  سیتی ســنتر  همچــون  مردمــی 
ــالم  ــی 110 اع ــای پلیس ــامانه فوریت ه س
دســتگاه های  همراهــی  بــا  شــد کــه 
مربوطــه و نیروهــای آمــاده خــود بررســی 
ــت مشــخص  ــه در نهای ــت ک صــورت گرف

ــت. ــوده اس ــی نب ــورد خاص ــد م ش

 از آمارخودکشی اطالع دقیق 
ندارم 

ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــی، در پاس آقاخان
بــرا ســاس صحبت هــای امــام جمعــه 
اصفهــان در خطبه هــای نمــاز جمعــه هفتــه 
گذشــته، متاســفانه آمــار وقــوع خودکشــی  
در اصفهــان ماهانــه بــه 7 نفــر می رســد 
کــه بایــد در ایــن زمینــه تدبیــر شــود، اظهــار 
داشــت: مــن از ایــن آمــار اطالعــی نــدارم؛ 
احتمــاال ایشــان آمــار را از پزشــکی قانونــی 

گرفته انــد.
ارائــه  از  خبــر  ایــن  تاییــد  دربــاره  وی 
توضیحــات بیشــتر خــودداری کــرد و گفــت: 
ــی  ــوده اســت؛ ول ــان ب خودکشــی در اصفه

ــدارم. ــق ن ــار دقی آم
بــا  پلیــس  مبــارزه  دربــاره  آقاخانــی  از 
ــخ  ــه وی پاس ــد ک ــوال ش ــواری س روزه خ
داد: در رصــد قــرارگاه مــاه مبــارک رمضــان 
ســال  در  روزه خــواری  کاهــش  شــاهد 

جــاری بوده ایــم؛ زیــرا 30 تیــم بررســی 
ــه  ــده انتظامــی ب روزه خــواری توســط فرمان

شــده اند. گرفتــه   کار 
 به امر به معروف در جامعه نیاز 

داریم
ــان  ــی اســتان اصفه ــده انتظام ــه فرمان البت
ــورد  ــد داشــت: برخ ــن موضــوع تاکی ــر ای ب
ــا اقدامــات ســلبی  ــا روزه خــواری، فقــط ب ب
امکان پذیــر نیســت و بایــد مــردم نیــز 
بــرای ترویــج موضوعــات امــر بــه  معــروف 
و نهــی از منکــر تــالش داشــته باشــند و بــه 

ــد. ــن موضــوع بپردازن ای
وی دربــاره موضــوع تکدیگــری و تخلفاتــی 
کــه بــا ایــن موضــوع انجــام می گیــرد، 
اظهــار کــرد: برخــی از ســارقان بــا ایــن 
ترفنــد اقــدام بــه ســرقت می کننــد. در 
دوماهــه گذشــته 43 مــورد دســتگیری 
مرتبــط بــا ایــن موضــوع انجــام  شــده 

ــت. اس

فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان وظیفــه 
اصلــی دســتگیری و برخــورد بــا تکدیگــران 
را بــر عهــده شــهرداری عنــوان و اظهــار کــرد: 
ــه جرمــی وجــود داشــته  اگــر در ایــن زمین

باشــد، پلیــس بــه جــد دنبــال می کنــد. 
و  اراذل   بــا  برخــورد  آقاخانــی  ســردار   
دیگــر  را  خیابانــی  مزاحمــان  و  اوبــاش 
ــن  ــه ای ــرد و ب ــوان ک ــس عن ــت پلی اولوی
مســئله اشــاره داشــت: بــا اشــرافیت خــوب 
پلیــس ایــن افــراد هیچ گونــه تحــرک ضــد 

قانــون نداشــته و نخواهنــد داشــت.
 با متخلفان مدارا نمی کنیم 

جدیت در ابطال گواهینامه 
ــس  ــس پلی ــن نشســت از رئی ــه ای در ادام
ــا   ــه ب ــز در رابط ــان نی ــتان اصفه ــور اس راه
اجــرای طــرح تابســتانه ایــن معاونــت 
ــرح  ــح داد: ط ــه وی توضی ــد ک ــوال ش س
ــدت  ــه م ــاه ب ــور از تیرم ــس راه ــژه پلی وی
مواصالتــی  محورهــای  در  مــاه   ســه 

. می شــود  اجــرا  اصفهــان 
ســرهنگ رضــا رضایــی بــا اشــاره بــه آمــار 

اســتان  ســطح  در  گواهینامه هــا  ضبــط 
اظهــار کــرد: 75 عــدد گواهینامــه در دو 
ماهــه ابتدایــی ســال جــاری در اســتان 
ضبــط  شــده کــه یــک مــورد آن بــا 85 نمــره 
ــط شــد و  ــه ضب ــه گواهینام ــوده ک ــی ب منف
ــس  ــن پ ــت؛ در ضم ــام گرف ــال آن انج ابط
از صــدور بعــدی گواهینامــه این گونــه افــراد 
ــود. ــد ب ــاله خواه ــار آن یک س ــدت اعتب م

ــه طــرح تابســتانه پلیــس  ــا اشــاره ب وی ب
راهــور در ســطح اســتان گفــت: ایــن طــرح 
ســه ماهه از ســوم تیرمــاه تــا ســوم مهرمــاه 
انجــام خواهــد گرفــت؛ از 300 تیم در ســطح 
درون شــهری  و  برون شــهری  جاده هــای 
بــرای ایــن مأموریــت اســتفاده خواهــد 
بــا  پلیــس  برخــورد  دربــاره  وی  شــد. 
بــا  دودزا  تاکســی های  و  اتوبوس هــا 
اشــاره بــه وجــود بیــش از 2 هــزار دســتگاه 
اتوبــوس شــهری در ســطح شــهر اصفهــان 
ــا  ــا پیگیری ه ــی ب ــت دودزای ــت: وضعی گف
انجام شــده در اصفهــان کاهــش داشــته 
اســت؛ 200 دســتگاه اتوبــوس دودزا هــم از 
ســطح شــهر جمــع آوری و بــا اتوبوس هــای 
ــن شــده اســت.رئیس پلیــس  ــو جایگزی ن
بــه  اشــاره  بــا  اســتان اصفهــان  راهــور 
دوربیــن  رصــد  در  توانمنــدی  افزایــش 
تخلفــات اظهــار کــرد: هرگونــه تخلفــی 
توســط ایــن دوربین هــا ثبــت می شــود.

بــا  برخــورد  دربــاره  رضایــی  ســرهنگ 
بارهــا  گفــت:  اتوبان هــا  در  الی کشــی  
در  محتــرم  والدیــن  کرده ایــم  توصیــه 
صــورت تحویــل خــودرو بــه فرزنــدان خــود 
ظرفیــت آن هــا را نیــز مدنظــر داشــته باشــند 

ــیم. ــد نباش ــات ب ــاهد تصادف ــا ش ت

 رئیس پلیس انتظامی استان اصفهان: 

اصفهان، امن ترین استان در کشور است 
برخورد با روزه خواری، فقط با اقدامات سلبی امکان پذیر نیست

رئیــس زنــدان شــهرضا گفــت: یــک میلیــارد و 740 میلیــون ریــال 
کمــک خیــران شــهرضایی بــرای آزادی زندانیــان جرائــم غیرعمــد 

در جشــن گلریــزان جمــع آوری شــد. 
ســید رضــا موســوی در مراســم جشــن گلریــزان زندانیــان جرائــم 
ــاالر دانشــگاه آزاد شــهرضا  ــران در ت ــا حضــور خی ــه ب ــد ک غیرعم
ــون  ــد، 18 میلی ــال وجــه نق ــون ری ــت: 120 میلی ــزار شــد، گف برگ
ــن  ــران، در ای ــد خی ــم تعه ــال ه ــون ری ــال چــک و 138 میلی ری

مراســم جمــع آوری شــد. 
موســوی بــا اشــاره بــه حضــور بانــوان نیک اندیــش در ایــن امــر 
نیــک گفــت: 19 میلیــون و 500 هــزار ریــال طــال و ســکه از ایــن 

بانــوان خیــر بــه جشــن گلریــزان کمــک شــد. 
ــی در  ــون مال ــی مدی ــه اینکــه امســال 44 زندان ــا اشــاره ب وی ب
زنــدان ایــن شهرســتان بــه ســر مــی برنــد، گفــت: ایــن افــراد 43 

میلیــارد ریــال دیــن مالــی دارنــد و چشــم بــه راه کمــک خیــران 
هســتند. رئیــس زنــدان شــهرضا بــا اشــاره بــه اینکــه 22 نفــر از 
ایــن زندانیــان شــهرضایی هســتند، افــزود: ایــن افــراد 23 میلیارد 
ــران  ــالش خی ــا ت ــت ب ــد اس ــد و امی ــی دارن ــی مال ــال بده ری
شــهرضایی بــه آغــوش خانــواده بازگردنــد. موســوی بــا اشــاره بــه 
اینکــه ســال گذشــته بــا همــت خیــران یــک میلیــارد ریــال کمــک 
بالعــوض در جشــن گلریــزان جمــع آوری شــد، گفــت: بــا ایــن کار 
ــون  ــر مدی ــی، 2 نف ــر بدهــکار مال ــی شــامل 19 نف ــر زندان 35 نف

دیــه و 14 نفــر مدیــون نفقــه و مهریــه، از زنــدان آزاد شــدند. 
ــی  ــواده زندانیان ــت بیشــتر از خان ــدان شــهرضا، حمای رئیــس زن
ــه رو هســتند، ضــروری دانســت  ــادی روب ــا مشــکالت زی را کــه ب
ــود  ــیدگی نش ــا رس ــن خانواده ه ــات ای ــه مطالب ــر ب ــزود: اگ و اف
ایــن مشــکالت بــه جامعــه منتقــل می شــود. باشــگاه خبرنــگاران

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
اصفهــان گفــت: تــا دو مــاه آینــده، شــاهد افتتــاح زنجیــره تولیــد 

شــیر در اســتان اصفهــان خواهیــم بــود.
ــد  ــره تولی ــه زنجی ــت: در زمین ــار داش ــی اظه ــین افیون امیرحس
ــات  ــه و اقدام ــکل گرفت ــی ش ــات خوب ــرغ، اقدام ــرغ و تخم م م
ــه  ــرای شناســایی شهرســتان های مســتعد در زمین کارشناســی ب

ــه دارد. ــز ادام ــز نی ــد گوشــت قرم ــره تولی ــل زنجی تکمی

ــزا  ــه دلیــل شــیوع آنفلوآن وی ادامــه داد: پــس از برهــه ای کــه ب
ــا  ــد، ب ــل آم ــه عم ــت ب ــتان ممانع ــطح اس ــزی در س از جوجه ری
جوجه ریــزی مناســب و ورود مــرغ تولیــدی حاصــل از ایــن 
جوجه ریزی هــا بــه بــازار، شــاهد کاهــش قیمت هــا در بــازار ایــن 
محصــول هســتیم. معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان اصفهــان اضافــه کــرد: شــرکت پشــتیبانی امــور 
دام، خریــد تضمینــی مــرغ را آغــاز کــرده و خوشــبختانه از چنــد 

روز گذشــته صــادرات گوشــت مــرغ نیــز دوبــاره آغــاز شــد.
ــز  ــات نی ــیر و لبنی ــازار ش ــت ب ــن وضعی ــوص آخری وی درخص
گفــت: بــا انجــام اقدامــات کارشناســی، وضعیــت خریــد شــیر در 
ــواع  ــن ان ــزار ت ــرد و بیــش از 900 ه ــدا ک ــود پی ســال جــاری بهب
محصــوالت لبنــی در ســال 95 صــادر شــد. افیونــی اعــالم کــرد: در 
حقیقــت در صورتــی کــه نــگاه ویژه تــری بــه موضــوع صــادرات در 
بخــش محصــوالت لبنــی ایجــاد شــود بســیاری از مشــکالت ایــن 
بخــش مرتفــع می شــود. معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان 
ــز  ــا نی ــوع نهاده ه ــه موض ــان ب ــتان اصفه ــاورزی اس ــاد کش جه

اشــاره داشــت و تصریــح کــرد: شــاهد افزیــش قیمــت در بعضــی 
ــن  ــب ای ــای مناس ــام برنامه ریزی ه ــا انج ــه ب ــم ک ــا بودی نهاده ه
ــول  ــرخ معم ــه ن ــت ب ــال بازگش ــد و در ح ــل ش ــا تعدی قیمت ه
ــور  ــرورش طی ــه پ ــت: در زمین ــالم داش ــتند. وی اع ــود هس خ
توســعه کیفــی در دســتورکار قــرار گرفتــه و توســعه کمــی مدنظــر 
ــر  ــواره ب ــاورزی هم ــاد کش ــر جه ــزود: وزی ــی اف ــت. افیون نیس
موضــوع زنجیــره تولیــد تاکیــد دارنــد؛ زیــرا تنهــا راه نجــات تولیــد 
تکمیــل ایــن زنجیــره اســت و در همیــن ارتبــاط اقدامــات خوبــی 

در اســتان اصفهــان شــکل گرفــت. مهــر

مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان  کیمیای وطن
ــزار  ــدود 10 ه ــون، ح ــال 96 تاکن ــدای س ــت: از ابت ــان گف اصفه
گردشــگر خارجــی از صحــن امامــزادگان شــمال اســتان اصفهــان 

بازدید کرده اند.
ــزادگان  ــن امام ــت: ای ــار داش ــی اظه ــا صادق ــالم رض حجت االس
شــامل امامــزاده هالل بــن علــی، مشــهد اردهــال و امامــزاده  امیــر 

احمــد کاشــان هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای راهنمایــی ایــن گردشــگران در امامــزاده 
»امیراحمــد« کاشــان و مســجد امــام اصفهــان یــک مبّلــغ 
مذهبــی مســلط بــه 3 زبان انگلیســی، عربی و فرانســوی مســتقر 
ــا  ــگران ب ــن گردش ــنایی ای ــرای آش ــی ب ــزود: جزوه های ــده، اف ش
ــی  ــای انگلیســی و عرب ــه زبان ه ــان ب ــوار اصفه ــزاد گان بزرگ امام
بــه چــاپ رســاندیم و در اختیــار ایــن مســافران قــرار می دهیــم.

مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ــزادگان  ــی از امام ــدگان خارج ــار بازدیدکنن ــترین آم ــه بیش اینک
منطقــه کاشــان اســت، خاطرنشــان کــرد: کاشــان، شــهری 
ــد«  ــزاده »امیراحم ــل امام ــن دلی ــه  همی ــت و ب ــگری اس گردش

ــت. ــرده اس ــود ک ــذب خ ــی را ج ــگر خارج ــترین گردش بیش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان اصفهــان 817 امامــزاده وجــود 
ــت:  ــتند، گف ــان هس ــهر اصفه ــورد در ش ــدود 140 م ــه ح دارد ک
در مجمــوع در اســتان اصفهــان 40 امامــزاده وجــود دارد کــه 

ــد. ــد می کنن ــا بازدی ــی از آن ه ــگران خارج گردش
حجت االســالم صادقــی تصریــح کــرد: در همــه امامــزادگان 
اســتان اصفهــان آیین هــای ویــژه مــاه مبــارک رمضــان همچــون 
جزءخوانــی قــرآن کریــم و مراســم ویــژه شــب های قــدر برگــزار 

می شــود.

 جمع آوری بیش از یک میلیارد ریال 
در جشن گلریزان شهرضا

10 هزار گردشگر خارجی از امامزادگان شمال اصفهان 
بازدید کردند

افتتاح زنجیره تولید شیر تا دو ماه دیگر در اصفهان

خاطرات سید هادی خسروشاهی 
درباره مشروطه و علمای تبریز 

منتشر شد
کتــاب »خاطــرات مســتند ســید هــادی خسروشــاهی 
دربــاره مشــروطه مشــروعه و علمــای تبریــز« از ســوی 

نشــر کلبــه شــروق منتشــر شــد. 
اســتاد ســید  هــادی خسروشــاهی در مقدمــه اش بــر 
ــاله  ــن رس ــا در ای ــث م ــد: »بح ــاب می نویس ــن کت ای
بررســی مکتــب تبریــز در مســئله نهضــت مشــروطیت 
ــا نقــش علمــای بزرگــوار در بنیانگــذاری آن نیســت؛  ی
ــا  ــل دوری ی ــه عل ــت وار ب ــاره فهرس ــدف اش ــه ه بلک
کناره گیــری علمــای تبریــز از همــکاری بــا نهضــت 
اســت؛ حــال آنکــه خــود، بنیانگــذار اصلــی ایــن حرکــت 

بوده انــد.«  
نهضــت  پیدایــش  اســت  معتقــد  خسروشــاهی 
مشــروطه در واقــع وابســته بــه رهبــری و هدایــت 
مراجــع و علمــای عظــام در ایــران و نجــف اشــرف بــود. 

بخشــی از علمــای طرفــدار ایــن نهضت در نجف اشــرف 
ــا توجــه بــه حضــور عینــی و فعــال علمــای تهــران و  ب
در طلیعــه آن هــا، آیــت هللا شــیخ فضــل هللا نــوری 
بــدون قیــد و شــرط، مشــروطیت را تأییــد کردنــد؛ امــا 
ــب  ــزدی، صاح ــم ی ــید محمدکاظ ــت هللا س ــوم آی مرح
»العروة الوثقــی«، علی رغــم موافقــت نخســتین بــا 
ــد  ــت هللا آخون ــا آی ــی ب ــروطیت و همگام ــت مش نهض
ــدون  ــود ب خراســانی و دیگــران، از آغــاز امــر معتقــد ب
ــه  ــوادی ک ــول و م ــدن اص ــن ش ــل و روش ــن کام تبیی
مشــروطیت بــر پایــه آن هــا اســتوار می شــود، تأییــد و 

ــت.      ــی نیس ــح و منطق ــل آن صحی ــت کام تقوی
 از نــکات مهــم ایــن رســاله، نقدهایــی بــر دیدگاه ســید 
ــوت  ــر ثب ــه و اکب ــر ویجوی ــی زاده، محمدباق ــن تق حس

اســت. 
کتــاب »خاطــرات مســتند ســید  هــادی خسروشــاهی 
ــز« در 124  ــاره مشــروطه مشــروعه و علمــای تبری درب
صفحــه و بــا تیــراژ 10000 نســخه و قیمــت 6 هــزار 

ــار 1396 منتشــر شــده اســت.  ــان در به توم

گفتنــی اســت تاکنــون خاطــرات مســتند اســتاد 
خسروشــاهی دربــاره شــخصیت ها و جریان هــای زیــر 
ــی ــت هللا طالقان ــی، آی ــه طباطبای ــده: عالم ــر ش  منتش
 عالمــه ســید مرتضــی عســکری، امــام موســی صــدر

آیــت هللا مشــکینی، شــهید نــواب صفــوی، اســتاد ســید 
جالل الدیــن آشــتیانی، محمدعلــی جمــال زاده، احمــد 
ــودان( ــی )س ــن تراب ــر حس ــر(، دکت ــال )الجزای ــن ب  ب

روژه گارودی )فرانســه(، نشــریات مخفــی حــوزه علمیه 
 قــم مبــارزان ملی مذهبــی، حــزب خلــق مســلمان 
 و به زودی خاطرات مســتند ایشــان دربــاره امام خمینی

شــهید مطهــری، شــهید بهشــتی، شــیخ آقابــزرگ 
 تهرانــی و محمدحســنین هیــکل )مصــر( منتشــر 

می شود.
ــرات  ــه خاط ــایر مجموع ــاب و س ــن کت ــه ای ــرای تهی ب
مســتند اســتاد خسروشــاهی می توانیــد بــا مرکــز 
ــه شــماره تلفــن 37838144  ــم ب پخــش کتــب در ق
www.( یــا ســایت مرکــز بررســی های اســالمی )025(

ــد. ــاس بگیری iscq.ir( تم

عضــو منتخــب شــورای اســالمی شــهر  کیمیای وطن
اصفهــان گفــت: تمــام پروژه هایــی کــه در شــهر اصفهــان 
اســتانداردها  اســاس  بــر  بایــد  می شــود،   اجــرا 
و ظرفیت هــای جهانــی در تمــام ابعــاد فنــی و نمادیــن 

شهری باشد.
شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
اصفهــان، اصغــر برشــان درخصــوص بهره بــرداری از 
تعریــض پــل فلــزی اظهــار کــرد: پروژه هایــی کــه 
یکــی پــس از دیگــری در شــهرداری اصفهــان در حــال 
ــر اســاس برنامــه پنج ســاله و برنامــه  افتتــاح اســت، ب
ــع  ــور قط ــه  ط ــت و ب ــهرداری اس ــان 1400« ش »اصفه

ــد  ــود، بای ــی می ش ــی و عملیات ــه اجرای ــی ک پروژه های
ــای  ــاس بودجه ه ــر اس ــدون و ب ــه م ــاس برنام ــر اس ب

شــود. اجرایــی  پیش بینی شــده 
ــد  ــا بای ــن پروژه ه ــدی ای ــرد: اولویت بن ــح ک وی تصری
در  شــهرداری  محدودیت هایــی کــه  بــه  توجــه  بــا 
ــا پروژه هــا  ــا آن مواجــه اســت، انجــام شــود ت ــع ب مناب
ضرورت بندی هــای  و  اولویت بندی هــا  اســاس  بــر 

کارشناسی شــده اجرایــی شــود.
ــا  ــان ب ــهر اصفه ــالمی ش ــورای اس ــب ش ــو منتخ عض
ــان  ــه اصفه ــق ب ــا متعل ــان تنه ــه شــهر اصفه ــان اینک بی
نبــوده، بلکــه متعلــق بــه تمــام جهانیــان اســت، افــزود: 

بــر همیــن اســاس پروژه هایــی کــه در شــهر اجــرا 
می شــود، بایــد بــر اســاس اســتانداردها و ظرفیت هــای 
جهانــی در تمــام ابعــاد فنــی و نمادیــن شــهری باشــد.

در  برنامه هــای  و  پروژه هــا  کــرد:  تأکیــد  برشــان 
ــورداری  ــر برخ ــالوه ب ــان ع ــهر اصفه ــرا در ش ــت اج دس
ــنتی  ــاری س ــا معم ــد ب ــی، بای ــتانداردهای جهان از اس

ــد. ــته باش ــت داش ــز مطابق ــان نی اصفه
ــت:  ــزی گف ــل فل ــض پ ــروژه تعری ــه پ ــاره ب ــا اش وی ب
در ایــن پــروژه عــالوه بــر اینکــه از فناوری هــای روز 
استفاده شــده، هویــت معمــاری اصفهــان و هویــت 
ــت. ــده اس ــظ ش ــرای آن حف ــالمی در اج ــی و اس ایران

# میراث_ مقاومت 

امروز شنبه 27 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 454 روزنامه4 اصفهان
در حاشیه

پلیس امنیت تاکسی های اینترنتی را 
تضمین نمی کند 

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

ــد  ــان تاکی ــت عمومــی اســتان اصفه رئیــس پلیــس امنی
کــرد: تاکســی های اینترنتــی تحــت پوشــش تاکســیرانی 
نیســتند و نیــروی انتظامــی ایــن شــرکت ها را تاییــد 

نمی کنــد.

ــن شــرکت ها  ــزود: اگرچــه ای ــر عاصمــی اف  ســرهنگ اکب
مجــوز دو ســتگاه دولتــی را دارنــد، امــا تحــت نظــر ســازمان 
ــس  ــط پلی ــا توس ــدگان آن ه ــتند و رانن ــیرانی نیس تاکس
ــی  ــروی انتظام ــل نی ــن دلی ــه همی ــدند و ب ــتعالم نش اس
نــوع  ایــن  و  نمی کنــد  تضمیــن  را  امنیــت مســافران 
ــدارد.  ــول ن ــی قب ــا زمــان اخــذ مجــوز قانون تاکســی ها را ت
ــوع تاکســی ها  ــن ن ــرد: از ای ــه ک ــه شــهروندان توصی وی ب
بــرای مســافرت های درون شــهری خــود اســتفاده نکننــد . 
رئیــس پلیــس امنیــت عمومــی اســتان اصفهــان همچنین 
پوشــاک  فروشــندگان  بــا  پلیــس  جــدی  برخــورد  از 
غیرمتعــارف خبــر داد و گفــت: ایــن برخوردهــا پــس از مــاه 
ــن پوشــاک  ــارک رمضــان تشــدید می شــود. بیشــتر ای مب
ــه صــورت قاچــاق  ــدارد، ب ــا فرهنــگ مــا مطابقــت ن کــه ب

ــت. ــده اس وارد ش

ساخت دستگاه کنترلرهای هوشمند 
انرژی در اصفهان  

پژوهشــگران واحــدی صنعتــی در اصفهــان بــه منظــور 
صرفه جویــی در مصــرف انــرژی موفــق بــه طراحــی و 

ســاخت کنترلرهــای هوشــمند انــرژی شــدند.
 احمــد ســبوحی، بزرگ تریــن تولیدکننــده انــواع یخچال هــا 
ــا  ــتگاه ب ــن دس ــت: ای ــور، گف ــی کش ــای ویترین و فریزره
نصــب بــر روی انــواع یخچــال و فریــزر، مصــرف انــرژی را تــا 

ــد. ــش می ده ــد کاه 15 درص
وی افــزود: بــرد الکترونیکــی، صفحــه لمســی و چهــار 
ــای  ــادر اســت دم ــوده و ق ــن دســتگاه ب حســگر اجــزای ای
یخچــال فریــزر را هوشــمند متناســب بــا شــرایط محیطــی و 

ــد. ــم کن ــه تنظی ــی هــر منطق دمای
ایــن مختــرع اصفهانــی اضافــه کــرد: در حــال حاضــر مصرف 
ــه  ــای فروشــگاهی بســته ب ــا و فریزره ــرژی در یخچال ه ان

انــدازه اش از ســه ونیــم کیلــو وات در روز بیشــتر اســت.
از 6 هــزار  بیــش  آمارهــا،  اســاس  بــر  بــه گفتــه وی 
ســوپرمارکت فعــال در کشــور وجــود دارد و میانگیــن روزانــه 
ــووات  ــا 20 کیل ــای آن ه ــال و فریزره ــرژی یخچ ــرف ان مص
ســاعت اســت کــه بــا نصــب ایــن دســتگاه می تــوان روزانــه 
1980 کیلــووات بــرق معــادل ظرفیــت یــک واحــد بخــار 88 

ــرد. ــی ک ــرق صرفه جوی ــاعتی ب ــی س مگابایت
گازهــای گلخانــه ای  انتشــار  ســبوحی گفــت: کاهــش 
صرفه جویــی غیرمســتقیم در مصــرف آب، تنظیــم هوشــمند 
ــواد  ــر م ــظ مطلوب ت ــه منظــور حف ــای داخــل یخچــال ب دم
غذایــی و افزایــش عمــر مفیــد کاالهــای مصرفــی از مزایــای 
نصــب دســتگاه کنترلرهــای هوشــمند انــرژی بــر روی 
یخچال هــا و فریزرهــای فروشــگاهی اســت. ایــن دســتگاه 
در مــدت شــش مــاه فعالیــت تحقیقاتــی و بــا 300 میلیــون 
ریــال هزینــه طراحــی و ســاخته شــده اســت. خبــر فارســی

دستگیری متخلفان صید غیرمجاز 
ماهی در فریدونشهر

ــی در  ــاز ماه ــد غیرمج ــان صی کیمیای وطن متخلف

ــی  ــع قضای ــه مرج ــتگیر و ب ــهر، دس ــتان فریدونش شهرس
معرفــی شــدند. رئیــس اداره محیــط زیســت شهرســتان 
فریدونشــهر گفــت: یــک گــروه متخلــف صیــد غیرمجــاز 
کــه بــا اســتفاده از وســایل ممنوعــه )موتــور بــرق( در یکــی 
ــاز  ــد غیرمج ــه صی ــدام ب ــهر اق ــای فریدونش از رودخانه ه
ماهــی کــرده بودنــد با همــکاری نیــروی انتظامی دســتگیر 
ــی  ــد میکالن ــی شــدند. محم ــی معرف ــه مرجــع قضای و ب
گفــت: از ایــن متخلفــان یــک دســتگاه موتــور بــرق 

کوچک و تور ماهیگیری کشف و ضبط شد.

»فاطمه« و »امیرعلی«، اسامی 
پرطرفدار اصفهانی ها در سال 96

مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان گفــت: در دو 
 مــاه اول ســال گذشــته، تعــداد 13 هــزار و 704 نــوزاد 
و در دوماهــه اول ســال 96، تعــداد 13 هــزار و 764 نــوزاد 

در اصفهــان متولــد شــدند.
ــوزادان  ــد ن ــث تول ــاره بح ــی درب ــی کجان ــین غفران حس
ــاه اول  ــت: در دو م ــار داش ــد آن اظه ــه رش ــزان رو ب و می
ســال گذشــته، تعــداد 13 هــزار و 704 نــوزاد و در دو ماهــه 
ــان  ــوزاد در اصفه ــزار و 764 ن ــداد 13 ه ــال 96، تع اول س

ــد شــدند. متول
ــر اســاس آمــار و اطالعــات جمعیتــی ثبــت  وی افــزود: ب
ــاب  ــه انتخ ــن ب ــال والدی ــان، اقب ــتان اصفه ــوال اس اح

ــت. ــوده اس ــتر ب ــو بیش ــی و نیک ــای مذهب نام ه
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــوال اس ــت اح ــر کل ثب مدی
ــی  ــوزادان پســر گفــت: فراوان ــرای ن ــی ب فرهنــگ نام گزین
ــه  ــال 96 ب ــه اول س ــر در دو ماه ــوزادان پس ــرای ن ــام ب ن
ترتیــب امیرعلــی بــا فراوانــی 329، علی 267، امیرحســین 
201، حســین 169، محمــد طاهــا 169، محمدحســین 
ــدی 149 و  ــاس 150، محمدمه ــد 157، امیرعب 158، محم

ــت. ــوده اس ــل 149 ب ابوالفض
وی بــه فراوانــی نــام  فاطمــه بــرای دختــران اشــاره کــرد 
و گفــت: نــام فاطمــه بــا فراوانــی 369 همچنــان در صــدر 
لیســت فراوانــی نــام دختــران اســتان اصفهــان قــرار دارد 
ــا 153،  ــار 220، حلم ــی 281، به ــا فراوان ــرا ب ــامی زه و اس
ــب 126،  ــرا 137، زین ــا 14، فاطمه زه ــرا 141، ره نازنین زه
ــدی 10  ــای بع ــب در رتبه ه ــه ترتی ــنا 111 ب ــاران 116و یس ب
اســم برتــر ثبــت احــوال در ســال 96 قــرار دارنــد. فــارس

عضو منتخب شورای اسالمی شهر اصفهان تأکید کرد:

حفظ هویت ایرانی و اسالمی در پروژه تعریض پل فلزی

،،
از آقاخانــی دربــاره مبــارزه پلیــس بــا 
روزه خــواری ســوال شــد کــه وی پاســخ 
مبــارک  مــاه  قــرارگاه  رصــد  در  داد: 
رمضــان، شــاهد کاهــش روزه خــواری 

در ســال جــاری بوده ایــم
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رخداد
 آسیاب های آبی کوهبنان 

از شاخص ترین آثار تاریخی ایران 
 معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی 
اســتان کرمــان  و گردشــگری  دســتی  صنایــع 
آبــی  آســیاب های  سلســله  اینکــه  اعــام  بــا 
ــرار  ــان ق ــتان کوهبن ــمال شهرس ــت گانه در ش هش
دارنــد، گفــت: ایــن آثــار نشــان از خاقیــت مردمــان 

کوهبنــان و قــدرت درک و فهــم ایرانیــان دارد.
روحــی افــزود: هشــت آســیاب بــه صــورت متوالــی 
ــه  و پشــت ســر هــم ســاخته شــده و هــر کــدام ب

ــوند.  ــده می ش ــان نامی ــام صاحبانش ن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آب ایــن آســیاب ها از 
ــار ایــن  ــات ده ملــک گرفتــه شــده، گفــت: در کن قن
ــه  ــود دارد ک ــار وج ــد چن ــان تنومن ــیاب ها درخت آس
ــه وجــود آورده اســت. ــا را ب ــی مشــجر و زیب فضای

 معــاون میــراث فرهنگــی یــادآور شــد: ایــن مــکان 
ــای  ــن زیب ــا طنی ــراه ب ــز هم ــب و حیرت انگی مناس
ــایش  ــب آس ــش و موج ــه آرامش بخ ــوده ک آب ب
مســافران اســت. قدمــت ایــن آثــار را بیــش از یــک 

ــد. باشــگاه خبرنــگاران ــال می دانن ــزار س ه

تحقیقات برای شناسایی عوامل قتل 
در عنبرآباد ادامه دارد

انقــاب  و  عمومــی  دادســتان  کیمیای وطن 
شهرســتان عنبرآبــاد از وقــوع یــک فقــره قتــل در اولیــن 
ــر داد و  ــتان خب ــن شهرس ــروز در ای ــداد دی ــاعات بام س

گفت: در این رابطه چند متهم دستگیر شده اند.
ــط عمومــی دادگســتری اســتان کرمــان،  ــه نقــل از رواب ب
یوســف ســبحانی در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر اظهــار 
داشــت: در پــی گزارشــی مبنــی بــر وقــوع یــک فقــره قتل 
ــه  ــاد، بافاصل ــهر عنبرآب ــخصی در ش ــزل ش ــک من در ی
انقــاب  و  دادســرای عمومــی  قتــل  ویــژه  بازپــرس 
ــن  ــی ای ــس آگاه ــان پلی ــراه کارآگاه ــه هم ــاد ب عنبرآب
ــوند. ــر می ش ــه حاض ــوع حادث ــل وق ــتان در مح شهرس

ــخص  ــه، مش ــات اولی ــس از تحقیق ــرد: پ ــح ک وی تصری
ــات متعــدد توســط یــک  ــا ضرب شــد فــردی میانســال ب
ــل رســیده  ــه قت ــردن ب ــه ســر و گ ــه ناحی ــده ب شــی برن

اســت.
ســبحانی بــا اعــام اینکــه در حــال حاضــر تعــدادی 
مظنــون در ایــن رابطــه دســتگیر شــده اند، اظهــار داشــت: 
بافاصلــه پــس از وقــوع ایــن حادثــه، ایــن مرجــع قضائی 
ــرار  ــود ق ــتورکار خ ــوع را در دس ــن موض ــه ای ــیدگی ب رس
ــل و  ــل قت ــایی عوام ــت شناس ــات در جه داده و تحقیق

ــه دارد. ــان ادام ــه همچن ــت قتال ــف آل کش

تولد نوزادی با 24 انگشت در گناباد
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط   مســئول 
و خدمــات بهداشــتی و درمانــی گنابــاد گفــت: نــوزاد 
پســری بــا 24 انگشــت در بیمارســتان عامــه بهلــول 

گنابــادی ایــن شهرســتان متولــد شــد.
ــوزاد کــه 23 خــرداد    ســید علــی ســده ای گفــت: ایــن ن
متولــد شــده در هــر یــک از دســت ها و پاهــای خــود یــک 

انگشــت اضافــی دارد.
ــه  ــی های صورت گرفت ــاس بررس ــر اس ــرد: ب ــار ک وی اظه
مهم تریــن علــت ایــن پدیــده بیماری هــای ژنتیکــی و 
عــوارض مصــرف بعضــی داروهــا هنــگام بــارداری اســت.

باشــگاه خبرنــگاران

 مرگ دلخراش موتورسوار 
زیر چرخ های کامیون

 مســئول فوریت هــای پزشــکی 115 شهرســتان 
ــورد  ــر برخ ــر اث ــاله ای ب ــوان 1۷ س ــت: نوج ــن گف ب
بــا کامیــون از ناحیــه ســر و ســینه لــه شــد و جــان 

ــت داد. ــود را از دس خ
 رحمــت هللا ســلیمی گفــت: ایــن تصــادف در میــدان 
زاینــده رود شــهر بــن اتفــاق افتــاد و اورژانــس 

ــرد. ــدا ک ــور پی ــادف حض ــه تص ــه در صحن بافاصل
حادثــه  ایــن  در  متاســفانه  داد:  ادامــه  وی 
زیــر  در  برخــورد  از  پــس  موتورســیکلت  راکــب 
 چرخ هــای کامیــون از ناحیــه ســر و ســینه لــه 

می شود.
برخــورد  از  پــس  موتورســوار  اضافــه کــرد:  وی 
ــت  ــود را از دس ــادل خ ــه تع ــیله نقلی ــن وس ــا ای ب
می دهــد و نقــش بــر زمیــن شــده و کامیــون 
او را زیــر می گیــرد و از ناحیــه ســر و ســینه لــه 

دانــا راه  می شــود. 

 جسد جوان غرق شده 
در سرچشمه کارون پیدا شد

  مســئول جمعیــت هــال احمــر شهرســتان اردل گفــت: 
ایــن  »ســرچاه«  روســتای  25ســاله  جــوان  جســد 
شهرســتان در حــد فاصــل »پــل ملــک« در کنــار سرشــاخه 
ــود  ــرق شــده ب ــه شــامگاه سه شــنبه غ ــه کارون ک رودخان
ــد. ــیده ش ــرون کش ــدا و از آب بی ــان پی ــاش غواض ــا ت ب

ــدن  ــرق ش ــام غ ــس از اع ــزود: پ ــری اف ــی ظف برجعل
جــوان 25 ســاله در حــد فاصــل پــل ملــک در سرشــاخه 
رودخانــه کارون، مســئوالن ســتاد بحــران شهرســتان اردل 
ــراه  ــه هم ــاق ب ــن اتف ــس از ای ــاعات پ ــتین س در نخس
ــدند و  ــزام ش ــه اع ــل حادث ــه مح ــان ب ــدادی از غواص تع

ــد. ــاز ش ــت وجو آغ ــات جس عملی
ــت:  ــتان اردل گف ــر شهرس ــال احم ــت ه ــئول جمعی مس
از  را  4 کیلومتــر  از  بیــش  اســتان  غواصــی  5 گــروه 
ــدود  ــت ح ــا گذش ــتند و ب ــه را گش ــت رودخان پایین دس
24ســاعت جســت وجو، جســد فــرد غرق شــده از آب 

ــا ــد. ایرن ــیده ش ــرون کش بی

حمیدرضــا مؤمنیــان، فرمانــدار کاشــان، بــا 
تاکیــد بــر آمــوزش مفاهیــم و روش هــای 
صرفه جویــی آب بــه مــردم گفــت: بــا 
اجــرای طرح هــا و نهادینــه شــدن فرهنــگ 
ــن  ــرب ای ــرف آب ش ــی، در مص صرفه جوی
ــده  ــی ش ــد صرفه جوی ــتان 5 درص شهرس

اســت.
وی اظهــار کــرد: بــا اعمــال شــیوه های 
بهینــه مصــرف آب و همچنیــن اجــرای 
توزیــع  شــامل  فرهنگــی  طرح هــای 
ارائــه  و  پوســتر  عکــس،  بروشــور، 
فرهنــگ  توانســته ایم  الزم  آموزش هــای 
ایــن  مــردم  بیــن  در  را  صرفه جویــی 

نهادینــه کنیــم. منطقــه 
جملــه  از  را  کاشــان  منطقــه  وی 
بحــران کم آبــی  خطــر  در  منطقه هــای 
در کشــور دانســت و افــزود: ایــن منطقــه 
ــرار  ــی ق ــش آب ــت تن ــون در وضعی هم اکن

دارد.
معــاون اســتاندار اصفهــان متوســط میــزان 
بارندگــی ســاالنه را در شهرســتان کاشــان 
12۰ میلیمتــر بیــان کــرد و گفــت: ایــن رقــم 

ــر  ــته ۷5.۸ میلیمت ــی گذش ــال زراع  در س
بود.

