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خدامحوری، شرط استقالل
گفــت اولیــن و مهم تریــن پیامــی  شــاید بتــوان 
ــان  کبیرم ــه و  ــر فرزان ــادی انقــاب، رهب ــه من ک

گــوش جهــان و جهانیــان رســانید، خدامحــوری  بــه 
و رهایــی بی قیــد و شــرط از ســلطه شــوم اســتکبار 
جهانــی، به ویــژه آمریــکا بــود. ایــن آوای جان بخــش 
بــر دل هــای آزاداندیشــان و مجاهدانی که دردآشــنای 
غربــت اســام و تاریکــی و انحطــاط اندیشــه بودنــد 
و  افــکار  جــذاب،  آهن ربایــی  همچــون  و  نشســت 

ــه خــود ســاخت. اندیشــه ها را معطــوف ب
بــرای  را  حکومــت  همــواره  راحــل  امــام  حضــرت 
مــردم، بــا مــردم و در خدمــت مــردم می خواســتند 
کیــد فــراوان بــر اســتقال و خودبــاوری داشــتند؛  و تأ
ــر در جهــت قطــع ایــادی  زیــرا مهم تریــن عامــل مؤث

کمیــت... شــرق و غــرب و دســتیابی بــه حا
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روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

)آگهی مناقصه عمومی(
نوبت دوم

شهرداری فوالدشهر  به استناد مجوز شماره 4/96/332 مورخ 96/3/18 شورای محترم اسالمی 
شهر، در نظر دارد نسبت به خرید یکدستگاه نردبان باالبر هیدرولیکی آتش نشانی با ارتفاع 56 

متر با شاسی طبق اسناد مناقصه جهت سازمان آتش نشانی فوالدشهر از طریق مناقصه عمومی 

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

شنبه مورخ 96/4/3 به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

آگهی تجدید مزایده
نوبت اول

شهرداری درچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 95/985/ش مورخ 1395/12/14 
پارک صبا  در  فروشی  اغذیه  نصب کیوسک  نیاز جهت  مورد  واگذاری فضای  به  نسبت 

ماهانه  ریال   1/200/000 پایه  مبلغ  به  به مصوبه شورای شهر  توجه  با  بهاء  اجاره  بصورت 

واگذار نماید؛ لذا از متقاضیان درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مزایده تا پایان 

وقت اداری مورخ 96/04/15 به شهرداری درچه مراجعه نمایند.

علی اکبر محمودی  -  شهردار درچه



یادداشت
به قلم سردبیر

روزه و آثار اجتماعی 
از آثــار مهــم و ارزشــمند روزه تاثیــرات اجتماعــی آن 
ــی  ــش بزرگ ــه را از بخ ــد جامع ــه می توان ــت ک اس
ــن  ــل دی ــای اه ــد دور و دل ه ــکالت و مفاس از مش
را بــه هــم نزدیــک کنــد؛ آثــاری کــه مایــه آرامــش، 
و  می شــود  یکدیگــر  بــه  محبــت  و  دوســتی 
انســان ها را بــه یــاری هــم فرامی خوانــد و بــرادری 

و تعهــد و انسان دوســتی را بــه دنبــال دارد.
 یکــی از ایــن آثــار، درس مســاوات و برابــری 
و  مســاوات  درس  مســلمانان  بــه  روزه  اســت. 

می دهــد. برابــری 
ــا انجــام ایــن دســتور الهــی، افــراد ثروتمنــد درد   ب
فقــر و نــاداری و گرســنگی را بــه گونــه ای محســوس 
آگاه  فقــرا  دل  درد  از  خوبــی  بــه  و  می چشــند 
می شــوند. همیــن احســاس آن هــا را وامــی دارد تــا 

ــتابند. ــان بش ــه یاری ش ب
ــف حــال  ــا توصی ــه ب ــه شــود ک ــن اســت گفت ممک
را  گرســنگان و محرومــان می تــوان ثروتمنــدان 
متوجــه حــال فقیــران ســاخت. ولــی بــدون تردیــد 
ــه  ــی ب ــه عین ــا روزه داری جنب ــئله ب ــن مس ــر ای اگ
خــود بگیــرد، اثــر آن بســیار بیشــتر اســت؛ از ایــن 
روی در حدیثــی از امــام صــادق)ع( نقــل شــده 
ــید؛  ــریع روزه پرس ــت تش ــام بن حکم از عل ــه هش ک