ــی در ســال  ــزان بارندگ ــه داد: می وی ادام
زراعــی جــاری ۸۶.۸ میلیمتــر بــوده کــه در 
قیــاس بــا مــدت مشــابه ســال قبــل 14.5 
ــا نســبت  درصــد رشــد داشــته اســت؛ ام
بــه بلندمــدت بــا کاهــش 34.۶ درصــدی 

ــم. ــه بوده ای مواج

فرمانــدار کاشــان میــزان بــارش بلندمــدت 
ــتان  ــن شهرس ــاری ای ــی ج ــال زراع در س

تاکنــون را نیــز 132.۷ میلیمتــر اعــام کــرد 
ــن بارندگــی کامــل ســال  ــت: میانگی و گف
زراعــی ایــن شهرســتان 135 میلیمتــر 

اســت.
میانگیــن  اینکــه  بیــان  بــا  مؤمنیــان 
اســتاندارد جهانــی ســرانه مصــرف آب 
ــر در شــبانه روز  ــر از 1۰۰ لیت ــر کمت ــک نف ی

اســت، تصریــح کــرد: ایــن در حالــی 
اســت کــه ســرانه مصــرف آب در یــک 
ــانی  ــهروند کاش ــر ش ــرای ه ــبانه روز ب ش

بیــن 15۰ تــا 1۶۰ لیتــر اســت.
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه کیفیــت 
کاشــان  دشــت  شــرب  چاه هــای  آب 
بــا هجــوم آب هــای شــور بــه صــورت 

آب  و  یافتــه  توجهــی کاهــش  جالــب 
اســت،  شــده  بی کیفیــت  نیــز  آن هــا 
ــردم  ــرب م ــن آب ش ــرای تامی ــزود: ب اف
راهــکاری جــز مخلــوط  ایــن منطقــه، 
 کــردن آب زاینــده رود بــا آب هــای موجــود 

نیست.
ــت آب  ــش برداش ــان کاه ــدار کاش فرمان
افزایــش  بــا  زیرزمینــی  ســفره های  از 
ــف و توجــه  ــره وری در حوزه هــای مختل به
بــه راه هــای افزایــش ورودی آب در منابــع 
زیرزمینــی و آبخــوان منطقــه را دو موضــوع 
ــت  ــی آب در دش ــرای نجات بخش ــم ب مه

کاشــان بیــان کــرد.
وی پیشــگیری و مهارســیاب های فصلــی، 
 توجــه بــه ســاخت طرح هــای آبخیــزداری 
ــی از  ــع زیرزمین ــی مناب ــه مصنوع و تغذی
ــه  ــش ورودی آب ب ــای افزای ــه راه ه جمل
منابــع را نیــز مــورد تاکیــد قــرار داد و 
ــون  ــدای ســال گذشــته تاکن ــزود: از ابت اف
2۸ حلقــه چــاه آب غیرمجــاز شناســایی و 

ــت. ــده اس ــدود ش ــه آن مس 1۸ حلق
همچنیــن  اصفهــان  فرمانــدار  معــاون 
فرونشســت دشــت کاشــان در بعضــی 
ــت  ــای برداش ــه پیامده ــق را از جمل مناط
ــفره های  ــت از س ــع و برداش ــه مناب بی روی
ــرد: آب  ــح ک ــت و تصری ــی دانس زیرزمین
ــر  شــرب مــردم منطقــه کاشــان افــزون ب
35۰ لیتــر بــر ثانیــه انتقــال آب زاینــده رود، 
ــا  از ۸۰ حلقــه چــاه عمیــق و نیمه عمیــق ب
میــزان آبدهــی 2 تــا 2۰ لیتــر بــر ثانیــه در 
ســال تامیــن می شــود. پایــگاه خبــری 

ــع ربی

با اجرای تصمیمات شورای حفاظت از منابع آب

 کاشانی ها  ۵ درصد در مصرف آب
 صرفه جویی کردند  

ــادل  ــد و تب ــای تولی ــس فض ــس پلی ــکری، رئی ــی عس   مرتض
اطاعــات چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه یکــی از 
جدیدتریــن روش هــای کاهبــرداری از طریــق دســتگاه های 
ATM شــیوه مهندســی اجتماعــی اســت، اظهــار داشــت: در 
متأســفانه  خودپــرداز،  دســتگاه های  فــراوان  مزایــای  کنــار 
ــه  ــه ک ــورت گرفت ــتا ص ــن راس ــادی در ای ــتفاده های زی سوءاس
اخیــرا بیشــتر کاهبرداری هــای مالــی و برداشــت های غیرمجــاز 
ــق  ــرداران و شــیادان از طری از حســاب های بانکــی توســط کاهب
دســتگاه های ATM انجــام می شــود. وی بیــان داشــت: بــه  
ــات  ــوع حم ــم از ن ــک تهاج ــزی ی ــا برنامه ری ــدارک ی ــور ت منظ
مهندســی اجتماعــی، یــک مهاجــم بــا برقــراری ارتبــاط بــا کاربران 
و اســتفاده از مهارت هــای خــاص از جملــه روابــط عمومــی 
ــات  ــه اطاع ــد ب ــعی می کن ــته و ... س ــری آراس ــب، ظاه مناس

ــد.  ــت یاب ــخص دس ــر ش ــازمان و کامپیوت ــک س ــاس ی حس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم بایــد بــه هشــدارهای پلیــس توجه 
ویــژه داشــته باشــند، افــزود: در یکــی از جدیدتریــن شــیوه های 
کاهبــرداری، فــرد کاهبــردار بــا سوءاســتفاده از عناویــن نهادهای 
دولتــی بــا مالباختــه تمــاس تلفنــی برقــرار و اعــام می کنــد کــه 
شــما یکــی از افــراد برنــده یــا ویــژه ای هســتید کــه قــرار اســت 
وجهــی بــه حســاب شــما واریــز شــود و بــا اســتفاده از روش هــای 
خــاص مهندســی اجتماعــی، مالباختــه را ترغیــب بــه حضــور پای 
دســتگاه خودپــرداز کــرده و ضمــن در اختیــار گرفتــن رفتارهــای 
روحــی و روانــی مالباختــه، تمامــی موجــودی حســاب بانکــی وی 
را بــه کارت دیگــری منتقــل می کنــد. دقــت داشــته باشــید جهــت 
ــه حضــور  ــاز ب ــه هیچ وجــه نی ــه حســاب شــما، ب ــز وجــه ب واری

شــما پــای دســتگاه عابــر بانــک نیســت. فــارس

مدیــر کل تأمیــن اجتماعــی اســتان کرمــان گفــت: مشــکات 
ــوده  ــون ب ــه قان ــوط ب ــان آور مرب ــخت و زی ــاغل س ــون مش  قان
و تأمیــن اجتماعــی نیــز بــه ایــن قانــون معتــرض اســت؛ زیــرا 

بحــث ایــن مشــاغل کارشناســی نشــده اســت.
ــون و 4۰۰  ــک میلی ــه ی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــینی ب ــی حس   عل
 هــزار نفــر در اســتان کرمــان تحــت پوشــش تامیــن اجتماعــی 
و بیــش از 1۰۰ هــزار خانــوار مســتمری بگیر هســتند و 3۰۰  هــزار 
ــزار  ــش از 5 ه ــه بی ــزود: ماهان ــم، اف ــاری داری ــده اجب بیمه ش
ــارد تومــان تعهــدات ســازمان تامیــن اجتماعــی در  و 2۰۰ میلی

ــت. ــتمری بگیران اس ــدگان و مس ــال بیمه ش قب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ماهانــه 14۰ میلیــارد تومــان هزینه هــای 
ــدگان  ــرد: بیمه ش ــان ک ــت، بی ــتان اس ــی اس ــن اجتماع تامی
ــی  ــن اجتماع ــازمان تامی ــی س ــکان اصل ــان را مال و کارفرمای

می دانیــم. ســازمان در دولــت یازدهــم بــه ریــل اصلــی 
خدمتگــزاری خــود برگشــت و یکــی از شــاخص های راهبــردی 
ریاســت ســازمان، قانونگرایــی اســت و مــا هــم انتظــار داریــم 
هــم کارفرمــا و هــم کارکنــان ســازمان، قانــون را رعایــت کننــد.
ــا  ــر ج ــت: ه ــان گف ــتان کرم ــی اس ــن اجتماع ــر کل تامی مدی
دســتمزد مطــرح باشــد، حــق بیمــه ایجــاد می شــود و در 
ــاس  ــه و حق الن ــاب دو طرف ــی، حس ــن اجتماع ــازمان تامی س
ــم  ــراد مه ــابقه اف ــظ س ــی حف ــن اجتماع ــرای تامی ــوده و ب ب

ــت. اس
وی افــزود: مشــکات قانــون مشــاغل ســخت و زیــان آور 
ــن  ــه ای ــز ب ــی نی ــن اجتماع ــوده و تامی ــون ب ــه قان ــوط ب مرب
قانــون معتــرض اســت؛ زیــرا بحــث ایــن مشــاغل کارشناســی 

ــت. ــده اس نش

مدیــر عامــل ســتاد دیــه اســتان یــزد گفــت: در قالــب جشــن های 
ــال توســط  ــارد ری ــر 3 میلی ــزون ب ــزان در ســال جــاری، اف گلری
ــک  ــد کم ــم غیرعم ــان جرائ ــرای آزادی زندانی ــتان ب ــران اس خی

شــده اســت.
در  تاکنــون  گلریــزان  جشــن های  افــزود:  افشــون  اســام 
شهرســتان های یــزد، اشــکذر، خاتــم، تفــت و میبــد برگــزار 
ــا  ــزان ت ــزاری جشــن های گلری ــه داد: برگ شــده اســت. وی ادام
پایــان مــاه مبــارک رمضــان در تمــام شهرســتان ها بــا همــکاری 

مســئوالن، مــردم و حضــور خیــران صــورت می گیــرد.
مدیــر عامــل ســتاد دیــه اســتان یزد گفــت: در جشــن گلریــزان در 
مرکــز اســتان در شــهر یــزد افــزون بــر 2 میلیــارد و ۷۸۰ میلیــون 
ــرای آزادی  ــی ب ــب توجه ــم جال ــه رق ــده ک ــع آوری ش ــال جم ری

زندانیــان اســت.

افشــون ابــراز امیــدواری کــرد مــردم و خیــران اســتان بــا 
مشــارکت در جشــن های گلریــزان و همچنیــن مراجعــه بــه ســتاد 
دیــه یــزد نســبت بــه همــکاری بــرای کمــک بــه آزادی زندانیــان 

ــد. ــدام کنن ــم غیرعمــد اق جرائ
ایــن مســئول گفــت: هم اکنــون بــرای آزادی 1۶3 زندانــی جرائــم 
ــال کمــک  ــارد ری ــر 25 میلی ــزون ب ــه اف ــزد ب ــد اســتان ی غیرعم

ــاز اســت. ــش نی ــران نیک اندی ــردم و خی ــدی م نق
افشــون گفــت: مــردم و خیــران می تواننــد خــارج از طــرح 
آزادی  بــرای  نیــز  جشــن های گلریــزان  برگــزاری  فرهنگــی 

زندانیــان جرائــم غیرعمــد اســتان کمــک کننــد.
وی تاکیــد کــرد: در ســال های گذشــته بــا جمــع آوری 12۰ میلیــارد 
ریــال، زمینــه آزادی 11۸ زندانــی جرائــم غیرعمــد در اســتان یــزد 

فراهــم شــده اســت. ایرنــا
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ــار در  ــگ و کی ــان، کوهرن ــتان اردل، فارس ــردم شهرس ــده م نماین
ــم گازی  ــر اقلی ــرای تغیی ــری ب ــاری از پیگی ــال و بختی چهارمح

ــر داد. ــه خب ــوزه انتخابی ــن ح ــهرهای ای ــی از ش بعض
ــا معــاون  ــدار خــود ب ــدری درخصــوص دی ــی کاظمــی باباحی  عل
وزیــر نفــت و مدیــر عامــل شــرکت ملــی گاز ایــران گفــت: در ایــن 
نشســت، معــاون وزیــر نفــت بــرای تغییــر اقلیــم گازی بعضــی از 
ــرای اجــرای ایــن طــرح در  شــهرهای اســتان موافقــت کــرد و ب

اســتان قــول مســاعد داد.
وی افــزود: بــر اســاس ایــن توافــق، تعــدادی از شــهرهای اســتان 
در حــوزه انتخابیــه اردل، فارســان، کوهرنــگ و کیــار از اقلیــم گازی 

دو بــه اقلیــم گازی یــک ارتقــا می یابــد.

بــه گفتــه وی بــر ایــن اســاس بــا توجــه به سردســیر بــودن بعضی 
ــش  ــث کاه ــم گازی باع ــاری اقلی ــال و بختی ــق چهارمح از مناط
ــزود: تقســیم بندی کشــور  ــای مصــرف می شــود. وی اف هزینه ه
در پنــج اقلیــم بــرای محاســبه نــرخ گاز انجــام می شــود کــه بــا 
توجــه بــه سردســیر بــودن ایــن اســتان، نــرخ گاز آن بــر اســاس 
اقلیــم یــک و دو محاســبه می شــود. نماینــده مــردم شهرســتان 
اردل، فارســان، کوهرنــگ و کیــار در چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
94 درصــد جمعیــت 9۰۰ هــزار نفــری ایــن اســتان از نعمــت گاز 
طبیعــی برخــوردار اســت کــه تاکنــون عملیــات گازرســانی بــه 99 
ــده  ــام ش ــتان انج ــتاهای اس ــد روس ــهرها و ۸4 درص ــد ش درص
ــه  ــق برنامه ریزی هــای صورت گرفت ــرد: طب ــح ک اســت. وی تصری
تــا پایــان ســال 1399، تمــام روســتاهای دارای بیــش از 2۰ خانوار 

چهارمحــال و بختیــاری از نعمــت گاز برخــوردار می شــوند.

استانها

رئیس پلیس فتای چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

مهندسی اجتماعی، شگرد جدید شیادان
مدیر عامل ستاد دیه استان یزد خبر داد:

کمک 3 میلیارد ریالی خیران  یزد برای آزادی زندانیان    

مدیر کل تأمین اجتماعی استان کرمان:

قانون مشاغل سخت و زیان آور کارشناسی نشده است
 تغییر اقلیم گازی 

بعضی از شهرهای چهارمحال و بختیاری

 شکوه ۸۰۰ ساله برج »اوچ گونبز« 
در ارومیه

ــی  ــه قدمت ــه ک ــز ارومی ــان اوچ گونب ــا هم ــد ی ــه گنب ــرج س   ب
ــرقی  ــوب ش ــاخته و در جن ــلجوقی س ــاله دارد، در دوره س ۸۰۰س
شــهر ارومیــه واقــع شــده اســت. امــروزه بــا وســعت یافتــن شــهر 
ــه نوعــی در بافــت مرکــزی شــهر قــرار گرفتــه اســت.  ــا ب ایــن بن
ــی  ــر تاریخ ــن اث ــد ای ــان معتقدن ــردم و کارشناس ــیاری از م بس
مــورد بی مهــری مــردم و مســئوالن شــهری ارومیــه قــرار گرفتــه 
و آنچنــان کــه شایســته اســت بــرای شناســاندن ایــن بــرج ۸5۸ 

ــه اســت. ــاش کافــی صــورت گرفت ســاله ت
 اوچ گونبــز در 15 آذرمــاه 1314 خورشــیدی بــه شــماره ثبــت 242 
ــون در  ــیده و هم اکن ــت رس ــه ثب ــران ب ــی ای ــار مل ــت آث در فهرس
مالکیــت و حفاظــت اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع  دســتی و 

گردشــگری آذربایجــان غربــی قــرار دارد.
  ایــن بنــا در ســال 5۸۰ هجــری قمــری بــه دســتور »شیشــقاط 
مظفــری«، یکــی از امــرای ســلجوقی و توســط معمــار »منصــور 

بــن  موســی« ســاخته  شــده اســت.  

در ســردرب ورودی بنــا ســه کتیبــه بــه خــط کوفــی مؤیــد تاریــخ 
ــه  ــوط ب ــا مرب ــن بن ــاری ای ساخت وســاز آن اســت و از نظــر معم
ــرخ  ــره س ــا مقب ــژه ب ــوده و به  وی ــری ب ــری قم ــم هج ــرن شش ق
ــابهت  ــلماس مش ــهر س ــه ش ــده کهن ــره تخریب ش ــه و مقب مراغ

ــیاری دارد. بس
  فــرم معمــاری مقبــره ســه گنبــد عبــارت اســت از یــک اســتوانه 
بــه قطــر 5 متــر و ارتفــاع 11 متــر کــه در دو طبقــه و ســه پوشــش 

گنبــدی بــا مصالــح ســنگی و آجــری بنــا شــده اســت.
ــه   ــت دارد ک ــه اهمی ــن نکت ــد ای ــه گنب ــان س ــا پ ــه ب   در رابط
ــازی های  ــا گوشه س ــوده و ب ــکل ب ــی ش ــه مربع ــن طبق ــان ای پ
ــد  ــپس گنب ــل و س ــره تبدی ــه دای ــقف ب ــمت س ــه در قس چهارگان

ــت. ــده اس ــرا ش ــی آن اج ــر پوشش آج
ــه کوچــک وجــود دارد  ــن قســمت دو روزن ــن ورودی ای  در طرفی
ــن  ــد و همچنی ــن می کن ــداری از روشــنایی داخــل را تأمی ــه مق ک

ــود. ــوای داخــل می ش ــادل ه موجــب تب
 گفتنــی اســت تاکنــون در چندیــن نوبــت مرمت هــای الزم در بنــا 
ــا در وضعیــت خــوب و  ــن بن ــه و در حــال حاضــر ای صــورت گرفت

ــرد. ــه ســر می ب ســالمی ب

# میراث_ تاریخی

 روزنه
توجه به طرح های صنعتی با پیشرفت 

۶۰ درصد درچهارمحال و بختیاری
رئیــس صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال و 
بختیــاری گفــت: راه انــدازی طرح هــای صنعتــی 
ــا پیشــرفت فیزیکــی ۶۰ درصــدی در ایــن اســتان  ب

ــرد.  ــرار می گی ــه ق ــورد توج م
ــی تســهیات  ــه پیش بین ــا اشــاره ب ــی ب ــم امام نعی
مــورد نیــاز بخــش صنعــت اظهــار داشــت: در بخــش 
صنعــت ســه هــدف بازســازی ماشــین آالت صنایــع، 
راه انــدازی دوبــاره و افزایــش تولیــد و همچنیــن 
راه انــدازی طرح هــای صنعتــی بــاالی ۶۰ درصــد 

ــه اســت. مــورد توجــه جــدی قــرار گرفت
وی در ادامــه گفــت: اعتبــار مــورد نیــاز بــرای تحقــق 
اهــداف مدنظــر مبلغــی بالــغ بــر 2 هــزار و 12۰ 

ــت. ــال اس ــارد ری میلی
 رئیــس صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال 
و بختیاری افزود: بازســازی و نوســازی ماشــین آالت 
معــادن و صنایــع معدنــی، راه انــدازی معــادن جدیــد 
و همچنیــن طرح هــای عمرانــی قابــل اجــرا از دیگــر 
اهــداف مهــم بخــش معــدن ایــن ســازمان به شــمار 

می رود.
امامــی در ادامــه عنــوان کــرد: بــرای تحقــق اهــداف 
بخــش معــدن اعتبــاری بالــغ بــر 412 میلیــارد 
ریــال ســرمایه ثابــت و 12 میلیــارد ریــال ســرمایه در 

ــت. ــده اس ــی ش ــردش پیش بین گ
ــش  ــداف بخ ــارت اه ــوزه تج ــرد: در ح ــان ک وی بی
ــر  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــه ترتیــب ب ــاف و فــرش ب اصن
یــک هــزار و ۸۷ میلیــارد ریــال و 1۰1 میلیــارد ریــال 

ــدا خواهــد کــرد. تحقــق پی

تمرکزگرایی و بروکراسی 
اداری، بزرگ ترین مشکل 

سرمایه گذاری در کرمان 
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه شــاخص های 
ــد در بحــث فضــای کســب  ــدی اســتان ها بای  رتبه بن
ــت:  ــود، گف ــی ش ــی بررس ــاق بازرگان ــط ات و کار توس
تمرکزگرایــی و بروکراســی اداری، بزرگ تریــن مشــکل 

ــت. ــتان اس ــور و اس ــرمایه گذاری در کش س

علیرضــا رزم حســینی اظهــار داشــت: تمــام گیــر مــا 
ــی  ــرمایه گذاری، بروکراس ــادی و س ــث اقتص در بح

ــت. اداری اس
ــه اینکــه اســتان کرمــان معــادل 1۰  ــا اشــاره ب وی ب
ــا  ــد در رتبه بندی ه ــعت دارد و بای ــور وس ــتان کش اس
ایــن موضــوع لحــاظ شــود، گفــت: بحــث چگونگــی 
بایــد  رتبه بنــدی فضــای کســب و کار در کشــور 

بررســی شــود.
ــا  ــد ب ــن کار بای ــه ای ــان اینک ــا بی ــان ب اســتاندار کرم
شناســایی شــاخص های درجه بنــدی در موضــوع 
ــی اســتان انجــام  ــاق بازرگان کســب و کار توســط ات
شــود، افــزود: اتــاق بازرگانــی ظــرف مــدت دو مــاه 
نســبت بــه ایــن موضــوع اقــدام کنــد تــا بتوانیــم در 
ســطح کشــوری نســبت بــه ارتقــای فضــای کســب و 

ــی داشــته باشــیم. ــگاه خوب کار جای
ــی و بروکراســی  ــه تمرکزگرای ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
اداری بزرگ تریــن مشــکل ســرمایه گذاری در کشــور 
و اســتان اســت، افــزود: وجــود قوانیــن مزاحــم در 
ــن  ــه ای ــت ک ــکات اس ــر مش ــی از دیگ ادارات دولت
ــا  ــده و ب ــام ش ــه اع ــئوالن مربوط ــه مس ــوارد ب م
ــره  ــق پنج ــال تحق ــه دنب ــکات ب ــه مش ــود هم وج

ــتیم. تســنیم ــتان هس ــی در اس ــد واقع واح

 راه اندازی کارگاه قالی بافی 
 ستاد عتبات عالیات 

در روستای امام قیس  
3۰ بانــوی خیــر روســتای امــام قیــس در شهرســتان 
ــات را  ــات عالی ــتاد عتب ــی س ــن کارگاه قالی باف بروج

راه انــدازی کردنــد.
ــات  ــازی عتب ــتاد بازس ــون س ــور روحانی ــئول ام مس
عالیــات چهارمحــال و بختیــاری گفــت: پــول حاصــل 
از فــروش فرش هــای بافته شــده، بــرای ســاخت 
صحــن حضــرت زینــب)س( در باب القبلــه حــرم 
 حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی)ع( صــرف خواهــد 

شد. 
حجت االســام رئیســی بــا اشــاره بــه اســتقبال 
چشــمگیر بانــوان از ایــن طــرح معنــوی گفــت: یکی از 
طرح هــای ســتاد بارســازی عتبــات عالیــات اســتان، 
بهره گیــری از بســترهای مناســب بــرای جــذب کمــک 

خیــران اســت. 
ــرش  ــت ف ــان باف ــش متقاضی ــا افزای ــزود: ب وی اف
بــرای کمــک بــه بازســازی عتبــات عالیــات، پیشــنهاد 
ــدام اســت.  ایجــاد کارگاه هــای دیگــری در دســت اق

خبرگــزاری صداوســیما 

 آغاز عملیات اجرایی 
 ۸۰ طرح مرمتی 

در چهارمحال و بختیاری
ــی،  ــراث  فرهنگ ــی اداره کل می ــراث فرهنگ ــاون می مع
صنایــع دســتی و گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری 
ــال در  ــون ری ــارد و ۷۰۰ میلی ــک میلی ــت: حــدود ی گف
حــوزه میــراث  فرهنگــی و 5۶۰ میلیــون ریــال در بخش 

ــود. ــه می ش ــگری هزین گردش
مصطفــی  هادی پــور افــزود: تهیــه پرونــده بــرای ثبــت 
 ملــی آثــاری همچــون مافــه  گــه، کلــگ بلــوط و پشــم 
 ریســی در دســتورکار اداره کل میــراث  فرهنگــی، صنایــع 
ــرار  ــاری ق ــال و بختی ــگری چهارمح ــتی و گردش  دس

دارد.
وی افــزود:در اســتان چهارمحــال و بختیــاری 2 هــزار 
اثــر تاریخــی، طبیعــی و معنــوی شناســایی شــده که از 

ایــن تعــداد ۷۰۰ اثــر ثبــت ملــی شــده اســت.

مدیــر کل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان یــزد بــا اشــاره 
بــه ظرفیت هــای خــوب ســرمایه گذاری در اســتان از 
تهیــه و تدویــن نقشــه جامــع ســرمایه گذاری اســتان 

ــر  داد. خب
علــی نمــازی در نشســت هماهنگــی تدویــن نقشــه 
ــن کار  ــع ســرمایه گذاری اســتان، هــدف از انجــام ای جام
را شناســایی ظرفیت هــا و فرصت هــای ســرمایه گذاری 
ــا در  ــی آن ه ــع مال ــذب مناب ــن و ج ــای تامی و روش ه
بخش هــای مختلــف و تســریع در اجــرای طرح هــای 

ســرمایه گذاری اعــام کــرد.
ــی  ــتای دسترس ــه در راس ــن نقش ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــود  ــن می ش ــتان تدوی ــعه اس ــم انداز توس ــند چش ــه س ب
ــی،  ــی و خارج ــرکت های داخل ــایی ش ــرد: شناس ــان ک بی

ــهیات  ــذب تس ــرای ج ــی ب ــی و بین الملل ــای مل نهاده
بازیابــی  بــرای  بسترســازی  و  )فاینانــس(  خارجــی 
ــن  ــه ای فرصت هــای ســرمایه گذاری، از دیگــر اهــداف تهی

نقشــه اســت.
نمــازی خواســتار همــکاری و همراهــی دســتگاه های 
 اجرایــی عضــو مرکــز خدمــات ســرمایه گذاری در تدویــن 
و  ســرمایه گذاری  جامــع  نقشــه  شــدن  عملیاتــی  و 
ــد  ــوع ش ــن موض ــر ای ــز ب ــن مرک ــارت ای ــن نظ  همچنی
 و گفــت: دســتگاه ها بــرای تحقــق این هــدف بایــد طرح ها 
و فرصت هــای ســرمایه گذاری خــود را بــا در نظــر گرفتــن 

منابــع مالــی الزم ارائــه کننــد.
نماینــده وزیــر اقتصــاد در اســتان یــزد بــا تاکیــد بــر لــزوم 
اختصــاص اعتبــارات الزم بــرای اجــرای طــرح اضافــه کرد: 

در نشســتی کــه در آینــده بــا حضــور اســتاندار و مقامــات 
اســتان و مدیــران دســتگاه های اجرایــی خواهیــم داشــت 
ایــن موضــوع مــورد بحــث و بررســی قــرار خواهــد گرفــت 
ــد تدویــن نقشــه جامــع ســرمایه گذاری را نهایــی  و فرآین

خواهیــم کــرد.
مدیــر کل دفتــر امــور اقتصــادی اســتانداری یــزد هــم در 
ــور  ــژه اداره کل ام ــی از توجــه وی ــا قدردان ــن نشســت ب ای
ــت:  ــرمایه گذاری گف ــث س ــه مباح ــی ب ــادی و دارای اقتص
ــای  ــی از نیازه ــرمایه گذاری، یک ــع س ــه جام ــه نقش تهی

ــن بخــش اســت. اســتان در ای
ــرای اجــرای   ســید حســین دشــتی آمادگــی اســتان را ب
ایــن طــرح اعــام کــرد و اظهــار داشــت: ایــن کار بایــد بــا 

همــکاری مدیــران اســتان انجــام شــود. مهــر

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان یزد:

نقشه جامع سرمایه گذاری استان یزد تدوین می شود 

 

،،
با اعمال شیوه های بهینه مصرف آب 
و همچنین اجرای طرح های فرهنگی 
توانسته ایم فرهنگ صرفه جویی را در 

بین مردم این منطقه نهادینه کنیم



دکتــر علی اکبــر دادمهــر، رئیــس اداره فرآورده هــای غذایــی بــا 
ــاره تبلیغــات  منشــأ دامــی و دریایــی ســازمان غــذا و دارو درب
روغــن خوراکــی جامــد در رســانه ملــی و واکنــش ســازمان غــذا 
و دارو بــه تبلیــغ ایــن نــوع فــرآورده غذایــی گفــت: اگرچــه بــا 
ــه  ــه ب ــه ای ک ــه گون ــا را ب ــوان روغن ه ــوژی می ت ــر تکنول تغیی
ــید  ــی از اس ــا  میزان ــی ب ــود، یعن ــه ای وارد نش ــط خدش ضواب
چــرب اشــباع و ترانــس تولیــد کــرد کــه معــادل روغــن مایــع 
باشــد، امــا هیــچ شــرکتی مجــوز تبلیغــات تحــت عنــوان روغن 

»ســالم« را نخواهــد داشــت.
 وی افــزود: پیش تــر نیــز مســئوالن ارشــد ســازمان غــذا 
و دارو بــه رســانه ها و شــرکت های تولیــدی روغــن نباتــی 
اعــام کــرده  بودنــد کــه نبایــد هیــچ روغــن خوراکــی بــا عنــوان 

ــد. »روغــن جامــد ســالم« تبلیــغ کنن

دادمهــر اضافــه کــرد: از آنجــا کــه تکنولــوژی تولیــد ایــن روغــن 
تغییــر کــرده، میــزان اســید چــرب ترانــس و اشــباع آن ماننــد 
ــا  ــن روغن ه ــکلی ای ــر ش ــط از نظ ــت و فق ــع اس ــن مای روغ
شــبیه روغــن جامــد اســت و محتــوای آن هــا این گونــه 

نیســت.
وی تاکیــد کــرد: نظــارت ســازمان غــذا و دارو بــر تولیدکننــدگان 
فرآورده هــای خوراکــی و غذایــی، مســتمر اســت و تمــام 
ــه نظارت هــا شــرایطی را فراهــم  ــن اســت ک ــر ای ــا ب ــاش م ت

ــی برخــوردار شــوند. ــوع باالی ــه محصــوالت از تن ــد ک کن
دادمهــر افــزود: بــه اعتقــاد مــا بعضــی ضوابــط اجبــاری موجــود 
در صنایــع غذایــی نادرســت هســتند و مراجــع نظارتــی وظیفــه 
دارنــد بایــد و نبایدهــای بهداشــتی را بــه صنایــع غذایــی تکلیف 

کننــد و بقیــه قضایــا را بــه خــود تولیدکننــدگان بســپارند. مهــر

ــور  ــکی در ام ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــاور وزی مش
ــا همــکاری  توانبخشــی گفــت: وزارت بهداشــت درصــدد اســت ب
ــودکان  ــری ک ــتی، غربالگ ــازمان بهزیس ــد س ــتگاه هایی مانن دس
بهداشــتی  مراکــز  و  بهداشــت  شــبکه  نظــام  در  را   اوتیســم 

و درمانی کشور انجام دهد.
ــه  ــاس برنام ــر اس ــرح ب ــن ط ــزود: ای ــی اف ــی جغتای محمدتق
تنظیمــی، ابتــدا بــه صــورت پایلــوت در دو اســتان اجــرا می شــود 
و بــه تدریــج در طــول ســال های آینــده در ســطح ملــی همه گیــر 

شــده و گســترش خواهــد یافــت.
وی اظهــار کــرد: بیــش از 95 درصــد کــودکان در ســال های اولیــه 
زندگــی خــود بــرای دریافــت خدمــات از جملــه واکسیناســیون به 
ــد  ــوع، می توان ــن موض ــد و ای ــه می کنن ــتی مراجع ــز بهداش مراک

شــرایط الزم را بــرای پوشــش کامــل ایــن طــرح فراهــم آورد.

جغتایــی ادامــه داد: در ایــن مراکــز، شناســایی کــودکان در 
معــرض خطــر اوتیســم انجــام می شــود؛ امــا تشــخیص قطعــی 
ــتی  ــه سرپرس ــی ب ــط تیم ــد توس ــال بای ــن اخت ــه ای ــا ب ابت
ــص  ــا متخص ــال ی ــک اطف ــا روانپزش ــک ی ــص روانپزش متخص
کــودک دوره دیــده بــا همــکاری روان شناســان و کارشناســان 

ــرد. ــام گی ــی انج توانبخش
ــه غربالگــری  دکتــر جغتایــی در بخــش دیگــری از اظهاراتــش ب
اوتیســم در مهدهــای کــودک توســط ســازمان بهزیســتی اشــاره 
ــتی، کاری  ــازمان بهزیس ــدام س ــن اق ــد ای ــت: هرچن ــرد و گف ک
ــودکان در  ــد ک ــا 20 درص ــدود 15 ت ــط ح ــا فق ــت، ام ــده اس ارزن
ــر ایــن اســاس، پوشــش  مهدهــای کــودک حضــور می یابنــد و ب
ــر نخواهــد  طــرح غربالگــری اوتیســم در مهدهــا، کامــل و فراگی

ــود. ایرنــا ب

رئیس اداره فرآورده های غذایی با منشأ دامی و دریایی سازمان غذا و دارو:

تبلیغات روغن جامد »سالم« در تلویزیون مجوز ندارد
مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور توانبخشی خبر داد:

انجام غربالگری اوتیسم در مراکز بهداشتی کشور

رفع تشنگی و گرمازدگی با آب آلبالو
دکتــر مجیــد انوشــیروانی، متخصــص طــب ســنتی، گفــت: طبیعــت 
ــه  ــار و ســیب و پرتقــال بســته ب ــو ماننــد میوه هایــی چــون ان آلبال
ایــن اســت کــه چــه مــزه ای داشــته و در چــه مرحلــه ای از رســیدگی 
باشــد. آلبالــوی تــرش و نیــم رس، مزاجــی ســرد و خشــک و 
ــری  ــی و ت ــه گرم ــل ب ــی مای ــیده، طبیعت ــیرین و رس ــوی ش آلبال

ــدل دارد. معت
بــه گفتــه وی هرچــه یــک خوردنــی شــیرین تر باشــد، درجــه 
گرمــی آن بیشــتر اســت؛ بــه ایــن ترتیــب میوه هایــی ماننــد آلبالــو 
و انــار و ســیب تــا وقتــی تــرش و ســفت و نرســیده باشــند، اغلــب 
ــر بــدن افــراد دارنــد و هنگامــی کــه  آثــار ســردی آور و خشــکی زا ب
ــری آور  ــش و ت ــار گرمی بخ ــوند، آث ــیده ش ــرم و رس ــیرین و ن ش

ــد داشــت. ــدل خواهن معت
ــو  ــه آلبال ــه اینک ــاره ب ــا اش ــگاه ب ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــن عض ای
ــر  ــه ترشــی باشــد در کاهــش تشــنگی مؤثرت ــژه اگــر مایــل ب به وی
ــت  ــد اس ــم آن کارآم ــع عای ــی و رف ــا گرمازدگ ــه ب ــرای مقابل و ب
تصریــح کــرد: بــرای ایــن منظــور می تــوان آن را بــه صــورت خــام 

ــه اســتفاده  ــه صــورت شــربت کم شــیرین مصــرف کــرد. البت ــا ب ی
ــرای کاهــش تشــنگی و  ــو و ســکنجبین ب ــی آلبال از شــربت ترکیب
عایــم گرمازدگــی بهتــر اســت. همچنیــن آلبالــوی تــرش  و شــیرین 
در رفــع دل آشــوبه، تهــوع و تلخــی دهــان ناشــی از برگشــت صفــرا 

بــه معــده نیــز بســیار ســودمند اســت.
انوشــیروانی افــزود: بــه تازگــی محققــان دانشــگاه نــورث آمبریــا در 
انگلســتان طــی مطالعــه ای پــی برده انــد افــرادی کــه ۶0 سی ســی 
ــند،  ــی آب را بنوش ــا کم ــوط ب ــرش و مخل ــبتا ت ــوی نس آب آلبال
ــد و  ــد کاهــش می یاب ــان ۷ درص ــار خونش ــاعت فش ــس از ۳ س پ
همیــن میــزان کاهــش فشــار خــون بــرای کــم  شــدن خطــر ســکته 
ــی                                                                                           ــد کاف ــا 2۳ درص ــی ت ــاری قلب ــش بیم ــد و کاه ــا ۳۸ درص ت

اســت.
او گفــت: اثــر ضــد فشــار خــون آب آلبالــوی تــرش احتمــاال 
ــه  ــه ب ــت ک ــوه اس ــن می ــک در ای ــیدهای فنولی ــه اس ــوط ب مرب
ــه  ــانی توصی ــه کس ــرف آن ب ــدن، مص ــرارت ب ــر ح ــه ب ــور غلب منظ
غذاهایــی  هســتند.  خــون  پرفشــاری  دچــار  کــه  می شــود 
ماننــد آلبالوپلــو و خــورش آلبالــو نیــز همیــن خصوصیــات را                                                                

نیــوز ســامت  دارنــد. 

اهمیــت نقــش عوامــل روحی روانــی در بیماری هــای 
پوســتی بــرای متخصصــان پوســت بــه خوبــی 
ــات و مشــکات  ــروز ضایع شــناخته شــده اســت. ب
پوســتی بــه علــت ایجــاد ظاهــر نازیبــا ســبب فشــار 
روحــی در فــرد می شــود و دربــاره بیماری هایــی 
مثــل ویتیلیگــو، مشــکل اصلــی و عمــده بیمــار فشــار 

ــا شــدن اســت. ــت نازیب ــه عل ــی ایجادشــده ب روان
کرم هــای ضــد آفتــاب بــا عیارهــای حفاظتــی 
مختلفــی وجــود دارنــد و افــراد بایــد بنــا بــه 
وضعیــت خــاص پوســت خــود یکــی از آن هــا را بــا 
ــد. ــاب کنن ــص انتخ ــک متخص ــا پزش ــاوره ب مش

ــاره محافظــت  در بخــش گفت وگــوی پزشــکی، درب
ــاب و چگونگــی اســتفاده از  ــر آفت از پوســت در براب

ضــد آفتاب هــا، بــا دکتــر گیتــا فقیهــی، متخصــص 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتاد دانش ــو و اس ــت و م پوس

ــم. ــام داده ای ــی انج ــان، گفت وگوی اصفه
 آفتاب چه آسیب هایی می تواند به 

پوست بدن انسان وارد کند؟
روی  بــر  بلندمــدت  و  کوتاه مــدت  آثــار  آفتــاب 
پوســت می گــذارد؛ آثــار کوتاه مــدت آن شــامل 
و  ایجــاد گرمــا  ســطحی،  آفتاب ســوختگی های 

تعریــق و پیامدهــای ناشــی از آن اســت.
اشــعه های  بلندمــدت  آثــار  آن  از  مهم تــر  امــا 
ــروز ســرطان های پوســت  ــه ب خورشــیدی اســت ک
را در اولویــت آثــار درازمــدت نــور خورشــید می تــوان 

ــرار داد. ق

دنیــا ســاخت  در  آفتــاب  نقــش مفیــد  البتــه 
ویتامیــن D اســت کــه از ایــن نقــش نبایــد غافــل 
ــرای  ــاب ب ــه آفت ــی ک ــرژی و گرمای ــا آن ان شــد و ب
ــعه های  ــش اش ــد نق ــوان صددرص ــا دارد، نمی ت م
ــه  ــت ک ــا الزم اس ــرد؛ ام ــوال ب ــر س ــید را زی خورش
ــای  ــا محافظت ه ــژه در فصــل تابســتان و گرم به وی

ــیم. ــته باش ــان داش ــت خودم الزم را از پوس
 علت ایجاد آثار مخرب برای پوست 

چیست؟
بخشــی از اشــعه ماوراء بنفــش می توانــد حتــی 
از شیشــه پنجــره هــم عبــور کنــد و در ایجــاد 
تغییــرات پوســتی - حتــی در پیــری زودرس هــم - 

ــد. ــته باش ــش داش ــد نق می توان

  آیا نورخورشید می تواند باعث ایجاد چین 
و چروک و لکه های پوستی در افراد شود؟

بلــه؛ عــاوه بــر ســرطان های پوســت کــه بــه عنــوان 
ــری  ــاد پی ــد، در ایج ــاره ش ــه اش ــن عارض مهم تری
پوســت کــه چیــن و چروک هــای پوســتی بخشــی 
پوســت  ناهنجــاری  و  خشــکی  هســتند،  آن   از 
ــت  ــل دخال ــه دلی ــتی ب ــای پوس ــش لکه ه و افزای

ــد. ــاق افت ــد اتف ــید می توان ــور خورش ــتقیم ن مس
 یک کرم ضد آفتاب خوب باید چه 

خصوصیاتی داشته باشد؟
کرم هــای ضــد آفتــاب می تواننــد از 90 درصــد آثــار 

زیانبــار نــور خورشــید جلوگیــری کننــد.
کــرم ضــد آفتــاب بایــد ثبــات و پایــداری خــود را بــر 
روی پوســت حفــظ کنــد. کرمــی کــه بیــش از حــد 
روان اســت و متناســب با پوســت شــخص نیســت، 
نمی توانــد ثبــات الزم را بــرای تأثیــر محافظتــی 

خــود داشــته باشــد.
 ضد آفتاب های رنگی که برای آرایش 

استفاده می شود، برای پوست ضرر ندارد؟
اگــر ضــد آفتــاب رنگــی و آرایشــی دارای عیــار 
حفاظتــی حک شــده باشــد، می تــوان از آن هــا 
خاصیــت  آن  کنــار  در  زیــرا  کــرد؛  اســتفاده 
ــه  ــرادی ک ــع  اف ــد و در واق ــم دارن ــانندگی ه پوش
ــا یــک تیــر دو نشــان  ــد، ب ناهمــواری پوســتی دارن

زده انــد.
 یا ضد آفتاب های خارجی بهتر از نوع 

داخلی آن است؟
خیــر؛ بــه هیــچ عنــوان نمی تــوان عنــوان کــرد 
ــاب برندخارجــی اســت  ــان ضــد آفت ــه چــون ف ک
ــت  ــت از پوس ــرای محافظ ــی ب ــای خوب خاصیت ه
دارد؛ چــرا کــه در حــال حاضــر اســتانداردها در 

ایمنــا می شــود.  رعایــت  داخلــی  کارخانه هــای 
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دکتر گیتا فقیهی، متخصص پوست و مو، عنوان کرد :

ابتال به سرطان های پوست از آثار بلندمدت تابش اشعه های خورشیدی 

تازه های پزشکی
نشانه های آلرژی در تابستان

طبــق اعــام محققــان دانشــکده آســم، آلــرژی و 
ایمنولــوژی آمریــکا، نشــانه های دیگــری بــرای آلــرژی 
در تابســتان وجــود دارنــد کــه در ادامــه اشــاره می شــود:

ــگ  ــره کبودرن ــا دایره هــای تی ــودی آلرژیــک کــه ب - کب
در زیــر چشــم همــراه هســتند.

- نگاه خسته و متورم ناشی از لوزه سوم متورم.
- خطــی ایجادشــده در پــل بینــی کــه بــه چیــن بینــی 
ــل  ــه دلی ــی ب ــدن بین ــل مالی ــه دلی ــروف اســت و ب مع

ــود. ــاد می ش ــارش ایج خ
- نفس کشیدن از دهان. مهر

 ارتباط چربی های اشباع نشده 
با بیماری کبد چرب

از موش هــای  دو گــروه  دانشــگاه کالیفرنیــا  محققــان 
ــده  ــی اشباع ش ــاوی چرب ــی ح ــم غذای ــا رژی ــده ب تغذیه ش
کمــال  در  تغذیــه کردنــد.  را  اشباع نشــده  چربــی  یــا 
تعجــب آن هــا دریافتنــد خــوردن نشاســته و اســید چــرب 
ــرب  ــد چ ــاری کب ــه بیم ــر ب ــات منج ــده اولئ مونواشباع نش
کــه از آثــار رژیــم غذایــی پرچــرب غــرب اســت، می شــود.

کارولیــن دوآرتــز، سرپرســت تیــم تحقیــق، در این بــاره 
می گویــد: »اگرچــه چربــی غیراشــباع دارای فوایــد متعــدد 
ــرف  ــا مص ــت، ام ــوب اس ــی مطل ــه چرب ــامت از جمل س
بیــش از انــدازه چربــی غیراشــباع نیــز می توانــد آثــار مضــر 

ــر متابولیســم داشــته باشــد.« ــی ب ــب توجه جال
چربی هــای مونواشباع نشــده شــامل روغن هــای نظیــر 
ــی و کانوالســت و همچنیــن در  ــادام زمین ــون، ب روغــن زیت
آووکادو و بعضــی مغزیجــات آجیلــی و دانه هــا هــم یافــت 

می شــود. بیتوتــه

 راهکارهای پیشگیری 
از سرطان پوست

ــگیری از  ــور پیش ــه منظ ــکا ب ــت آمری ــرطان پوس ــاد س بنی
 ابتــا بــه ســرطان پوســت، راهکارهــای زیــر را پیشــهاد 

می کند:
- بیــن ســاعات 10 صبــح تــا ۴ بعدازظهــر در معــرض آفتــاب 

ــرار نگیرید. ق
 UV ــظ ــا محاف ــی ب ــک آفتاب ــن و عین ــه په ــا لب - از کاه ب

ــد. ــتفاده کنی اس
ــر روی هــر قســمت از پوســت در معــرض آفتــاب کــرم  - ب
ضدآفتــاب بمالیــد. اگــر تمــام روز در معــرض نــور خورشــید 
هســتید، از ضدآفتــاب ضــدآب بــا SPF ۳0 یــا باالتــر 

ــد. اســتفاده کنی
ــه بیــرون ضدآفتــاب بزنیــد   - ۳0 دقیقــه پیــش از رفتــن ب
و هــر دو ســاعت یکبــار تکــرار کنیــد. اگــر در حــال شــناکردن 
هســتید یــا بیــش از حــد عــرق می کنیــد، بیشــتر اســتفاده 

. کنید
- اجــازه ندهیــد کــودکان زیــر ۶ مــاه در معــرض نــور 
ــرای  ــم ب ــاب ه ــتفاده از ضدآفت ــد. اس ــرار گیرن ــید ق خورش

نمی شــود. توصیــه  آن هــا 
- هــر ســال بــرای بررســی پوســت خــود بــه پزشــک 

پارســینه مراجعــه کنیــد. 

تغذیه

لثه های سالم با تغذیه سالم
فاطمــه شــفیعی، کارشــناس ارشــد تغذیــه دانشــکده 
ــاط  ــوص ارتب ــیراز، درخص ــی ش ــوم غذای ــه و عل تغذی
ــه نظــر می رســد  ــه گفــت: ب ــه و تغذی بیماری هــای لث
ــت.  ــی اس ــاک دندان ــاد پ ــل ایج ــه دلی ــه ب ورم لث
همچنیــن ممکــن اســت در ســنین باالتــر در اثــر 
تغییــرات هورمونــی مربــوط بــه بــارداری حاصل شــود.
فاطمــه شــفیعی بــا بیــان اینکــه بعضــی مــواد غذایــی 
باشــند،  تأثیــر داشــته  رابطــه  ایــن  می تواننــد در 
دارای  ســبزی های  پرتقــال، گریپ فــروت،  افــزود: 
ــو و ســیب زمینی،  ــوت، هل ــواع ت ــره، ان ــرگ ســبز تی ب
منابــع مناســبی از ویتامیــن ســی هســتند کــه بــرای 

اســتحکام لثه هــا اهمیــت دارد.
ایــن کارشــناس ادامــه داد: پیــاز، ســیب و چــای مقدار 
زیــادی مــواد طبیعــی مفیــد بــه نــام بیوفاوونوئیدهــا 
ــد  ــه رون ــد در ســرعت بخشــیدن ب ــه می توان ــد ک دارن
بهبــود لثــه مفیــد واقــع شــود؛ ســیر دارای مــواد ضــد 
ــای  ــا عفونت ه ــارزه ب ــه مب ــه ب ــت ک ــی اس باکتریای

ــد. ــک می کن ــی کم دهان
ســبوس دار  نان هــای  غــات کامــل،  افــزود:   وی 
ــه  ــتند ک ــک هس ــید فولی ــر، دارای اس ــاره مخم و عص
ــرف  ــت. مص ــاز اس ــورد نی ــا م ــامت بافت ه ــرای س ب
ــچ،  ــم پی ــدر، کل ــد چغن ــوالت مانن ــای دارای ف غذاه
اســفناج و حبوبــات خطــر ایجــاد التهــاب لثــه را 

می دهنــد. کاهــش 
کــرد:  اضافــه  تغذیــه  ارشــد  کارشــناس  ایــن 
بــا  همــراه  کــه  کیلــکا  و  ســاردین  ماهــی 
عالــی  منابــع  می شــوند،  خــورده  استخوانشــان 
کمبــود  هســتند.  کلســیم  و  دی  ویتامیــن 
داده  کاهــش  را  کلســیم  جــذب  دی،   ویتامیــن 
ــر  ــا مؤث ــن بیماری ه ــن ای ــدت یافت ــد در ش و می توان
باشــد؛ هویــج، انبــه، زردآلــو و ســبزی های بــرگ ســبز 
ــش  ــث افزای ــه باع ــتند ک ــن هس ــره دارای بتاکاروت تی
میــزان ویتامیــن آ می شــود، کمبــود ایــن ویتامیــن بــا 

خطــر بــروز بیمــاری لثــه در ارتبــاط اســت.
شــفیعی بــا اشــاره بــه وجــود کلســیم در شــیر، 
ماســت، پنیــر، شــیر ســویا و دانــه کنجــد گفــت: 
ــتحکام  ــه اس ــی ب ــاده معدن ــن م ــی ای ــرف کاف مص

می کنــد.  کمــک  آرواره  اســتخوان 
گوشــت، ماهــی، غذاهــای دریایــی، مغزهــا، دانه هــای 
روغنــی، جوانــه گنــدم و غــات کامــل دارای روی 
ــت  ــن اس ــی ممک ــاده معدن ــن م ــود ای ــتند. کمب هس

ــد. ــیب دیدگی کن ــاده آس ــه را آم ــت لث باف
 قنــد، نوشــیدنی های شــیرین، بیســکویت، کیــک 
و انــواع شــربت باعــث افزایــش پــاک دندانــی 
ــدازه متعــادل مصــرف شــوند. ــد در ان می شــوند و بای

نوشــیدنی های  گفــت:  تغذیــه  کارشــناس  ایــن 
ــای  ــده و غذاه ــای کنسروش ــک، غذاه دارای گازکربنی
ســدیم،  فســفات  آن هــا  بــه  کــه  فرآوری شــده 
ــفات  ــفریک و پلی فس ــید فس ــیم، اس ــفات پتاس فس
اضافــه شــده باشــد، عــاوه بــر ســایر عــوارض 
ــدان  ــان و دن ــای ده ــن بیماری ه ــدت یافت ــث ش باع

ایســنا می شــوند. 

زیبایی
 موادی که هرگز نباید 

به صورتتان نزدیک کنید
 بســیاری از مــواد طبیعــی کــه در آشــپزخانه ها پیــدا 
می شــوند، دارای خــواص عالــی بــرای پخــت و پــز 
ــارف  ــرای مص ــا ب ــه از آن ه ــب اینک ــتند و جال هس
ــی  ــر خانگ ــک های موث ــاخت ماس ــد س ــر مانن دیگ
نیــز می تــوان اســتفاده کــرد. بــا وجــود ایــن بعضــی 
ــی  ــرای زیبای ــا ب ــد کــه نه تنه از آن هــا خواصــی دارن
پوســت مفیــد نیســتند، بلکــه باعــث ایجــاد مشــکل 
هــم می شــوند و بهتــر اســت از آن هــا دوری کنیــد.

ــر دیگــران  ــر را ب اولیــن چیــزی کــه بیشــترین تاثی
می گــذارد، صــورت اســت. حتمــا می دانیــد کــه 
ــل  ــن نارگی ــا روغ ــد آواکادو ی ــادی مانن ــواد زی از م
می تــوان بــه عنــوان ماســک صــورت اســتفاده 
کــرد؛ امــا گاهــی اوقــات مصــرف بعضــی از مــواد بــر 
روی پوســت صــورت نه تنهــا فایــده ای نــدارد، بلکــه 
ــوادی  ــا م ــا در اینج ــد؛ م ــم باش ــر ه ــد مض می توان
ــت  ــه پوس ــا ب ــدت از زدن آن ه ــه ش ــد ب ــه بای را ک

ــم. ــه کرده ای ــد، ارائ ــودداری کنی ــان خ صورتت
 لوسیون بدن

اگرچــه اســتفاده زیــاد از لوســیون بــرای بــدن نتایج 
ــی دارد، امــا اســتفاده از ایــن لوســیون ها روی  خوب
ایجــاد  را  زیــادی  آســیب های  صــورت  پوســت 
 می کنــد؛ زیــرا مــواد موجــود در آن ســنگین تر 
و حــاوی عطــر هســتند و بایــد بــرای پوســت 
صــورت از محصــوالت مایم تــر اســتفاده شــود.

 دئودورانت )ضد تعریق(
برخــی مــردم بــرای پیشــگیری از عــرق کــردن 
ــد؛  ــورت می مالن ــه ص ــت ب ــی دئودوران ــورت، کم ص
امــا ایــن محصــول فقــط بایــد بــرای نواحــی ماننــد 
زیــر بغــل مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد؛ زیــرا 
ــورت  ــت ص ــر روی پوس ــا ب ــد تعریق ه ــرف ض مص
باعــث انســداد غــدد عــرق می شــود کــه در نهایــت 
لکه هــای قهــوه ای بــر روی پوســت ایجــاد می کنــد.

 شکر یا نمک
ــدن  ــرای ب ــا ب ــن الیه بردار ه ــک از بهتری ــکر و نم ش
هســتند؛ امــا اســتفاده از آن بــرای پوســت صــورت 
صــورت  پوســت  زیــرا  باشــد؛  مضــر  می توانــد 
اســت  بــدن  نقــاط  ســایر  پوســت  از   نازک تــر 
و مصــرف ایــن مــواد بــر روی پوســت صــورت حتــی 

ممکــن اســت باعــث ایجــاد خــراش شــود.
 اسپری مو

ــو  ــپری م ــت، اس ــش پیداس ــه از نام ــور ک همان ط
ــن  ــه ای ــرای مــو ســاخته شــده اســت. از آنجــا ک ب
ــرای  ــت، ب ــیمیایی اس ــواد ش ــاوی م ــول ح محص
ــن  ــرر دارد؛ بنابرای ــدت ض ــه ش ــورت ب ــت ص پوس
هنــگام زدن آن بــه موهایتــان، صورتتــان را بــه طــور 

ــانید. ــل بپوش کام
 مرطوب کننده همراه با کالژن

از آنجایــی کــه مولکول هــای کاژن بــزرگ هســتند، 
ایــن کــرم مرطوب کننــده  از  اســتفاده  بنابرایــن 
ــود. شــفا  ــه نمی ش ــورت توصی ــت ص ــر روی پوس ب

آنایــن

خانواده
بیشترین انگیزه خیانت همسران

ــه  قدرنشناســی، نکتــه ای اســت کــه در بــدو امــر ســاده ب
نظــر می رســد؛ امــا شــکاف هایی ایجــاد می کنــد کــه 
کم کــم بــه حفــره ای عمیــق همچــون طــاق عاطفــی 
منتهــی می شــود. ایــن جدایــی ذهنــی بــه  تدریــج رنــگ 
ــوع  ــن موض ــی از زوجی ــره یک ــرد و باالخ ــت می گی واقعی
ــواده، خیانــت را  طــاق را پیــش می کشــد. مشــاوران خان

بــه ٣ دســته طبقه بنــدی می کننــد:
١- خیانت کالمی

ــردی  ــا ف ــی ب ــا اینترنت ــی ی ــه  صــورت تلفن ــرد ب ــا م زن ی
غیرهمجنــس گــرم می گیــرد و پایه هــای انحــراف بــه 

ــود. ــده می ش ــب چی ــن ترتی ای
٢- خیانت ذهنی

عــده ای در فکــر و تخیاتشــان مــدام بــه شــخصی دیگــر 
می اندیشــند و از آنجــا کــه زاده ذهنشــان اســت، آن فــرد را 
شــخصی ایــده آل می پندارنــد. ایــن زنــگ خطــری بــرای 
یــک زندگــی مشــترک اســت؛ چــرا کــه شــخص همیشــه 
ــد  ــی مقایســه می کن ــرد ذهن ــا ف  شــریک زندگــی اش را ب
و در ارتبــاط بــا همســرش بــه مشــکل برمی خــورد و رابطــه 

ســرد می شــود.
٣- خیانت رفتاری

منظــور از خیانــت رفتــاری، ارتبــاط برقــرار کــردن بــا 
شــخصی غیرهمجنــس خــارج از سیســتم خانواده اســت.
قطعــا در ایــن نوشــته کوتــاه نمی تــوان تمــام عوامــل 
خیانــت را بررســی کــرد؛ امــا تمــام مشــاوران خانــواده بــر 
یــک نکتــه تأکیــد دارنــد. ایــن ســؤال را از خــود بپرســید 
ــد؟  ــوش می دهی ــل گ ــرف مقاب ــرف ط ــه ح ــدر ب ــه چق ک
هــر چقــدر ارتبــاط کامــی طرفیــن کمتــر شــود، احتمــال 
ــه  ــد توج ــان بای ــود. زن ــد ب ــتر خواه ــی بیش ــاق عاطف ط
ــه او اجــازه نمی دهــد  ــرد ب ــوژی م داشــته باشــند، فیزیول
در آن واحــد چنــد کار را انجــام بدهــد؛ به ویــژه وقتــی 
همســرتان بــه خانــه می آیــد، در حــال حمــل افــکار بیــرون 
خانــه اســت. ایــن زمــان، زمــان مناســبی بــرای صحبــت 

ــا او نیســت. کــردن ب
نمی کننــد  توجــه  آن  بــه  مــردان  هــم کــه   نکتــه ای 
ــان.  ــوژی زن ــا فیزیول ــط ب ــت مرتب ــی اس ــاره موضوع دوب
بخــش عمــده ای از ابــراز احساســات همســرتان از طریــق 
هم کامــی مرتفــع می شــود. زنــان در بســیاری مــوارد 
حتــی راه حــل نمی خواهنــد. فقــط از همســر خــود تقاضــا 
ــه  ــر ب ــت و مؤث ــد و درس ــه کن ــا توج ــه آن ه ــا ب ــد ت دارن

ــپارد. ــوش بس ــان گ حرفش
ــوش ســپردن«، متأســفانه  ــوش دادن« و »گ ــارت »گ مه
بیــن مــا ایرانی هــا جایــی نــدارد. آدم هایــی شــده ایم کــه 
ــتیم  ــر نیس ــم و حاض ــرف می زنی ــط ح ــه فق خودخواهان
دقایقــی را بــرای گــوش دادن صــرف کنیــم. همیــن 
ــار خــود دقــت کنیــد! اگــر توانســتید بیــن  ــه رفت امــروز ب
ــل  ــد، راه ح ــر نکنی ــار نظ ــر اظه ــی دیگ ــای کس صحبت ه
ــا او را بی وقفــه قضــاوت  ــد ی ــد، بیــن کامــش ندوی ندهی

ــتیم... . ســامت نیــوز ــر توانس ــد! اگ نکنی
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دکتــر حیدرعلــی عابــدی، نماینــده مــردم 
اســامی  شــورای  مجلــس  در  اصفهــان 
دکتــری تخصــص آمــوزش پرســتاری و عضــو 
ــا  ــان م ــان میهم ــت و درم ــیون بهداش کمیس
در صندلــی داغ کیمیــای وطــن اســت. بــا مــا 

ــید. ــراه باش هم
 در ابتدا از طرح تحول سالمت که 
به عنوان بزرگ ترین دستاورد دولت 
یازدهم از آن یاد می شود، بگویید.  

بلــه؛ مهم تریــن دســتاورد دولــت یازدهــم 
ــول  ــرح تح ــان، ط ــت و درم ــوزه بهداش در ح
 ســامت اســت؛ آرمــان تحــول بهداشــت 
و درمــان و البتــه رایــگان شــدن آن در کشــور 
از ابتــدای انقــاب اســامی مــورد توجــه قــرار 
ــرا  ــتای اج ــادی در راس ــام زی ــه و اهتم گرفت
آن شــده اســت. طــرح تحــول نظــام ســامت 
طرحــی نبــود کــه فقــط در دولــت آقــای 
ــه در  ــی ک ــک طرح ــد؛ ی ــال ش ــی دنب روحان
واقــع از آرمان هــای جمهــوری اســامی بــود. 
ــل)ره(  ــام راح ــه ام ــی ک ــت وقت ــادم هس ی
ــه  ــر ب ــا هلی کوپت ــان را ب ــد و ایش ــار ش بیم
تهــران  رجائــی  قلــب شــهید  بیمارســتان 
ــه ای  ــن جمل ــام)ره( اولی ــد، ام ــل کردن منتق
کــه فرمــود ایــن بــود کــه ای کاش ایــن 
همــه امکاناتــی کــه بــرای مــن بســیج کردیــد  

ــد.  ــیج می کردی ــردم بس ــه م ــرای هم ب
ــیار  ــه بس ــم جمل ــری ه ــم رهب ــام معظ مق

کاری  می گوینــد  کــه  دارنــد  پرمفهومــی 
 کنیــد کــه بیمــار بــه جــز رنــج بیمــاری 
ــن  ــود؛ بنابرای ــل نش ــری را متحم ــج دیگ رن
ایــن یــک خواســت ملــی اســت و خواســت 
ــد باشــد؛ امــا دولــت ایــن  فرادولتــی می توان
ــه خــرج داد و ایــن موضــوع را در  ابتــکار را ب

ــام داد.  ــودش انج ــای خ اولویت ه
 مــا اگــر مقایســه ای بکنیــم بــا ســال 91

ــی  ــه اتفاق ــه چ ــم ک ــم بفهمی ــر می توانی بهت
 افتــاده اســت. مــا در ســال 91 و پیــش از آن

بیمــاران زیــادی را داشــتیم کــه در بیمارســتان 
بســتری شــدند و پــول ترخیــص را نداشــتند 
را  یــا حتــی جســد  بیمــار  بیمارســتان  و 

گــروگان نگــه می داشــت. 
بیمــاری می گفــت در بیمارســتان ســوانح 
هزینــه  و  شــدم  بســتری  ســوختگی 
کــه  می شــود  میلیــون   150 بیمارســتان 
ــم  ــاز ه ــه و ماشــینم را بفروشــم، ب ــر خان اگ
نمی توانــم ایــن هزینــه را بپــردازم و بســیاری 
دلیــل  بــه  می دیدیــم کــه  را  بیمــاران  از 
بســتری شــدن در بیمارســتان، منــزل یــا 
ماشــین خــود را می فروختنــد. اگــر بیمــاری 
 پــول نداشــت کــه بــه حســاب پزشــک بریــزد

نمی توانست درمان خود را پیگیری کند. 
بــود،  گــران  کــه  داروهــا  بعضــی  تهیــه 
ــرار  ــردم ق ــر راه م ــی را س ــکاتی فراوان مش

مــی داد. 
ــا  ــاران مبت ــال 91 بیم ــه س ــد ک ــادم می آی ی
بیمــاران  نداشــتند.  دارو  اصــا  ام اس  بــه 

کشــور  در  ویــژه ای  داروهــای  ســرطانی 
ــران  ــیار گ ــد بس ــر وارد می ش ــتند و اگ نداش
ــی  ــد ماه ــه بای ــول ک ــک آمپ ــا ی ــود. مث ب
ــون  ــت 2 میلی ــه قیم ــد، ب ــار می زدن ــار ب  چه
و 500 هــزار تومــان فروختــه می شــد کــه 
ــان  ــون توم ــی 10 میلی ــد ماه ــار بای ــن بیم ای

فقــط پــول آمپــول را می پرداخــت.
ــن  ــه یم ــا اینجــا نشســته ایم ب ــه م ــروز ک ام
وجــود طــرح تحــول نظــام ســامت، از بیــن 
ــی بســتری  ــه در بیمارســتان دولت کســانی ک
شــوند، تــا امــروز کســی نبــوده کــه بــه دلیــل 
ــد  ــا جس ــار ی ــتانی، بیم ــای بیمارس هزینه ه
ــتن  ــول نداش ــل پ ــه دلی ــا ب ــد ی ــه  دارن را نگ
ــن  ــد. بنابرای ــام  ندهن ــی را انج ــل جراح عم
ــدی  ــت و رضایتمن ــوب اس ــت خ اآلن وضعی
ــه 20 روز در  ــی ک ــده و کس ــی ش ــردم عال م
 50 حــدود  و  شــده  بســتری  آی ســی یو 
میلیــون هزینه بــردار بــوده اســت، مبلغــی 
معــادل حــدود ۳ میلیــون تومــان ســهم 

می شــود.  بیمــار 
ــا هزینــه  عملــی کــه در بیمارســتان خیریــه ب
می شــود  انجــام  تومانــی  میلیــون   20
در بیمارســتان دولتــی بــا هزینــه حــدود 
یــک میلیــون و 200 هــزار تومــان انجــام 
ــی  ــی اطاع ــردم خیل ــه م ــه البت ــرد ک می گی
ــه  ــد ک ــر می کنن ــد و فک ــه ندارن ــن زمین در ای
بیمارســتان خیریــه هنــوز هــم ماننــد گذشــته 
اســت و بیمــار خــود را بــه بیمارســتان خیریــه 
می برنــد و بعــد بــا مشــکات هزینــه ای بــاال 

مواجــه می شــوند.
ــی  ــه بعض ــم ک ــد بگوئی ــرپایی بای ــد س در بع
اســت.  گران قیمــت  و  حســاس  داروهــا 
ــد  هرچــه قــدر کــه فرانشــیز دارو پاییــن بیای

بــازار سوءاســتفاده داغ تــر می شــود.
بیمــار  بــرای  مناســب  تجویــز  کنتــرل   
ســخت اســت و گاه از دفترچــه بیمه هــای 
فرانشــیز  می شــود.  سوء اســتفاده  افــراد 
را نمی شــود خیلــی پاییــن آورد. در بحــث 
ــت و  ــد اس ــیز ۳0 درص ــرپایی اآلن فرانش س

پاییــن آورد.  ایــن را خیلــی  نمی تــوان 
در کمیســیون بهداشــت سیســتمی را بــه 
وزارت بهداشــت توصیــه کردیــم بــه اجــرا 
ــی  ــال 9۶ اجرای ــت از س ــرار اس ــه ق درآورد ک

خدمــات  ســطح بندی  سیســتم  شــود. 
سوء اســتفاده ها  تــا  دادیــم  پیشــنهاد  را 

کاهــش یابنــد.
 بیمه ها قرار است که مازاد 
هزینه ها را بر عهده بگیرند که 

مشکالتی را در این زمینه پیش آورده 
است؛ نمونه ای از آن اختالف تأمین 

اجتماعی با دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان بود یا شاید مشکالتی زیادتر 

در تمامی نقاط کشور هم باشد؛ چه 
فکری درباره این معضل شده است؟

بیمه هــا کــه از دولــت طلبــکار هســتند و 
ــت  ــی را پرداخ ــن بده ــد ای ــم بای ــت ه دول
ــد  ــب دارن ــادی طل ــدار زی ــا مق ــد. بیمه ه کن
و بــه ایــن دلیــل اســت کــه قســمتی از 
درآمدهــای دولــت محقــق نشــد. زمانــی کــه 
طــرح تحــول تدویــن شــد، درآمد نفتــی روی 
ــاره قیمــت  ــود و بــه یک ب بشــکه ای 100 دالر ب
نفــت ســقوط کــرد و محاســبات دولــت هــم 
ــا آنجایــی کــه مــن  ــی ت ــه هــم ریخــت؛ ول ب
ــاش خــود را کــرد و  ــت ت ــال کــردم، دول دنب
تــا آبان مــاه را بــا بیمه هــا تسویه حســاب 
کردنــد. ولــی مشــکل اصلــی مــا، بنیــه مالــی 

بیمه هــا هســتند. 

ــه محــض  ــد و ب ــه قــوی ای ندارن بیمه هــا بنی
ــرمایه گذاری  ــان س ــارد توم ــزار میلی ــه ه اینک
ــود؛  ــام می ش ــا تم ــی آن ه ــد، نقدینگ می کنن
یــا شــرکت های دارویــی مــا ضعیــف هســتند. 
ایــن نقــص، نقــص عمــده ای اســت و دولــت 

بایــد حتمــا کمــک کنــد. 
ــان  ــت و درم ــیون بهداش ــم در کمیس ــا ه م

مجلــس مرتــب پیگیــر هســتیم و امیدواریــم 
ــم  ــه پرداخــت بدهــی را ک در ســال 9۶ فاصل

کنیــم.
 کیفیت خدمات واقعا در همان 

سطح استاندارد است؟ در حال حاضر 
سطح کیفی خدمات بیمارستان های 

خصوصی با بیمارستان های دولتی 
تفاوت دارد. این توجیه پذیر است؟

ــات  ــوع خدم ــی ن ــم. یک ــث داری ــا دو بح  م
و دیگــری کیفیــت. در نــوع خدمــات مطمئــن 
باشــید کــه هــر خدمتــی کــه مــورد نیــاز بیمــار 
ــه می شــود و سیســتم های  ــه او ارائ اســت، ب
نظارتــی خــود بیمارســتان ناظــر هســتند. مثا 
ــتم  ــد داش ــه بازدی ــران ک ــتان چم در بیمارس

ایــن را دیــدم. 
ــتم  ــن سیس ــت، ای ــتری اس ــه بس ــار ک بیم
می کنــد کل  فکــر  و  نمی بینــد  را  نظارتــی 
فرآینــد توســط پزشــک انجــام می شــود. 
غیــر از ایــن سیســتم نظارتــی خــود بیمه هــا 
ــه متوجــه  ــد ک ــری می کنن ــه پیگی هســتند ک
شــوند آیــا بیمــار ایــن دارو را الزم داشــته یــا 
ــد  ــا را رص ــخ و پرونده ه ــی نس ــر؟ بررس خی

 . می کننــد
ــا  ــه م ــم ک ــد بگوی ــم بای ــت ه ــوع کیفی در ن
کیفیــت مراقبــت را داریــم. از اظهــارات بیمــار 
پزشــک  از  کــه  می فهمیــم  بستری شــده 
ــه  ــک ب ــد پزش ــت. می گوی ــی اس ــود راض خ
ــری  ــان را پیگی ــد دارو را داد و درم ــع آم موق
کــرد. آنچــه باعــث دلخــوری مــردم می شــود 
ــود پرســتار  کیفیــت مراقبت هاســت. مــا کمب
داریــم و یــک نفــر از اعضــای خانــواده بیمــار 
بایــد بمانــد تــا از بیمــار مراقبــت کنــد. مانــدن 
ــار،  ــراه بیم ــوان هم ــه عن ــر ب ــک نف ــن ی ای
غیرقانونــی و غیراســتاندارد اســت. مــا در 
ســال 9۶ انتظــاری از وزارت بهداشــت داریــم 
تــا کادر پرســتاری را بــه گونــه ای ســازماندهی 
کنــد تــا یــک نفــر از اعضــای خانــواده را 
بمانــی  بایــد   گــروگان نگیرنــد و بگوینــد 
ــن،  ــی. بنابرای ــام ده ــار را انج ــای بیم و کاره
ــال  ــه دنب ــم و ب ــص را می پذیری ــن نق ــا ای م

ــن نقــص هســتیم.  ــع ای رف
در روزهــای آینــده بخش هــای دیگــری از 

ــد. ــد خوان ــه را خواهی ــن مصاحب ای

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد: 

طرح تحول سالمت، مهم ترین دستاورد دولت یازدهم
سیستم سطح بندی خدمات برای کاهش سوءاستفاده ها   

عکاس: وحیدصادقی ||  کیمیای وطن

،،
مهم تریــن دســتاورد دولــت یازدهــم در 
حــوزه بهداشــت و درمــان، طــرح تحــول 
ســامت اســت؛ آرمان تحول بهداشــت 
و درمــان و البتــه رایــگان شــدن آن در 
کشــور از ابتــدای انقــاب اســامی مــورد 
ــادی در  ــه و اهتمــام زی توجــه قــرار گرفت

راســتای اجــرای آن شــده اســت
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از برکات معنوی شب قدر است
حــوزه   اســتاد  عابدینــی،  احمــد  حجت االســام 
ــه  ــدر در هــر ســال ب ــرار شــب ق ــه، گفــت: تک علمی
افــراد امــکان پاک ســازی خویــش را می دهــد 
ایــن  در  کــه  معنــوی  نعمت هــای  از  یکــی  و 
ــال  ــردن راه کم ــدا ک ــد، پی ــت می آی ــه دس ــب ب  ش

است.
حــوزه   اســتاد  عابدینــی،  احمــد  حجت االســام 
کــرد:  اظهــار  گفت وگویــی  در  اصفهــان  علمیــه 
ــت  ــود جه ــدگان خ ــرای بن ــی را ب ــد راه های خداون
بازگشــت و توبــه کــردن بازمی گــذارد کــه یکــی 
ــان در  ــت و انس ــدر اس ــب ق ــا، ش ــن نعمت ه از ای
ــد مســیر زندگــی خــود را اصــاح  آن شــب می توان

ــد. کن
ــر  ــدر را بهت ــب ق ــرآن، ش ــرد: ق ــان ک وی خاطر نش
تشــویق   بــرای  ایــن  و  می دانــد  مــاه  هــزار  از 
انســان ها بــه  ســوی حــق و حقیقــت و اســتفاده از 

نعمت هــای خداونــد اســت. 
قــرآن عظمــت شــب قــدر را بــا آیــه »ِإنَّــا َأْنَزْلَنــاُه ِفی 
ــِة اْلَقــْدِر« بیــان می کنــد و بــه پیامبــر می گویــد  َلْیَل
ــن  ــت. ای ــدر چیس ــب ق ــه ش ــی ک ــه می دان ــو چ ت
شــب، شــب رحمــت، گذشــت و ســامت اســت و 
ــا َأْنَزْلَنــاُه ِفــی َلْیَلــٍة ُمَباَرکَــٍة« آن شــب را  در آیــه »ِإنَّ

ــد. ــارک می دان مب
معجــزه  قــرآن،  کتــاب  کــرد:  بیــان  عابدینــی 
ــزول  ــدارد و ن ــود ن ــل آن وج ــت و مث ــد اس جاوی
ایــن کتــاب در آن زمــان، ایــن شــب را مبــارک 
ــب  ــال ش ــر س ــه ه ــت ک ــن جه ــت. از ای ــرده اس ک
قــدر تکــرار می شــود، ایــن امــکان را بــه افــراد 
جهــت پاک ســازی خویــش می دهــد و یکــی از 
ــه دســت  ــن شــب ب ــه در ای ــوی ک نعمت هــای معن

می آیــد، پیــدا کــردن راه کمــال اســت.
ــرف  ــت از ط ــی اس ــدر، فیض ــب ق ــزود: ش وی اف
خداونــد کــه افــراد را تشــویق می کنــد و نقطــه 
ــوان  ــی نمی ت ــت؛ ول ــرای آن هاس ــی ب ــروع خوب ش
ــرد،  ــدر را درک نک ــب ق ــی ش ــر کس ــه اگ ــت ک گف
منحــرف شــده و سرنوشــت انســان فقــط در یــک 

شــب مشــخص می شــود.
برقــراری  بــه  توجــه  بــا  حــوزه  اســتاد  ایــن 
ــب در  ــری مناس ــی و فک ــب روح ــای مناس زمینه ه
ــات  ــرکات و معنوی ــدی از ب ــرای بهره من ــان ها ب انس
شــب قــدر گفــت: یکــی از مهم تریــن نیاز هــای 
ــات  ــد احساس ــت و نبای ــدن آن هاس ــراد، آگاه ش اف
مــردم را برانگیخــت و شــور آن هــا را زیــاد کــرد؛ بلکه 
ــام  ــن اس ــش داد و دی ــا را افزای ــعور آن ه ــد ش بای
بایــد بــه خوبــی معرفــی شــود؛ چــرا کــه دیــن مــا 

ــت.  ــت اس ــن رحم دی
ــرد:  ــح ک ــه تصری ــی در ادام ــام عابدین حجت االس
هــدف دیــن، آگاه شــدن و آگاه کــردن واقعــی 
اســت و دیــن پیوســته بــا »اقــراء« شــروع شــده و 
کتــاب آن قــرآن اســت و پیوســته بــه علــم تشــویق              

و انتخــاب راه آگاهانــه را بیــان می کنــد. ایکنــا

گردشگری
سفر به بازار های کرمان )2(

بــازار بــزرگ کرمــان مجموعــه ای از چندیــن بــازار اســت 
و یکــی از تاریخی تریــن بناهــای شــهر کرمــان بــه 
شــمار مــی رود و بــه روایتــی طوالنی تریــن راســته بــازار 

ایــران اســت.
ــتاقیه  ــدان مش ــراف می ــان، از اط ــهر کرم ــز ش در مرک
ــت  ــان جه ــهر کرم ــازار ش ــدان ارگ، ب ــا می ــهدا( ت )ش
مبــادالت کاال و خریــد و فــروش و عرضــه محصــوالت 
گوناگــون بــه صــورت راســته بازارهای تخصصــی فعــال 
اســت )هــر راســته بــازار بــه یکــی از کاالهــا اختصــاص 

دارد(.
 بــازار کرمــان کــه دوره هــای تاریخــی بســیاری را 
پشــت ســر گذاشــته، هم اکنــون نیــز شــاهد تغییــرات 
جدیــدی اســت. ســبک معمــاری آن بســیار غنــی و بــا 
ــبت  ــان نس ــهر کرم ــای ش ــته بازاره ــوده و راس ارزش ب
بــه بازارهــای ســایر شــهرهای ایــران طوالنی تــر اســت.

ــدان  ــه می ــدان ارگ شــروع و ب ــازار از می ــن راســته ب ای
ــازار کرمــان  مشــتاقیه ختــم می شــود. هــر بخــش از ب
در زمــان یکــی از فرمانروایــان ایــن شــهر ســاخته 
شــده و بــه دلیــل بعضــی ویژگی  هایــش در ایــران 

منحصربه فــرد و دارای شــهرت جهانــی اســت. 
 مجموعه و بازار وکیل 

بــازار طوالنــی  بــه   بــازار کرمــان از ســمت شــرق 
ــامل  ــل ش ــه وکی ــد. مجموع ــل می رس ــه وکی و مجموع

ــازار، حمــام و کاروانسراســت.  مســجد، ب
ــام  ــه حم ــوان ب ــازار می ت ــن ب ــر ای ــن عناص از مهم تری
دو  حیاطــی،  مدرســه  وکیــل،  وکیــل، کاروانســرای 
ــرد. ــاره ک ــل اش ــجد وکی ــه )اول و دوم( و مس قیصری

 مجموعه و بازار مظفری
 در ادامــه مســیر، راســته اصلــی بــازار در انتهــای 
شــرقی آن بــه بــازار مظفــری ختــم می شــود کــه 
شــامل آب انبــار، مســجد، مدرســه، تکیــه و بــازار اســت. 
ــر از  ــه غی ــن مجموعــه ب متأســفانه تمامــی بناهــای ای
مســجد جامــع مظفــری و تکیــه )صفــه عزاخانــه( همه 

ــه اســت. ــن رفت از بی
 راسته شمالی

ــته  ــان، راس ــازار کرم ــی ب ــم و اصل ــته مه ــن راس دومی
شــمال غربــی بــه جنــوب شــرقی اســت کــه در طــول 
دروازه   - شــهر  شــمالی  دروازه  از  جــاده ای  مســیر 
ــان ابوحامــد آغــاز شــده و در انتهــای  خراســان - خیاب
خــود بــه چهــار ســوق ختــم می شــود و از آنجــا بــه بعــد 

ــد. ــداد می یاب ــی امت ــته جنوب ــول راس در ط
 بازار عزیز 

دروازه شــمالی شــهر قدیــم کرمــان )دروازه خراســان( 
پــس از طــی مســافتی بــه بــازار عزیــز می رســد. امــروز 

از بــازار عزیــز جــز نامــی باقــی نمانــده اســت. 
از علــل اصلــی زوال ایــن بــازار، احــداث خیابــان 
شــریعتی از شــرق بــه غــرب و قیچــی کــردن بــازار بــود.
 مجموعه و بازار حاج آقا علی )بازار آهنگری(

ــان  ــداث خیاب ــل از اح ــته قب ــه در گذش ــازار ک ــن ب ای
شــریعتی در امتــداد بــازار عزیــز و پیوســته به آن بــود، از 
خیابــان شــریعتی شــروع می شــود و بــه ســمت جنوب 

ــداد دارد. ــا امت ــازار کفاش ه ــا راســته ب ت
ــه  ــی ب ــا عل ــاج آق ــه ح ــر مجموع ــن عناص  از مهم تری
ــجد  ــرا و مس ــار، کاروانس ــوان آب انب ــازار می ت ــر از ب غی

ــرد. ــام ب ــتون را ن چهلس
 راسته بازار کفاش ها

ــن  ــن و پررونق تری ــه از مهم تری ــازار ک ــته ب ــن راس  ای
ــاج  ــازار ح ــس از ب ــت، پ ــمالی جنوبی اس ــای ش بازاره
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــازار کاه مال ــدای ب ــا ابت ــی ت ــا عل آق

ــت. اس
ــته  ــک راس ــی در ی ــع صنف ــق آن تجم ــل رون  از عوام
ــتقبال  ــبب اس ــه س ــت ک ــش اس ــه کف ــوع در ارائ و تن

مشــتری ها شــده اســت.
 بازار کاله مال ها 

ــزرگ  ــدر، ب ــه گرانق ــن دو مجموع ــازار بی ــن راســته ب  ای
و باشــکوه ابراهیم خــان و گنجعلی خــان قــرار دارد و در 

مقایســه بــا آن دو، مخروبــه بــه نظــر می آیــد.
 مجموعه و بازار ابراهیم خان

ــای  ــازار زیب ــه و ب ــا، مجموع ــازار کاه مال ه ــس از ب  پ
ابراهیــم خــان قــرار دارد. مجموعــه ای کــه تمامــی 
ــه آن  ــق ب ــازار متعل ــمالی ب ــته ش ــار راس ــکوه و اعتب ش
ــر مدرســه و  اســت. مجموعــه ابراهیم خــان مشــتمل ب

ــت. ــار اس ــه و آب انب ــام و قیصری ــوت حم خل
 راسته بازار مسگری 

ــدان  ــمالی می ــع ش ــی در ضل ــازار کاه مال ــداد ب در امت
ــود دارد ــمالی وج ــگری ش ــته مس ــان راس گنجعلی خ

 راسته جنوبی
قدیمی تریــن راســته بــازار کرمــان ایــن بخــش اســت. 
ــهر،  ــی ش ــان از دروازه جنوب ــازار کرم ــی ب ــته جنوب راس
دروازه »رق آبــاد« یــا »ریگ آبــاد« آغــاز شــده و تــا 

ــداد دارد. ــازار امت ــز ب ــار ســوق در مرک چه
در گذشــته کاالهــا و کاروان هایــی که از جنوب وارد شــهر 
می شــدند و نیــز کاروان هایــی کــه از شــمال )خراســان( 
ــازار و دروازه آن  ــن ب ــد، از ای ــوب می رفتن ــه طــرف جن ب

ــد. ــور می کردن عب
 بازار قلعه محمود 

ایــن بــازار از محــل دروازه ســابق جنوبــی کرمــان یعنــی 
دروازه رق آبــاد )ریگ آبــاد( در خیابــان احمــدی شــروع 
ــان  ــا خیاب ــیده ت ــازار سرپوش ــکل ب ــه ش ــود و ب می ش

ــه ســمت شــمال امتــداد دارد.  امــام خمینــی ب
ــازار بیــش از 100 مغــازه وجــود دارد. یکــی از  ــن ب در ای
ــه        ــای مخروب ــازار، مغازه ه ــن ب ــودگی ای ــل فرس عوام
و فرســوده ای اســت کــه بــه حــال خــود رهــا شــده اند.