ــد: ــخ دادن ــن پاس ــام چنی ام
 »انمــا فرض الّلــه  الصیــام لیســتوی بــه الغنــی 
ــم یکــن لیجدمــس  ــی ل ــک ان الغن ــر و ذل و الفقی
الجــوع، فیرحــم الفقیــر، و ان الغنــی کلمــا اراد 
شــیئا قــدر علیــه، فارادالّلــه  تعالــی ان یســوی بیــن 
ــم،  ــوع و االل ــس الج ــی م ــق الغن ــه، وان یذی خلق

ــع« ــم الجائ ــف و یرح ــی الضعی ــرق عل لی
»روزه بــه ایــن دلیــل واجــب شــده اســت کــه میــان 
فقیــر و ثروتمنــد مســاوات برقــرار شــود و ایــن 
ــم گرســنگی  ــد طع ــه ثروتمن ــدان ســبب اســت ک ب
را بچشــد و نســبت بــه فقیــر ادای حــق کنــد. چــرا 
کــه ثروتمنــدان هرچــه را بخواهنــد )از امــور مــادی( 
ــان فراهــم اســت. خــدا می خواهــد میــان  ــرای آن ب
ــنگی  ــم گرس ــد و طع ــاوات باش ــود مس ــدگان خ بن
و درد و رنــج را بــه ثروتمنــدان بچشــاند تــا بــه 

ــد.« ــیدگی کنن ــنگان رس ــان و گرس ضعیف
همیــن خاصیــت اســت کــه می بینیــم در مــاه 
رمضــان مــردم بــه خوبــی بــه فقــرا کمــک می کننــد 
زندانیــان  آزادی  بــرای  بزرگــی  گلریزان هــای  و 
تشــکیل و عــده زیــادی از دیــون زندانیــان پرداخــت 

ــود.  ــر می ش ــان منج ــه آزادی ش ــده و ب ش
ــت  ــرم و جنای ــش ج ــر روزه داری، کاه ــن اث دومی
ــار  ــارک رمضــان، آم ــاه مب ــا فرارســیدن م اســت. ب
جرائــم و جنایــات در میــان مســلمانان بــه گونــه ای 
ــه  ــردم ب ــت م ــد و رغب ــش می یاب ــمگیر کاه چش

ــرد.  ــی می گی ــک فزون ــای نی کاره
دعاهــا، انفاق هــا، تــالوت قــرآن، رفت وآمــد بــا 
ــی  ــل دین ــرکت در محاف ــتان، ش ــان و دوس  خویش
ــت  ــر اس ــای دیگ ــش از ماه ه ــاه بی ــن م  و ... در ای
ــن امــر در تقویــت روح همبســتگی اســالمی و  و ای

تحریــک عواطــف انســانی تأثیــر بســزایی دارد.
ــوق  ــه حق ــاوز ب ــاه و تج ــه گن ــت ک ــدی نیس تردی
دیگــران، بنیــاد هــر جامعــه ای را سســت و متزلــزل 
ــر آن اســت  ــخ بیانگ ــد. تاری ــود می کن و ســپس ناب
ــدار  ــد پای ــی می توان ــا زمان ــه ای ت ــر جامع ــه ه ک
بمانــد و بــه ســیر صعــودی خــود ادامــه دهــد 
ــوده نشــده باشــد. چــون  ــاه و فســاد آل ــه گن کــه ب
ــاوز  ــی و تج ــاد، بی قانون ــاه و فس ــه گن ــه ای ب جامع
ــود  ــزل می ش ــران روی آورد، متزل ــوق دیگ ــه حق  ب
و ســپس از بیــن خواهــد رفــت. روزه ای کــه اســالم 
ــه  ــارزه ای هم ــع مب ــد، در واق ــتور می ده ــدان دس ب
ــواع فســاد و آلودگی هاســت. ــه همــه ان ســویه علی

اگــر بــا شــرایط آن انجــام پذیــرد ریشــه همــه 
ــی از  ــای اجتماع ــا و آلودگی ه ــادها، انحراف ه فس
ــای آن  ــه ج ــده و ب ــده ش ــان ها کن ــان انس دل و ج