 بازار میدان قلعه
در امتــداد بــازار قلعــه محمــود بــه ســمت شــمال بــازار 
ــی  ــام خمین ــان ام ــه از خیاب ــرار دارد ک ــه ق ــدان قلع می
شــروع می شــود و بــه ســمت شــمال تــا چهــار ســوق 

ــد.  ــه می یاب ادام
و  قدیمی تریــن  جملــه  از  قلعــه  میــدان  بــازار 
طویل تریــن بازارهــای کرمــان پــس از بــازار بــزرگ 

اســت کــه در محلــه میــدان قلعــه قــرار دارد.
از خصوصیــات فیزیکــی ایــن بــازار می تــوان بــه ارتفــاع 
کــف مغازه هــا نســبت بــه ســطح بــازار و وجــود ســکو 
در پیشــخوان مغازه هــا اشــاره کــرد کــه از آن بــرای 

ــروش اســتفاده می شــد. ــورد ف ــای م ــش کااله نمای

ــری شــمال شــهرکرد در  »چالشــتر« در ۶ کیلومت
 ۵1 درجــه و ۴۸ دقیقــه طــول  شــرقی و ۳۲ درجــه 
 ۲0۸0 ارتفــاع  در  عــرض شــمالی  و ۲۲دقیقــه 

متــری از ســطح دریــا واقــع شــده اســت.
شــاید قبــل از تســلط خوانیــن بختیــاری بــر 
چهارمحــال، چالشــتر مرکــز چهارمحــال بــوده 
ایــن  در  مخروبــه  ســاختمان های  اســت.آثار 
ــدای  ــی از  ابت ــن نظــر اســت؛ ول ــد ای روســتا موی
ــت. ــت نیس ــق در دس ــاع دقی ــادی اط ــای آب بن
از ســوابق حاکمیــن قــراء چهارمحــال اطــاع کمــی 
در دســت اســت و آنچــه هســت اینکــه خانــواده ای 
ــاال از  ــه احتم ــته ک ــت داش ــه حکوم ــن نقط در ای
خوانســار بــه ایــن نقطــه مهاجــرت کــرده و نســبت 

خــود را بــه »حربن ریاحــی« می رســانده اند.
بافــت اصلــی چالشــتر در دل قلعــه ای مربع شــکل 

بــه ابعــاد ۳۵ متــر قــرار دارد.
 دو وجه تسمیه »چالشتر« 

اول: »چالــش« و »ُتــر« دو  کلمــه مشــتق از 
 زبــان ترکــی اســت. »چالــش« بــه معنــای جنــگ 
ــت.  ــل اس ــا مح ــدان ی ــای می ــه معن ــر« ب و  »ُت
ــوه  ــی در ک ــای دیده بان ــار برج ه ــه آث ــه ب ــا توج ب
نزدیــک بــه چالشــتر)کوه قراولخانــه(، وقــوع 
نظــر  بــه  بعیــد  محــل  ایــن  در  جنگ هایــی 

نمی رســد.
ــه  ــال« ب ــام »چ ــن ن ــمیه ای ــه تس ــن وج دومی
ــه  ــتر« ب ــتقرار و »اش ــل اس ــیانه و مح ــی آش معن

ــودن آن  معنــای شــتر اســت کــه جایــگاه شــتر ب
ــد. ــر می رس ــه نظ ــد ب بعی

ــود  ــده ب ــاخته ش ــه ای س ــه گون ــتر ب ــه چالش قلع
کــه خانــه خــان و مســجد در وســط آن و مشــرف 
ــوده اســت. شــب ها هــر چهــار  ــه چهــار دروازه ب ب
دروازه  را می بســتند تــا امنیــت قلعــه حفــظ 

شــود.

 چالشتر، مهد شاعران
اســت  شــاعرانی  مهــد  چالشــتر  می گوینــد 
ــح  ــی ابوالفت ــهباز، حاج ــان ش ــون محمدخ همچ
آثــم، ابوالحســن آتــش )1۲10هـــ.ش(، احمدخان، 
عباســعلی حکیــم آذر چالشــتری )1۳۲0 هـــ.ق(، 
آزاده  مرتضــی  آزاده،  مهدی خــان  آقــا  حــاج 
ــان،  ــد دهب ــال، محم ــر اج )1۳0۶هـــ.ش(، دبی

ه.ق(،   1۳0۵( شــاهین  علیقلی خــان  شــاهباز، 
فرهنــگ،  اســماعیل  شــیدا،  عبــدهللا  ســید 
محمدخــان، محمــد داعــی )متولــد1۲۴0ه.ق(، 
ابوالحســن ســائل )متولد 1۲۳۵ه.ق( و  محمدصادق 

شــارق )متولــد 1۲۴0ه.ق(.
 قلعه خدا رحم خان یا قلعه چالشتر

ــری  ــا قلعــه چالشــتر، اث قلعــه خــدا رحم خــان ی
ــاری در  ــری حج ــاری و هن ــر معم ــکوه از نظ باش
ــی  ــری )1۲۸۳ شمس ــال 1۳۲۳ قم ــران در س ای
- 1۹0۵ میــادی( در چالشــتر در ۶ کیلو متــری 
شــهرکرد )مرکــز اســتان چهارمحــال و بختیــاری( 

احــداث شــد.
دوران  معمــاری  از  تلفیقــی  چالشــتر  قلعــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــاری اروپای ــا معم ــران ب ــار ای قاج
ــی  ــنگ خودنمای ــتاده از س ــتون هایی ایس ــا س ب
می کنــد. مجموعــه تاریخــی چالشــتر شــامل 
ســردر ســنگی، خان نشــین، اندرونــی، حمــام، 

اصطبل هاســت. و  انبارهــا 
قلعــه عیانــی و خان نشــین ایــن مجموعــه تاریخی 
دارای ۳۸ ســتون ســنگی بــا ســردر و ایوان اســت.

ایــن قلعه شــامل نقــوش افســانه ای و اســطوره ای 
 زندگــی روزمــره، گل و گیــاه، گل و گلــدان، گل 
و مــرغ، نقــوش پیچــش گیاهــی و نقوش فرشــته 

است.
ــق  ــا خل ــه و زیب ــورت ماهران ــه ص ــوش ب ــن نق ای
ــته  ــورت برجس ــه ص ــوارد ب ــی م ــده و در بعض ش

ــه،  ــه قلع ــن مجموع حجــاری شــده اســت. در ای
ــه  قســمت خان نشــین  ــک داالن ب ــا ی ــی ب اندرون
ارتبــاط داشــته و ایــوان آن دارای 10 ســتون ســنگی 
اســت. بخشــی از ســردرهای ایــن مجموعــه قلعه، 
معمــاری  ســنتوری دارد )ســه گوش بــاالی درگاه 
ــد(  ــنتوری« می گوین جلوخــان را در معمــاری »َس
ــه  ــی ب ــا نقوش ــکل ب ــی ش ــورت مثلث ــه ص ــه  ب ک

ســبک شــیر و شــکر اســت.
ــه  ــن ب ــز مزی ــتر نی ــی چالش ــه تاریخ ــام قلع حم
بــوده  سفیدســربی  و  فیــروزه ای  کاشــی آبی 
است.ســقف اندرونــی ایــن قلعــه بــه صــورت 
و  درهــا  و  اســت  چــوب گــردو  از  قاب هایــی 
از  ایــن مجموعــه  نیــز  اتاق هــای  پنجره هــای 
 جنــس چــوب گــردو بــه صــورت گــره چینی شــده 

است.
ــت و ۵  ــوان اس ــه دارای ۵ ای ــه قلع ــن مجموع ای
اتــاق نیــز در اندرونــی آن وجــود دارد و در مجمــوع 
ــه  ــه قلع ــی آن ک ــت.  اندرون ــتون اس دارای ۴0 س

ــده  ــاخته ش ــه س ــام دارد، در دوطبق ــتوده« ن »س
ــه اول. ــن و طبق ــت؛ زیرزمی اس

ــنگی  ــتون س ــت س ــا هش ــردر ب ــه دارای س  قلع
انگــوری  شــاخه  نقــوش  بــا   حجاری شــده 
و هندســی اســت. در دو طــرف چوبــی آن نگهبانان 

ســنگی برجســته قــرار دارند.
ــنگی  ــای س ــا ازاره ه ــن بن ــای ای ــات زیب  از تزئین

ــت. ــی اس ــوش رنگ ــا نق ــردر ب س
نقــوش  شــامل  زیرزمیــن  ســنگی  ازاره هــای 
انتزاعــی،  درختــان  خوشــه انگوری،  گیاهــی، 
فرشــتگان بالــدار و گل و گلدان هــای برجســته 
تزئیــن  بــه صــورت حیــرت آوری  اســت کــه 

ند. شــده ا
طبقــه اول قلعــه ســتوده دارای پنــج اتــاق اســت. 
بــا  آن  جانبــی  اتاق هــای  و  پنــج دری  اتــاق 
نقاشــی های )لنــدی( کتیبــه آیــات قرآنــی، صحنه 
ــری  ــربخاری گچ ب ــا و س ــف و زلیخ ــی یوس نقاش

قــاب و تختــه ســقف ها تزئیــن شــده اند.

سفر به بام ایران

گشت و گذار در چالشتر

مدیــر حــج و زیــارت اســتان یــزد از دور جدیــد 
در  عالیــات  عتبــات  زیارتــی  ثبت نام هــای ســفر 

اســتان یــزد خبــر داد.
ــت:  ــار داش ــی اظه ــریفی در گفت و گوی ــر ش علی اصغ
ــزد  ــروز در ی ــات از دی ــات عالی ــام عتب ــروع ثبت ن ش
ــه  ــا مراجعــه ب ــد ب آغــاز شــده و متقاضیــان می توانن
دفاتــر مجــاز زیارتــی سراســر اســتان یــا مراجعــه بــه 

ــد. ــام کنن ــامانه www.atabat.org.ir ثبت ن س
ــتان  ــارت اس ــج و زی ــر ح ــریفی، مدی ــر ش علی اصغ
یــزد، بــا بیــان اینکــه ایــن ثبت نــام بــرای اعزام هــای 
ــا  ــاه ت ــای 1۵ تیرم ــات روزه ــات عالی ــه عتب ــفر ب س
ــی  ــدت زمان ــن م ــت: در ای ــاه اســت، گف ۲۵ مردادم
 ۲ هــزار و ۶۸0 زائــر در قالــب ۵۶ کاروان هوایــی 

و 11 کاروان زمینــی بــه عتبــات عالیــات عــراق اعــزام 
می شــوند.

ــه  ــان اینک ــا بی ــزد ب ــتان ی ــارت اس ــج و زی ــر ح مدی
اعــزام بــه عتبــات عالیــات عــراق در ایــن مــدت بــه 
صــورت هوایــی و زمینــی اســت، افــزود: هــر هفتــه 
هشــت کاروان ۳۲0 نفــره در قالــب دو پــرواز بــه 
ــوند و 10 و 11  ــزام می ش ــراق اع ــات ع ــات عالی عتب

ــد. ــت دارن شــبه اقام
شــریفی تصریــح کــرد: متقاضیــان ســفر بــه عتبــات 
الزم اســت دارای گذرنامــه بــا دســت کم ۶ مــاه 
اعتبــار از زمــان اعــزام باشــند و در غیــر ایــن صــورت 
هرچــه زودتــر بــرای دریافــت گذرنامــه جدیــد اقــدام 

ــد. تســنیم کنن

مدیــر حوزه هــای علمیــه بــرادران چهارمحــال و بختیــاری 
ــا  ــر دع ــدر، ب ــدی از فیوضــات شــب های ق ــرای بهره من ب

اســتغفار و قرائــت قــرآن تاکیــد کــرد.
جلســه اخــاق کارکنــان ســتاد فرماندهــی ســپاه حضــرت 
آیــت هللا  حســینیه  در  علیه الســام  بنی هاشــم  قمــر 
بهاءالدینــی بــا ســخنرانی مدیــر حوزه هــای علمیــه 

ــد. ــزار ش ــاری برگ ــال و بختی ــتان چهارمح ــرادران اس ب
ــت  ــا گرامیداش ــدی ب ــد احم ــید محم ــام س حجت االس
ــای  ــلیت روزه ــدر و تس ــت ق ــی پرفضیل ــیدن لیال فرارس
ــرت  ــان حض ــوالی متقی ــهادت م ــوردن و ش ــت خ ضرب
ــه  ــت ک ــن اس ــرای ای ــت: روزه ب ــام گف ــی علیه الس عل
ــن  ــه آن باط ــود و ب ــل نش ــان تبدی ــر انس ــه غی ــان ب انس

ــردد. ــش برگ ــود خوی ــی وج ــور خدای ــی و ن اله

ــان  ــارک رمض ــاه مب ــزود: م ــدی اف ــام احم حجت االس
ــاوت اســت کــه دعاهایــش  ــا اعمــال متف ــاه خــاص ب م
ــن نشــان دهنده  ــز بیشــتر می شــود و ای از ۲۴ســاعت نی

اهمیــت ایــن مــاه اســت.
امــام جمعــه فرخشــهر ادامــه داد: یکــی از ادعیــه ایــن ماه 
دعــای ابوحمــزه ثمالــی اســت کــه گفتــه می شــود امــام 
 ســجاد علیه الســام شــب های مــاه مبــارک رمضــان 
پــرده کعبــه را می گرفــت و تــا ســحر آن را زمزمــه 

. می کــرد
ــر  ــدرت ب ــارک رمضــان در ق ــاه مب ــت م ــت: اهمی وی گف
نــه گفتــن و ایســتادگی برابــر هواهــای نفــس و شــهوت 
و شــکم اســت و تقــوا، چیــزی جــز قــدرت تــرک همــه 

ــت. بســیج ــا نیس بدی ه

،،
قلعــه چالشــتر تلفیقــی از معمــاری 
دوران قاجار ایران با معماری اروپایی 
اســت کــه بــا ســتون هایی ایســتاده از 

ســنگ خودنمایــی می کنــد

مدیرحج و زیارت یزد:

دور جدید ثبت نام های عتبات عالیات در یزد آغاز شد
 دعا، استغفار و قرائت قرآن 
بهترین اعمال شب های قدر

آگهی ابالغ وقت رســیدگی
 ۹۶10100۳۶170۲۳7۳: اباغنامــه  شــماره 
 ۹۵0۹۹۸0۳۶1700۹۸7: پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی شــعبه :۹۵11۵7 تاریــخ 
تعاونــی  خواهــان   1۳۹۶/0۳/10: تنظیــم 
ــه  ــتی ب ــه  دادخواس ــن االئم ــاری ثام اعتب
ــب  ــین حبی ــای حس ــده آق ــت خوان طرفی
زاده  بــه خواســته مطالبــه وجــه چــک  
حقوقــی  عمومــی  دادگاه هــای  تقدیــم 
شهرســتان اصفهــان  واقــع در اصفهــان 
ــت  ــهید نیکبخ ــاال خ ش ــاغ ب ــار ب – خ چه
اســتان  کل  دادگســتری  ســاختمان 
اصفهــان طبقــه ۲ اتــاق شــماره ۲1۴ ارجــاع 
ــه کاســه ۹۲1۴۹7ح/۲۸ ثبــت گردیــده  و ب
ــیدگی  ــت رس ــی وق ــان دادرس ــه در جری ک
ــن  ــاعت 10:۳0 تعیی ــخ ۹۶/۶/۴ س ــه تاری ب
ــکان  ــول الم ــت مجه ــه عل شــده اســت . ب
بــودن خوانــده و در خواســت خواهــان و بــه 
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 7۳ قان ــز م تجوی
دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور 
مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت 
ــی  ــار آگه ــر االنتش ــد کثی ــی از جرای در یک
مــی شــود تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی 
ــه و  ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب و اطــاع از مف
ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه 
دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در 
وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 

ــردد.  گ
منشــی  الــف  :۸۲۴۳/م  شــماره 
دادگاه   ۲۸ شــعبه  حقوقــی  دادگاه 
شهرســتان حقوقــی   عمومــی 

 اصفهان 

آگهــی موضــوع ماده 3 قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی 

اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی و ماده 13 آئین نامه قانون 
مذکور اداره ثبت اســناد وامالک 

خوروبیابانک
ــون  ــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قان براب
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 

و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در اداره ثبــت اســناد و امــاک خوروبیابانک 
تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان 
محــرز گردیــده اســت  لــذا مشــخصات 
متقاضیــان و امــاک  مــورد تقاضــا بــه 
شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آگهــی میشــود  در 
ــه صــدور  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک صورت
اعتراضــی  متقاضیــان  مالکیــت  ســند 
داشــته باشــند  میتواننــد  از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه  اعتــراض 
خــود را بــه  اداره ثبــت اســناد وامــاک 
از اخــذ  خوروبیابانــک تســلیم  و پــس 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م رســید،  ظ
را  دادخواســت خــود  اعتــراض،  تســلیم 
بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی 
ــور  ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص اس
ــررات  ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص و ع

ســند مالکیت صادر خواهد شــد.1. 
  1۳۹۶۶0۳0۲0۲۹0000۶۴ شــماره   رای 
ــرا  ــم صغ ــات ، خان ــورخ ۹۶/0۳/0۹  هی م
ــماره  ــه ش ــا ب ــد  رض ــزدی  فرزن ــم ای خان
شناســنامه ۵۹ صــادره از خوروبیابانــک بــه 
شــماره ملــی ۵۴0۹۶۸۹۹۸۴ ششــدانگ 
  1۲۸.۴۴ مســاحت  بــه  خانــه   یکبــاب 
شــده  مجــزی  و  مفــروز   مربــع  متــر 
واقــع  اصلــی   ۴ پــاک   از  قســمتی  از 
درشــهر خــور بخــش ۵ ثبــت خوروبیابانــک  
الواســطه  مــع  عــادی  خریــداری 
امینــی یحیــی  آقــای  رســمی   ازمالــک 

شــماره   رای   .۲
1۳۹۶۶0۳0۲0۲۹0000۶۵  مــورخ ۹۶/0۳/0۹  
هیــات ، میــرزا محمــد غامرضائــی فرزنــد  
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــک ب ــا بی ــن آق حس
ــه شــماره  ۸۲۸7 صــادره از خوروبیابانــک ب
ــهم از ۲۸۸  ــی ۵۴0۹۶۶۲۸۸1  در 1۲ س مل
ســهم مزرعــه و قنــات آبــادان بــه مســاحت 
پــاک  مربــع  متــر   7۶۸000 ششــدانگ 
۳۴۴1 اصلــی بخــش ۶ ثبــت خوروبیابانــک  
ــک  ــطه ازمال ــع الواس ــادی م ــداری ع خری
رســمی مشــاعی آقــای علــی اکبــر واحــدی 

تقــی حــاج  فرزنــد 
شــماره   رای   .۳
1۳۹۶۶0۳0۲0۲۹0000۶۸  مــورخ ۹۶/0۳/0۹  
هیــات ، آقــای ابوالحســن زاهــدی فــر   
فرزنــد  حســین بــه شــماره شناســنامه ۸۴  
ــی  ــماره مل ــه ش ــک ب ــادره از خوروبیابان ص
ــه  ــاغ ب ــاب ب ۵۴0۹7۲00۹1  ششــدانگ یکب
پــاک  مســاحت 10۵۳.۲۳ متــر مربــع 
۲7۹۹  اصلــی واقــع درشــهر خــور بخــش ۵ 
ثبــت خوروبیابانــک  خریــداری عــادی مــع 
ــاس  ــای عب ــمی آق ــک رس ــطه ازمال الواس

مابابــا فرزنــد  وهــاب 
شــماره   رای   .۴
1۳۹۶۶0۳0۲0۲۹000071  مــورخ ۹۶/0۳/0۹  

ــی   ــد طباطبائ ــید محم ــای س ــات ، آق هی
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــی ب ــید عل فرزندس
۲۳ صــادره از خوروبیابانــک بــه شــماره 
ملــی ۵۴0۹۸۳۶0۲۲  ششــدانگ زمیــن 
ــاحت  ــه مس ــی ب ــای احداث ــا بن ــور ب محص
مجــزی  و  مفــروز  مربــع  متــر    ۴1.۳۴
ــی  ــاک ۳۴۳0 اصل ــمتی از پ ــده از قس ش
 ۶ بخــش  زاد  فــرح  درروســتای  واقــع 
ثبــت خوروبیابانــک  خریــداری عــادی مــع 
ــای  ــک رســمی مشــاعی آق الواســطه ازمال

حیــدری علــی 
شــماره   رای   .۵
ــورخ ۹۶/0۳/0۹   1۳۹۶۶0۳0۲0۲۹00007۴  م
ــی   ــد طباطبائ ــید محم ــای س ــات ، آق هی
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــی ب ــید عل فرزندس
۲۳ صــادره از خوروبیابانــک بــه شــماره 
ملــی ۵۴0۹۸۳۶0۲۲  ششــدانگ زمیــن 
ــاحت  ــه مس ــی ب ــای احداث ــا بن ــور ب محص
مجــزی  و  مفــروز  مربــع  متــر    ۴۲.07
ــی  ــاک ۳۴۳0 اصل ــمتی از پ ــده از قس ش
 ۶ بخــش  زاد  فــرح  درروســتای  واقــع 
ثبــت خوروبیابانــک  خریــداری عــادی مــع 
ــای  ــک رســمی مشــاعی آق الواســطه ازمال

حیــدری علــی 
شــماره   رای   .۶
1۳۹۶۶0۳0۲0۲۹00007۶  مــورخ ۹۶/0۳/0۹  
ــی   ــد طباطبائ ــید محم ــای س ــات ، آق هی
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــی ب ــید عل فرزندس
۲۳ صــادره از خوروبیابانــک بــه شــماره 
ملــی ۵۴0۹۸۳۶0۲۲  ششــدانگ یکبــاب 
ــر  ــاحت ۲۸۲  مت ــه مس ــه ب ــه مخروب خان
ــروز و مجــزی شــده از قســمتی  ــع مف مرب
ــتای  ــع درروس ــی واق ــاک ۳۴۳0 اصل از پ
فــرح زاد بخــش ۶ ثبــت خوروبیابانــک  
ــک  ــطه ازمال ــع الواس ــادی م ــداری ع خری
رســمی مشــاعی آقــای علــی حیــدری

شــماره   رای   .7
1۳۹۶۶0۳0۲0۲۹0000۸1  مــورخ ۹۶/0۳/0۹  
ــی   ــد طباطبائ ــید محم ــای س ــات ، آق هی
فرزندســید علــی بــه شــماره شناســنامه ۲۳ 
ــی  ــماره مل ــه ش ــک ب ــادره از خوروبیابان ص
ــه   ــاب خان ــدانگ یکب ۵۴0۹۸۳۶0۲۲  شش
بــه مســاحت ۶۲۸.0۸  متــر مربــع مفــروز 
و مجــزی شــده از قســمتی از پــاک ۳۴۳0 
اصلــی واقــع درروســتای فــرح زاد بخــش 
ــادی  ــداری ع ــک  خری ــت خوروبیابان ۶ ثب
ــاعی  ــمی مش ــک رس ــطه ازمال ــع الواس م

حیــدری علــی  آقــای 
شــماره   رای   .۸
1۳۹۶۶0۳0۲0۲۹0000۸۶  مــورخ ۹۶/0۳/0۹  
، آقــای سیدحســین طباطبائــی   هیــات 
فرزنــد ســید محمــد بــه شــماره شناســنامه 
7۴ صــادره از خوروبیابانــک بــه شــماره 
ملــی ۵۴0۹۶۹۸۳1۲ ششــدانگ یکبــاب 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت ۵۸۲.۶۵ مت ــه  ب خان

مفــروز و مجــزی شــده از قســمتی از پــاک 
۳۵۸0  اصلــی واقــع شــهر خــور بخــش ۵ 
ثبــت خوروبیابانــک  خریــداری عــادی مــع 
الواســطه ازمالکیــن رســمی مشــاعی آقــای 
رضــا زمانــی و مهــدی یغمایــی و ابوالقاســم 

یــی یغما
   تاریخ انتشار نوبت اول :        ۲7/ 1۳۹۶/0۳                                                                                            

محمد علی بیطرف
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رئیس ثبت خوروبیابانک 

هیــات موضــوع قانون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتی واراضی 

وســاختمان های فاقد ســند رسمی
آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون ومــاده 
1۳ آییــن نامــه قانــون  تعییــن تکلیــف 
ــاختمان های  ــی وس ــی واراض ــت ثبت وضعی

ــمی ــند رس ــد س فاق
ــماره 1۳۹۶۶0۳0۲007000۹۳۸  ــر رای ش براب
تعییــن  قانــون   موضــوع  دوم  هیــات 
ــی  ــت ثبت ــی وضعی ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ســند  فاقــد  وســاختمان های  واراضــی 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
مالکانــه  تصرفــات  فاورجــان  ثبــت 
شــیرین  خانــم  متقاضــی  بامعــارض 
رهنمــا فاورجانــی فرزندکریــم  بشــماره 
شناســنامه ۸۹  صــادره ازفاورجــان درســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب 
ــع  ــر مرب ــاحت 1۵۳.0۴ مت ــه مس ــه  ب خان
درشــرودان   واقــع  اصلــی    ۴11 پــاک 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای علیرضــا 
ــت  ــده اس ــرز گردی ــی  مح ــا فاورجان رهنم
ــب در  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب .ل
ــی  ــی م ــه 1۵ روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــندمی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض  اولیــن آگهــی ب
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ رس
ــه  ــراض دادخواســت خــود را ب تســلیم اعت
ــی  ــد .بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای مراج
ــور  ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص اس
وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .تاریــخ 
1۳۹۶/۳/10تاریــخ   : اول  انتشــارنوبت 

دوم:1۳۹۶/۲/۲7 نوبــت  انتشــار 
م/الــف ۲0۳اکبــر پــور مقــدم رئیــس ثبــت 

اســناد و امــاک فاورجــان

هیــات موضــوع قانون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتی واراضی 

وســاختمان های فاقد ســند رسمی
آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون ومــاده 
1۳ آییــن نامــه قانــون  تعییــن تکلیــف 

ــاختمان های  ــی وس ــی واراض ــت ثبت وضعی
ــمی ــند رس ــد س فاق

برابــر رای شــماره 1۳۹۶۶0۳0۲007000۹۵0 
تعییــن  قانــون   موضــوع  دوم  هیــات 
ــی  ــت ثبت ــی وضعی ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ســند  فاقــد  وســاختمان های  واراضــی 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
مالکانــه  تصرفــات  فاورجــان  ثبــت 
ــن  ــر حس ــی خانم هاج ــارض متقاض بامع
پورســودرجانی  فرزنــد عبدالــه  بشــماره 
در  ازفاورجــان  صــادره   1۸۵ شناســنامه 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۲70.۴1متــر 
ــع  ــی واق ــی از۲1 اصل ــاک 7 فرع ــع پ مرب
مالــک  از  خریــداری  ســودرجان   در 
رســمی آقــای علــی ترکــی ســودرجانی 
اســت  گردیــده  علیرضــا محــرز  فرزنــد 
ــب در  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب .ل
ــی  ــی م ــه 1۵ روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــندمی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض  اولیــن آگهــی ب
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
نماینــد  تقدیــم  قضایــی  مراجــع  بــه  را 
ــدت  ــی اســت در صــورت انقضــای م .بدیه
طبــق  اعتــراض  وصــول  وعــدم  مذکــور 
 مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد

 شد .
تاریخ انتشارنوبت اول : 1۳۹۶/۳/10
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  م/الــف ۲17اکبر پور مقدم
رئیس ثبت اسناد واماک فاورجان

اداره ثبت  اســناد و امالک حوزه 
ثبــت ملک فالورجان

هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

ــمی ــند رس ــد س فاق
آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده 
1۳ آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت وضعی
برابــر رأی شــماره  فاقــد ســند رســمی 
دوم  هیــأت   1۳۹۶۶0۳0۲007000۸۳۳
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
فاقــد  ســاختمان های  و  اراضــی  ثبتــی 
ثبتــی  واحــد  در  ســند رســمی مســتقر 
حــوزه ثبــت ملــک فاورجــان تصرفــات 
ــادی  ــارض متقاضــی آقای ه ــه بامع مالکان
ــه بشــماره  ــد امیــن ال نصــر اصفهانــی فرزن
اصفهــان  از  صــادره   1۲17۴ شناســنامه 
ــه  ــه ب ــازه متصل ــه و مغ ــاب خان ــک ب در ی
پــاک  مربــع  متــر   7۵7.۶0 مســاحت 
در  واقــع  اصلــی  یــک  از  فرعــی   ۴۸۸

ــه  ــان ک ــت اصفه ــش ۹ ثب کارالدان بخ
متقاضــی خــود مالــک رســمی اســت 
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت . ل ــده اس ــرز گردی مح
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
در  شــود  مــی  آگهــی  روز   1۵ فاصلــه 
ــه صــدور  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک صورت
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
انتشــار  تاریــخ  از  تواننــد  مــی  باشــند 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــس از  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب خ
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس اخ
دادخواســت   ، اعتــراض  تســلیم  تاریــخ 
تقدیــم قضایــی  مراجــع  بــه  را   خــود 

 نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکــور و عدم وصــول اعتــراض طبق 
 مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

شد .
 اکبر پورمقدم 

م/الف:17۴
رئیس ثبت اســناد و اماک فاورجان

گواهــی حصر وراثت
قهدریجانــی  موذنــی  حســن  آقــای 
بشناســنامه شــماره1۶۳ باســتناد شــهادت 
رونوشــت  و  فــوت  گواهــی  و  نامــه 
بــه  درخواســتی  ورثــه  شناســنامه 
ــوده  ــورا نم ــن ش ــماره۹۶/۴۳۳تقدیم ای ش
چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان 
بشناســنامه  قهدریجانــی  مــوذن  یــدهللا 
شــماره1۸  در تاریــخ ۸۴/۲/1۹در گذشــته و 
ورثــه ی وی در هنــگام در گدشــت عبارتنــد 

از:
فرزنــد  قهدریجانــی  موذنــی  1-حســن 
بــا  ش.ش1۶۳نســبت  قاســم  محمــد 

پــدر متوفی:
قهدریجانــی  موذنــی  ۲-ســعید   
ــبت  ــدهللا ش.ش:1100۴۲۸۶7۴نس فرزند:ی

:فرزنــد متوفــی  بــا 
فرزنــد  قهدریجانــی  موذنــی  ۳-زهــرا 
بــا  ش.ش:1100۵۴۸۹۹۸نســبت  یــدهللا 

متوفی:فرزنــد
۴-ســکینه مشــهدی فرزنــد حســین علــی 

ش.ش:11۴ نســبت بــا متوفــی :فرزنــد
ــم  ــد: کری ــی فرزن ــی چمگردان ــا کرم ۵-لی
ــر ــی :همس ــا متوف ــبت ب ش.ش:۳۸1 نس

از تشــریفات قانونــی درخواســت  پــس 
مینمایــد  آگهــی  مرتبــه  یــک  را  مزبــور 
یــا  و  دارد  اعتراضــی  هــر  تــا هرکســی 
از  باشــد  او  نــزد  متوفــی  از  وصیتنامــه 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــورت  ــر اینص ــم دارد در غی ــه دادگاه تقدی ب
خواهــد صــادر  وراثــت  حصــر   گواهــی 

 شد
ــعبه  ــاف ش ــل اخت ــورای ح ــه ش دبیرخان

اول

آگهی مفقودی 
تیــپ  رنــو  خــودرو  کمپانــی  ســند 
رنــگ   ۲01۶ مــدل   symbol/AT
نقــره ای – متالیــک شــماره موتــور : 
شــماره  بــه   KAM۲۸۴۵R00777۳
 VF1۴SRAB۳GT۵7۲7۲۲  : شاســی 
 : نقلیــه  وســیله  شناســه 
نــام  بــه   MAVM1۶1V۳E۵۵7۲7۲۲
زهــرا موتمــن فرزنــد علــی اکبــر مفقــود و 
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی گــردد. تاریــخ 

 ۹۶/۳/۲7  : اول   نوبــت  چــاپ 
تاریخ چاپ نوبت دوم : ۹۶/۳/۳0



امروز شنبه 27 خرداد ماه 1396 - سال سوم - شماره 454 روزنامه8 اطالعرسانی
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای محسن زاهدی طبق وکالت نامه شماره 
15542 مورخ 95/07/12 دفترخانه 191 حبیب 
آباد به وکالت از طرف احمد جعفری با تسلیم 

2 برگ شهادت شهود مدعی مفقود شدن 
یک جلد سند مالکیت چاپی 279904 بمیزان 
ششدانگ پالک 516/1024 واقع در بخش 16 
ثبت اصفهان که در صفحه 503 دفتر 54 ذیل 
ثبت شماره 10081 به نام احمد جعفری  ثبت 
و صادر و تسلیم  گردیده و اظهار داشته اند که 
سند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود 

شده است و چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نموده اند طبق ماده 120 آئین نامه 

قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله )غیر آنچه در این آگهی 
ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 

معاملع تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد .

ــا  ــت مقــرر اعتراضــی نرســید ی اگــر ظــرف مهل
ــود  ــه نش ــند ارائ ــل س ــراض اص ــورت اعت در ص
ــه  ــادر و ب ــوم ص ــت مرق ــند مالکی ــی س المثن

ــد. ــد ش ــلیم خواه ــی تس متقاض
تاریخ انتشار : 1396/03/27 

ــت اســناد و امــالک  ــی - رئیــس اداره ثب حبیب
برخــوار

اداره ثبــت اســناد و امالک برخوار   شــماره:257 
/37/05/الف/م بــه تاریخ 96/03/24

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم اعظــم موســوی بــا تســلیم 2 بــرگ 
ــک  ــدن ی ــود ش ــی مفق ــهود مدع ــهادت ش ش
جلــد ســند مالکیــت بــه شــماره چاپــی 014536 
بمیــزان ســه حبــه و شــش دهــم حبه مشــاع از 
36 حبــه ســه دانــگ مشــاع بــه اســتثناء منیــه 
اعیانــی از آن ششــدانگ پــالک 114/325 واقــع 
در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه در صفحــه 
ــت شــماره 83447  ــل ثب ــر 387 ذی 383 دفت
بــه نامــش ثبــت و صــادر و تســلیم  گردیــده و 
اظهــار داشــته انــد کــه ســند مالکیــت مرقــوم در 
ــه جایــی مفقــود شــده اســت و چــون  ــر جاب اث
مالکیــت  المثنــی ســند  درخواســت صــدور 
نمــوده انــد طبــق مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون 
ثبــت مراتــب آگهــی مــی شــود کــه هــر کــس 
ــن  ــه در ای ــر آنچ ــه )غی ــام معامل ــی انج مدع
ــود  ــا وج ــه آن ی ــبت ب ــده( نس ــر ش ــی ذک آگه
ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ 
ــن اداره  ــه ای ــا ده روز ب ــی ت ــن آگه ــار ای انتش
ــه  ــا ضمــن ارائ مراجعــه و اعتــراض خــود را کتب
ــع تســلیم  ــت و ســند معامل اصــل ســند مالکی
نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند 

ــده مســترد گــردد . ــه کنن ــه ارائ ب
ــا  ــت مقــرر اعتراضــی نرســید ی اگــر ظــرف مهل
ــود  ــه نش ــند ارائ ــل س ــراض اص ــورت اعت در ص
ــه  ــادر و ب ــوم ص ــت مرق ــند مالکی ــی س المثن

ــد. ــد ش ــلیم خواه ــی تس متقاض
تاریخ انتشار : 1396/03/27 

ــت اســناد و امــالک  ــی - رئیــس اداره ثب حبیب
برخــوار

اداره ثبــت اســناد و امــالک برخوار   شــماره:218 
/37/05/الــف/م به تاریــخ 96/03/17

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک 
دولــت آبــاد برخــوار

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ــون  ــاده 3 قان ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس س
ــون تعییــن تکلیــف  و مــاده 13 آئیــن نامــه قان
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
ــات موضــوع  ــل هی ــر آرای شــماره هــای ذی براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــاد  ــت آب ــک دول ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه 
ــده  ــل محــرز گردی ــان ذی ــارض متقاضی و بالمع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی اس
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند  م باش
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب آگهــی ب
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظرف 
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــت صــادر خواهــد شــد.  ــررات اســناد مالکی مق
صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــت. ــه دادگاه نیس ب
 139660302018000155 شــماره  رای  برابــر 
ــای  ــده 1391114402018001129 آق ــه پرون کالس
ــاس   ــد غالمعب ــادی فرزن ــر آب ــی مه مهــدی غیب
ــان   ــادره از اصفه ــنامه 3271 ص ــماره شناس بش
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب نس
مســاحت  71.30 متــر مربــع احداثــی بــر روی 
قســمتی از پــالک 28  اصلــی واقــع در شــهرک 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــر بخ ولیعص
بطــور مــع الواســطه از آقــای مســیب ســعیدی 

ــی خرزوق

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/27
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/04/11

ــماره:  ــوار   ش ــالک برخ ــناد و ام ــت اس اداره ثب
37/05/237/الــف/م بــه تاریــخ 96/03/21

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک 
دولــت آبــاد برخــوار

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ــون  ــاده 3 قان ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس س
ــون تعییــن تکلیــف  و مــاده 13 آئیــن نامــه قان
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
ــات موضــوع  ــل هی ــر آرای شــماره هــای ذی براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــاد  ــت آب ــک دول ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه 
ــده  ــل محــرز گردی ــان ذی ــارض متقاضی و بالمع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی اس
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند  م باش
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب آگهــی ب
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظرف 
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــت صــادر خواهــد شــد.  ــررات اســناد مالکی مق
صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــت. ــه دادگاه نیس ب
 139660302018000098 شــماره  رای  برابــر 
ــای  ــده 1391114402018000142 آق ــه پرون کالس
ســعید یــزد خواســتی فرزنــد عزیزالــه  بشــماره 
شناســنامه 43783 صــادره از اصفهــان  نســبت 
ــه مســاحت   ــاب کارگاه ب ــک ب ــه ششــدانگ ی ب
355.59 متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی 
از پــالک 320  اصلــی واقــع در دولــت آبــاد 
ماکیــت  ازای  در  اصفهــان  ثبــت   16 بخــش 

ــه ــاعی اولی مش
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/27
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/04/11

ــماره:  ــوار   ش ــالک برخ ــناد و ام ــت اس اداره ثب
37/05/230/الــف/م بــه تاریــخ 96/03/21

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک 
دولــت آبــاد برخــوار

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ــون  ــاده 3 قان ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس س
ــون تعییــن تکلیــف  و مــاده 13 آئیــن نامــه قان
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
ــات موضــوع  ــل هی ــر آرای شــماره هــای ذی براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــاد  ــت آب ــک دول ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه 
ــده  ــل محــرز گردی ــان ذی ــارض متقاضی و بالمع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی اس
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند  م باش
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب آگهــی ب
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظرف 
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــت صــادر خواهــد شــد.  ــررات اســناد مالکی مق
صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــت. ــه دادگاه نیس ب
 139660302018000099 شــماره  رای  برابــر 
ــای  ــده 1391114402018000143 آق کالســه پرون
احمــد یــزد خواســتی فرزنــد حســین  بشــماره 
شناســنامه 535 صــادره از اصفهــان  نســبت 
ــه مســاحت   ــاب کارگاه ب ــک ب ــه ششــدانگ ی ب
369.75 متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی 
از پــالک 320  اصلــی واقــع در دولــت آبــاد 
ماکیــت  ازای  در  اصفهــان  ثبــت   16 بخــش 

ــه ــاعی اولی مش
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/27
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/04/11

ــماره:  ــوار   ش ــالک برخ ــناد و ام ــت اس اداره ثب
37/05/231/الــف/م بــه تاریــخ 96/03/21

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک 
دولــت آبــاد برخــوار

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ــون  ــاده 3 قان ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس س

ــون تعییــن تکلیــف  و مــاده 13 آئیــن نامــه قان
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
ــات موضــوع  ــل هی ــر آرای شــماره هــای ذی براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــاد  ــت آب ــک دول ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه 
ــده  ــل محــرز گردی ــان ذی ــارض متقاضی و بالمع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی اس
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند  م باش
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب آگهــی ب
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظرف 
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــت صــادر خواهــد شــد.  ــررات اســناد مالکی مق
صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــت. ــه دادگاه نیس ب
 139660302018000109 شــماره  رای  1-برابــر 
کالســه پرونــده 1394114402018000211  آقــای 
ســعید یــزد خواســتی فرزنــد عزیز هللا   بشــماره 
شناســنامه 43783 صــادره از اصفهــان  نســبت 
بــه  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
ــع  ــه مســاحت  351.62 متــر مرب ــاب کارگاه ب ب
احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 320  اصلــی 
واقــع در منطقــه صنعتــی دولــت آبــاد بخــش 16 
ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت مشــاعی اولیــه

 139660302018000108 شــماره  رای  2-برابــر 
ــده 1394114402018000212 آقــای  کالســه پرون
ــماره  ــد بش ــد احم ــتی فرزن ــزد خواس ــادی ی ه
شناســنامه 717  صــادره از اصفهــان  نســبت 
بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
ــع  ــه مســاحت  351.62 متــر مرب ــاب کارگاه ب ب
احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 320  اصلــی 
واقــع در منطقــه صنعتــی دولــت آبــاد بخــش 16 
ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت مشــاعی اولیــه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/27
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/04/11

اداره ثبــت اســناد و امالک برخوار   شــماره:234 
/37/05/الف/م بــه تاریخ 96/03/21

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک 

دولــت آبــاد برخــوار
تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ــون  ــاده 3 قان ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس س
ــون تعییــن تکلیــف  و مــاده 13 آئیــن نامــه قان
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
ــات موضــوع  ــل هی ــر آرای شــماره هــای ذی براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــاد  ــت آب ــک دول ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه 
ــده  ــل محــرز گردی ــان ذی ــارض متقاضی و بالمع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی اس
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند  م باش
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب آگهــی ب
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظرف 
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــت صــادر خواهــد شــد.  ــررات اســناد مالکی مق
صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــت. ــه دادگاه نیس ب
 139660302018000068 شــماره  رای  1-برابــر 
کالســه پرونــده 1393114402018000017  خانــم 
ــماره  ــی   بش ــد عل ــینی فرزن ــی س ــرا قصاب زه
ــه   شناســنامه 2086 صــادره از ســین  نســبت ب
ــاحت  144.08  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ی
متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 
28  اصلــی واقــع در شــهرک ولیعصــر بخــش 16 
ثبــت اصفهــان خریــداری بطــور مــع الواســطه از 

آقــای جــالل مــرادی چلچــه
 139660302018000067 شــماره  رای  2-برابــر 
ــم  ــده 1393114402018000016 خان کالســه پرون
زهــرا قصابــی ســینی فرزنــد علــی بشــماره 
شناســنامه 2086  صــادره از ســین  نســبت 
ــه مســاحت   ــه ب ــاب خان ــک ب ــه ششــدانگ ی ب
ــر روی قســمتی  ــی ب ــع احداث ــر مرب 101.34 مت
از پــالک 28  اصلــی واقــع در شــهرک ولیعصــر 
بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری بطــور مــع 

ــه ــرادی چلچ ــالل م ــای ج ــطه از آق الواس
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/27
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/04/11

اداره ثبــت اســناد و امــالک برخوار   شــماره:227 
ــه تاریخ 96/03/21 /37/05/الف/م ب

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظــر بــه اینکــه تحدیــد ششــدانگ قطعــه زمیــن 
مزروعــی و مشــجر ســرجوبه مشــهور بــه پشــت 

ــی  ــی از 49 اصل ــماره 1419 فرع ــالک ش ــاغ پ ب
واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی قمصــر کــه 
طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی بــه نــام مرحــوم 
ماشــاله فیضیــان قمصــر فرزنــد میــرزا هدایــت 
در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد 
حــدود قانونــی آن بــه عمــل نیامــده اســت 
ــاده  ــر م ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن این
ــر  ــای امی ــق تقاضــای آق ــت و طب ــون ثب 15 قان
ــرده  ــه نامب ــوان احــدی از ورث ــا بعن حســین توان
ــوم در روز  ــالک مرق ــدود پ ــد ح ــره تحدی و غی
ــل  ــح در مح ــاعت 9 صب ــنبه 96/4/25 س یکش
شــروع و بــه عمــل خواهــد امــد . لــذا بــه 
موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار 
ــن  ــرر در ای ــه در روز و ســاعت مق ــردد ک ــی گ م
آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات 
مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانــون 
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد 

ــد .  ــد ش ــه خواه ــا 30 روز پذیرفت ت
تاریخ انتشار : 96/3/27 

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

آگهی حصر وراثت
آقــای حســین القاصــی بشناســنامه شــماره  
572  باســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت 
درخواســتی   ، ورثــه  شناســنامه  رونوشــت 
ــوده  ــورا نم ــن ش ــم ای ــماره 95/1690 تقدی بش
چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان 
تاریــخ  القاصــی  بشناســنامه 407 در  مــراد 
1395/11/11 درگذشــته و ورثــه وی درهنــگام 
درگذشــت عبارتنــد از :1-مریــم القاصــی فرزنــد 
بــا  نســبت   896 شناســنامه  شــماره  مــراد 

متوفــی : فرزنــد
شــماره  مــراد  فرزنــد  القاصــی  2-زهــرا 
ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 2195 نس شناس
شــماره  مــراد  فرزنــد  القاصــی  3-زینــب 
شناســنامه 1100171719 نســبت بــا متوفــی : 
فرزند4-مرضیــه القاصــی فرزنــد مــراد شــماره 
ــی :  ــا متوف ــبت ب ــنامه 1100353550 نس شناس
ــراد  ــد م ــی فرزن ــین القاص فرزند5-محمدحس
بــا  نســبت  شــماره شناســنامه 1110892195 
متوفــی : فرزند6-مصطفــی القاصــی فرزنــد 
مــراد شــماره شناســنامه 4812 نســبت بــا 
متوفــی : فرزند7-حســین القاصــی فرزنــد 
بــا  نســبت   572 شناســنامه  شــماره  مــراد 
فرزنــد  القاصــی  فرزند8-کوکــب   : متوفــی 

اســکندر شــماره شناســنامه 342
ــور  ــت مزب ــی درخواس ــریفات قانون ــس از تش پ
را یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی هــر 
ــزد  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه دادگاه تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت گواهــی 

حصــر وراثــت صــادر خواهــد شــد 
دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی وقت رسیدگی
ــد نورالدیــن  خواهــان ســبز علــی احمــدی فرزن
ــاس  ــدگان عب ــت خوان ــه طرفی ــتی ب دادخواس
بیطارپــور و داریــوش بیطارپــور بــه خواســته 
ــم ســند  ــه و تنظی ــه حضــور در دفترخان ــزام ب ال
رســمی مقــوم بــر دومیلیــون و یکصدهــزار ریــال 
بــه انضمــام کلیــه خســارات دادرســی مــن 
جملــه حــق الوکالــه و هزینــه دادرســی تقدیــم 
دادگاه هــای عمومــی شهرســتان فالورجــان 
نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 4 
دادگاه عمومــی حقوقــی دادگســتری شهرســتان 
خیابــان   – فالورجــان  در  واقــع  فالورجــان 
مالصــدرا – ســاختمان دادگســتری – طبقــه 
ــه 960175  ــه کالس ــاع وب ــاق 125 ارج اول – ات
ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن 96/05/21 
ــه  ــت ب ــده اس ــن ش ــح تعیی ــاعت 10 صب و س
ــدگان و در  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه عل
خواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون 
آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب 
ــک  ــب ی ــتور دادگاه مرات ــی و دس ــور مدن در ام
ــی  ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک نوب
ــی و  ــس از نشــر آگه ــده پ ــا خوان ــی شــود ت م
ــه دادگاه مراجعــه وضمــن  ــاد آن ب اطــالع از مف
اعــالم نشــانی و آدرس دقیــق نســخه ثانــی 
ــت  ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دادخواس

ــد. ــر گردن ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف مق
ــی  ــی حقوق ــارم دادگاه عموم ــعبه چه ــر ش دفت

ــان فالورج

آگهی حصر وراثت
آقــای ســعید الــه متولــی الرگیچــی بشناســنامه 
و گواهــی  باســتناد شــهادتنامه    7 شــماره  
فــوت رونوشــت شناســنامه ورثــه ، درخواســتی 
ــوده  ــورا نم ــن ش ــم ای ــماره 96/437 تقدی بش
چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان 
علــی اصغــر متولــی الرگیچــی  بشناســنامه 168 
ــه وی  ــته و ورث ــخ 1396/03/05 درگذش در تاری

ــد از : ــت عبارتن ــگام درگذش درهن
1-ســعیداله متولــی الرگیچــی فرزنــد علــی 
اصغــر شــماره شناســنامه 7 نســبت بــا متوفــی 
: فرزند2-حمیــد متولــی الرگیچــی فرزنــد علــی 
اصغــر شــماره شناســنامه 22 نســبت بــا متوفــی 
: فرزند3-شــراره متولــی الرگیچــی فرزنــد علــی 
ــبت  ــنامه 1100256008 نس ــماره شناس ــر ش اصغ

بــا متوفــی : فرزنــد
4-اعظــم متولــی الرگیچــی فرزنــد علــی اصغــر 
شــماره شناســنامه 76 نســبت بــا متوفــی : 
فرزنــد  الرگیچــی  متولــی  فرزند5-شــهرزاد 
علــی اصغــر شــماره شناســنامه 496 نســبت بــا 

ــد ــی : فرزن متوف
ــی اصغــر  ــد عل ــی الرگیچــی فرزن 6-زهــرا متول
ــی :  ــا متوف شــماره شناســنامه 1872 نســبت ب

ــد فرزن

7-مریــم متولــی الرگیچــی فرزنــد علــی اصغــر 
ــی :  ــا متوف ــبت ب ــنامه 169 نس ــماره شناس ش

ــد فرزن
8-صدیقــه متولــی الرگیچــی فرزنــد علــی 
بــا  اصغــر شــماره شناســنامه 424 نســبت 

متوفــی : فرزنــد
9-ســکینه متولــی الرگیچــی فرزنــد علــی اصغــر 
بــا  نســبت   1100410791 شناســنامه  شــماره 

ــد ــی : فرزن متوف
شــماره  الرگیچــی  متولــی  10-خدیجــه 
شناســنامه 9 نســبت بــا متوفــی : همســر

ــور  ــت مزب ــی درخواس ــریفات قانون ــس از تش پ
را یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی هــر 
ــزد  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه دادگاه تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت گواهــی 

حصــر وراثــت صــادر خواهــد شــد 
    دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
آقــای محســن دهقــان بشناســنامه شــماره  42  
باســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت رونوشــت 
شناســنامه ورثــه ، درخواســتی بشــماره 96/450 
اشــعار  چنیــن  نمــوده  شــورا  ایــن  تقدیــم 
ــان   ــهراب دهق ــادروان س ــه ش ــت ک ــته اس داش
 1396/02/28 تاریــخ  در   208 بشناســنامه 
درگذشــت  درهنــگام  وی  ورثــه  و  درگذشــته 
چــم گوســاله  دهقــان  :1-ناصــر  از  عبارتنــد 
فرزنــد عبدالحســین شــماره شناســنامه 101 

ــدر ــی : پ ــا متوف ــبت ب نس
فرزنــد  چــم گوســاله  دهقــان  2-محســن 
ســهراب شــماره شناســنامه 42 نســبت بــا 
چــم  دهقــان  فرزند3-احســان   : متوفــی 
گوســاله فرزنــد ســهراب شــماره شناســنامه 

فرزنــد  : متوفــی  بــا  نســبت   100064052
4-مهــدی دهقــان چــم گوســاله فرزنــد ســهراب 
شــماره شناســنامه 1100393145 نســبت بــا 
متوفــی : فرزند5-صدیقــه دهقــان چــم گوســاله 
فرزنــد ابراهیــم شــماره شناســنامه 206 نســبت 

بــا متوفــی : همســر
ــور  ــت مزب ــی درخواس ــریفات قانون ــس از تش پ
را یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی هــر 
ــزد  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه دادگاه تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت گواهــی 

حصــر وراثــت صــادر خواهــد شــد 
    دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ خانــه 
پــالک شــماره 65/38  واقــع در بخــش 14 
ــام  ــه ن ــات  ب ــق رای هی ــه طب ــان ک ــت اصفه ثب
جــواد صالحــی فرزنــد شــهریار مفــروز و      در 
جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود 
ــک  ــت. این ــده اس ــل  نیام ــه عم ــی آن ب قانون
بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون 
ــد  ــرده تحدی ــای نامب ــق تقاض ــر  طب ــت و ب ثب
حــدود پــالک  مرقــوم  در روز یکشــنبه  مــورخ 
ــح در محــل شــروع  96/04/18   ســاعت 9 صب
و بــه عمــل خواهــد آمــد. لــذا بــه موجــب ایــن 
ــردد  ــی گ ــار م ــن اخط ــه مجاوری ــه کلی ــی ب آگه
کــه در روز و ســاعت مقــرر درمحــل حضــور یابند 
ــق  ــن  مطاب ــا مجاوری ــن ی ــات مالکی و  اعتراض
مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 
مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد 
 : : 96/03/27شــماره  انتشــار  تاریــخ  شــد.  
ــت اســناد و  ــه ثب ــف رئیــس منطق 8737/م ال

ــدری ــان - حی ــرب اصفه ــالک غ ام

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
یکبــاب  ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  چــون 
ســاختمان   پــالک شــماره 1929 فرعــی از 
ــان  ــت اصفه ــش 14 ثب ــع در بخ 19/437  واق
ــام اصغــر نیــک  ــه ن ــده ثبتــی ب ــق پرون کــه طب
جــو فرزنــد حســین  در جریــان ثبــت اســت بــه 
ــل  ــه عم ــت ب ــی ثب ــور متقاض ــدم حض ــت ع عل
ــر  ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن ــده این نیام
ــای  ــق تقاض ــر  طب ــت و ب ــون ثب ــاده 15 قان م
ــد حــدود ملــک  مرقــوم  در روز  ــرده تحدی نامب
یــک شــنبه  مــورخ 96/4/18   ســاعت 9 در 
ــذا  ــد. ل ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش مح
ــن و  ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ب
مجاوریــن اخطــار مــی گردد کــه در روز و ســاعت 
اعتراضــات  و  یابنــد  درمحــل حضــور  مقــرر 
مجاوریــن و صاحبــان امــالک مطابــق مــاده 20 
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 
ــد   ــد ش ــه خواه ــا) 30 (روز پذیرفت ــدی ت تحدی
ــون تعییــن  ــق تبصــره 2 مــاده واحــده قان و طب
تکلیــف پرونــده هــای معترضــی ثبــت معتــرض 
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــرف ی ظ
ــم دادخواســت  ــا تقدی ــن اداره بایســتی ب ــه ای ب
ــم  ــی تقدی ــی گواه ــالح قضای ــع ذیص ــه مراج ب
دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم 
 : : 96/3/27شــماره  انتشــار  تاریــخ  نمایــد. 
ــت  ــه ثب ــدری رییــس منطق ــف حی 8782/م ال

ــان  ــرب اصفه ــناد غ اس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــه: 9610100350202744شــماره  شــماره ابالغنام
ــی  ــماره بایگان ــده: 9509980350201009ش پرون
شــعبه: 951183  تاریــخ تنظیــم: 1396/03/13 
حســین   فرزنــد  زارع  رمضــان  خواهــان 
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده احمــد بیــات 
فرزنــد حســن  بــه خواســته مطالبــه وجــه 
و خســارت دادرســی و تاخیــر تقدیــم دادگاه 
ــان  هــای عمومــی شهرســتان شهرســتان اصفه
نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 2 دادگاه 
عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع در 

اصفهــان خ چهاربــاغ بــاال – خ شــهید نیکبخــت 
– ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفهــان- 
طبقــه 3 اتــاق شــماره 304 ارجــاع و بــه کالســه  
951183 ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی 
ــت.  ــده اس ــن ش ــاعت 9تعیی آن 96/05/03  س
ــده و  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ب
درخواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده 73 
ــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و  قان
انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
ــر  ــس از نش ــده پ ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م آگه
ــه دادگاه مراجعــه  آگهــی و اطــالع از مفــاد آن ب
و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
ــت  ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دادخواس
ــردد. ــر گ ــیدگی حاض ــت  رس ــوق جه ــرر ف مق
شــماره: 8255/م الــف منشــی شــعبه دوم 
ــی  ــلمی امیران ــان – مس ــی اصفه دادگاه حقوق

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــماره  ــه: 9610100351102268ش ــماره ابالغنام ش
ــی  ــماره بایگان ــده: 9609980351100143ش پرون
ــم: 1396/03/11  ــخ تنظی ــعبه: 960164  تاری ش
خواهــان مرتضــی خســرویان   دادخواســتی 
بــه طرفیــت خوانــدگان  مهــدی فروغــی و 
ــم زاده    ــی کاظ ــد عل ــدر زاده و احم ــعود حی مس
ــه خواســته تامیــن خواســته و اســترداد مــال  ب
و  دادرســی  مطالبــه خســارت  و   ) )منقــول 
ــم دادگاه  ــوال   تقدی ــل ام ــرت المث ــه اج مطالب
ــان  هــای عمومــی شهرســتان شهرســتان اصفه
نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 11 
دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 
ــاال – خ شــهید  ــاغ ب ــان خ چهارب واقــع در اصفه
نیکبخــت – ســاختمان دادگســتری کل اســتان 
اصفهــان- طبقــه 3 اتــاق شــماره 356 ارجــاع و 
ــده  ــه کالســه 9609980351100143 ثبــت گردی ب
کــه وقــت رســیدگی آن 1396/05/11 و ســاعت 
ــول  ــت مجه ــه عل ــت. ب ــده اس ــن ش 10:30تعیی
المــکان بــودن خوانــدگان و درخواســت خواهــان 
ــن دادرســی  ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی و ب
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی 
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات و دس
ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش از جرای
خوانــدگان پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از 
ــالم  ــن اع ــه و ضم ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب مف
ــت  ــخه دوم دادخواس ــود نس ــل خ ــانی کام نش
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ
جهــت  رســیدگی حاضــر گردد.شــماره: 8176/م 
الــف منشــی شــعبه 11 دادگاه عمومــی حقوقــی 

ــان  ــتان  اصفه شهرس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــماره  ــه: 9610100351102293ش ــماره ابالغنام ش
ــی  ــماره بایگان ــده: 9509980351100972ش پرون
ــم: 1396/03/13  ــخ تنظی شــعبه: 951048  تاری
ــه  ــتی ب ــطین    دادخواس ــر فلس ــان اصغ خواه
ــید  ــی و س ــود غالم ــدگان  محم ــت خوان طرفی
انقــالب  مســکن  بنیــاد  و  حســینی  جــواد 
خواســته  بــه  اصفهــان    اســتان  اســالمی 
ــم  ــه تنظی ــزام ب ــه خســارت دادرســی وال مطالب
ســند رســمی ملــک و اثبــات مالکیــت ) مالــی 
ــی  ــای عموم ــم دادگاه ه ــول (  تقدی ــر منق غی
شهرســتان شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه 
ــی  ــعبه 11 دادگاه عموم ــه ش ــیدگی ب ــت رس جه
حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهــان 
 – نیکبخــت  شــهید  خ   – بــاال  چهاربــاغ  خ 
ــان-  ــتان اصفه ــتری کل اس ــاختمان دادگس س
بــه  و  ارجــاع   356 شــماره  اتــاق   3 طبقــه 
ثبــت گردیــده   9509980351100972 کالســه 
کــه وقــت رســیدگی آن 1396/05/15 و ســاعت 
ــول  ــت مجه ــه عل ــت. ب ــده اس ــن ش 10:30تعیی
المــکان بــودن خوانــدگان و درخواســت خواهــان 
ــن دادرســی  ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی و ب
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی 
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات و دس
ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش از جرای
خوانــدگان پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از 
ــالم  ــن اع ــه و ضم ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب مف
ــت  ــخه دوم دادخواس ــود نس ــل خ ــانی کام نش
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ
جهــت  رســیدگی حاضــر گردد.شــماره: 8177/م 
الــف منشــی شــعبه 11 دادگاه عمومــی حقوقــی 

ــان ــتان  اصفه شهرس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960298خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
بــر  مبنــی  دادخواســتی  محســن کریمــی  
ــم  ــرد تقدی ــت علیرضــا شــکیبا ف ــه طرفی مطالب
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز .....  مــورخ 
ــده  ــن گردی ــح تعیی ــاعت 9/5 صب 96/5/16 س
ــکان  ــول الم ــه مجه ــت ب ــا عنای ــذا ب ــت. ل اس
ــان ،  ــای خواه ــب تقاض ــده ، حس ــودن خوان ب
ــن دادرســی  ــون آئی ــاده 73 قان ــه م مســتندا ب
ــده  ــا خوان ــد منتشــر ، ت ــب در جرای ــی مرات مدن
قبــل از رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در 
اصفهــان ابتــدای خ شــیخ صــدوق شــمالی 
ــرم  ــع ح ــهدای مداف ــع ش ــارراه وکال مجتم چه
شــورای حــل اختــالف  مراجعــه و نســخه 
ــد.در  ــم را اخــذ نمای ــی دادخواســت و ضمائ ثان
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ، ابــالغ 
قانونــی تلقــی شــده و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 
خواهــد شــد.جهت اســتماع شــهود حاضــر 
شــوید چنانچــه شــهود معارضــی داریــد معرفــی 
و حاضــر نمایید.شــماره : 8237 / م الــف دفتــر 
شــعبه هشــتم مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل 

ــان ــالف اصفه اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960297خواه ــده کالس ــوص پرون در خص

بــر  مبنــی  دادخواســتی  محســن کریمــی  
ــم  ــا تقدی ــارف نی ــده ع ــت وحی ــه طرفی مطالب
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز .....  مــورخ 
تعییــن گردیــده  10صبــح  ســاعت   96/5/16
ــکان  ــول الم ــه مجه ــت ب ــا عنای ــذا ب ــت. ل اس
ــان ،  ــای خواه ــب تقاض ــده ، حس ــودن خوان ب
ــن دادرســی  ــون آئی ــاده 73 قان ــه م مســتندا ب
ــده  ــا خوان ــد منتشــر ، ت ــب در جرای ــی مرات مدن
قبــل از رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در 
اصفهــان ابتــدای خ شــیخ صــدوق شــمالی 
ــرم  ــع ح ــهدای مداف ــع ش ــارراه وکال مجتم چه
شــورای حــل اختــالف  مراجعــه و نســخه 
ــد.در  ــم را اخــذ نمای ــی دادخواســت و ضمائ ثان
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ، ابــالغ 
قانونــی تلقــی شــده و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 
خواهــد شــد.جهت اســتماع شــهود حاضــر 
شــوید چنانچــه شــهود معارضــی داریــد معرفــی 
و حاضــر نمایید.شــماره : 8238 / م الــف دفتــر 
شــعبه هشــتم مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل 

ــان ــالف اصفه اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 9610106836902033: ابالغنامــه  شــماره 
 9509986836900842: پرونــده  شــماره 
تاریــخ   950954: شــعبه  بایگانــی  شــماره 
رضــا  آقــای  خواهــان   1396/03/11: تنظیــم 
ــتی  ــین دادخواس ــد حس ــد محم ــی فرزن صادق
بــه طرفیــت خوانــده مریــم یوســف زاده فرزنــد 
ماشــاا... بــه خواســته صــدور گاهــی عــدم 
امــکان ســازش در خواســت زوج تقدیــم دادگاه 
خانــواده اصفهــان ارجــاع و بــه کالســه بایگانــی 
پرونــده ثبــت گردیــده ووقــت رســیدگی آن 
تعییــن   12:30 1396/05/21 ســاعت  مورخــه 
شــده اســت . بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
ــز  ــه تجوی ــان و ب ــت خواه ــده و در خواس خوان
ــای  ــی دادگاهه ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان م
عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور 
ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی دادگاه مرات
ــده  ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه ــر االنتش کثی
ــه  ــاد آن ب ــالع از مف ــی و اط ــر آگه ــس از نش پ
ــل  ــالم نشــانی کام ــن اع ــه و ضم دادگاه مراجع
خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را 
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 
ــر  ــف مدی ــماره :8244/م ال ــردد. ش ــر گ حاض
شهرســتان  خانــواده  دادگاه   9 شــعبه  دفتــر 

ــان  اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 951511 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
احســان بنایــی دادخواســتی مبنــی بــر مطالبــه 
ــم  ــاهیوندی تقدی ــی ش ــت عل ــه طرفی ــک ب چ
بــرای روز شــنبه    نمــوده و وقــت رســیدگی 
مــورخ 96/5/28 ســاعت 9 صبــح  تعییــن 
ــول  ــه مجه ــت ب ــا عنای ــذا ب ــت. ل ــده اس گردی
بــودن خوانــده ، حســب تقاضــای  المــکان 
خواهــان ، مســتندا بــه مــاده 73 قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر ، 
ــعبه  ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــل از رس ــده قب ــا خوان ت
واقــع در اصفهــان ابتــدای خیابــان چهــارراه وکال 
ــل  ــورای ح ــرم ش ــع ح ــهدای مداف ــع ش مجتم
اختــالف   مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
و ضمائــم را اخــذ نمایــد.در صــورت عــدم حضــور 
در وقــت رســیدگی ، ابــالغ قانونــی تلقــی شــده 
ــد.جهت  ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض و تصمی
اســتماع شــهود حاضــر شــوید چنانچــه شــهود 
معارضــی داریــد معرفــی و حاضر نمایید.شــماره 
: 8210 / م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 12 مجتمــع 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 2 ش ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951510 خواهان 

احسان بنایی دادخواستی مبنی بر مطالبه چک 
به طرفیت سید محمد حسینی فرزند سید 

حسین تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 
شنبه   مورخ 96/5/28 ساعت 9/30 صبح  
تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول 

المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان 
، مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی 

مدنی مراتب در جراید منتشر ، تا خوانده قبل از 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 

خیابان چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف   مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور در وقت رسیدگی ، ابالغ قانونی 
تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

شد.جهت استماع شهود حاضر شوید چنانچه 
شهود معارضی دارید معرفی و حاضر نمایید.
شماره : 8209 / م الف مدیر دفتر شعبه 12 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کالســه 960294 خواهــان  در خصــوص پرون
ــتی  ــی دادخواس ــان طرق ــواد صادقی ــد ج محم
ــای  ــت آق ــه طرفی ــور ب ــه فاکت ــر مطالب ــی ب مبن
مهــدی نــوذری تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی 
بــرای روز شــنبه   مــورخ 96/5/28 ســاعت 
ــا  ــذا ب ــت. ل ــده اس ــن گردی ــح  تعیی 11/30 صب
ــده ،  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ــت ب عنای
حســب تقاضــای خواهــان ، مســتندا بــه مــاده 
ــب در  ــی مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 73 قان
ــل از رســیدگی  ــده قب ــا خوان ــد منتشــر ، ت جرای
بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای 
خیابــان چهــارراه وکال مجتمــع شــهدای مدافــع 
حــرم شــورای حــل اختــالف   مراجعــه و نســخه 
ــد.در  ــم را اخــذ نمای ــی دادخواســت و ضمائ ثان
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ، ابــالغ 
قانونــی تلقــی شــده و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 
خواهــد شــد.جهت اســتماع شــهود حاضــر 
شــوید چنانچــه شــهود معارضــی داریــد معرفــی 
و حاضــر نمایید.شــماره : 8231 / م الــف مدیــر 
دفتــر شــعبه 12 مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل 

ــان       ــالف اصفه اخت
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توپ و تور
مدافع فصل گذشته تیم استقالل 

خوزستان به فوالد پیوست
ــک روز  ــان ی ــتان در پای ــوالد خوزس ــگاه ف ــئوالن باش  مس
پــرکار و بــه دنبــال درخواســت ســرمربی تیــم بزرگســاالن 
خــود، بــا پیمــان شــیرزادی جلســه ای برگــزار کردنــد و بــا 

ایــن بازیکــن بــه توافــق دســت یافتنــد. 
پیمــان شــیرزادی متولــد شــهریور 67 اســت و ســال 
ــا  ــر )مجموع ــگ برت ــای لی گذشــته در بســیاری از بازی ه
بــه  بــرای تیــم اســتقالل خوزســتان  2038 دقیقــه( 
ــوب در  ــردی خ ــت عملک ــر ثب ــالوه ب ــت و ع ــدان رف می
ــانده  ــر رس ــه ثم ــم ب ــک گل ه ــم، ی ــن تی ــاع ای ــط دف  خ

ک بود. تابنا

 محرومیت سنگین 
برای دختران والیبالیست

ــر 23  ــان زی ــی زن ــال قهرمان دومیــن دوره مســابقات والیب
ــا 31 اردیبهشــت ماه ســال جــاری بــه  ســال آســیا از 23 ت
میزبانــی شــهر »ناخــون راتچاســیما« کشــور تایلنــد برگــزار 

شــد.
ــن دوره از  ــران در ای ــوان ای ــال بان ــر 23 س ــی زی ــم مل تی
ــرد و در  ــرکت ک ــی ش ــیما صدیق ــت س ــا هدای ــا ب رقابت ه
ــا  ــن رقابت ه ــتم ای ــه هش ــب رتب ــه کس ــق ب ــت موف نهای
ــاد  ــران و ایج ــم ای ــن تی ــه بازیک ــی س ــرد فن ــد. عملک ش
ــرای تیــم ایــران، دلیــل تشــکیل  حاشــیه های نامناســب ب
نشســت فوق العــاده کمیتــه انضباطــی فدراســیون والیبــال 
بــود و در نهایــت آرای زیــر بــرای ایــن بازیکنــان صــادر شــد:
1-  شــقایق شــفیع از خردادمــاه ســال 96 بــه مــدت ســه 
ســال محــروم از کلیــه فعالیت هــای رشــته ورزشــی 

ــال. والیب
ــدت  ــه م ــال 96 ب ــاه س ــیرتری از خردادم ــن ش 2-  نگی
ــی  ــته ورزش ــای رش ــه فعالیت ه ــروم از کلی ــال مح دو س

ــال. والیب
3-  منــا رمضانــی از خردادمــاه ســال 96 بــه مــدت یــک 
ســال محــروم از کلیــه فعالیت هــای رشــته ورزشــی 

ــال. والیب

 واکنش فرنوش شیخی 
 به حضور همسرش کاوه رضایی 

در بلژیک
کاوه رضایــی در پســتی اینســتاگرامی از هواداران اســتقالل 

خداحافظــی کــرد و بــه باشــگاه بلژیکی شــارلوا پیوســت.
ــال  ــوش والیب ــوش شــیخی، ملی پ ــاط فرن ــن ارتب در همی
ــرش کاوه  ــرای همس ــتاگرامی ب ــتی اینس ــوان، در پس بان

ــرد. ــت ک ــی آرزوی موفقی رضای
ــم  ــام قلب ــا تم ــزم ب ــاره نوشــت: »همســر عزی  او در این ب
ــم  ــم. می دان ــک می گ ــت تبری ــد را به ــروع جدی ــن ش ای
ــدازه ســخت  ــا چــه ان ــرات ت ــم ب ــن تصمی ــن ای ــه گرفت ک
بــود و مجبــور شــدی بــه خاطــر پیشــرفتت و هدف هایــی 
ــن  ــه ای ــذاری. ب ــی ات ب ــته قلب ــا روی خواس ــه داری پ ک
ــی  ــته می درخش ــل گذش ــل فص ــه مث ــان دارم ک ــاور ایم ب
ــن از  ــروز ناراحت ــه ام ــانی را ک ــدارات و کس ــی طرف و تمام
رفتنــت ســربلند می کنــی. بیشــتر از همیشــه بهــت افتخــار 

ک می کنــم. تابنــا

 هافبک گسترش فوالد 
در راه استقالل

مدیــر عامــل باشــگاه گســترش فــوالد گفــت: قــرار اســت در 
آینــده جلســه نهایــی مــا بــا باشــگاه اســتقالل برگــزار شــود 
تــا پــس از پرداخــت رقــم پیشــنهادی مــا، رضایت نامــه 

ــم. شــجاعیان را صــادر کنی
بحــث  روزهــای گذشــته  در  شــجاعیان کــه  داریــوش   
ــتانه  ــود، در آس ــده ب ــرح ش ــتقالل مط ــه اس ــتنش ب پیوس

ــت. ــرار گرف ــم ق ــن تی ــه ای ــتن ب پیوس
ــجاعیان  ــوش ش ــتن داری ــاره پیوس ــرزاده درب ــنگ نصی هوش
ــن  ــتقالل در چندی ــت: اس ــار داش ــتقالل، اظه ــم اس ــه تی ب
مرحلــه خواســتار جــذب شــجاعیان شــده بــود؛ امــا مــا هــم 
مخالفتمــان را بــا ایــن موضــوع اعــالم کردیــم؛ چــون حاضــر 
ــال  ــد. در ح ــا می خواســتیم، بپردازن ــه م ــی را ک ــد رقم نبودن
ــک  ــی نزدی ــا خیل ــنهادی م ــم پیش ــه رق ــتقالل ب ــر اس حاض
ــه  ــی ب ــوالد قطع ــی اش از گســترش ف ــا جدای شــده و تقریب

نظــر می رســد. 
ــرار اســت  ــزود: ق ــوالد اف ــل باشــگاه گســترش ف ــر عام مدی
ــتقالل  ــگاه اس ــا باش ــا ب ــی م ــه نهای ــردا، جلس ــا ف ــروز ی ام
ــا،  ــنهادی م ــم پیش ــت رق ــس از پرداخ ــا پ ــود ت ــزار ش برگ
ــرای حضــور در اســتقالل صــادر  ــه شــجاعیان را ب رضایت نام

ــم. تســنیم کنی

 ۱۶ بازیکن به اردوی تیم 
والیبال نوجوانان دعوت شدند

ســرمربی تیــم والیبــال نوجوانــان 16 بازیکــن را بــه ســومین 
مرحلــه اردوی آماده ســازی ایــن تیــم بــرای حضــور در 

ــرد. ــوت ک ــن دع ــی بحری ــا جهان رقابت ه
والیبــال  تیــم  آماده ســازی  اردوی  مرحلــه  ســومین   
نوجوانــان از روز 27 خردادمــاه آغــاز شــد و تــا اواســط تیرمــاه 

ــت.  ــد داش ــه خواه ادام
محمــد وکیلــی، ســرمربی تیــم والیبــال جوانــان، 16 بازیکــن 
ــم دعــوت کــرد  ــه از اردوی آماده ســازی تی ــن مرحل ــه ای را ب

کــه اســامی بازیکنــان بــه قــرار زیــر اســت: 
ــین  ــواه، امیرحس ــد فالحت خ ــریفی، امیرمحم ــی ش مرتض
علــی  جلــوه،  مهــدی  راســتی،  محمدحســین  توختــه، 
ــک، ســهیل  ــری، احســان دانش دوســت، محمدرضــا بی طب
کمال آبــادی، مهــران فیــض امام دوســت، حســین ســلیمان 
ــاالر  ــد، س ــدی جعفرون ــور، مه ــا حضرت پ ــری، محمدرض اه

ــور. ــان غالم پ ــری و عرف ــام باق ــی دل، بهن غن
ــد  ــت، محم ــوان سرپرس ــه عن ــی ب ــا دریابیگ ــید علیرض س
وکیلــی ســرمربی، غالمرضــا مؤمنــی مقــدم مربــی، حمیــد 
جعفــرزاده، حیــدر جــوادی و مهــران زارع کمک مربــی، رضــا 
نصیــری فیزیوتــراپ، محمدامیــن شــاکری آنالیــزور و مجید 
ــن اردو  ــوش را در ای ــان ملی پ عباس خــواه ماســاژور، نوجوان

ــد. ــی می کنن همراه
ــان  ــی نوجوان ــال قهرمان ــابقات والیب ــن دوره مس پانزدهمی
ــهریورماه  ــا 5 ش ــرداد ت ــان 27 م ــال جه ــر 19 س ــر زی پس
امســال بــه میزبانــی شــهر »منامــه« کشــور بحریــن برگــزار 
می شــود و تیــم والیبــال نوجوانــان ایــران بــا تیم هــای 
ایتالیــا، مکزیــک، چیــن و جمهــوری چــک هم گــروه      

اســت. فــارس

کوتاه اخبار 
علت اصلی ناراحتی استقالل از 

کاوه رضایی
ترانســفر کاوه رضایــی بــه فوتبــال بلژیــک باعــث شــد تــا 
ــه فرصــت جــذب  ــن مهاجــم، بلک ــا ای اســتقاللی ها نه تنه

دیگــر مهاجمــان را از دســت بدهنــد.
ــت  ــم از دس ــگ هفده ــرای لی ــی را ب ــتقالل کاوه رضای اس
ــره اســتقالل  ــن مه ــه باعــث شــد موثرتری ــی ک داد. انتقال
ــن  ــک فصــل حضــور در ای ــس از ی ــگ شــانزدهم پ در لی
باشــگاه پیراهــن تیــم دیگــری را در خــارج از ایــران بــر تــن 
کنــد تــا منصوریــان کلیدی تریــن چهــره  خــود را در زمیــن 

از دســت بدهــد.
ــانزدهم  ــگ ش ــا در لی ــم اول آبی ه ــن مهاج ــت رفت از دس
البتــه تنهــا نتیجــه پیوســتن کاوه رضایــی بــه لیــگ بلژیــک 
ــث شــد  ــان رخ داد، باع ــن می ــه در ای ــی ک ــود و اتفاقات نب
ــه تمدیــد قــرارداد کاوه  ــا منصوریــان کــه امیــد زیــادی ب ت
ــان دیگــری را از  ــی داشــت، فرصــت جــذب مهاجم رضای

دســت بدهــد.
 اســتقاللی ها عقیــده داشــتند کــه بــا توجــه بــه مذاکــره بــا 
مدیربرنامــه کاوه رضایــی می تواننــد رضایــت ایــن بازیکــن 
ــا  ــد؛ ام ــب کنن ــته های او جل ــردن خواس ــرآورده ک ــا ب را ب
ــران  ــخگوی مدی ــد روزی پاس ــه چن ــد از اینک ــی بع رضای
ــتقاللی ها  ــا اس ــت ت ــالروا پیوس ــه ش ــود، ب ــتقالل نب اس
ــت  ــه فرص ــد، بلک ــت بدهن ــن را از دس ــن بازیک ــا ای نه تنه
خریــد دیگــر ســتاره های لیــگ برتــر را نیــز از دســت 

ــد. بدهن
در روزهایــی کــه اســتقالل مشــغول مذاکــره بــا کاوه 
رضایــی بــود، رحیــم زهیــوی بــه فــوالد خوزســتان پیوســت 
و مرتضــی تبریــزی، دیگــر مهاجمــی کــه شــایعاتی دربــاره 
اســتقاللی شــدن او شــنیده می شــد، بــا ذوب آهــن تمدیــد 
کــرد تــا اســتقالل نه تنهــا کاوه رضایــی را از دســت بدهــد، 
بلکــه شــانس جــذب تبریــزی و زهیــوی را از نیــز از دســت 

داده باشــد. 
بخشــی از ناراحتــی اســتقاللی ها از مهاجــم پیشــین خــود 
نیــز بــه ایــن موضــوع بازمی گــردد کــه چــرا رضایــی زودتــر 
بــه اســتقاللی ها اعــالم نکــرد تصمیمــی بــرای مانــدن در 
ایــران نــدارد و درســت در روزی کــه بــا مدیــران اســتقالل 
پــای میــز مذاکــره نشســته بــود، بــا شــالروا قــرارداد امضــا 

کــرد. مهــر 

بیانیه فدراسیون جهانی وزنه برداری 
IOCدر واکنش به تهدید

بــه هشــدار کمیتــه  فدراســیون جهانــی وزنه بــرداری 
ــن  ــذف ای ــال ح ــوص احتم ــک درخص ــی المپی بین الملل
ــان  ــش نش ــک واکن ــای المپی ــی از رقابت ه ــته ورزش رش

داد. 
 )IOC( ــی المپیــک ــه بین الملل ــال هشــدار کمیت ــه دنب  ب
ــرداری )IWF( در خصــوص  ــی وزنه ب ــه فدراســیون جهان ب
ــک در  ــای المپی ــی از رقابت ه ــته ورزش ــن رش ــذف ای ح
ــن  ــگ در ای ــل دوپین ــه معض ــیدگی ب ــدم رس ــورت ع ص
رشــته، ســران IWF بــا انتشــار بیانیــه ای واکنــش نشــان 

ــد. دادن
ــت:  ــده اس ــرداری آم ــی وزنه ب ــیون جهان ــه فدراس در بیانی
در پــی تصمیــم IOC در تاریــخ نهــم ژوئــن )19 خــرداد(، 
اعضــای هیئــت اجرایــی در جلســه ای در شــهر توکیــو گــرد 
هــم آمدنــد و درخصــوص ایــن موضــوع بــا یکدیگــر تبــادل 

نظــر کردنــد. 
جامعــه المپیــک و وزنه بــرداری در حقیقــت از نتایــج 
المپیــک  بازی هــای  از  آمــده  بــه عمــل  تحلیل هــای 
ــه  ــود را ب ــئولیت خ ــا مس ــده و م ــوکه ش 2008 و 2012 ش
عنــوان نهــاد حاکــم بــر رشــته المپیکــی وزنه بــرداری درک 

می کنیــم. 
تأکیــد کنیــم کــه  موضــوع  ایــن  بــر  می دانیــم  الزم 
ــته از  ــگ و آن دس ــا دوپین ــارزه ب ــرای مب ــواره ب IWF هم
ــت  ــر تمامی ــی ب ــر منف ــتن تأثی ــرای گذاش ــه ب ــانی ک کس
ورزش وزنه بــرداری تــالش کرده انــد، مصمــم بــوده و 
هیئت مدیــره فدارســیون جهانــی ورزنه بــرداری اکنــون بــار 
ــات و  ــوری اقدام ــام ف ــرای انج ــود را ب ــی خ ــر آمادگ دیگ

اعــالم می کنــد.  الزم  اعمــال محرومیت هــای 
ــن  ــوان اولی ــه عن ــت: ب ــده اس ــه IWF آم ــه بیانی  در ادام
تأییــد   IWF هیئت مدیــره  آزاد،  مباحثــات  از  نتیجــه 
می کنــد کــه یــک کارگــروه ویــژه زبــده، معیارهــای 
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــات اولی ــاوت و اقدام متف

ذکرشــده را تفهمیــم خواهــد کــرد.
 بــا درک ایــن موضــوع کــه همیشــه راه هایــی بــرای 
پیشــرفت وجــود دارد، هــدف IWF تقویــت همــکاری 
میــان ایــن نهــاد و IOC و نیــز کمیته هــای ملــی المپیــک 
و فدراســیون های عضــو و توجیــه اهمیــت حیاتــی داشــتن 
یــک هــدف مشــترک و تــالش جمعــی بــرای جلوگیــری 
ــا  ــه م ــت. هم ــده اس ــابه در آین ــی مش از رخ دادن اتفاقات
یــک واحــد هســتیم کــه پیامــی مشــترک داریــم: اتحــاد، 