ــود. ــانده می ش ــی نش ــا و پاک صف
آمارهــای پــس از مــاه مبــارک رمضــان نشــان 
ــم و  ــد جرائ ــا50 درص ــاه 40 ت ــن م ــد در ای می ده
ــر  ــب ب ــار مترت ــه آث ــد. البت ــات کاهــش می یاب جنای
ــن  ــه همی ــه ب ــه بســیار اســت ک روزه داری در جامع

ــم. ــنده می کنی ــورد بس ــد م چن

کوتاه خبر 
وزیر اطالعات: 

تا زمانی که بوی شهادت هست 
مردم ایران روی اسارت را نمی بینند 
ــات  ــر اطالع ــوی، وزی ــود عل ــید محم ــالم س  حجت االس
در جمــع خبرنــگاران بیــان کــرد: تاکنــون وزارت اطالعــات 
ــرده  ــالمی ک ــالب اس ــم انق ــهید، تقدی ــش از 200 ش بی

اســت.
ــده در  ــار ســال خدمــت بن  وی ادامــه داد: در طــول چه
وزارت اطالعــات، شــهید عشــوری، اولیــن شــهید داخــل 
کشــور اســت و شــهیدان انصــاری و پورکریمــی، دو 

ــد. ــا بودن ــع حــرم م شــهید مداف
 وزیــر اطالعــات اضافــه کــرد: شــهید عشــوری، پــس از 
ضربــه زدن بــه بیــش از 120 تیــم تروریســتی، در مصــاف 
ــالمی  ــکوهمند اس ــالب ش ــم انق ــت ها تقدی ــا تروریس ب

ایــران شــد.
ــای  ــا و خیابان ه ــه در کوچه ه ــی ک ــا زمان ــت: ت  وی گف
شــهرهای کشــورمان بــوی شــهادت جــاری اســت، مــردم 

ایــران اســالمی روی اســارت را نخواهنــد دیــد.
ــن فرمــوده امــام  ــادآوری ای ــا ی ــوی ب حجت االســالم عل
ــه روی  ــا درب شــهادت را ب ــد خدای راحــل کــه دعــا کردن
ملــت مــا نبنــد، گفــت: وقتــی خــون شــهید و شــهادت 
در رگ هــای جامعــه اســالمی بــه جریــان می افتــد، 
حیــات، پویایــی، عــزت، شــکوه و ســربلندی بــه جامعــه 

ــد. ــه می کن ــا هدی م
 وی خاطرنشــان کــرد: مــا شــهدایمان را از دســت 
ــم  ــدگار شــدند و مایی ــا مان ــم؛ بلکــه شــهیدان م نداده ای

ــم. ــه دهی ــز را ادام ــهدای عزی ــن ش ــد راه ای ــه بای ک
ــک  ــواده شــهید عشــوری تبری ــه خان ــات ب ــر اطالع  وزی
ــن  ــم در ای ــک می گوی ــزود: تبری ــت و اف ــلیت گف و تس
ــرزا کوچــک خــان را  ــار می ــور از دی ــدی غی شــرایط فرزن

ــد. دانشــجو ــرده ان ــالب ک ــن انق ــم ای تقدی

امنیت ملی
رئیس کمیسیون امنیت  ملی مجلس:

خواستار اقدام 
 متناسب هیئت نظارت  

برجام هستیم
عالءالدیــن بروجــردی، رئیــس کمیســیون امنیت 
 ملــی و سیاســت  خارجــی مجلــس شــورای 
ــای  ــب تحریم ه ــه تصوی ــاره ب ــا اش ــالمی، ب اس
ــالمی  ــوری اس ــد جمه ــکا ض ــنای آمری ــر س اخی
ایــران موســوم )S.722(، اظهــار داشــت: تصویب 
ــران  ــه ای ــکا علی ــنای آمری ــر س ــای اخی تحریم ه
ــا متــن و  بــدون تردیــد نقــض برجــام اســت و ب

روح آن  مغایــرت دارد.
مجلــس  ملــی  امنیــت  رئیــس کمیســیون   
ســنای  اخیــر  تحریم هــای  اینکــه  بیــان  بــا 
ــام  ــکار از برج ــف آش ــران تخل ــه ای ــکا علی آمری
ــن ســند  ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب اســت، اف
از ســوی تمامــی اعضــای دائــم  بین المللــی 
اروپــا  اتحادیــه  و  آلمــان  امنیــت،  شــورای 
ــد  ــم بای ــورها ه ــن کش ــذا همی ــده، ل ــا ش امض
ــراض  ــکا اعت ــدی آمری ــدام و بدعه ــه اق  نســبت ب