ک ــت. تابنــا ــتوانه ورزش ماس پش

استقالل رکورد نقل وانتقاالت را 
شکست

بمــب آخــر اســتقالل در نقــل و انتقــاالت، هزینــه زیــادی 
ــی  ــرای راض ــتقاللی ها ب ــت. اس ــته اس ــا داش ــرای آن ه ب
پیشــنهاد  شــده اند  حاضــر  فــوالد،  کــردن گســترش 
ــه را ــرای صــدور رضایتنام ــاردی آن هــا ب ــم میلی ــک و نی  ی

 بپذیرند.
 500 میلیــون از ایــن رقــم، نقــد پرداخــت می شــود و بقیــه 
مبلــغ تــا اوایــل ســال 97 تســویه خواهــد شــد. رضایتنامــه 
شــجاعیان، می توانــد گران تریــن هزینــه انتقــال در تاریــخ 
لیــگ برتــر باشــد و گســترش فــوالد، توانســته درآمدزایــی 

خوبــی از فــروش ســتاره تیمــش بکنــد.
ــغ  ــش از مبل ــال، بی ــم امس ــجاعیان ه ــرارداد ش ــغ ق مبل

ــود.  ــد ب ــوالد نخواه ــترش ف ــا گس ــرارداد او ب ق
ــوع  ــود و مجم ــارد می ش ــک میلی ــر از ی ــه کمت ــی ک مبلغ
هزینــه او بــرای اســتقالل را بــه بیــش از 2 میلیــارد تومــان 

می رســاند. 
ــن بازیکــن لیــگ  ــه گران تری ــل ب ــه او را تبدی موضوعــی ک
ــی  ــم، پول ــن رق ــرد. بخشــی از ای هفدهــم هــم خواهــد ک
ــد  ــته بودن ــه داش ــرای کاوه نگ ــتقاللی ها ب ــه اس ــت ک اس
ــرای جــذب شــجاعیان از  ــه آن، ب ــا افزایــش رقمــی ب و ب

ــد. هــوادار ــه کردن ــوالد هزین گســترش ف
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ــه ســوم لیــگ  ــران در هفت ــال ای ــی والیب ــم مل تی
 25 پنجشنبه شــب   19:55 ســاعت  از  جهانــی 
خردادمــاه در حالــی بــه دیــدار تیــم آمریــکا 
رفــت کــه طــی ادوار لیــگ جهانــی شــش بــار بــه 
ــرد و  ــکا 4 ب ــهم آمری ــد و س ــم رفته ان ــاف ه مص

ــت. ــوده اس ــروزی ب ــران 2 پی ــهم ای س
ــدار  ــن دی ــروزی در ای ــرای پی ــه ب ــران ک ــم ای تی
ــن  ــت، اولی ــخصی نداش ــک مش ــه  و تاکتی نقش
شکســت هفتــه ســوم را مقابــل تیــم جوان شــده 
آمریــکای باطــراوت، پرشــور و پرانگیــزه ای متحمل 
شــد کــه کامــال مشــخص بــود در نظــر دارد 
ــد. امــا در غیــاب  تیمــی آمــاده المپیــک 2020 کن
ــم  ــژاد، تی ــواد معنوی ن ــی و محمدج ــادل غالم ع
ــران، فاقــد شــور و هیجــان  افســرده و بی رمــق ای
همیشــگی بــود و میلــی بــه بــرد نداشــت. حتــی 
ــود  ــاده ب ــو افت ــه 24 - 20 جل ــوم ک ــت س در س
ــن ســت  ــرد در ای ــرای ب ــاز ب ــک امتی نتوانســت ی
را بــه دســت آورد و 30-28 ســت ســوم را واگــذار 

ــازی باشــد. ــن ب ــر 0 ای ــده 3 ب ــا بازن کــرد ت
ــی  ــچ تاکتیک ــه هی ــر اینک ــالوه ب ــران ع ــم ای تی
بــرای مقابلــه بــا تیــم آمریــکا نداشــت، متاســفانه  
شــد کــه گویــی  ظاهــر  ناامیــد  و  بی روحیــه 
ــن  ــروزی در ای ــرای پی ــزه ای ب ــن انگی کوچک تری
ــازی خــوب  ــه ب ــه ب ــش از اینک ــدارد و پی ــازی ن ب
ــت.  ــودش باخ ــه خ ــازد، ب ــکا بب ــه آمری و مقتدران

در چنیــن شــرایطی وظیفــه کادر فنــی ایجــاب 
بــرای  را  مناســبی  روحــی  شــرایط  می کــرد 
ــه  ــد و ب ــم کن ــا فراه ــم م ــان تی ــک بازیکن تک ت
ــه  ــرای ارائ ــزه ای ب ــه و انگی ــش روحی ــر افزای فک

ــد. ــران باش ــام ای ــته ن ــازی شایس ــک ب ی
ــم  ــر تی ــم براب ــه می خواهی ــن شــرایط چگون ــا ای ب
ــا  ــاف ب ــه در مص ــم ک ــدان بروی ــه می ــیه ب روس
ــان داد  ــوم نش ــه س ــان هفت ــتان میزب ــم لهس تی
مثــل  تیــم آمریــکا بــه مســابقات المپیــک 2020 
ــده  ــت و جنگن ــان بلندقام ــا جوان ــد و ب می اندیش

ــت؟ ــاده اس ــا نه ــن رقابت ه ــه ای ــای ب پ
ــروع  ــت اول ش ــران در س ــم ای ــال تی ــر ح ــه ه ب
ــد  ــه قدوقامــت بلن ــا توجــه ب ــی نداشــت و ب خوب
ــری  ــه نتیجه گی ــادر ب ــکا ق ــم آمری ــان تی مدافع
و  نشــد  آنتــن  بلنــد کناره هــای  آبشــارهای  از 

ــای  ــا پاس ه ــک، ب ــر تاکتی ــا تغیی ــتی ب می بایس
ــوذ  ــط نف ــه وس ــرعتی و دوبل ــازی س ــی و ب ترکیب
ــد  ــدا می کردن ــکا پی ــد آمری توپ هــا را از دفــاع بلن
کــه مشــروط بــه رســیدن توپ هــای اول بــه 
ــورت  ــختی ص ــه س ــب ب ــه اغل ــود ک ــروف ب مع

می گرفــت.
قدرتــی  ســرویس های  اینکــه  بــه  مضــاف   
و بــا ســرعت شــاگردان جــان اســپرا ضعــف 
ــا جایــی  ــان کــرد ت توپ گیــری مــا را بیشــتر نمای
کــه آقــای کــوال کوویــچ ناچــار شــد مجتبــی 
ــد؛  ــی کن ــاد قائم ــن فره ــور را جایگزی میرزاجان پ
ــی  ــر از قائم ــری بهت ــه در توپ گی ــور اینک ــه تص ب

می شــود. چاره ســاز  و  اســت 
اخم کــرده  و  عبــوس  قیافه هــای  طرفــی  از   
بازیکنــان مــا خبــر از مشــکالت روحــی تیــم 
داشــت کــه علتــش بــر مــا پوشــیده مانــد. بــه هــر 
ــده  ــاب 25/ 17بازن ــا حس ــت اول را ب ــورت س ص

ــدیم. ش
ــالد  ــروف، می ــعید مع ــب س ــا ترکی ــران ب ــم ای تی
مســعود  میرزاجان پــور،  مجتبــی  عبادی پــور، 
ــور،  ــر غف ــوی و امی ــد موس ــید محم ــی، س غالم
بــه اضافــه مهــدی مرنــدی بــرای دریافــت و 
ــت دوم  ــری س ــرای توپ گی ــدری ب ــی حی مصطف
را بــه طــور مســاوی دنبــال کــرد و 16 - 15 هــم در 
ــود؛ امــا در نهایــت  اســتراحت فنــی دوم پیــش ب
در برابــر آبشــارهای بی برگشــت بنجامیــن ودیویــد 
اســمیت ســت دوم را هــم 22/25 واگــذار کردیــم.

ســت ســوم  تیــم ایــران کامــال بی روحیــه بــازی را 
آغــاز کــرد و آمریــکا بــا برتــری مطلــق 5-1 از تیــم 
ــجم  ــای منس ــا دفاع ه ــت؛ ام ــی گرف ــران پیش ای
موســوی و میرزاجان پــور باعــث شــد تــا اختــالف 
امتیــاز بــه 2 برســد و 16-14 دو تیــم به اســتراحت 
ــی  ــد؛ یــک دفــاع عال ــدا کنن فنــی دوم دســت پی
ــن از  ــک پوئ ــور و ی ــط غف ــن توس ــل بنجامی مقاب
ــاز 16  ــم در امتی ــا دو تی ــود ت ــی ب ــرویس کاف س
بــرای اولیــن بــار برابــر شــوند و بــا تک دفــاع امیــر 
غفــور بــه برتــری 17 ـ 16 هــم دســت پیــدا کنیــم. 
ــرعتی  ــازی س ــه ب ــا روی آوری ب ــه ب ــن لحظ  از ای
ــازات بیشــتر  ــه امتی و دریافت هــای خــوب، فاصل
ــران 24ــــ  ــم ای ــه تی ــی ک ــا جای و بیشــتر شــد ت
ــاگردان  ــا ش ــاد؛ ام ــش افت ــکا پی ــم آمری 20 از تی
خوش خیــال آقــای کــوال کوویــچ بــه تصــور اینکــه 
بــا 4 امتیــاز اختــالف فاتــح ســت ســوم هســتند، 
یکــی پــس از دیگــری امتیازهــا را از دســت دادنــد 
ــا در  ــتند ت ــی را ندانس ــت طالی ــن فرص ــدر ای و ق
کمــال نابــاوری دو تیــم بــه تســاوی 24 و ســپس 
28 رســیدند؛ در نهایــت یــاران جــان اســپرو زودتــر 

از مــا بــه 2 امتیــاز اختــالف دســت پیــدا کردنــد و 
28/30 ســت ســوم را هــم بــه ســود خــود تمــام 

کردنــد و فاتــح 3 بــر 0 ایــن بــازی شــدند.
عامــل اصلــی ایــن پیــروزی اســپک و دفــاع 
ــای  ــش زیب ــو و نمای ــن از یکس ــص بنجامی بی نق
ــتین  ــکا، کریس ــم آمری ــه تی ــا تجرب ــرد ب ــه م س
ســون، تایلورســاندر و دیویــد اســمیت در کنــار 

ــود. ــو ب ــری دافلک ــون جف ــی چ جوانان
آمریکایی هــا در هــر دوره از لیــگ یــک ســتاره 
جدیــد رو می کننــد. امســال )آس( جدیــدی 
بنــام بنجامیــن پــچ را کــه مانــوی اندرســن 
ــیری  ــت ش ــای یکدس ــا موه ــت و ب ــری اس دیگ
رنــگ نســبت بــه ســایر بازیکنــان آمریــکا متمایــز 

اســت، از آســتین بیــرون آورد.
ــب 24  ــا کس ــچ ب ــن پ ــن بنجامی ــان همی در پای
ــه تعــداد امتیازهــای  ــاز )یعنــی درحقیقــت ب امتی
ــن  ــن بازیک ــن و امتیازآورتری ــت( بهتری ــک س ی
ایــن میــدان شــناخته و امیــر غفــور از ایــران بــا 12 
امتیــاز بــه عنــوان امتیازآورتریــن بازیکــن معرفــی 

شــد. 

ــگ  ــه ســوم لی ــاز هفت ــال روســیه در آغ ــم والیب تی
جهانــی 2017 مقابــل تیــم ملــی لهســتان بــه 

ــید.  ــروزی رس پی
 هفتــه ســوم لیــگ جهانــی والیبــال در ســطح یــک 

بــا برگــزاری دو دیــدار در لهســتان آغــاز شــد. 
ــاعت  ــتان از س ــیه و لهس ــال روس ــی والیب ــم مل تی
هــم  مصــاف  بــه  ایــران  وقــت  بــه   55 و   22
رفتنــد کــه ایــن دیــدار در پایــان بــا برتــری 3 
بــر 0 تیــم روســیه مقابــل لهســتان بــه پایــان                                         

رســید. 
ــم  ــا رق ــرای روس ه ــرایطی ب ــروزی در ش ــن پی  ای
ــوردار  ــی برخ ــاز میزبان ــتان از امتی ــه لهس ــورد ک خ
بــود؛ امــا نتوانســت از ایــن برتــری خــود اســتفاده 

ــان خــود شــد.  ــوب میهم ــد و مغل کن
ــج 25  ــا نتای ــی ب ــت پیاپ ــه س ــتانی ها در س لهس
ــی  ــم مل ــل تی ــر 22 مقاب ــر 17 و 25 ب ــر 21، 25 ب ب

ــدند.  ــرا ش ــت را پذی ــیه شکس روس
دیــدار  دومیــن  روســیه،  والیبــال  ملــی  تیــم 
خــود را در هفتــه ســوم لیــگ جهانــی مقابــل 
می کنــد  برگــزار  آمریــکا  والیبــال  ملــی  تیــم 
ایــران                                                   مصــاف  بــه  شــنبه  روز  لهســتانی ها  و 

 . نــد و می ر
ــم  ــا، دو تی ــروه از رقابت ه ــن گ ــدار ای ــر دی در دیگ
ایــران و آمریــکا بــا هــم دیــدار کردنــد کــه در 
پایــان تیــم ملــی کشــورمان مقابــل آمریــکا تــن بــه 

ک شکســت 3 بــر 0 داد. تابنــا

و  لیاقــت  نشــان   ،ITTF هیئت رئیســه  تصویــب  بــا 
شایســتگی )Merit Award( بــه شــاهرخ شــهنازی، رئیــس 
پیشــین فدراســیون تنیــس روی میــز و مشــاور ارشــد 
آکادمی هــای  و  المپیــک  بازی هــای  بــه  مربــوط  امــور 

شــد. اهــدا   ITTF بین المللــی 
 فدراســیون جهانــی تنیــس روی میــز بــرای نخســتین 
ــهنازی  ــاهرخ ش ــه ش ــتگی را ب ــت و شایس ــان لیاق ــار نش  ب
نایب رئیــس پیشــین ایــن فدراســیون بین المللــی )و دبیــر 

کل فعلــی کمیتــه ملــی المپیــک ایــران( اهــدا کــرد.  
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن، ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
عمومــی  مجمــع  جریــان  در  المپیــک،  ملــی  کمیتــه 
فدراســیون جهانــی تنیــس روی میــز کــه همزمــان بــا 
مســابقات جهانــی ایــن رشــته در دوســلدورف آلمــان برگــزار 

شــد، بــا تصویــب هیئت رئیســه ITTF، نشــان لیاقــت 
بــه شــاهرخ شــهنازی   )Merit Award( و شایســتگی 
ــاور  ــز و مش ــس روی می ــیون تنی ــین فدراس ــس پیش رئی
ارشــد امــور مربــوط بــه بازی هــای المپیــک و آکادمی هــای 

بین المللــی ITTF، اهــدا شــد. 
ایــن نشــان افتخــار بــه  پــاس قدردانــی از ســه دهــه خدمت 
و تــالش شــاهرخ شــهنازی در عرصــه داخلــی، قــاره آســیا 
ــرای  ــه ب ــده ک ــا ش ــز اعط ــس روی می ــته تنی ــی رش و جهان
نخســتین بــار در تاریــخ ایــن ورزش بــه یــک ایرانــی تعلــق 

گرفــت. 
ــی تنیــس روی  ــام فدراســیون جهان ــن نشــان ن ــر روی ای ب
ــده  ــک ش ــهنازی ح ــاهرخ ش ــام ش ــت آن ن ــز و در پش می

ــت. تســنیم  اس

شکست لهستان در خانه 
ایران در جایگاه دهم قرار گرفت

 اهدای نشان لیاقت فدراسیون جهانی تنیس روی میز
به شاهرخ شهنازی

ورزش

ــه  ــی ک ــاد دارد مطلب ــتقالل اعتق ــین اس ــن پیش بازیک
ســایت باشــگاه اســتقالل بــه دنبــال جدایــی کاوه رضایی 

منتشــر کــرد، در شــأن ایــن باشــگاه نبــوده اســت. 
پیــروز قربانــی  دربــاره وضعیــت نقــل  و انتقــاالت 
اســتقالل اظهــار داشــت: بــه طــور حتــم مربیــان 
پیــش  آن  اســاس  بــر  دارنــد کــه  خواســته هایی 
بدهیــم کــه  نظــر  دور  از  نمی توانیــم  مــا  می رونــد. 
ــرا  ــت؛ چ ــوده اس ــورت ب ــه ص ــه چ ــاالت ب ــل  و انتق نق
ــود  ــای خ ــاس نیازه ــر اس ــتقالل ب ــی اس ــه کادر فن ک
بازیکــن می گیــرد. تــا اینجــای کار می دانــم کــه ســجاد 
ــد کــه  شــهباززاده و حســن بیت ســعید را جــذب کرده ان

خریدهــای خوبــی هســتند. 
 وی دربــاره حــرف و حدیث هــای بــه وجــود آمــده 

ــه ای  ــال حرف ــت: فوتب ــی گف ــی کاوه رضای ــاره جدای درب
شــده و بازیکنــان از طریــق مدیــر برنامه های شــان 

می گیرنــد.  تصمیــم 
ــن  ــن بازیک ــی ای ــه جدای ــتقالل ب ــگاه اس ــش باش واکن
ــدم. خوشــم نیامــد کــه اســتقالل چنیــن  ــب ندی را جال
مطالبــی را بــه کار بــرد. رضایــی یــک ســال بــرای تیــم 
اســتقالل زحمــت کشــید. از طرفــی، باشــگاه اســتقالل 
بزرگ تــر از ایــن حرف هاســت کــه بــا جــدا شــدن یــک 
بازیکــن، بــارش روی زمیــن بمانــد. ایــن حرفــی اســت 
کــه علیرضــا منصوریــان در دوران بازیگــری اش بــه 
ــت  ــود و می گف ــتقالل ب ــان اس ــت. او کاپیت ــا می گف م
باشــگاه اســتقالل بزرگ تــر از ایــن اســت کــه بــا رفتــن 

ــد.  ــن بمان ــارش روی زمی ــن ب ــی دو بازیک یک

ــواداران  ــتقبال ه ــا اس ــان ب ــال آلم ــی فوتب ــم مل تی
ــود را  ــن خ ــن تمری ــوچی، اولی ــهر س ــی در ش روس
جهــت شــرکت در جــام کنفدراســیون های 2017 

ــرد. ــزار ک برگ
ژرمن هــا کــه بــا اســتقبال ویــژه  روس هــا وارد 
فــرودگاه ســوچی شــده بودند، دیــروز اولیــن تمرین 
ــو  ــم  ل ــد. یوآخی ــزار کردن ــن شــهر برگ ــود را در ای  خ
ــا اســتقبال  و شــاگردانش پیــش از آغــاز تمریــن ب
ــان  ــژه نوجوان ــی، به وی ــتان روس ــور فوتبال دوس پرش
ــادگاری و دادن امضــا  ــای ی ــن عکس ه ــرای گرفت ب

مواجــه شــدند.
جــام   B گــروه  در  آلمــان  فوتبــال  ملــی  تیــم 
ــی  ــای مل ــا تیم ه ــیه ب ــیون های 2017 روس کنفدراس

اســترالیا، شــیلی و کامــرون قــرار دارد. آلمــان 
دوشــنبه آینــده در اولیــن بــازی ایــن رقابت هــا بــه 
ــز  ــرون نی ــی رود. شــیلی و کام مصــاف اســترالیا م

دیگــر حریفــان ژرمن هــا خواهنــد بــود.
ــای  ــیاری از تیم ه ــالف بس ــا برخ ــرمربی ژرمن ه س
ــیه  ــیون های 2017 روس ــام  کنفدراس ــرکت کننده ج ش
روســیه  و  شــیلی  مکزیــک،  پرتغــال،  هماننــد 
میزبــان، بازیکنــان اصلــی را بــا خــود روانــه ســوچی 
ــان جــوان را  ــو اســتفاده از بازیکن ــم ل ــرد. یوآخی نک
ــا را آینده ســاز  ــرار دارد و آن ه ــود ق در دســتورکار خ
تیــم تحــت  هدایــت خــود دانســت کــه ســال آینــده 
بــه میــدان                       بایــد در جام جهانــی 2018 روســیه 

ورزش  3 رود. 

 واکنش باشگاه استقالل به جدایی رضایی 
زشت بود

جام کنفدراسیون های ۲۰۱۷ روسیه

اولین تمرین آلمان در سوچی با استقبال روس ها 

کی روش: 
 باید جاه طلب باشیم 

و بزرگ فکر کنیم
ســرمربی تیــم ملــی کشــورمان می گویــد 
 2018 جهانــی  جــام  در  بایــد  ملــی  تیــم 
باشــد.  جاه طلــب  و  بلند پــرواز  روســیه، 
ــی  ــم مل ــن )22 خــرداد( تی ــخ 12 ژوئ در تاری
فوتبــال ایــران بــرای اولیــن بــار در تاریــخ خود 
بــرای دو دوره متوالــی جــواز حضــور در مرحله 
پایانــی مســابقات جــام جهانــی را کســب کــرد 
ــان  ــن حضورش ــه اولی ــا ب ــگاه آن ه ــاال ن  و ح
و راهیابــی در مرحلــه حذفــی مســابقات جــام 

جهانــی اســت. 
اظهــار  مادریــد  رئــال  پیشــین  ســرمربی 
صادقانــه  می کنــم  فکــر  »مــن  داشــت: 
ــم.  ــت در آســیا داری ــه دو رقاب ــم ک ــد بگوی بای
ــا  ــه داده ه ــی. از جنب ــت واقع ســتاره ها و رقاب

اول  تیــم  مــا  نشــان می دهــد کــه  آمــار 
ــت  ــن باب ــم از ای ــکی ه ــتیم و ش ــیا هس  آس

نیست. 
مــا در مرحلــه پایانــی انتخابــی جــام جهانــی 
ــل  ــتی متحم ــم، شکس ــم نخوردی ــک گل ه ی
ــر در  ــازی دیگ ــه دو ب ــی ک ــدیم و در حال نش
پیــش داریــم، صعودمــان را بــه جــام جهانــی 

ــم.«  قطعــی کردی
 وی افــزود: »روی هــم رفتــه امــا نســبت بــه 
ســطح اول فوتبــال بین المللــی هنــوز فاصلــه 

داریــم. 
مــن بــر ایــن بــاورم کــه کــره جنوبــی و ژاپــن 
ــر هســتند. آن هــا  ــوز یــک گام از مــا جلوت هن
تجربــه بیشــتری نســبت بــه مــا دارنــد و 
اروپــا  فوتبــال  اســتاندارد  بــه  فوتبالشــان 
ــه  ــه ای اســت ک ــن فاصل ــر اســت. ای نزدیک ت
ــد آماده ســازی خــود، آن را  مــا بایــد در فرآین

ک ــم.« تابنــا ــر کنی کمت

#خبر_داغ

روزنامــه آبــوال در صفحــه اول دیــروز خــود 
مدعــی شــد کــه کریســتیانو رونالــدو قصــد 

دارد اســپانیا را تــرک کنــد.
دادســتان  دفتــر  اتهامــات  از  رونالــدو 
ــورو  ــون ی ــه 14.7 میلی ــه او را ب ــد ک مادری
ــدت  ــه ش ــرده، ب ــم ک ــی مته ــرار مالیات ف

عصبانــی اســت. 
طبــق ادعــای آبــوال، تصمیم او بــرای جدایی 
ــو  ــه فلورنتین ــام ب ــن پی ــده و ای ــه ش گرفت
ــده  ــالغ ش ــز اب ــگاه، نی ــت باش ــرز، ریاس  پ

است.
ســتاره پرتغالــی ســال 2009 بــه رئــال 
ادعــای  طبــق  و  پیوســته  مادریــد 

ــه در 4 فصــل  ــم اســت ک دادســتانی، مته
ــرده  ــاع ک ــل امتن ــات کام ــت مالی از پرداخ

اســت. 
ــا تاســیس شــرکتی  طبــق ایــن ادعــا، او ب
ســعی  آیلنــد  ویرجینیــا  بریتیــش  در 
ــی  ــی انجــام دهــد؛ ول ــرار مالیات داشــته ف
ــه  ــات را بی پای ــن اتهام ــی ای ــدو تمام رونال

اســاس می دانــد. و 
 در صــورت اثبــات ایــن موضــوع در دادگاه 
زنــدان  راهــی  رونالــدو  اســت   ممکــن 

شود. 
ــی  ــرار مالیات ــه اینکــه مقــدار ف ــا توجــه ب ب
ــل مســی اســت  ــش از لیون اعالم شــده بی

ــه  ــدان ک ــاه زن ــم 21 م ــا حک ــاس ب در قی
ــم  ــا حک ــد، قطع ــده ش ــی بری ــرای مس ب
 رونالــدو بیــش از 2 ســال خواهــد بــود 
ــاه  ــی کــه حکــم بیــش از 24 م و در صورت
باشــد، او بایــد آن را اجــرا کنــد کــه همیــن 
ــان  ــه پای ــال او را ب ــد فوتب  موضــوع می توان

برساند.
رئــال مادریــد حمایــت تمام قــد خــود 
رونالــدو  از  بیانیــه ای  انتشــار  بــا  را 
پــس از اتهامــات اخیــر مطــرح کــرده 
و بــه بیگناهــی او ابــراز اطمینــان کــرده                                                         

اســت. 
در متــن بیانیــه آمــده اســت: از وقتــی 
رئــال  بــه   2009 ســال  از  رونالــدو  کــه 
آمــده تمــام مالیات هایــی را کــه بایــد      

3 ورزش  اســت.  پرداخــت کــرده 

رونالدو به پرز: 

می خواهم از رئال بروم

،،
تیــم ایــران کــه بــرای پیــروزی در ایــن 
دیــدار نقشــه  و تاکتیــک مشــخصی 
نداشت، اولین شکست هفته سوم 
را مقابــل تیــم جوان شــده آمریــکای 
باطراوت، پرشور و پرانگیزه ای متحمل 
شــد کــه کامــا مشــخص بــود در نظــر 
دارد تیمــی آمــاده المپیــک 2020 کند. 

همراه با سروقامتان تیم ملی در لیگ جهانی والیبال

بی انگیزگی، علت باخت تیم ملی ایران  
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»پرسه در حوالی من« 
کارگردان  غزاله سلطانی

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

سینما  سوره اصفهان

»بیوگرافی«
کارگردان فاطمه ثقفی

بازیگران بهار کاتوزی،میثاق 
زارع،روح هللا مهرابی، اشکان 

مهری،میثم غنی زاده
سینما سوره اصفهان

»هفت معکوس«
کارگردان مهدی خسروی

بازیگران جواد عزتی،نیوشا 
ضیغمی،حسام نواب صفوی،کامران 

تفتی، مهران رجبی
سینما سوره اصفهان

پیشهناد فیلم

خیلی دور، خیلی نزدیک

کارگردان: رضا میرکریمی
نویسندگان: رضا میرکریمی و محمدرضا گوهری

الهــام  افشین  هاشــمی،  رایــگان،  مســعود  بازیگــران: 
ــدا  ــاهمرادی زاده، یل ــاءاله ش ــی، ماش ــا توکل ــدی، رض حمی

قشــقایی
 خالصه داستان

ــر  ــم از نظ ــه ه ــاب ک ــز و اعص ــص مغ ــر متخص ــک دکت ی
شــهرت و اعتبــار علمــی و هــم از نظــر جــاه و ثــروت، 
ســرآمد دوران اســت، متوجــه می شــود کــه فرزنــدش 
ســامان، دچــار بیمــاری مهلکــی شــده اســت. او کــه پیش از 
ایــن توجــه چندانــی بــه پســرش نداشــته، ناگهــان تصمیــم 
می گیــرد فرزنــدش را بیابــد و بــه مناســبت تولــدش بــه او 
تلســکوپی کــه قولــش را داده بــود، هدیــه بدهــد. بنابرایــن 
بــه ســوی پســرش مــی رود. در راه بــه کاروانســرایی در 
دل کویــر می رســد؛ امــا ســامان کــه بــه ستاره شناســی 
ــی  ــه معدن ــه ب ــروه رصدخان ــا گ ــراه ب ــد اســت، هم عالقه من
در چنــد فرســنگی آنجــا رفته انــد. دکتــر از اســد کــه ســاکن 
کاروانســرا و بلــد راه اســت می خواهــد کــه او را همیــن حــاال 
بــه معــدن ببــرد؛ امــا اســد نمی پذیــرد و قــول فــردا صبــح را 
بــه او می دهــد. الجــرم دکتــر شــب را در کاروانســرا می مانــد. 
ــت  ــه ویزی ــوان ب ــر ج ــم دکت ــراه خان ــه هم ــه ب ــن اینک ضم
بیمــاری در روســتای همســایه مــی رود. در ضمــن مراجعــت 
 از آنجــا مکالماتــی بــه وســیله گوشــی همــراه با ســامان دارد 

و سامان از رازآمیزی کیهان با او صحبت می کند. 
در نهایــت پــس از تــرک کاروانســرا در راه دچــار طوفــان شــن 
می شــود و گوشــی همراهــش نیــز کمکــی بــه او نمی کنــد. 
اتومبیــل گران قیمتــش  در  حالــی کــه  در  او  بنابرایــن 
ــود  ــون می ش ــن مدف ــا ش ــر خرواره ــت، در زی ــته اس نشس
ــامان  ــی س ــته اش را از کودک ــرات گذش ــم، خاط و هندی ک
ــه  ــی ک ــد. ســپس در حال ــا لحظــه حاضــر نشــان می ده ت
آخریــن نــور امیــد نیــز قطــع می شــود، ســقف اتومبیــل بــاز 
شــده و دســت فرزنــدش از نــور بــه داخــل اتومبیــل آمــده و 

ــد. ــات می ده او را نج
اســت  یکدســتی  فیلــم  نزدیــک،  خیلــی  دور،  خیلــی 
 بــا طــرح قصــه ای کــه در آن همــه چیــز، از لوکیشــن 
و وســایل صحنــه گرفتــه تــا آرایــش رویدادهــا، در خدمــت 
ــا  ــد مطــرح )ی ــه فیلمســاز می خواه اندیشــه ای هســتند ک

حتــی اثبــات( کنــد.

حرف و نقل

  فیلم هــای »دربــاره الــی…« و »جدایــی نــادر 
از ســیمین« در فضــای بــاز قدیمی تریــن محلــه رم 
بــه نــام تراســتوره بــا حضــور تماشــاگران ایتالیایــی 
اکــران شــد. برنامــه اکــران فیلم هــای فرهــادی در 
طــول تابســتان در شــهر رم ایتالیــا برگــزار می شــود. 
ــی  ــاری از آنتونیون ــادی، آث ــای فره ــار فیلم ه در کن
ــس  ــد. پ ــش درمی آین ــه نمای ــز ب ــی نی و برتولوچ
از اکــران »دربــاره الــی…« و »جدایــی نــادر از 
ســیمین« روز جمعــه ۹ تیرمــاه مصــادف بــا ۳۰ 
ــن  ــب همی ــز در قال ــنده« نی ــم »فروش ــن، فیل ژوئ

ــران خواهــد شــد. ــه اک برنام
  مراســم افتتاحیــه ششــمین جشــنواره بین المللــی 
ــش  ــود و نمای ــزار می ش ــاه برگ ــهر 8 مردادم ــم ش فیل
فیلم هــا از ۹ تــا ۱۳ مردادمــاه برنامه ریــزی شــده اســت. 
مردادمــاه   ۱۴ اختتامیــه  مراســم  همچنیــن 
رویــداد  ایــن  فراخــوان  می شــود.  برگــزار 
 ســینمایی اوایــل خردادمــاه اعــالم شــده بــود 
ــه  ــاه ادام ــا ۳۱ خردادم ــار ت ــی آث ــام اینترنت و ثبت ن
ــه  ــار رســیده ب ــداد آث ــی می شــود تع دارد. پیش بین
ــر  ــنواره از ۲۰۰۰ اث ــل جش ــی و بین المل ــش مل بخ

بیشــتر شــود. 
ــی  ــه تهیه کنندگ ــه »ســر ســفره خــدا« ب   برنام
ــی حمیدرضــا عطــارد امســال ســال دوم  و کارگردان
ــارد  ــز عط ــته نی ــال گذش ــد و س ــود را می گذارن خ
ــته  ــده داش ــه عه ــی آن را ب ــی و کارگردان تهیه کنندگ
ویژه برنامــه ای  خــدا«،  ســفره  »ســر  اســت. 
ــر تشــویق  ــی اســت کــه ســعی ب مختــص روزه اول
ــا  ــی را ب ــکات اخالق ــرای روزه داری دارد و ن ــا ب آن ه
ــا  ــط ب ــه بی رب ــرادی ک ــط اف ــاط آور توس ــی نش بیان
حــوزه کــودک نیســتند، ولــی در مســیر زندگــی خــود 

بســیار موفــق بوده انــد، ارائــه می کنــد. 
غفوریــان  ترخیــص  دربــاره  مهــام  مهــران   
ــح  ــری« توضی ــریال »پنچ ــه س ــت وی ب و بازگش
داد: احتمــاال مهــران غفوریــان ظــرف چنــد روز 
آینــده از بیمارســتان مرخــص می شــود و پــس 
از اســتراحت و بهبــود حالــش می توانــد دوبــاره 
ــه ســریال »پنچــری«  ــرای ایفــای نقــش خــود ب  ب

بازگردد.
ــه  ــران ۲۱۰۷« ب ــت ته ــش »همل ــتر نمای  پوس
نویســندگی و کارگردانــی کیومــرث مرادی در آســتانه 
شــروع اجراهــا در پردیــس شــهرزاد رونمایــی شــد.

 نیلوفــر مالــک، از نویســندگان کشــورمان، اظهــار 
داشــت: اثــری کــه در هشــتمین جشــنواره داســتان 
انقــالب حائــز رتبــه ســوم شــد، بــا عنــوان »رویــای 
ــه زودی منتشــر  بعدازظهــر« از ســوی ســوره مهــر ب

خواهــد شــد.
ــی  ــش و بازاریاب ــر پخ ــی، مدی ــا فرج  غالمرض
حــوزه هنــری دربــاره آتش ســوزی ســینما فردوســی 
ــب  ــی را تکذی ــینما فردوس ــوزی س ــت: آتش س گف
می کنــم. ایــن آتش ســوزی هیــچ ارتباطــی بــه 
خســارتی  هیــچ  و  نداشــته  فردوســی  ســینما 
 بــه ســالن ســینما و تجهیــزات آن وارد نشــده                 

است.

گران سینما
خانه ای که برای »چارلی چاپلین« 

کاخ بود
از خانــه ای در انگلیــس کــه »چارلــی چاپلیــن« 
چنــد ســال از دوران نوجوانــی خــود را در آن گذرانــد 

ــی شــد. رونمای

ــن،  ــل از گاردی ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ســاختمانی در خیابــان اصلــی و شــلوغ بریکســتون 
ــه ای  ــا خان ــرای خیلی ه ــاید ب ــدن ش ــوب لن در جن
رؤیایــی نباشــد؛ امــا جایــی اســت کــه بــرای 
»چارلــی چاپلیــن« نوجــوان کــه دوران کودکــی 
»چارلــز  رمان هــای  همچــون  دشــواری  بســیار 
دیکنــز« را پشــت ســر گذاشــته بــود، یــک کاخ 

می شــد. محســوب 
ــن انگلیســی، از نصــب یــک  ــون«، کمدی ــل مارت »پ
تابلــو بــرای معرفــی خانــه دوران نوجوانــی »چارلــی 
چاپلیــن« خبــر داد؛ جایــی کــه »چاپلیــن« بــا بــرادر 
ــوان  ــا عن ــرش »ســیدنی« در آن زندگــی و ب بزرگ ت

ــرد. ــاد می ک ــز« از آن ی ــگاه عزی ــک پناه »ی
ــت  ــه و اصال ــانی از ریش ــع نش ــه در واق ــن خان ای
فروتنانــه یکــی از بزرگ تریــن نبــوغ کمــدی در 
ــکونتگاه  ــن س ــه اولی ــه ای ک ــت؛ خان ــرن ۲۰ اس ق
راحــت و دائمــی بــرای »چاپلیــن« و بــرادرش بــود 
ــرده  ــه ک ــد مبل ــه ۴۰ پون ــرف هزین ــا ص ــه آن را ب ک
ــود. ــا ب ــه آن ه ــش از بودج ــد بی ــه ۱5 پون ــد ک بودن
ــودش  ــا خ ــت؛ ام ــد نداش ــی تول ــن« گواه »چاپلی
معتقــد بــود در ســال ۱88۹ میــالدی در منطقــه 
ــت. او  ــده اس ــد ش ــدن متول ــوب لن ــورث در جن وال
ــال  ــی دوس ــدر او وقت ــد و پ ــم بودن ــرادرش یتی و ب
ــر  ــس از آن در اث ــود و پ ــده ب ــواری ش ــت، مت داش
مصــرف الــکل درگذشــت؛ بنابرایــن مــادر فقیرشــان 
ــری  ــه کارگ ــک خان ــه ی ــرادر را ب ــد دو ب ــور ش مجب
ــرای  ــز ب ــان نی ــد مادرش ــال بع ــد س ــتد و چن بفرس

ــد. ــل ش ــی منتق ــتان روان ــه بیمارس ــه ب همیش
امــا در ســال ۱۹۰8 اوضــاع بهتــر شــد و »چاپلیــن« 
کــه اولیــن همــکاری اش بــا کمپانــی »فــرد کارنــو« 
ــاال  ــود، ح ــده ب ــه رو ش ــان روب ــتقبال مخاطب ــا اس ب
ــراه  ــردن داشــت و هم ــه ک ــرای هزین ــول ب کمــی پ
بــا بــرادرش بــه آپارتمــان شــماره ۱5 در بریکســتون 
و  نقــل مــکان کردنــد  لنــدن  واقــع در جنــوب 
تواســتند کمــی خــرج خانــه کننــد و دو ســال در آن 

ــد. ــی کردن زندگ
»چاپلیــن« در ســال ۱۹۱۰ بــه آمریــکا رفت و ســپس 
ــرن  ــتاره های ق ــن س ــی از بزرگ تری ــه یک ــل ب تبدی
شــد. او ۶5 ســال از عمــرش را وقــف ســینما و 

دنیــای ســرگرمی کــرد.

تئاتر

لیست بازیگران نمایش حمیدرضا نعیمی 
کامل شد

کتانــه افشــاری نژاد در نمایــش »شــرق دور، شــرق نزدیــک« بــه 
کارگردانــی حمیدرضــا نعیمــی بــه ایفــای نقــش می پــردازد.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، پیــش از ایــن حضــور حامــد بهــداد بهنــاز 
نــازی، کامبیــز امینــی، محســن گــودرزی، مرجــان فریقــی و بهــار نوحیان 
بــه عنــوان بازیگــر در ایــن نمایــش قطعــی شــده بــود و بــا اضافــه شــدن 

کتانــه افشــاری نژاد، لیســت بازیگــران ایــن نمایــش تکمیــل شــد. 
ــگارش درآورده اســت.  ــه ن ــی ب ــش را حمیدرضــا نعیم ــن نمای ــن ای مت
»شــرق دور ، شــرق نزدیک«، تابســتان امســال در تماشــاخانه ایرانشــهر 

ســالن اســتاد ســمندریان بــه روی صحنــه خواهــد رفــت. 
 دیگــر عوامــل ایــن نمایــش عبارتنــد از: طــراح صحنــه: رضــا مهــدی زاده

ــور: رضــا حیــدری، طــراح صــدا:  ــا زینلیــان، طــراح ن طــراح لبــاس: ادن
فرشــاد جــوان، طــراح گریــم: ماریــا حاجی هــا، طــراح حرکــت: محســن 
گــودرزی، طــراح پوســتر و بروشــور: کامیــار لبافــان، موســیقی: علیرضــا 
عبدالکریمــی، عــکاس: امیــر خدامی، مشــاور کارگــردان: شــهاب مجدی، 
دســتیار کارگــردان و برنامه ریــز: عمــاد عبــودزاده، مدیــر و منشــی صحنه: 
ــد:  ــر تولی ــژاد، مدی ــی: محمــد ن ــر اجرای ــی، مدی ــری نائین شــیدا منوچه
علــی اســدی، مجــری طــرح: نشــاط پورفراهانــی، مشــاور رســانه ای: آیدا 

اورنــگ. ایســنا

موسیقی

انتشار اولین آلبوم مستقل »امید نعمتی«
خواننــده گــروه موســیقی »پالــت« از انتشــار نزدیــک اولیــن آلبــوم مســتقل خــود 
بــه نــام »هرمــان« بــا همراهــی نوازنــدگان گروه هــای مطــرح موســیقی خبــر داد.