کنند.
کمیســیون  رئیــس  بروجــردی،  عالءالدیــن 
ــت  ــرد: هیئ ــح ک ــس، تصری ــی مجل ــت مل امنی
ــات الزم را  ــام  تصمیم ــرای برج ــر اج ــارت ب نظ
 دربــاره تحریم هــای اخیــر ســنای آمریــکا اتخــاذ 

می  کند.
ــه  ــس در مقابل ــدام مجل ــاره اق ــردی درب  بروج
بــا تصویــب تحریم هــای اخیــر ســنا آمریــکا، 
رئیــس  الریجانــی،  علــی  خاطرنشــان کــرد: 
کمیســیون  بــه  اســالمی،  شــورای  مجلــس 
امنیــت  ملــی مجلــس ماموریــت داده تــا در 
دهــد  انجــام  را  الزم  اقدامــات  زمینــه  ایــن 
ــز  ــک مرک ــا کم ــی ب ــتا طرح ــن راس ــه در همی ک
پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی تدویــن 
شــده کــه پــس از سرکشــی نماینــدگان بــه 
ــی خــود را طــی  ــه ســیر قانون  حوزه هــای انتخابی

می کند.
رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس دربــاره 
طــرح مرکــز پژوهش هــای مجلــس تصریــح 
ــا اقدامــات و  ــه ب ــن طــرح، طــرح مقابل ــرد: ای ک
ــه در  ــم ک ــت و امیدواری ــای آمریکاس بدعهدی ه
جهــت دفــاع از منافــع ملــی و پاســخ بــه اقــدام 
نابخردانــه کنگــره آمریــکا ایــن طــرح در مجلــس 

ــون تبدیــل شــود. دانشــجو ــه قان تصویــب و ب

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

خدامحوری، شرط استقالل
و اســتقالل، چیــزی جــز خودبــاوری نیســت و ایــن 
روحیــه وقتــی بــه وجــود خواهــد آمــد کــه تحولــی 

بــزرگ را در جــان و درون خــود بــه وجــود آوریــم.
منظــور ایشــان اســتقالل در تمــام جنبه هــا و شــئون 
ــی در راه  ــی را مانع ــال خودباختگ ــن ح ــود. در عی ب
اســتقالل می دیدنــد و خودبــاوری و خودکفایــی 
فکــری  اســتقالل  حتــی  اســتقالل،  شــرط  را 
می دانســتند. ایشــان در ضمــن ســخنان خــود 

ینــد: می فرما
ــقت  ــت و مش ــی زحم ــال های طوالن ــد س ــا بای »م
ــی خــود متحــول شــویم  ــا از فطــرت ثان بکشــیم ی
ــتیم  ــش بایس ــای خوی ــم و روی پ ــود را بیابی و خ
ــه شــرق و  ــر احتیاجــی ب ــم و دیگ و مســتقل گردی
ــم را انجــام  ــن مه ــر ای غــرب نداشــته باشــیم... اگ
ــچ  ــس و هی ــه هیچ ک ــید ک ــن باش ــم، مطمئ دادی
ــا  ــر م ــد. اگ ــه بزن ــا ضرب ــه م ــد ب ــی نمی توان قدرت
از نظــر فکــری مســتقل باشــیم، آن هــا چگونــه 

ــد.« ــه بزنن ــا ضرب ــه م ــد ب می توانن
امــام خمینــی)ره( بــا دم مســیحایی خــود روح 
اعتمادبه نفــس و خودبــاوری را در کالبــد ملــت 
ــد  ــه غرورمن ــه نقط ــت را ب ــن مل ــد و ای ــران دمی ای
ــرازی از ســخنان  ــاوری رســانید. ایشــان در ف خودب

ــد: ــود فرمودن خ
»اطمینــان داشــته باشــید اگــر بخواهیــد، می شــود. 
بیــدار  می خواهیــد. شــما  بشــوید،  بیــدار  اگــر 
ــژاد ژرمــن از  ــا را کــه ن ــد ایــن معن بشــوید و بفهمی
ــر  ــا باالت ــا از م ــت و غربی ه ــر نیس ــا باالت ــژاد آری ن