امیــد نعمتــی، خواننــده گــروه موســیقی »پالــت« کــه قصــد دارد اولیــن آلبــوم 
ــه  ــای انجام گرفت ــق برنامه ریزی ه ــرد: طب ــان ک ــد، بی ــر کن ــتقلش را منتش مس
ــه  ــان ب ــاه رمض ــس از م ــان« پ ــام »هرم ــه ن ــن ب ــتقل م ــوم مس ــن آلب اولی
تهیه کنندگــی احســان رســول اف منتشــر می شــود؛ همچنیــن برنامه هایــی بــرای 
ــده آلبــوم در نظــر گرفتــه شــده کــه در ایــن کنســرت ها تصمیــم دارم  اجــرای زن
از نوازنــدگان همــه گروه هــای موســیقی مطــرح از جملــه »کامنــت«، »چارتــار«، 
»داماهــی« و »بمرانــی« اســتفاده کنــم کــه بــا توجــه بــه توانایــی هــر کــدام در 
ــم  ــدان رق ــرای عالقه من ــی را ب ــب توجه ــای جال ــد فض ــی می توان ــه نوازندگ عرص

بزنــد. 
ــماری  ــان لحظه ش ــان مخاطب ــوم در می ــن آلب ــار ای ــرای انتش ــرد: ب ــه ک وی اضاف
ــم؛  ــر مســتقلم ببین ــن اث ــاره اولی ــا را درب ــش آن ه ــم و دوســت دارم واکن می کن
زیــرا در ایــن آلبــوم تمــام تالشــم را انجــام دادم کــه حــس و حــال کار بــا آنچــه در 

ــد. ــی باش ــم، دارای تفاوت های ــت« می خوان ــروه »پال گ
نعمتــی کــه طــی ســال های گذشــته همــراه بــا گــروه موســیقی »پالــت« 
ــن  ــا ای ــراه ب ــته، هم ــر گذاش ــت س ــادی را پش ــده زی ــای زن ــدات و اجراه تولی
گــروه آلبوم هــای »آقــای بنفــش«، »شــهر مــن بخنــد« و »تمــام ناتمــام« را در 

دســترس عالقه منــدان موســیقی قــرار داده اســت. آخریــن خبــر

سینما

بتمن، بازیگر »مخالف«
ــکات  ــی »اس ــه کارگردان ــف« ب ــینمایی »مخال ــم س ــرداری فیل فیلمب

ــان رســید. ــه پای ــل« ب ــازی »کریســتین بی ــا ب ــر« ب کوپ
 فیلمنامــه ایــن اثــر اکشــن/ وســترن توســط دونالــد اســتورات 
ــده  ــر عه ــی اش را ب ــر کارگردان ــده و کوپ ــته ش ــر نوش ــکات کوپ و اس

ــت. ــه اس گرفت
ــتر از  ــن فاس ــز و ب ــی پلمون ــک، جس ــد پای ــل، رزمان ــتین بی  کریس
جملــه بازیگــران بزرگــی هســتند کــه در »مخالــف« بــه ایفــای نقــش 

می پردازنــد.
در ســال ۱8۹۲، یــک کاپیتــان افســانه ای ارتــش بــا اکــراه می پذیــرد 
یــک کالنتــر و خانــواده اش را از راه زمینــی و مســیری بســیار خطرناک 

عبــور دهــد.
امــروزی  وســترن  آثــار  ســاخت  بــا  بیشــتر  را  اســکات کوپــر 
ــری  ــر متفاوت ت ــاری چــون »از کــوره در رفتــن« و اث می شناســیم؛ آث
ــم  ــردن فیل ــر فراموش ک ــل ب ــار دلی ــن آث ــه«؛ ای ــب دیوان ــد »قل مانن
ــاوت  ــور متف ــیاه« و حض ــوده س ــته اش »ت ــال گذش ــتری س گانگس

ــت. ــی دپ نیس جان
 این بــار کوپــر قصــد دارد اثــری تلفیقــی از ژانرهــای گانگســتری 
و وســترن را در دوره حقیقــی خــود بــه تصویــر بکشــد و بــار دیگــر بــا 

بازیگــری چــون کریســتین بیــل همــکاری کنــد. برترین هــا

پــوران درخشــنده بــه  همــراه  کیمیای وطن
ــان فیلمســاز  ــن زن ــاد، اولی رخشــان بنی اعتم
ســینمای پــس از انقــالب لقــب گرفته انــد کــه 
و  اجتماعــی  دغدغه هــای  اتفاقــا  دو  هــر 
و  هنــری  افــکار  بــه  فرهنگی شــان 
ــازی  ــد و از مستندس ــان می چرب سینمایی ش

وارد حوزه فیلمسازی شده اند. 
 درباره فیلمساز

پــوران درخشــنده، کارگــردان، فیلمنامه نویــس 
و تهیه کننــده تلویزیــون و ســینما، ۱۳۳۰ در 

شــهر کرمانشــاه متولــد شــد. 
وی دانش آموختــه رشــته ســینما بــا گرایــش 
تلویزیــون  عالــی  مدرســه   از   کارگردانــی 
و ســینما )۱۳5۴( و دارای لــوح افتخــار درجــه 
یــک هنــری معــادل دکتــری از وزارت فرهنگ 

و ارشــاد اســالمی ایــران اســت.
داســتانی  بلنــد  فیلــم   ۱۱  درخشــنده کــه 
و چنــد فیلــم کوتــاه و مســتند در کارنامــه 

هنــری اش دارد، بیــش از هــر چیــز بــه جهــت 
ــه مســائل کــودکان  عالقــه و دغدغــه ای کــه ب
و نوجوانــان و اقشــار ناتــوان و معلــول در 
ــورد توجــه اســت و بســیاری  ــه دارد، م جامع
ــه  ــز ب ــه نی ــای مربوط ــازمان ها و ارگان ه از س
ــد. ــر کردن ــش از وی تقدی ــل فعالیت های دلی

بخــش  جوانــان،  و  خانواده هــا  معضــالت 
کــه  اســت  ناهنجاری هایــی  از  دیگــری 
اصلــی  مضمــون  عنــوان  بــه   درخشــنده 
فیلم هایــش از آن هــا بهــره بــرده اســت. 
طــالق، اعتیــاد، بیــکاری و ایــدز، بخشــی 
ــت  ــوده و هس ــران ب ــه ای ــکالت جامع از مش
ــا را  ــی آن ه ــه  خوب ــنده ب ــوران درخش ــه پ ک
شناســایی و تبدیــل بــه داســتان و فیلــم کــرده 

اســت.
 افتخارات و جوایز

پــوران درخشــنده طــی ســال های فعالیتــش 
افتخــارات زیــادی کســب کــرده اســت؛ از 

جملــه پروانــه زریــن بهتریــن کارگردانــی 
فیلــم بلنــد از بیســت ویکمین جشــنواره فیلــم 
کــودکان و نوجوانان، مشــعل طالیــی از دومین 
جشــنواره فیلــم غیرمتعهدهــا در کــره شــمالی 
ــبختی«،  ــک خوش ــده کوچ ــم »پرن ــرای فیل ب
دیپلــم افتخــار از ســومین جشــنواره فیلم زنان 
ــک  ــده کوچ ــای »پرن ــرای فیلم ه ــن ب آرژانتی
ــوح  ــت رفته«، ل ــان ازدس ــبختی« و »زم خوش
زریــن بهتریــن فیلــم و دیپلــم افتخــار بهترین 
کارگردانــی از ششــمین جشــنواره فیلــم فجــر 
ــبختی«  ــک خوش ــده کوچ ــم »پرن ــرای فیل ب
ــس  ــرش »هی ــم دیگ ــه فیل ــال ۶۶ و البت س
ــش  ــه اکران ــد!« )ک ــاد نمی زنن ــا فری دختره
ــت( در  ــراه داش ــه  هم ــادی ب ــیه های زی حاش
ــن  ــم فجــر بهتری ســی ویکمین جشــنواره فیل

ــگاه تماشــاگران شــد. ــم از ن فیل
 »زیر سقف دودی« ساخت ۱۳۹۵

ــوران  ــم پ ــن فیل ــقف دودی«، آخری ــر س »زی
درخشــنده در مقــام فیلمســاز اســت کــه 
وســیله ای  بــه  عنــوان  را  ســینما  همــواره 
ــه  ــالت جامع ــکالت و معض ــرح مش ــرای ط ب
می پنــدارد و در ایــن راه از هیــچ کوششــی 

نیــز مضایقــه نمی کنــد. 
ــینما  ــازی وارد س ــه از مستندس ــنده ک درخش
ــه  ــه چ ــد ک ــی می دان ــه  خوب ــت، ب ــده اس ش
میــزان پژوهــش و تحقیــق در ارائــه داســتان 

باورپذیــر و مهــم اســت و از ایــن رو ســاختن 
بیشــتر کارهایــش بــا چنــد ســال وقفــه اتفــاق 
 می افتــد و در ایــن بیــن ســراغ موضــوع 
ــب  ــه جوان ــی رود و هم ــر م ــتان مدنظ و داس

فرهنگــی و اجتماعــی را می ســنجد. 

تحقیــق  حاصــل  دودی«،  ســقف  »زیــر 
ــی  ــالق عاطف ــاره ط ــنده درب ــاله درخش دوس
ــفانه  ــه متاس ــت ک ــن اس ــکالت زوجی و مش
یافتــه  رواج  شــدت  بــه   مــا  جامعــه   در 

است. 
ــوز  ــادری دلس ــون م ــنده همچ ــوران درخش پ
ــردن  ــزه ک ــه کشــف و دراماتی ــه ب ــرای جامع ب
ــت  ــم دس ــک فیل ــب ی ــل در قال ــن معض ای
زده اســت. فــارغ از اینکــه فیلمــش موفقیــت 

ــری داشــته باشــد.  هن
ایــن میــزان دغدغه منــدی یــک فیلمســاز 
اجتماعــی  ناهنجاری هــای  بــا  مواجهــه  در 
ــه  خــودی خــود امــری شــایان ســتایش و  ب

ــت. ــه اس ــب توج جال
 حاشیه های فیلم

ســال  پنــج   از  پــس  درخشــنده  پــوران 
»زیــر ســقف  فیلــم  از ســینما،  دوری اش 
دودی« را ســاخته و بــرای نــگارش فیلمنامــه 
ــه دو  ــک ب ــقف دودی« نزدی ــر س ــم »زی فیل

ــت. ــرده اس ــق ک ــال تحقی س
ــه  ــود ک ــی ب ــه بازیگران ــی از جمل ــی کریم نیک
حضــورش از ابتــدا در فیلــم قطعــی بــود؛ امــا 
بــه  دلیــل تداخــل بــا فیلــم »آذر« از حضــور در 
»زیــر ســقف دودی« انصــراف داد و بهنــوش 

طباطبایــی جایگزیــن او شــد. 
بابــک حمیدیــان هــم قــرار بــود در فیلــم 
درخشــنده بــازی کنــد کــه حضــورش منتفــی 

شــد. 
پــوران درخشــنده بــرای فیلــم جدیــدش، 
ــه حــدود ســی هزار  فراخــوان بازیگــری داد ک
ــا  ــان آن ه ــد و از می ــرکت کردن ــر در آن ش نف
ــن  ــش در ای ــای نق ــرای ایف ــان ب ــه مرزب الل

ــد.  ــاب ش ــم انتخ فیل
فیلــم »زیــر ســقف دودی« ابتــدا »خانــم مال 

معرفــی کنیــد« نام داشــت.

ــاره رهنمــا در صفحــه شــخصی خــود اعــالم کــرد:  به
»ضمــن احتــرام بــه همــه زنــان ایرانــی، به ویــژه 
مــادران و خواهــران و به ویــژه خانــواده پــدری خــودم 
ــرعی  ــئونات ش ــه ش ــد ب ــه و مقی ــی محجب ــه همگ ک
ــوام نزدیــک مــن از چــادر  هســتند و سال هاســت اق
اســتفاده می کننــد، بنــده بــه شــدت مســئله توهیــن 
بــه هــر زنــی را - چــه محجبــه چــه بــا هــر پوششــی 

ــم. ــب می کن ــت - تکذی ــود اوس ــواه خ ــه دلخ ک
خانمــی در ســالن عکاســی می کردنــد کــه بــا فلــش 
و بــا صــدای مرتــب شــاتر مزاحــم دیــدن تئاتــر بــرای 
ــه  ــان شــدند و مســئوالن ســالن ســمندریان ب اطرافی
ایشــان تذکــر دادنــد و گفتنــد لطفــا عکاســی نکنیــد؛ 
چــون اجــازه عکســبرداری بــا شــاتر و بــا فلــش 

وجــود نــدارد. مــن هرگــز بــا ایشــان صحبتــی نکــردم.
ــرد  ــه ک ــش اضاف ــه صحبت های ــا در ادام ــاره رهنم  به
کــه وقتــی از ســالن بیــرون آمــدم، یــک خانــم 
ــر  ــه تئات ــت ک ــرد و گف ــی ک ــن روبوس ــا م ــه ب محجب
را بســیار دوســت داشــته و عذرخواهــی کــرد کــه 
نمی دانســته کــه نبایــد بــا فلــش عکس بــرداری 
ــه  ــی ب ــای عکاس ــرای تماس ه ــان را ب ــد و کارتش کن

ــد. ــن دادن م
 مــن هــم بــا روبوســی و تشــکر از ایشــان خداحافظی 
 کــردم و چیــزی غیــر از ایــن برخــورد، کــذب محــض 
و روایتــی اســت بــرای از بیــن بــردن مخاطبــان 
مؤمــن و دوست داشــتنی مــا کــه بــر ســر زبــان 

افتــاده اســت.« صبــا

ــان  ــودکان و نوجوان ــه ک ــوط ب ــش مرب در بخ کیمیای وطن
ــم،  ــرآن کری ــی ق ــگاه بین الملل ــن دوره نمایش ــت و پنجمی بیس
کتاب هــای ویــژه ایــن رده ســنی بــه مخاطبــان ارائــه می شــود و 
بســیاری از نویســنده های ایــن کتاب هــا نیــز بــا حضــور در 
ــو  ــه گفت وگ ــود ب ــودک خ ــان ک ــا مخاطب ــگاه ب ــل نمایش مح

می پردازند. 
مصطفــی رحماندوســت، یکــی از ایــن نویسنده هاســت کــه 
ــدی داشــته اســت. ــی کشــور بازدی ــزرگ قرآن ــداد ب ــن روی از ای
مصطفــی رحماندوســت، نویســنده کــودک و نوجــوان، بــا حضــور 
در ایــن بخــش گفــت: ظاهــرا امســال نمایشــگاه بســیار 
وســیع تر شــده و بخــش نقاشــی کــودکان بســیار نظــرم را جلــب 
ــای  ــا بازی ه ــی ب ــم قرآن ــب مفاهی ــاهد ترکی ــال ش ــرد. امس ک
ــودکان  ــد در جــذب ک ــن بســیار می توان ــه ای ــم ک ــه بودی کودکان

ــر باشــد. ــی موث ــم قرآن ــه مفاهی ــرای دســتیابی ب ب
رحماندوســت درخصــوص اپلیکیشــنی کــه در آن، داســتان های 
شــهید مطهــری بــا بازنویســی او در حــال ارائــه اســت، افــزود: 
ــو  ــه اینتراکتی ــی ک ــار ســال پیــش، پیشــنهاد کارهای حــدود چه
باشــد را بــرای کــودکان دادم و امســال دوتــن از همــکاران، 
نمونــه ای از ایــن مــدل را ســاختند و در نمایشــگاه ارائــه دادنــد 
ــت.  ــده اس ــیده ش ــت کش ــیار زحم ــن کار بس ــکیل ای و در تش
برنامه ریــزی کــه بتوانــد بازی هــای رایانــه ای را بــه همــراه خــود 
داشــته باشــد، بســیار کار ســختی اســت کــه خــدا را شــکر خوب 
از پــس آن برآمدنــد. رحماندوســت در پایــان خاطرنشــان کــرد: 
توقــع حضــور بیشــتری از کــودکان را در نمایشــگاه داشــتم؛ بــه 
طــوری کــه ایــن بخــش سرشــار از کــودکان باشــد کــه امیــدوارم 

ــن موضــوع باشــیم. ــده شــاهد ای در شــب های آین

 توهین بهاره رهنما به بانوی محجبه 
تکذیب شد

 جذب کودکان از طریق ترکیب مفاهیم قرآنی 
با بازی های کودکانه
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جشنواره
گام نخست برای انتخاب داوران 
جوان سی امین جشنواره کودک 

برداشته شد
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از ســتاد خبــری 
ــودکان  ــای ک ــی فیلم ه ــنواره بین الملل ــی امین جش  س
و نوجوانــان، داوران جــوان ایــن دوره از جشــنواره 
کــودک نیــز همچــون ســنوات گذشــته پــس از 
ثبت نــام در مرحلــه نخســت بــا دیگــر همتایــان 
خــود بــه رقابــت پرداختنــد؛ رقابتــی کــه در دو بخــش 
کــودکان و نوجوانــان و بــا حضــور ۳5۰ نفــر از کــودکان 
و نوجوانــان عالقه منــد بــه عرصــه ســینما و تلویزیــون 

ــود. ــه ب ــه خــود گرفت ــوی خاصــی را ب ــگ و ب رن
یکــی از دلهــره اش درخصــوص نــوع ســؤاالت ســخن 
ــادرش  ــای م ــری از آرزوه ــی آورد و دیگ ــان م ــه می ب
ــا در  ــت؛ ام ــون می گف ــن آزم ــت در ای ــرای موفقی ب
ــود بازگشــت  ــد ب ــه معتق ــود ک ــی ب ــان کودک ــن می ای
جشــنواره کــودک بــه اصفهــان و همیــن کــه توانســته 
ــدا  ــور پی ــز حض ــت نی ــن رقاب ــت ای ــه نخس ــا مرحل ت

ــزرگ اســت. ــی ب ــد، نعمت کن
آزمــون بــه صــورت رســمی رأس ســاعت ۱۶ بــا 

پخــش فیلمــی کوتــاه آغــاز شــد و پــس از آن داوران 
ــر اســاس  ــه ب ــد ک ــه ۴۱ ســؤال پاســخ دادن جــوان ب
مدت زمــان تعیین شــده بــه مــدت ۴۰ دقیقــه بــه 

درازا کشــید.
 60 داور برای سی امین جشنواره کودک 

برگزیده خواهند شد
و  داوران کــودک  رئیــس کمیتــه  معظــم،  فــرزان 
ــاط  نوجــوان در حاشــیه برگــزاری ایــن آزمــون در ارتب
ــی امین  ــوان س ــون داروان ج ــزاری آزم ــد برگ ــا رون ب
ــان  ــی فیلم هــای کــودکان و نوجوان جشــنواره بین المل
مصاحبــه  نهایــی  نتایــج  اعــالم  از  پــس  گفــت: 
حضــوری بــا داوران منتخــب برگــزار می شــود و پــس 
از ســنجش کــودکان و نوجوانــان، ۶۰ داور انتخــاب 
ــی  ــر اجرای ــهیدی، مدی ــینعلی ش ــد. حس ــد ش خواه
ــودک  ــای ک ــی فیلم ه ــنواره بین الملل ــی امین جش س
و نوجــوان، نیــز در حاشــیه برگــزاری ایــن آزمــون 
ــودک  ــنواره ک ــن دوره از جش ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــود،  ــزار می ش ــان برگ ــاله در اصفه ــه ای دو س ــا وقف ب
گفــت: ایــن جشــنواره از ۹ تــا ۱5 تیرمــاه بــه صــورت 

ــد. ــه کار می کن ــاز ب ــمی آغ رس
وی درخصــوص برنامه هــای جنبــی ســی امین جشــنواره 

ــا،  ــن برنامه ه ــه ای ــراز داشــت: از جمل ــز اب ــودک نی ک
اجــرای زنــده برنامــه عموپورنــگ در جمــع بچه هــای 
ــی و  ــج روز متوال ــی پن ــه ط ــت ک ــان اس ــهر اصفه ش
روزانــه یــک ســاعت برنامــه از شــبکه دو ســیما نیــز 

پخــش خواهــد شــد.
 داوران کودک و نوجوان جشنواره کودک 

سرمایه های آینده سینمای کشور هستند
بین المللــی  جشــنواره  ســی امین  اجرایــی  مدیــر 
فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان تربیــت داوران جــوان 
کــودک و نوجــوان در جشــنواره کــودک را در واقــع 
ــوان  ــده ســینمای کشــور عن ــرای آین ســرمایه گذاری ب

کــرد و افــزود: این هــا ســرمایه هایی هســتند کــه 
ــده ای  ــوند و در آین ــناخته می ش ــنواره ش ــن جش در ای

ــید. ــد درخش ــران خواهن ــینمای ای ــک در س نزدی
ــان  ــه ســینماهای اصفه ــه هم ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــای  ــی فیلم ه ــنواره بین الملل ــی امین جش ــان س میزب
کــودکان و نوجوانــان هســتند، افــزود: بــا ایــن ظرفیت 
می تــوان میزبــان خوبــی بــرای عالقه منــدان بــه 

ســینمای کــودک و نوجــوان باشــیم.
ــم  ــور ۴۰ فیل ــه حض ــاره ب ــا اش ــن ب ــهیدی همچنی ش
جشــنواره  ســی امین  در  اصفهــان  در  تولیدشــده 
ــداف  ــد، از اه ــت از تولی ــت: حمای ــراز داش ــودک اب ک
ــق  ــه امســال محق ــوده ک ــودک ب ــه جشــنواره ک دیرین

ــت. ــده اس ش
وی همچنیــن از برگــزاری افتتاحیــه ای کامــال کودکانــه 
ــری  ــت: مج ــر داد و گف ــودکان خب ــال ک ــور فع و حض
افتتاحیــه جشــنواره امســال عموپورنــگ اســت و 
عــالوه بــر جنبــه افتتاحیــه جشــنواره، جنبــه اســتقبال 
از جشــنواره و جشــن جشــنواره را نیــز خواهــد داشــت.

بین المللــی  جشــنواره  ســی امین  اســت  گفتنــی 
فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان از ۹ تــا ۱5 تیرمــاه در 

ــد شــد. ــزار خواه ــان برگ اصفه

»زیر سقف دودی«

 پس از پنج سال دوری 
پوران درخشنده از سینما

،،
جوانــان  و  خانواده هــا  معضــات 
ناهنجاری هایــی  از  دیگــری  بخــش 
عنــوان  بــه   درخشــنده  کــه  اســت 
مضمــون اصلــی فیلم هایــش از آن ها 

بهــره بــرده اســت
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بانــوان بــاغ طلــوع این بــار به »ســرای ســالمندان 
ــروز  ــای دی ــی جوان ه ــکان زندگ ــه«، م صادقی
آمده انــد تــا در کنــار شــهروندان ارشــد در مــاه 
مبــارک رمضــان بــا شــاد کــردن دل آن هــا در 

اجــر معنــوی ایــن مــاه ســهیم باشــند.
ــزی  ــا چی ــاط، تنه ــه حی ــه محوط ــا ورود ب ب
و  زنــان  می کنــد،  جلــب  را  توجهــم  کــه 
ــه  ــب ب ــا تعج ــه ب ــتند ک ــری هس ــردان پی م
ــد:  ــاد می زن ــی از دور فری ــد. یک ــن می نگرن م
»دختــرم ســام!« خجالــت می کشــم؛ نــزدش 

مــی روم و ســام می کنــم.
ــی  ــد و وقت ــرون را می پرس ــار بی ــن اخب از م
اســت  روال  طبــق  چیــز  همــه  می فهمــد 
را  ســیگارش  می شــود،  راحــت  خیالــش 
روشــن می کنــد و غــرق در گذشــته می شــود. 
وارد ســالن می شــوم؛ گل هــای ســرخ را در 
دســت بانــوان می بینــم کــه بــرای هدیــه 
ــا  ــت. ب ــده اس ــه ش ــالمندان تهی ــه س دادن ب
آن هــا همــراه می شــوم. در طبقــه نخســت در 
ــا  ــی از خانم ه ــه یک ــا، گل را ب ــی از اتاق ه یک
ــد  ــم را می بوس ــود، روی ــم می ش ــم؛ خ می ده
و می گویــد: خیلــی وقــت اســت از کســی 

ــم. ــه نگرفت ــی هدی گل
چشــمانش پــر از اشــک اســت. راهنمایــم 
ــه  ــی روم ک ــر م ــی دیگ ــزد خانم ــود؛ ن می ش
ــس از ســام  ــرش شــده اســت. پ اتاقــش ف
و احوالپرســی اجــازه ورود می گیــرم و وارد 
می دهــم. او  بــه  را  ســرخ  می شــوم. گل 

می زنــد  پــس  را  روســری اش   می خنــدد، 
و  فرومی کنــد  موهایــش  میــان  را  گل  و 
بعــد از مــن می خواهــد کنــارش بنشــینم 
ــام  ــم تم ــد. اس ــم بگوی ــش برای ــا از خاطرات ت
فرزندانــش را از بــر اســت؛ امــا می گوینــد 
آلزایمــر دارد؛ می گویــد: »مــادر بــه خاطــر 
فرزندانــم آلزایمــر گرفتــم تــا آنــان را فرامــوش 

ــم.« کن
بــرای برگــزاری  بلندگــوی ســالن همــه را 
دعــوت  اجتماعــات  ســالن  بــه  جشــن 
ــس از خداحافظــی وارد آسانســور  ــد. پ می کن
از ســالمندان همراهــی ام  می شــوم. یکــی 
می کنــد. وارد زیرزمیــن ســاختمان می شــویم. 
ــور و صدایــی نیســت. تصــور می کنــم  هیــچ ن
ــدای  ــا ص ــرد ب ــا م ــم؛ ام ــتباه آمده ای ــه اش ک
ــرف  ــن ط ــرم از ای ــد: »دخت ــایش می گوی رس

ــرس.« ــتم، نت ــت هس ــن همراه ــا، م بی
 جشن کرامت و توجه بیشتر به 

سالمندان
ســالن همایــش دور از دســترس نیســت. 
صندلی هــای زیــادی در کنــار هــم چیــده 
ــده  ــالن نش ــی وارد س ــوز کس ــا هن ــده، ام ش

ــت.  اس
ــوع  ــوان طل ــاغ بان هاجــر ابراهیمــی، رئیــس ب
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
ــت:  ــزاری »جشــن کرامــت« گف ــه برگ در زمین
ــا محوریــت حفــظ کرامــت  ایــن ویژه برنامــه ب
مبــارک  مــاه  در  نیکــوکاری  و  احســان  و 
رمضــان و توجــه بیشــتر بــه ســالمندان برگــزار 
ــوان  ــا هماهنگــی انجام گرفتــه، بان شــده کــه ب
ــن  ــوع در ای ــوان طل ــاغ بان ــو ب ــال عض میانس

ــه حضــور داشــتند. برنام
ــود.  ــت می ش ــو از جمعی ــالن ممل آرام آرام س
وارد  یکی یکــی  کهنســال  مــردان  و  زنــان 
می شــوند. گــروه موســیقی ماهــور نیــز در 
ــاده  شــدن اســت. تمــام ســالمندان  حــال آم

بــه وجــد می آینــد. 
خــود  واکــر  روی  ســالن  گوشــه  مــردی 
ــری  ــت. دیگ ــادی اس ــال ش ــتاده و در ح ایس
ــن  ــه م ــد و رو ب ــه هــم می مال دســتانش را ب
ــم  ــدارد. نمی توان ــس ن ــتم ح ــد: »دس می گوی
ــدد و شــعر  ــم و بعــد می خن ــاد دســت بزن زی
ســپید  مــوی  می خوانــد.  برایــم  قشــنگی 
را فلکــم رایــگان نــداد / ایــن رشــته را بــه 
ــت  ــد آرام دس ــده ام« و بع ــی خری ــد جوان نق

می زنــد.

ــه داخــل  ــی چــادری ب ــدن پیرزن ــا آم ــر ب تئات
بغل دســتی  زن  می شــود.  آغــاز  جمعیــت 
ــاره  ــه او اش ــای لنگه به لنگ ــه دمپایی ه ــن ب م
ــش  ــم نمای ــاج خان ــدد. ح ــد و می خن می کن

دنبــال کوکــب می گــردد و او را بــا صــدای 
هــم  مــردی  می کنــد.  جســت وجو  بلنــد 
ــه او تذکــر می دهــد  همــراه اوســت و مــدام ب

ــده اســت.  ــه اشــتباه آم ک
صــدای تشــویق حاضــران، بازیگــران را بــه 
ــعر  ــش ش ــم نمای ــاج خان ــی آورد. ح ــد م وج
ــوهرداری  ــکات ش ــاره ن ــد درب ــد و بع می خوان
مطالبــی را ارائــه می دهــد کــه موجــب شــادی 

ــود. ــالن می ش ــر در س ــراد حاض اف
ــار نوبــت مجــری برنامــه اســت کــه از  ایــن ب
ــر آسایشــگاه ســالمندان  ــم پوســتی، مدی کری
ــا  ــا چنــد دقیقــه ای ب صادقیــه، دعــوت کنــد ت

ــد. ــو کن ــه گفت وگ ــران در برنام حاض
 مرکز سالمندان صادقیه 

و حضور خیران
در  را  بــاغ طلــوع  بانــوان  پوســتی حضــور 
ــه فــال نیــک گرفــت و افــزود:  ایــن برنامــه ب
در اصفهــان ۳۷ مؤسســه بــرای نگهــداری 
ــه  ــا مؤسس ــا تنه ــت؛ ام ــر اس ــالمندان دای س
ــه  ــه ب ــت ک ــه اس ــالمندان صادقی ــه س خیری
ــی  ــد. بخش ــت می کن ــه فعالی ــورت خیری ص
بهزیســتی  ســازمان  همــکاری  بــا  آن   از 
ــه  ــده و بقی ــداد اداره ش ــه ام ــازمان کمیت و س
ــردم  ــذورات م ــاعدت ها و ن ــا مس ــا ب هزینه ه
تامیــن  شــهروندان  مذهبــی  اعتقــادات  و 

می شــود.
ــه  ــا ب ــز صرف ــن مرک ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
نگهــداری ســالمندان نیازمنــد اختصــاص دارد، 
تصریــح کــرد: ایــن مرکــز پــس از ســرای 
ــن  ــران، دومی ــزک ته ــه ســالمندان کهری خیری
ــمار  ــه ش ــور ب ــزرگ کش ــه ب ــگاه خیری آسایش
ــی  ــف درمان ــای مختل ــه از بخش ه ــی رود ک م

ــت. ــده اس ــکیل ش تش
 جمعیت 400 نفری سالمندان 

صادقیه
پوســتی بــا بیــان اینکــه جمعیــت فعلــی 
ســرای ســالمندان صادقیــه بالــغ بــر ۴۰۰ 
نفــر اســت کــه یک ســوم مــرد و دوســوم زن 
هســتند، خاطرنشــان کــرد: ســرای ســالمندان 
صادقیــه اصفهــان در ســال ۱۳۵۴ بــا زیربنــای 
بالــغ بــر ۱۴ هــزار متــر مربــع در چهــار طبقــه 
شــامل یــک بخــش مــردان، دو بخــش زنــان 
ــای  ــر فض ــزار مت ــات، ۲۰ ه ــش تأسیس و بخ
و  توانبخشــی  بازتوانــی،  هــدف  بــا  ســبز، 
نگهــداری از ســالمندان تأســیس و راه انــدازی 

شــده اســت.

مدیــر آسایشــگاه صادقیــه گفــت: در ایــن 
پذیــرش  بــرای  میــزان  و  مــاک  مــکان 
ــده ای  ــت. ع ــی اس ــاک عاطف ــالمندان، م س
افــراد تنهــا و بــدون پناهــگاه هســتند کــه بــه 
ــروه دوم  ــوند، گ ــرش می ش ــگان پذی ــور رای ط
اشــخاص متوســط و کســبه هســتند و دســته 
ســوم افــرادی هســتند کــه تمکــن مالــی 

ــد. دارن
 شاد کردن دل سالمندان و اجر 

معنوی فراوان آن
ســالمندان  ســرگرمی  بــرای  گفــت:  وی 
 فضــای ســبز نســبتا بزرگــی مهیــا شــده 
و تمــام بخش هــا دارای اتــاق و آسانســور 
بــرای رفت وآمــد اســت. فــرد ســالمند در 
اتــاق زندانــی نیســت و همراهــان آن هــا را 
ــمی  ــم مراس ــی ه ــد و گاه ــی می کنن راهنمای
ــرای آن هــا گذاشــته ایم  ــاد ب ــه مناســبت اعی ب
ناراحتی شــان  و  بخورنــد  غصــه  تــا کمتــر 

ــد. ــش یاب کاه
 ازدواج در سالمندی و جلوگیری از 

افسردگی
وقتــی صحبــت از ازدواج ســالمندان می شــود، 
همــه ســر شــوق می آینــد؛ یکــی دســت 
صــورت  و  می خنــدد  دیگــری  می زنــد، 
ــد.  ــی می کن ــری اش مخف ــن روس ــود را بی خ
پوســتی ازدواج ســالمندان را در ایــن ســن 
عامــل مهمــی در ایجــاد نشــاط و جلوگیــری از 

می دانــد. افســردگی 
 سبقت گرفتن تعداد زنان سالمند 

از مردان
ــب  ــص ط ــحاقی، متخص ــیدرضا اس ــر س دکت

ــاغ  ــه از ب ــی ک ــه بانوان ــاب ب ــالمندی، خط س
ــد  ــر بودن ــه حاض ــن برنام ــوع در ای ــوان طل بان
گفــت: اگــر دقــت کنیــد تعــداد زنــان ســالمند 
بیــش از مــردان اســت؛ در حالــی کــه در 
زمــان تولــد بــه ازای هــر ۱۰۰ دختــر، ۱۰۴ 
ــی  ــا در طــول زندگ ــد می شــود؛ ام پســر متول
جنــس مذکــر بیشــتر دچــار ســوانح و حــوادث 
شــده و تعــداد کمــی بــه ســن کهنســالی                         

می رســند.
ــنین  ــت ازدواج در س ــر اهمی ــد ب ــا تأکی وی ب
ــان  ــی نش ــات علم ــرد: تحقیق ــان ک ــری بی پی
داده افــرادی کــه بــه صــورت شــریکی زندگــی 
ــا  ــه تنه ــرادی ک ــا اف ــه ب ــد، در مقایس می کنن
ــی  ــی خوب ــت زندگ ــد، از کیفی ــی می کنن زندگ
برخــوردار هســتند؛ حتــی اگــر شــریک زندگــی 

ــان بیمــار باشــد. آن
 مرکز سالمندان سپیده و معرفی 

سالمندان برای ازدواج
وی بــا اشــاره بــه آدرس مرکــز تخصصــی 
پــل  بانــک  کنــار  در  ســپیده  ســالمندان 
ــرادی  ــت: اف ــار داش ــان اظه ــوی اصفه خواج
کــه جویــای همســر بــرای پــدر یــا مــادر خــود 
هســتند، می تواننــد بــا مراجعــه بــه ایــن 
ــه  ــد ک ــت کنن ــود را ثب ــخصات خ ــکان، مش م
کمتــر از یــک یــا دومــاه فــرد مدنظــر بــه آنــان 

می شــود. معرفــی 
ــرای  ــه مســابقه شــعرخوانی ب ــان برنام در پای
ــه  ــراد ب ــن اف ــه ای ــد ک ــرا ش ــالمندان اج س
ــد و در  شــعرخوانی و اشــعار قدیمــی پرداختن
ــه عمــل  ــر ب ــان تقدی ــی از آن ــا هدایای ــان ب پای

ــد. آم

ضیافت رمضان در سرای سالمندان
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 خطر امواج پیرامونی به روایت 
رئیس مرکز تحقیقات سرطان

ــد:  ــوان می کن ــرطان عن ــات س ــز تحقیق ــس مرک رئی
امــواج  مولــد  منابــع  از  انســان  بــدن  اصــا 
الکترومغناطیــس اســت و از ایــن خاصیــت بــرای 
ــلولی در  ــر س ــرا ه ــود؛ زی ــتفاده می ش ــخیص اس تش
ــع  ــه  تب ــد و ب ــد می کن ــوج را تولی ــی از م ــدن، میزان ب
ــکان  ــر ام ــن اگ ــی؛ بنابرای ــم میزان ــوی ه ــر عض آن ه
اندازه گیــری ایــن امــواج را داشــته باشــیم، می توانیــم 

ــم. ــی ببری ــو پ ــامت آن عض ــه س ب
پروفســور محمداســماعیل اکبــری، پــدر پزشــکی 
نوارهــای  می دهــد:  ادامــه  ایــران،  جامعه نگــر 
ــه  ــا مغــزی از وســایل تشــخیصی هســتند ک ــی ی قلب
ــد؛  ــان می دهن ــز را نش ــا مغ ــب ی ــی در قل بیماری های
همچنیــن عکس بــرداری بــا دســتگاه MRI هــم از 
ایــن راه اســتفاده می کنــد؛ یعنــی میــزان مغناطیــس 
در هــر عضــوی را بــه  حــدی تشــدید می کنــد کــه 
امــکان تفــاوت بیــن دو نســج و درنتیجــه تشــخیص 

می کنــد. آســان  را  توده هــا 
ایــن فــوق  تخصــص جراحــی غــدد و ســرطان از 
ــر  ــال اگ ــد: ح ــح می کن ــز تصری ــگاه جانز هاپکین دانش
بــه هــر دلیلــی امــواج مغناطیســی از خــارج بــه بــدن 
 بتابــد، روی مکانیســم و کار اعضــا اثــر می گــذارد 
و می توانــد منجــر بــه بــروز اختــاالت شــود؛ بنابرایــن 
ــو  ــل، رادی ــا، موبای ــا، ماکروویوه ــواج از تلویزیون ه  ام
و ... ســاطع می شــوند؛ لــذا این هــا می تواننــد عارضــه 

ــاد کنند. ایج
معــاون پیشــین ســامت وزارت بهداشــت خاطرنشــان 
می کنــد: بــه هــر حــال اگــر مســتمر در معــرض ایــن 
امــواج باشــیم، زیانبــار اســت و ایــن زیــان بــرای 
ــود  ــا وج ــراد بزرگســال اســت؛ ب ــش از اف ــودکان بی ک
ایــن، رابطــه ایــن امــواج بــا ســرطان هنــوز ثابت نشــده 
ــام  ــم اع ــه بتوانی ــدارد ک ــود ن ــی وج ــچ تحقیق و هی

ــواج ســرطان زا هســتند. تســنیم ــن ام ــم ای کنی

مسجدی برای لیبرال ها!
دومیــن مســجد و انجمــن اســامی »لیبــرال« در 
ــه« توســط  ــن رشــد - گوت ــام مســجد »اب ــا ن برلیــن ب
وکیــل ترک تبــار و فعــال رســانه ای و »منتقــد اســام« 

تأســیس شــد. 
خانــم ســیران آتــش معتقــد اســت ایــن بــه اصطــاح 
مســجد، جایــی اســت بــرای »مســلمانانی کــه متمایــل 
به روزشــده هســتند؛ ولــی  و  بــه اســامی مــدرن 
فعالیتشــان تــا بــه حــال پراکنــده و غیرســازمان یافتــه 

ــوده اســت.« ب
آب  نــوع مســاجد دوش  ایــن  در   گفتــه می شــود 
و حمــام بــرای امــور الزم وجــود دارد و مراســم جشــن 
بازی هــا  مختلــف،  مناســبت های  بــه  عروســی   و 
و ســرگرمی ها و حتــی مجالــس رقــص برپــا می شــود 
و مــردان و زنــان در کنــار هــم و بــه صــورت مختلــط بــه 
نمــاز می ایســتند و هــر کــس بــر اســاس دیــدگاه خــود 
و قرائتــی کــه دارد، رفتــاری می  کنــد کــه خاســتگاهش 

آزادی هــای قائــل بــرای خــود اســت. آخریــن خبــر

جامعه
تابلوهای توقف ممنوع در مقابل 

مساجد، زمان دار می شود
رئیــس پلیــس ترافیــک شــهری راهــور ناجــا 
از زمــان دار شــدن تابلوهــای مقابــل مســاجد و 

داد. تکایــای عــزاداری خبــر 
اقدامــات  از  یکــی  قاســمیان گفــت:  ســرهنگ 
راهنمایــی  تابلوهــای  درخصــوص   صورت گرفتــه 
ــوع  ــف ممن ــای توق ــی تابلوه ــی، جابه جای و رانندگ

ــا جرثقیــل اســت. ــا حمــل ب ی
ــوی  ــل از جل ــا جرثقی ــل ب ــوی حم ــزود: تابل وی اف
ــا  ــده، ام ــذف ش ــینیه ها ح ــا و حس ــاجد، تکای مس
ــوع  ــا ممن ــف مطلق ــوع و توق ــف ممن ــای توق تابلوه
ــی اســت و از  ــوت خــود باق ــه ق حــذف نشــده و ب
ــل  ــارک در مح ــرای پ ــه ب ــا جریم ــس صرف ــن پ ای

ممنوعــه صــادر می شــود.
ــا در  ــور ناج ــهری راه ــک ش ــس ترافی ــس پلی رئی
ادامــه بــا اشــاره بــه زمــان دار شــدن بعضــی از 
ــه  ــام فریض ــه انج ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــا بی تابلوه
ــف  ــد از اذان، توق ــل و بع ــاعت قب ــم س ــاز در نی نم
ــوع  ــف ممن ــوی توق ــر تابل ــاجد و زی ــوی مس  در جل
و توقــف مطلقــا ممنــوع آزاد اســت؛ بــه شــرطی کــه 
توقــف و پــارک خــودرو منجــر بــه ترافیــک یــا ســد 

معبــر نشــود. 
ســرهنگ قاســمیان در پایــان عنــوان کــرد: راننــدگان 
ــن  ــه ای ــد ب ــل مســاجد بای ــارک در مقاب ــان پ در زم
نکتــه توجــه کننــد کــه خــاف جهــت مســیر خــودرو 
را پــارک نکننــد و از پــارک دوبلــه بپرهیزنــد. باشــگاه 

خبرنــگاران

هشدار سازمان محیط زیست:
 احتمال وقوع آتش سوزی 

در جنگل ها به دلیل افزایش دما
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در اطاعیــه مهمــی 
ــه  ــاره هرگون ــای هــوا، درب ــه افزایــش دم ــا اشــاره ب ب

آتش ســوزی در جنگل هــا هشــدار داد.
در ایــن اطاعیــه آمــده اســت: نظــر بــه افزایــش دمــا 
و خشــکی هــوا، احتمــال وقــوع آتش ســوزی در 

ــت.  ــه اس ــی یافت ــی فزون ــای طبیع محیط ه
دامــداران کشــاورزان،  دارد  ضــرورت   بنابرایــن 

در محیط هــای  تمــام کســانی کــه  و  گردشــگران 
طبیعــی و بــاز بــرای فعالیــت یــا تفریــح حاضــر 
ــوی  ــا اطــاع ثان می شــوند، از روشــن کــردن آتــش ت

ــد.  ــودداری کنن ــدا خ ج
ــوراهای  ــئول، ش ــتگاه های مس ــی دس ــوران حفاظت مأم
ــز  ــا و شــهروندان عزی شــهرها و روســتاها، دهیاری ه
حساســیت الزم را در قبــال این مســئله داشــته باشــند 
و بــا مشــاهده خطــر بافاصلــه بــرای اطاع رســانی یــا 

خامــوش کــردن آتــش اقــدام کننــد.

کوتاه حوادث 
پایان گروگانگیری در فاریاب کرمان

انقــاب  و  عمومــی  دادســتان  ســاالری،  دادخــدا 
ــی  ــات اطاعات ــا اقدام ــان، گفــت: ب ــز اســتان کرم  مرک
و عملیاتــی، دو نفــر از اعضــای بانــد اشــرار مســلح کــه 
بــه گروگانگیــری فــردی در شهرســتان فاریــاب اقــدام 
ــگال  ــروگان از چن ــدند و گ ــتگیر ش ــد، دس ــرده بودن ک

ــان آزاد شــد. آدمربای
ــی  ــت: در پ ــر گف ــن خب ــات ای ــریح جزئی وی در تش
ــاب از ســوی  ــردی در شهرســتان فاری ــری ف گروگانگی
ــواده وی  ــاذی از خان ــد اخ ــه قص ــرار ب ــد اش ــک بان ی
ــات  ــی مقام ــا هماهنگ ــه ب ــس بافاصل ــوران پلی مأم
ــی  ــات اطاعات ــا اقدام ــور ب ــتان مذک ــی شهرس قضای
ــدند  ــد ش ــن بان ــایی ای ــه شناس ــق ب ــی موف  و عملیات
و ســپس از طریــق روش هــای پلیســی محــل اختفــاء 
گروگانگیــران و نگهــداری گــروگان را شناســایی کردنــد.

ایــن مقــام قضایــی در اســتان کرمــان در ادامــه افــزود: 
ــی  ــژه، ضربت ــات وی مامــوران پلیــس طــی یــک عملی
ــارتی  ــات و خس ــه تلف ــدون هیچ گون ــه و ب و غافلگیران
توانســتند گــروگان را از چنــگال آدمربایــان آزاد ســازند.

ــر از  ــات، دو نف ــن عملی ــرد: در ای ــه ک ــاالری اضاف س
ــان یــک  گروگانگیــران مســلح دســتگیر شــدند و از آن
ــه همــراه خشــاب و مهمــات  قبضــه ســاح جنگــی ب
ــق از متهمــان  مربوطــه کشــف و توقیــف شــد و تحقی

ــه دارد. ــل ادام ــایر عوام ــایی س ــت شناس جه
دادســتان کرمــان تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه دغدغــه 
دســتگاه قضایــی، پلیــس و مأمــوران امنیتــی جهــت 
برقــراری نظــم و امنیــت و تأمیــن امنیــت بــرای 
شــهروندان و مقابلــه بــا جرائــم خشــن و عوامــل 
ناامنــی خوشــبختانه بــا آمادگــی خــوب مأمــوران 
ــری  ــن گروگانگی ــه ای ــر از ۲۴ ســاعت ب ــی کمت انتظام
ــان  ــرای متخلف ــی ب ــا درس عبرت ــد ت ــان داده ش پای
ــم و  ــم زدن نظ ــر ه ــر ب ــه در فک ــد ک ــت باش ــه امنی ب

نباشــند. قانون شــکنی 
ســاالری در پایــان ضمــن هشــدار بــه مخــان امنیــت 
ــردم  ــرای م ــت ب ــراری امنی ــت برق ــرد: جه ــد ک تاکی
ــن  ــا مجرمی ــت ب ــا قاطعی ــان ب ــتان کرم ــریف اس ش
برخــورد قانونــی صــورت خواهــد گرفــت و اجــازه 

ناامنــی را بــه آنــان نخواهیــم داد. میــزان

کودک اهوازی در کانال فاضالب 
جان داد

کــودک ســه ســاله اهــوازی شــامگاه پنجشــنبه بــر اثــر 
ســقوط در یــک کانــال فاضــاب جــان خــود را از دســت 

داد.
ایــن حادثــه ســاعت ۲۰ پنجشــنبه در کانالــی در یکــی از 
خیابان هــای نزدیــک اداره کل منابــع طبیعــی خوزســتان 

در اهــواز رخ داد.
تــاش مامــوران امــدادی بــرای یافتــن ایــن کــودک تــا 

لحظــه مخابــره خبــر نتیجــه ای نداشــته اســت.
ایــن کانــال، فاضــاب منطقــه را بــه رودخانــه کارون 

ایرنــا منتقــل می کنــد. 

کنش    وا

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی   
از ابتدای سال گذشته تاکنون، هیچ موردی از 

بیماری وبا در کشور نداشته ایم و همه آمادگی های 
الزم برای کنترل این بیماری در سراسر کشور وجود 

دارد.

معاون اماکن متبرکه و امور زائران 
آستان قدس رضوی   

همزمان با شب سالگرد شهادت حضرت امام 
علی)ع(، ۴۰ هزار یتیم و مددجوی کمیته امداد 

از سراسر کشور، مهمان بزرگ ترین سفره افطاری 
جهان اسام در مشهد شدند. 

از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون، ۳ میلیون 
و ۵۷۰ هزار نفر مهمان سفره افطاری حرم مطهر 

رضوی شده اند.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل 
نیروهای مسلح   

مصوبه کسر خدمت فرزندان ایثارگر در برنامه 
ششم، هنوز تعیین تکلیف نشده است؛ چرا که 

نیازمند یک اقدام کارشناسی است.

مدیر عامل سازمان انتقال خون   
هنوز ۷۰ کشور در جهان به اهدای خون جایگزین و 

پولی وابسته هستند. این در حالی است که متوسط 
اهدای خون داوطلبانه در مدیترانه شرقی ۵۱ درصد 

است. در ایران نیز در سال ۲۰۰۷ به اهدای صددرصد 
داوطلبانه و بدون چشم داشت دست پیدا کردیم.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان 
اعتیاد سازمان بهزیستی کشور   

برای درمان اعتیاد کودکان خیابانی عمدتا 
بدسرپرست و بی سرپرست که زیر ۱8 سال هستند، 
نیاز به مراکزی ویژه داریم تا بتوانیم مداخله انجام 

دهیم.

دانشگاه آزاد   
انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 
سال ۹۶ دانشگاه آزاد در هفته پایانی خردادماه 

آغاز می شود.

مرکز اطالع رسانی پلیس تهران بزرگ   
به دنبال شنیده شدن صدایی در فاصله دور از حرم 

حضرت عبدالعظیم حسنی و در ضلع شرقی آن، 
شایعاتی مبنی بر تیراندازی در این محل پخش شد 
که با حضور سریع ماموران در محل، کذب بودن این 

شایعات آشکار شد. 
پس از بررسی ماموران پلیس مشخص شد که این 
صدا ناشی از انفجار یک ترقه دست ساز بوده و یک 
نوجوان ۱۷ ساله نیز به عنوان مظنون در این رابطه 

بازداشت شده است.

اخاذیمیلیاردیبانامهنگاری

نامه هــای  ارســال  بــا  داشــت  مــرد جوانــی کــه قصــد 
تهدیدآمیــز از یــک ســردفتر اخــاذی ۴ میلیــارد تومانــی کنــد 

توســط مأمــوران پلیــس شناســایی و دســتگیر شــد.
در روز ۱۹ خــرداد فــردی بــا مراجعــه بــه کانتــری ۱۶۶ 
لواســانات بــه مأمــوران اعــام کــرد: ســاعت ۱۳ و ۳۰ دقیقــه 
روز ۱۱ خــرداد یکــی از کارمندانــم در دفتــر اســناد رســمی 
نامــه ای تهدیدآمیــز در داخــل راهــرو دفترخانــه پیــدا کــرده کــه 
در آن از مــن درخواســت مبلــغ ۴ میلیــارد تومــان شــده بــود و 

ــودم. ــد شــده ب ــل تهدی ــه قت در آن ب
بــا تشــکیل پرونــده مقدماتــی بــا موضــوع »تهدیــد بــه قتــل« 
ــاب  ــی و انق ــعبه ۱۰۱ دادگاه عموم ــس ش ــتور رئی ــه دس و ب
لواســانات، پرونــده جهــت رســیدگی در اختیــار اداره شــانزدهم 

پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ قــرار گرفــت.
ــا  ــده ب ــده، شــاکی پرون ــه پرون ــا آغــاز رســیدگی ب همزمــان ب
دو دست نوشــته  تهدیدآمیــز دیگــر بــه اداره شــانزدهم پلیــس 
ــه  ــرا دو نام ــه اخی ــت ک ــوان داش ــرد و عن ــه ک ــی مراجع آگاه
تهدیدآمیــز دیگــر نیــز برایــش ارســال شــده و در هــر دو نامــه 

دوبــاره بــه قتــل تهدیــد شــده اســت.
کارآگاهــان اداره شــانزدهم پلیــس آگاهــی در تحقیقــات خــود 
ــه  ــد ک ــدا کردن ــاع پی ــده اط ــاکی پرون ــارات ش ــر اظه ــا ب و بن
شــخصی بــه دفترخانــه شــاکی مراجعــه کــرده و بیــان داشــته 
کــه قبــل از عیــد امســال، نوشــته ای تهدیدآمیــز را در راهــروی 

دفترخانــه پیــدا کــرده، امــا آن را پــاره کــرده اســت.
ــت:  ــان گف ــه کارآگاه ــش ب ــه اظهارات ــده در ادام ــاکی پرون ش
ایــن شــخص در ادامــه صحبت هایــش عنــوان کــرد کــه اخیــرا 
ــه  ــد ب ــا تهدی ــاش ب شــنیده اســت کــه تعــدادی از اراذل و اوب

ــد. ــان می کنن ــول از آن ــن پ ــه گرفت ــدام ب ــراد، اق ــل اف قت
بــا شناســایی ایــن شــخص بــه نــام اصغــر ۳۳ ســاله 
ــت؛ وی  ــرار گرف ــان ق ــات از وی در دســتور کار کارآگاه تحقیق
ــال  ــد امس ــل از عی ــت: قب ــان گف ــه کارآگاه ــش ب در اظهارات
ــرده  ــه ک ــماره .... مراجع ــه ش ــه دفترخان ــی ب ــت کار ثبت جه
بــودم؛ در حیــن برگشــت در راهــرو دفترخانــه دست نوشــته ای 
تهدیدآمیــز را کــه بــرای صاحــب دفترخانــه نوشــته شــده بــود، 
ــاره  ــدارد و آن را پ ــی ن ــه اهمیت ــردم ک ــر ک ــی فک ــم؛ ول یافت

ــردم. ک
کارآگاهــان اداره شــانزدهم پلیــس آگاهــی در زمــان تحقیقــات 
از »اصغــر. د« متوجــه وجــود آثــار خراشــیدگی و جراحــت بــر 
روی صــورت و دســتان وی شــدند؛ وی در توضیــح علــت آثــار 
ــد  ــوان داشــت: چن ــه کارآگاهــان عن جراحــت در اظهاراتــش ب

روز پیــش در منطقــه لواســان توســط ۶ راکــب و ترک نشــینان 
ســه دســتگاه موتورســیکلت بــه شــدت مــورد ضــرب و جــرح 

قــرار گرفتــم.
بــا توجــه بــه اظهــارات »اصغــر. د«، کارآگاهــان اداره شــانزدهم 
ــی ایشــان در لواســان مراجعــه و در بررســی  ــه محــل ادعای ب
ــاری  ــز تج ــن مرک ــایی چندی ــا شناس ــل، ب ــن مح ــق ای دقی
مجهــز بــه دوربین هــای مداربســته بــه بررســی تصاویــر 
ــر.د«  ــوی »اصغ ــده از س ــان اعام ش ــده از زم ــت آم ــه دس ب
درخصــوص ضــرب و جــرح وی توســط سرنشــینان ســه 
دســتگاه موتورســیکلت پرداختــه و اطمینــان پیــدا کردنــد کــه 
ــک  ــا ی ــن خصــوص صرف ــر.د« در ای ــارات »اصغ ــی اظه تمام

ــت. ــوده اس ــش نب ــرایی بی داستانس
ــر.د«  ــوی »اصغ ــذب از س ــارات ک ــه اظه ــه ارائ ــه ب ــا توج ب
کارآگاهــان اداره شــانزدهم بــه محــل ســکونت وی در منطقــه 
ــه اداره  ــتر ب ــات بیش ــت تحقیق ــه و او را جه ــان مراجع لواس

ــد. ــل کردن ــزرگ منتق ــران ب ــی ته ــس آگاه ــانزدهم پلی ش
ــه دخالتــش در  »اصغــر.د« در تحقیقــات اولیــه منکــر هرگون
ــس از  ــه و پ ــا در ادام ــد؛ ام ــز ش ــای تهدیدآمی ــال نامه ه ارس

ــه اعتــراف گشــود. ــه ناچــار لــب ب ارائــه دالیــل پلیســی، ب
ــوت  ــس از ف ــت: پ ــان گف ــه کارآگاه ــش ب ــم در اعترافات مته
ــی  ــد؛ ول ــه ارث مان ــم ب ــکونی برای ــزل مس ــاب من ــدرم ۳ ب پ
بــه دالیــل مختلــف کلیــه دارایی هایــم را از دســت دادم؛ 
ــان  ــام زم ــل اتم ــه دلی  در حــال حاضــر مســتأجر هســتم و ب
ــت  ــی جه ــی پول ــم؛ ول ــل ده ــزل را تحوی ــد من ــاره می بای اج
اجــاره منــزل جدیــد نــدارم؛ قبــا چندیــن بــار جهــت فــروش 
ــه شــاکی[  ــق ب ــه شــماره ... ]متعل ــه دفترخان امــاک خــود ب
ــناختم. ــا می ش ــردفتر آن را کام ــودم و س ــرده ب ــه ک مراجع

اطــاع داشــتم کــه ایشــان از وضعیــت مالــی مناســبی 
برخــوردار اســت؛ بــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفتــم بــا ارســال 
ــا  ــم؛ ام ــاذی کن ــان اخ ــز از ایش ــته های تهدیدآمی دست نوش
 چــون بــه نتیجــه ای نرســیدم، حضــورا بــه دفترخانــه مراجعــه 
کــرده و ]داســتان[ تهدیــد افــراد توســط اراذل و اوبــاش را برای 

ایشــان مطــرح کردم.
ــم  ــا جرائ ــارزه ب ــد مکــرم، معــاون مب ســرهنگ کارآگاه محمی
جنایــی پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ، بــا اعــام ایــن 
ــر ارســال  ــی ب ــم مبن ــح مته ــراف صری ــا اعت ــت: » ب ــر گف خب
نامه هــای تهدیدآمیــز بــه قصــد اخــاذی، قــرار قانونــی از ســوی 
رئیــس شــعبه ۱۰۱ دادگاه عمومــی و انقــاب لواســان صــادر و 

ــدان شــد. فــارس ــه زن ــم روان مته

در یکــی از روزهــای اوایــل خــرداد کــه همــه دانش آمــوزان 
خــود را بــرای فصــل امتحانــات آمــاده می کردنــد، »فــرزاد« 
- ۹ ســاله- بــا همراهــی مــددکار ســازمان بهزیســتی تهــران 
قــدم بــه مجتمــع قضایــی ونــک گذاشــته بــود تــا مــادرش 

را پــس از ۷ ســال ببینــد.
دادگاه  شــعبه ۲۷۳  قاضــی  مــادر،  رســیدن  از  پیــش 
خانــواده پســربچه و مــددکار بهزیســتی را بــه داخــل 
 اتــاق دعــوت کــرد تــا از او دربــاره وضعیــت درســی 

و فعالیت هایش بپرسد. 
ــه ســؤال ها جــواب مــی داد  ــاه ب ــا جماتــی کوت پســربچه ب
ــد  ــود او پســر باهوشــی اســت. چن ــه ب ــه قاضــی دریافت ک
ــاق شــد و  ــا لهجــه شهرســتانی وارد ات ــی ب دقیقــه بعــد زن
پــس از ســام بــه ســمت پســرک رفــت و او را در آغــوش 
ــادرش  ــد م ــه ش ــرعت متوج ــه س ــم ب ــرزاد ه ــت. ف گرف
ــن دارد و  ــر ت ــاده ای ب ــاس س ــه لب ــت ک ــی اس ــن زن همی
دســت هایش از شــدت کار زیــاد پینــه بســته اســت. همــان 
موقــع صــدای گریــه مــادر و فرزنــد همــه را احساســاتی کرد 
و همیــن باعــث شــد مــردی بــا صــورت آفتاب ســوخته بــه 

داخــل اتــاق بیایــد و ســعی کنــد زن را آرام کنــد.
ــغول ورق  ــپس مش ــت« س ــا نیک صف ــی »محمدرض قاض
زدن اوراق پرونــده ای شــد کــه رویــش نوشــته شــده بــود: 
»اثبــات نســب«. او پرونــده را روی میــز گذاشــت و رو 
بــه زن مــددکار گفــت: »طبــق مــدارک موجــود در پرونــده 
ــرزاد را در یکــی از  ــادر ف ــا م ــادی کشــیده اید ت ــات زی زحم

ــد.« ــدا کنی ــزی پی ــتان های مرک شهرس
ــن  ــدر ای ــا از پ ــات م ــق تحقیق ــه؛ طب ــت: »بل ــددکار گف م
مددجــو خبــری نیســت؛ امــا خبــردار شــدیم کــه مــادرش 
ــدارد و تصــور می کــرده پســرش  ــد خــود ن اطاعــی از فرزن
ــزد پــدرش در مشــهد زندگــی می کــرده اســت؛ امــا... .« ن

ــه  ــت: »ب ــرد و گف ــع ک ــددکار را قط ــرف م ــرزاد ح ــادر ف م
خــدا خبــر نداشــتم چــه بایــی ســر جگــر گوشــه ام 
ــه  ــا لهج ــپس ب ــاد. س ــه افت ــم گری ــد ه ــت.« بع آورده اس
 شهرســتانی بــه بیــان ماجــرای زندگــی اش پرداخــت 
ــوهرم  ــه زور ش ــه ب ــتم ک ــال داش ــط ۱۶ س ــت: »فق و گف
دادنــد. یــک بــار کــه بــه ســفر زیارتــی مشــهد رفتــه بودیــم، 
ــتگاری  ــا خواس ــد و همان ج ــواده ام دی ــا خان ــرا ب ــد م احم
کــرد. پــدر و مــادرم ســواد درســت و حســابی نداشــتند؛ امــا 
خواســتگارم بــا چرب زبانــی بــه آن هــا قــول داد خوشــبختم 
ــا  ــم؛ ام ــی کن ــت زندگ ــن نمی خواســتم در غرب ــد. م می کن
ــم  ــت ه ــم. عاقب ــرف بزن ــدرم ح ــرف پ ــتم روی ح نتوانس
ــواده ام  ــر از خان ــر دورت ــزار کیلومت ــم ه ــدم و رفت ــش ش زن
ــم  ــی هوای زندگــی ام را شــروع کــردم. شــوهرم اوایــل خیل
را داشــت؛ امــا دو ســال نشــده توســط دوســتانش معتــاد 
شــد. دیگــر نــه اخــاق خوبــی داشــت و نــه خرجی مــی داد. 
بــه همیــن دلیــل مجبــور شــدم بــروم در خانه هــای مــردم 
کار کنــم؛ امــا همــه پول هایــم را می گرفــت و دود می کــرد. 
ــم  ــز نمی گفت ــچ چی ــر هی ــد، دیگ ــا آم ــه دنی ــه ب ــه ام ک بچ
ــا  ــردم؛ ام ــل می ک ــی را تحم ــی جهنم ــن زندگ ــط ای و فق
ــم  ــره ه ــد. باالخ ــخت تر ش ــر روزس ــان ه ــرایط زندگی م ش
یــک روز برادرانــم کــه می دانســتند چــه وضعــی دارم، 
آمدنــد و افتادنــد بــه جــان احمــد و تــا می خــورد کتکــش 

ــر  ــم ه ــد ه ــد و احم ــر ش ــا بدت ــع م ــد. از آن روز وض زدن
ــفیدهای  ــک ریش س ــا کم ــه ب ــا اینک ــی زد. ت ــم م روز کتک
ــرم؛ امــا بچــه دو ســاله ام  فامیلشــان توانســتم طــاق بگی
ــهد  ــد. در مش ــرون کردن ــه بی ــودم را از خان ــد و خ را گرفتن
کســی را نداشــتم. بــه همیــن دلیــل ناچــار شــدم بــه شــهر 
خودمــان برگــردم و یــک ســال نشــده دوبــاره شــوهر کــردم 
ــا بچــه از شــوهر  ــواده ام نباشــم. حــاال دو ت ــا ســربار خان ت
دومــم دارم. خــدا را شــکر مــرد خوبــی اســت و تــا شــنید 
کــه بچــه ام را بــه بهزیســتی ســپرده اند، گفــت برویــم بچــه 

ــم پیــش خودمــان. خــدا خیــرش بدهــد.«  را بیاوری
ــه مــددکار بهزیســتی گفــت: »متوجــه شــدید  قاضــی رو ب

ــود؟« ــران ســردرآورده ب ــرزاد چطــور از ته ف
خانــم مــددکار جــواب داد: »طبــق پرونــده موجــود، پــدرش 
ــه  ــودش ب ــا خ ــه را ب ــش بچ ــال پی ــوده و ۷ س ــاد ب معت
جمــع آوری  طرح هــای  از  یکــی  در  امــا  آورده؛  تهــران 
داده انــد.  تحویــل  بهزیســتی  بــه  را  فــرزاد  معتــادان، 
همــکاران مــا می دانســته اند کــه ایــن بچــه خانــواده دارد و 
خوشــبختانه بــا پیگیــری زیــاد ابتــدا خانــواده پــدری کودک 
ــداری  ــرای نگه ــب ب ــرایط مناس ــا ش ــا آن ه ــد؛ ام ــدا ش پی
ــی  ــادرش را در یک ــق م ــان طری ــرزاد را نداشــتند و از هم ف
ــم کــه حــاال  ــدا کردی از شهرســتان های بخــش مرکــزی پی

ــت.«  ــور شماس ــا در حض اینج
ــتور داد از  ــرد و دس ــی ک ــده را بررس ــاره پرون ــی دوب قاض
ــی  ــرزاد کپ ــادر ف ــاق م ــدارک ازدواج و ط ــنامه و م شناس
ــه زن  ــپس ب ــد. س ــده کنن ــه پرون ــا ضمیم ــود ت ــه ش گرفت
شهرســتانی گفت: »خوشــبختانه اســم فــرزاد در شناســنامه 
ــود  ــش »دی ان ای« وج ــه آزمای ــازی ب ــت و نی ــما هس ش
نــدارد. فقــط بایــد چنــد روزی در تهــران بمانیــد تــا مراحــل 

ــان انجــام شــود.« ــل فرزندت ــی تحوی قانون
ــود، گفــت:  ــه همســر زن کــه وارد دادگاه شــده ب ســپس ب
»شــما موافــق نگهــداری از فرزنــد خانمتــان هســتید؟ 

ــد؟«  ــکلی نداری مش
مــرد جــواب داد: »مــن کارگــر ســاده ای هســتم؛ امــا خــدا 
را شــکر می توانــم از پــس هزینه هــای زن و دو بچــه ام 
ــد و  ــودم می مان ــه خ ــل بچ ــم مث ــه ه ــن بچ ــم. ای برآی
ــد. خــدا  ــاد می کن ــا را هــم زی ــد روزی م ان شــاءهللا خداون
ــد.  ــی نمی کن ــه اش دلتنگ ــرای بچ ــر ب ــم دیگ ــکر زن را ش

ــکر.« ــدا را ش ــود. خ ــور ب ــمت این ط قس
قاضــی ختــم جلســه را اعــام کــرد و پرونــده را بــه 
منشــی اش ســپرد. همــان لحظــه نگاهــی بــه فــرزاد کــرد 
کــه دســت مــادرش را محکــم چســبیده بــود و گفــت: »آقــا 

ــه؟« ــحالی، ن ــی خوش ــرزاد خیل ف
 فــرزاد کــه بــا مــادرش در حــال بیــرون رفتــن از دادگاه بــود، 
گفــت: »بلــه. خیلــی خوشــحالم. چنــد بــار خــواب مــادرم را 
دیــده بــودم. هــر بــار یــک نقاشــی می کشــیدم و بــه دیــوار 
نمازخانــه مدرســه مان می چســباندم تــا خــدا آن را ببینــد و 

مــادرم را برایــم پیــدا کنــد.« 
قاضــی بــا شــنیدن ایــن حــرف ســرش را پاییــن انداخــت 
ــرای  ــد ب ــرد و بع ــک ک ــتمال خش ــا دس ــکش را ب ــم اش ن
فــرزاد دســت تــکان داد وگفــت: »ان شــاءلله موفــق و 

ــران ــی.« ای ــامت باش س

تعبیر خواب شیرین فرزاد

،،
از ســرای خیریــه  پــس  مرکــز  ایــن   
ســالمندان کهریــزک تهــران، دومیــن 
آسایشــگاه خیریــه بــزرگ کشــور بــه 
بخش هــای  از  کــه  مــی رود  شــمار 
 مختلف درمانی تشــکیل شــده است

بانوان اصفهانی به دیدن بزرگان شهر رفتند



امام صادق )ع( فرمود:
»التقدیر فى لیلة تسعة عشر و االبرام فى لیلة احدى و عشرین و االمضاء 

فى لیلة ثالث و عشرین«
برآورد اعمال در شب نوزدهم اجنام مى گیرد و تصویب آن در شب بیست ویكم 

و تنفیذ آن در شب بیست  و  سوم.

نشریات جهان 27 ژانویه 2017

صفحه اول روزنامه تایمز 
- فاجعه در 15 دقیقه

گاردین صفحه اول روزنامه 
- هشدارها نادیده گرفته شده بود

- زمین کشورش را فروخت؛ در کمتر از 30 دقیقه، پارلمان مصر توافق ترسیم مرزهای صفحه اول روزنامه لبنانی االخبار
دریایی با عربستان را تصویب کرد و نظر مردمی و حکم های قضایی را نادیده گرفت

     صفحه اول روزنامه 
یو اس ای تودی

 - حمله ای که واشنگتن را مبهوت کرد؛ تیراندازی در 

زمین بیسبال

زندگیامروز شنبه 27 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 454 روزنامه
دریچه

  آیین کوچه گردان عاشق؛ جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام 
علی)ع( در شب قدر مواد خوراکی در مناطق فقیرنشین توزیع کرد. 

عکس: ایرنا

   پيام مردم شيعه نشين عواميه به آل سعود پس از 36 روز 
محاصره: »تسلیم شدن مردان خدا رؤیایی است که آل سعود هرگز 

نخواهد دید... .«

احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در بیمارستان کودکان 
عکس: میزان  

   تشییع پیکر شهید تازه تفحص شده علی محمدرضایی در 
شهر شال استان قزوین - عکس: مهر

مراسم بزرگداشت شهید جواد محمدی، شهید مدافع حرم از 
درچه - عکس: ایمنا   

 تولد نوزاد ۲۴ انگشتی درشهرستان گناباد خراسان رضوی 
عکس: میزان  

جدول سودوکو - شماره 54

حدیث روز
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مــا مفتخریــم كــه ادعیــه حیات بخــش كــه او را »قــرآن صاعــد« می خواننــد 
از ائمــه معصومیــن ماســت. مــا بــه »مناجــات شــعبانیه« امامــان و »دعــای 

عرفات« حســین بن علی علیهماالســام و »صحیفه ســجادیه« 
كتــاب  كــه  فاطمیــه«  »صحیفــه  و  محمــد  آل  زبــور  ایــن 
مرضیــه  زهــرای  بــه  تعالــی  خداونــد  جانــب  از  الهام شــده 

اســت، از ماســت .

پای درس امام ؟هر؟

وصیتنامه الهی سیاسی امام

قرآن صاعد

دعای روز بیست ودوم ماه مبارک رمضان

نی فیِه ِلموِجباِت 
ْ

ق
ّ
 َوَوف

َ
كاِتك

َ
ر

َ
ِزل علّی فیِه ب  وأنـْ

َ
ك

َ
ل

ْ
ض

َ
 ف

َ
 لی فیِه أبواب

ْ
ح

َ
ت

ْ
اللهّم اف

ین.
ّ

ر
َ

ط
ْ

ض
ُ

َوِة الم
ْ

ع
َ

 د
َ

جیب
ُ

 یا م
َ

اِتك
ّ

ن
َ

بوحاِت ج
ْ

ح
ُ
ی فیِه ب

ّ
ِكن

ْ
 واس

َ
ضاِتك

ْ
ر

َ
م

خدایا بگشا به رویم در این ماه درهاى فضلت و فرود آر برایم در آن بركاتت را و 
توفیقم ده در آن براى موجبات خوشنودیت و مسكنم ده در آن وسط هاى بهشت 

اى اجابت كننده خواسته ها و دعاهاى بیچارگان.

   ترفندهای آرایشی
 فـــقط پنـکک را روی قسـمت های تیــره پوست نکشـید. 
بـــرای اینـکـــه پـــوست شــاداب و تــر و تــازه بــه نظــر برســد، 
بـایـــد ســایه ســیاه کــه زیــر چشــم می افتــد را از بیــن ببریــد. 
بــرای ایــن منظــور، بــا پنککـــی یــک درجــه روشــن تر از کــرم 
ــا  ــا را ت ــط مژه ه ــد، از خ ــورت زده ای ــه روی کل ص ــودری ک پ

انتهــای گــودی چشــم و گوشــه های بینــی بپوشــانید.
 همیشــه بالفاصلــه پــس از اینکــه از حمــام بیــرون 
ــا آب  ــا ب ــی مژه ه ــد. وقت ــتفاده کنی ــژه اس ــد، از فرم می آیی
ــد  ــر برمی گردن ــر و زیبات ــس شــده باشــند، راحت ت ــرم خی گ

نمی شــکنند. و 
 درســت اســت کــه پــودر ابــرو بســیار خــوب عمــل می کنــد 
و کامــال طبیعــی بــه نظــر می رســد، امــا دقــت کنیــد کــه ایــن 
پــودر پــس از گذشــت چنــد ســاعت لکــه دار شــده و از بیــن 
مــی رود. بــرای ایــن منظــور بهتــر اســت ابتــدا بــا مــداد ابــرو 
نواحــی خالــی ابــرو را پــر کنیــد و بعــد پــودر را روی آن بزنیــد.

 بعــد از زدن کــرم پــودر روی صــورت، کمــی کــف دســت ها 
را بــه هــم و بعــد بــه آرامــی آن را روی گونه هــا، چانــه 
ــودر  ــه پ ــث می شــود ک ــا باع ــد. گرم ــی بمالی پیشــانی و بین

ــد. ــوه کن ــی جل ــال طبیع ــر روی صــورت بنشــیند و کام بهت
 یــک راه خــوب بــرای اطمینــان از اینکــه آرایشــتان افراطی 
ــه اول شــروع کنیــد؛ مثــال  نشــود، ایــن اســت کــه از آخــر ب
ــم،  ــش چش ــام آرای ــل از انج ــودر، قب ــرم پ ــس از زدن ک پ
ــان روشــن تر  ــن کار چهره ت ــا ای ــد. ب ــان را زنی ــه و رژلبت رژگون
بــه نظــر می رســد و آرایشــتان طبیعی تــر جلــوه خواهــد کــرد.

   سالم باشیم

تأثیر رژیم غذایی در بروز افسردگی
دریافتنــد  جدیــد  بررســی  یــک  در  متخصصــان 
ــاط دارد.  ــرد ارتب ــه ف ــی روزان ــم غذای ــا رژی افســردگی ب
ــد  ــی ســالم می توان ــم غذای ــه متخصصــان رژی ــه گفت ب
عالئــم افســردگی را در افــراد کاهــش دهــد و از طــرف 
ــرد  ــود ف ــب می ش ــالم موج ــی ناس ــم غذای ــر رژی دیگ

ــود. ــی ش ــالل روان ــن اخت ــار ای دچ
بیمــار   ۶۷ بررســی  بــه  اســترالیایی  متخصصــان 
ــدید  ــا ش ــف ت ــردگی خفی ــار افس ــه دچ ــد ک پرداختن
ــدند؛  ــیم ش ــته تقس ــه دو دس ــراد ب ــن اف ــد. ای بوده ان
ــالم از  ــی س ــادات غذای ــای ع ــه ج ــان ب ــی از آن گروه
حمایت هــای اجتماعــی برخــوردار بــوده و گــروه دیگــر 
رژیــم غذایــی سرشــار از میــوه و ســبزی را دنبــال 
ــم  ــزان عالئ ــد می ــاهده کردن ــان مش ــد. متخصص کردن
ــش ۳۰  ــروه دوم کاه ــرکت کنندگان گ ــردگی در ش افس
درصــدی داشــته؛ در حالــی کــه ایــن رقــم در گــروه اول 

ــت.  ــوده اس ــد ب ــا 8 درص تنه
متخصصــان اســترالیایی همچنیــن اظهــار داشــتند: 
ــا  ــا افزایــش ۶۰ ت ــادی فســت فود ب ــدار زی مصــرف مق
ــاط دارد.  ــردگی ارتب ــه افس ــال ب ــر ابت ــدی خط 8۰ درص
از طــرف دیگــر افــرادی کــه رژیــم غذایــی مدیترانــه ای 
را دنبــال می کننــد، ۴۰ تــا ۵۰ درصــد کمتــر در معــرض 

ابتــال بــه افســردگی قــرار دارنــد. شــفا آنالیــن

   سبک زندگی
 بیان غیرمستقیم انتظارات و خواسته ها

 حضرت خدیجه)س(
خویــش  از شــوهر  زنــی  هــر  بــدون شــک 

دارد.  توقعاتــی  و  انتظــارات 
ــادی را در  ــات زی ــه)س( خدم ــرت خدیج حض
خانــه پیامبــر اکــرم)ص( انجام داده بــود و از این 
ــی را  ــه صــورت طبیعــی می توانســت توقعات رو ب
نیــز از آن حضــرت داشــته باشــد؛ امــا هیــچ گاه 
ــان  خواســته های شــخصی خــود را مســتقیم بی
نمی کــرد بلکــه اهتمــام داشــت کــه آن هــا را 
ــا  ــش و ب ــا خواه ــنهاد ی ــک پیش ــوان ی ــه عن ب
ــور  ــه ط ــد؛ ب ــرح کن ــرام مط ــال ادب و احت کم
مثــال حضــرت خدیجــه)س( وصیــت  خــود را در 
ــرد  ــه مطــرح ک ــوی صمیمان ــک گفت وگ ــب ی  قال
و گفــت: »یــا رســول هللا! می خواهــم خواســته ای 
را توســط دختــرم فاطمــه)س( بــه شــما برســانم 

و شــرم دارم آن را مســتقیم بازگــو کنــم.« 
پیامبــر از منــزل حضــرت خدیجــه)س( بیــرون 
ــگاه حضــرت خدیجــه)س(، دختــرش  رفــت. آن
او گفــت:  بــه  و  صــدا کــرد  را  فاطمــه)س( 
»عزیــزم! بــه پــدر بزرگــوار خــود بگــو کــه مــادرم 
لباســی کــه  در  مــرا  دارم  دوســت  می گویــد 
هنــگام نــزول وحــی بــه تــن داشــتی، کفــن کنــی 

ــان ــذاری.« تبی ــر بگ و در قب

 چندمین فرزند خانواده 
موفق می شود؟

ــدان  ــد فرزن ــان می ده ــد نش ــی جدی پژوهش
اول خانواده هــا از شــانس بیشــتری بــرای 

ــتند. ــوردار هس ــت برخ موفقی
ــدان اول  ــت فرزن ــی اس ــش حاک ــن پژوه ای
خــود  از  کوچک تــر  فرزنــدان  بــه  نســبت 
بــه  مهم تــری  مشــاغل  و  بــوده  موفق تــر 

می آورنــد. دســت 
ــده  ــام ش ــان انج ــه در آلم ــی ک ــق پژوهش طب
ــه  ــد در مقایس ــدان اول، 2۴ درص ــت فرزن اس
ــد. ــدان بعــدی فرصــت موفقیــت دارن ــا فرزن ب

ــر  ــرادران بزرگ ت ــن پژوهــش، ب ــر اســاس ای ب
از نظــر روحــی باثبات تــر و مســئولیت پذیرتر 

هســتند.
اســت  حاکــی  همچنیــن  پژوهــش،  ایــن 
فرزنــدان کوچک تــر بیشــتر بــه دنبــال مشــاغل 
خاصــی هســتند کــه منبــع اصلــی درآمــد بــرای 

آینده شــان باشــد.
ــدر و  ــالش پ ــت ت ــی اس ــش حاک ــن پژوه ای
 مــادر بیشــتر متوجــه فرزنــدان اول اســت 
ــدان  ــرای فرزن ــبتا ب ــان نس ــه و نظارتش و توج

دیگــر کم رنــگ می شــود. ســالمت نیــوز

   خانواده

   دور همی خوشمزه
مواد الزم

یک لیوان لوبیا سفید، لوبیا چیتی 
یک لیوانعدس، نخود 

یک كیلوگرم  كشک
یک كیلوگرم سبزی آش
یک ق غ آرد گندم
600 گرم رشته آش
یک لیوان پیازداغ
یک دوم لیوانسیرداغ
به مقدار الزم نعناداغ

آش رشــته، از معروف تریــن آش هــای ایرانــی اســت. ایــن آش را غالبــا بــا کشــک و گاهــی بــا 
ســرکه و حتــی ترشــی می خورنــد. بســته بــه عــادات غذایــی خانوادگــی از آش رشــته بــه عنــوان 
پیش غــذا یــا غــذای اصلــی اســتفاده می شــود. بــا مــا همــراه باشــید تــا طــرز تهیــه آش رشــته 

خوشــمزه و لذیــذ را بــه شــما آمــوزش دهیــم.
 طرز تهیه

1. حبوبــات را بــرای کاهــش نفــخ ناشــی از آن یــک روز قبــل خیــس کنیــد و 2 تــا ۳ بــار آب آن هــا 
را عــوض کنیــد و دور بریزیــد.

ــا زردچوبــه کمــی تفــت  2. پیازهــا را ســرخ کنیــد و ســیرداغ را هــم آمــاده کنیــد. پیازداغ هــا را ب
دهیــد.

۳. نخــود، لوبیــا و ســیر داغ و پیــاز داغ را درون قابلمــه بریزیــد تــا بــا هــم پختــه شــوند. ســپس 
عــدس و ســبزی خردشــده را هــم بــه بقیــه مــواد آش رشــته اضافــه کنیــد.

ــه  ــه اضاف ــواد درون قابلم ــه م ــد و ب ــل کنی ــرد ح ــی آب س ــق آرد را در کم ــا دو قاش ــک ت ۴. ی
کنیــد. ســبزی کــه پختــه شــد، رشــته آش را اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد تــا رشــته ها بــه یکدیگــر 

نچســبند.
۵. زمانــی کــه از پختــن رشــته ها اطمینــان پیــدا کردیــد، کشــک را اضافــه کنیــد. پــس از ۵ دقیقــه 

گاز را خامــوش کنیــد و اجــازه دهیــد کــه آش رشــته کمــی جــا بیفتــد.

 نکات مهم در پخت آش رشته
ــا  ــد ت ــته باش ــم آش رش ــر از حج ــی بزرگ ت ــته و کم ــواد را داش ــش م ــد گنجای ــه بای 1ـ قابلم

ــود. ــر نش ــبد و خمی ــم نچس ــه ه ــته ها ب رش
2ـ ســبزی آش رشــته بایــد بــدون ســاقه بــوده و درشــت خــرد شــود تــا آش رشــته زیباتــر بــه 

نظــر آیــد.
۳ـ پیاز داغ داخل آش رشته نباید کم باشد تا آش بهتر جا بیفتد.

۵ـ رشته آش حتما باید از نوع مرغوب تهیه شود.
ــا آش  ــرد ت ــت ک ــوان تس ــک می  ت ــته و کش ــردن رش ــه ک ــس از اضاف ــته را پ ــک آش رش ۶ـ نم

شــور نشــود.
ــادن آش کمــک  ــه جــا افت ــدازه کافــی باشــد؛ چــون ب ــه ان ــد ب ۷ـ روغــن داخــل آش رشــته بای

می  کنــد.
8ـ کشــک را در آش رشــته نبایــد جوشــاند؛ چــون تفــاوت حــرارت کشــک و آش رشــته باعــث 
ــرای کســانی کــه کشــک نمی خورنــد(  ــوان آش را بــدون کشــک )ب می  شــود کشــک ببــرد. می ت
ســرو کــرد کــه در ایــن صــورت هــم تفــاوت رنــگ ســبزی، رشــته و کشــک بهتــر نمایــان می شــود 

ــود. ــر می ش ــر و زیبات ــته خوش  رنگ ت ــم آش رش و ه
9ـ کشک حتما باید 2۰ دقیقه بجوشد )از نظر سالمتی و بهداشت غذا(. برترین ها

ه  �ت �ش ر�ش �آ