ــتند.«  نیس
در بخش دیگری از رهنمودهای خویش فرمودند:

»اســاس، بــاور ایــن دو مطلــب اســت: بــاور ضعــف 
و سســتی و ناتوانــی ـ و بــاور قــدرت و قــوه و 
ــد  ــته باش ــاور را داش ــن ب ــت ای ــر مل ــی. اگ توانای
ــزرگ  ــای ب ــل قدرت ه ــم در مقاب ــا می توانی ــه م ک
ــه  ــود ک ــن می ش ــباب ای ــاور اس ــن ب ــتیم، ای بایس
توانایــی پیــدا می کننــد و در مقابــل قدرت هــای 
بــزرگ ایســتادگی می کننــد. ایــن پیــروزی کــه 
شــما بــه دســت آوردیــد، بــرای اینکــه باورتــان آمــده 

بــود کــه می توانیــد... .« 
در ایــن روزهــا کــه دشــمن هــر روز معرکــه ای 
ــت  ــل مل ــدی در مقاب ــد و خــط جدی درســت می کن
ایــران می کشــد تــا ایــن مــردم بــه پــا خاســته را از 
پــای درآورد و نظــام اســالمی را از مســیر مســتقیم 
ــگاه نجات بخــش  ــه ن ــد، توجــه ب خــود منحــرف کن
ــوان یــک اصــل مهــم مــورد  ــه عن ــد ب امــام)ره( بای
ــور  ــئوالن کش ــت اندرکاران و مس ــت و دس ــه مل توج
اعــم از مجریــان و قانونگــذاران و ... قــرار گیــرد 
ــه  ــیم ک ــته باش ــاور داش ــان ب ــد همچن ــگان بای هم
ــور  ــتیم و کش ــود بایس ــا خ ــم روی پ ــا می توانی م
ــی اداره کنیــم و اتفاقــا نیــازی  ــه خوب عزیزمــان را ب
ــش  ــی افزای ــه قول ــم؛ ب ــگان نداری ــه بیگان ــم ب ه
ــه اســتقالل  ــد، مــا را ب تنگناهــا و تحریم هــای جدی
ــد؛  ــر می کن ــی نزدیک ت ــل و نهای ــی کام و خودکفای
ــود را  ــای خ ــود و توانایی ه ــه خ ــر اینک ــروط ب مش
ــذا  ــوان خــود متکــی باشــیم. ل ــه ت ــم و ب ــاور کنی ب
بــرای  تحریم هــای جدیــد آمریــکا راه چــاره ای 

ــد. ــد ش ــیع تر خواه ــتر و وس ــرفت بیش پیش

ــورای  ــخنگوی ش ــی، س ــعلی کدخدای عباس
ارائــه  بــه  نشســتی خبــری  در  نگهبــان، 
گزارشــی از آخریــن مصوبات شــورای نگهبان 
پرداخــت و اظهــار داشــت: طرح اصــالح ماده 
 یــک قانــون توســعه حمــل و نقــل عمومــی 
از  پــس  ســوخت،  مصــرف  مدیریــت  و 
بــا  مغایــر  نگهبــان،  در شــورای  بررســی 
ــون اساســی شــناخته  ــن شــرع و قان موازی
نشــد؛ الیحــه هــوای پــاک نیــز پــس از 
ــورد  ــه م ــان در س ــورای نگهب ــی در ش بررس
 مــورد ایــراد شــورای نگهبــان واقــع شــد 
مجلــس  بــه  اصــالح  بــرای  ایــرادات  و 

می شــود.  ارســال  اســالمی  شــورای 
بخــش  در  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
ــری در پاســخ  ــن نشســت خب دیگــری از ای
ــری در روز  ــاره روال رأی گی ــؤالی درب ــه س ب
توضیــح  ریاســت  جمهــوری،  انتخابــات 
داد: انتخابــات طبــق قانــون بایــد در روز 

ــد.  ــزار می ش ــت 96 برگ ــه 29 اردیبهش جمع
مــا  انتخابــات گذشــته،  و  ادوار  همــه  در 
ــتیم  ــور داش ــا وزارت کش ــکل را ب ــن مش ای
کــه رونــد رأی گیــری را پــس از ســاعت 
ــا در  ــی م ــد؛ ول ــد می کردن ــب تمدی 24 ش
شــورای نگهبــان اصــرار می کردیــم ایــن 
ــه  ــد این گون ــت و نبای ــی اس ــدام غیرقانون  اق

باشد.
کدخدایــی یــادآور شــد: از نظــر حقوقــی 
ــه  ــک دقیق ــا ی ــر ت ــات اگ ــی، انتخاب و قانون
ــون  ــالف قان ــود، خ ــد ش ــم تمدی ــداد ه بام
ــا  ــه را ب ــن مناقش ــار ای ــر ب ــا ه ــت و م اس
ــار  وزارت کشــور داشــتیم؛ امــا باالخــره این ب

ــد.  ــرا ش اج
عضــو حقوقــدان شــورای نگهبــان در بخــش 
ــه  ــخ ب ــود و در پاس ــخنان خ ــری از س دیگ
ســؤالی دربــاره آخریــن اقدامــات شــورا 
از  یکــی  وابســتگان  تخلفــات  قبــال  در 

ــود، گفــت:  نامزدهــای انتخاباتــی پرســیده ب
قــوه قضائیــه  بــه  را  مــا گــزارش خــود 
داده ایــم و هــر وقــت ایــن قــوه بــه آن 
رســیدگی کــرد، نظــر خــود را اعــالم خواهــد 

ــرد.  ک
کدخدایــی در پاســخ بــه ســؤالی از جزئیــات 
ریاســت  انتخابــات  در  رخ داده  تخلفــات 
جمهــوری به ویــژه از ســوی دســتگاه های 
دولتــی، گفــت: ســرفصل های ایــن تخلفــات 

ــه همــراه گــزارش مــا اعــالم شــد.  ب
 کمبود تعرفه و تبلیغات به 

سود نامزد خاص، از سرفصل های 
تخلفات انتخاباتی است

وی از کمبــود و نرســاندن تعرفــه، تأخیــر 
در آغــاز رأی گیــری و تبلیغــات بــه نفــع 
نامــزدی خــاص بــه عنــوان عمــده ایــن 
ایــن  افــزود:  و  کــرد  یــاد  ســرفصل ها 
تخلفــات دســته بندی و بــرای قــوه قضائیــه 

ــت.  ــده اس ــال ش ارس
ــه  ــخ ب ــان در پاس ــورای نگهب ــخنگوی ش س
ــاره امــکان  ــگار صداوســیما درب ســؤال خبرن
نقــض شــدن آرا در طــول فرآینــد انتخابــات 
بــه واســطه نظــارت اســتصوابی شــورای 
ــوه  ــرای ق ــد ب ــات بای ــت: تخلف ــان گف نگهب
قضائیــه احــراز شــود و احــراز جــرم بــر عهــده 
ــا  ــان صرف ــاد اســت و شــورای نگهب ــن نه ای

اگــر تخلــف مهمــی رخ دهــد، می توانــد 
فرآینــد  توقــف  یــا  ابطــال  بــه  نســبت 
ــراد  ــا مجــازات اف ــد؛ ام ــدام کن ــات اق انتخاب
منــوط بــه احــراز جرمشــان در قــوه قضائیــه 

ــت.  ــات اس ــم قض و تصمی
 مشکالت زیادی را در انتخابات 

این دوره شوراها شاهد بودیم
ــکالت  ــه مش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب کدخدای
زیــادی را در انتخابــات ایــن دوره شــوراهای 
شــهر شــاهد بودیــم، هرگونــه اقــدام در 
قانــون  اصــالح  بــه  منــوط  را  این بــاره 
ــکان  ــت: ام ــد و گف ــوراها خوان ــات ش انتخاب
اصــالح رویه هــا از طریــق عــادی وجــود 
در  موضــوع  ایــن  امیدواریــم کــه  و  دارد 
 قانــون جامــع انتخابــات در نظــر گرفتــه 

شود. 
ــورای  ــخنگوی ش ــی، س ــعلی کدخدای عباس
ــگاری  ــؤال خبرن ــه س ــخ ب ــان، در پاس نگهب
ــاره  ــان درب ــاره اعــالم نظــر شــورای نگهب درب
کلــی  سیاســت های   10 بنــد   5 جــزء 
ــم  ــام معظ ــوی مق ــی از س ــات ابالغ انتخاب
سیاســی«  »رجــل  موضــوع  و  رهبــری 
گفــت: اصــل 115 قانــون اساســی صالحیــت 
شــورای  بــه  را  این بــاره  در  اظهارنظــر 
در  ایــن شــورا می توانــد  و  داده  نگهبــان 
جزئیــات اعــالم نظــر کنــد؛ از ایــن رو، یکــی 
درخواســت  نگهبــان  شــورای  اعضــای  از 
تفســیر اصــل 115 قانــون اساســی را داشــته 
خواهیــم  رســیدگی  آن  بــه  کــه   اســت 

کرد. 
ــن اقدامــات  ــاره اینکــه آخری ــی درب کدخدای
متخلفــان  معرفــی  در  نگهبــان  شــورای 
ــوده  ــی چــه ب ــه دســتگاه قضای ــی ب انتخابات
اســت و آیــا مدیــران دولتــی هــم بیــن 
متخلفــان انتخاباتــی بوده انــد یــا نــه، اظهــار 
داشــت: طبــق روال، مــا گزارش هایــی را 
ــه  ــی داشــتیم ک ــات انتخابات ــه تخلف در زمین
ــه ارســال  ــوه قضائی ــرای دوســتانمان در ق ب
بیــن  هــم  دولتــی  مدیــران  و  کردیــم 
ــوه  ــه ق ــه ب ــد ک ــی بودن ــان انتخابات متخلف

قضائیــه معرفــی شــدند. فــارس

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری:

معرفی متخلفان انتخاباتی به قوه قضائیه
مدیران دولتی هم بین متخلفان بودند

ادامه از صفحه اول

کمــال دهقانــی، نایب رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و 
ــرد:  ــار ک ــالمی، اظه ــورای اس ــس ش ــی مجل ــت خارج سیاس
موضــع آمریــکا در قبــال ایــران در طــول تاریــخ روابط دو کشــور 
ــوده و اســاس  ــه ای ب ــالب، موضــع خصمان ــد از انق ــل و بع قب
آن بــر بی اعتمــادی گذاشــته شــده کــه آمریــکا، آغازکننــده آن 

ــوده اســت. ب
ــرنگون  ــدق را س ــی مص ــت مردم ــا دول ــت: آن ه ــی گف دهقان
کردنــد،  در انقــالب اســالمی قصــد دخالــت داشــتند، از 
منافقیــن حمایــت کردنــد و بــه وســیله عناصرشــان در منطقــه 
ــذا کارنامــه  ــد؛ ل ــرار دادن ــت ق در جنــگ صــدام را مــورد حمای

ــت.  ــران اس ــردم ای ــه م ــمنی علی ــر از دش ــا پ آن ه
ــم  ــوز ه ــران، هن ــردم ای ــه م ــت ک ــت نیس ــزود: بی جه وی اف
مــرگ بــر آمریــکا می گوینــد. ایــن بــه دلیــل اقدامــات آمریــکا 

علیــه منافــع ملــی و هویــت ملــی ماســت کــه همچنــان انجــام 
می شــود. پــس از توافــق برجــام هــم انتظــار بــود آن هــا رویــه 
قبــل خــود را فرامــوش کننــد؛ امــا دولــت جدیــد آمریــکا خالف 
قوانیــن بین الملــل، قوانیــن داخلــی و عــرف بین الملــل عمــل 

می کنــد و توافقــات خــود را هــم زیــر پــا گذاشــته اســت.
ــه  ــکا متوج ــنتی آمری ــرکای س ــه ش ــان اینک ــا بی ــی ب دهقان
ــه  ــل شــده اند، اضاف ــن کشــور در عرصــه بین المل ــدی ای بدعه
ــده  ــل بی ثبات کنن ــوان عام ــه عن ــران ب ــر ای ــروز دیگ ــرد: ام ک
ــن  ــه چنی ــود؛ بلک ــناخته نمی ش ــی ش ــکار عموم ــان در اف جه

ــود دارد.  ــکا وج ــاره آمری ــی ای درب تلق
مــا معتقدیــم چهــره واقعــی آمریــکا بــه وســیله ترامــپ نشــان 
داده شــده و ایــن فرصتــی بــرای جمهــوری اســالمی اســت کــه 

بــرای عهدشــکنی آمریــکا شــاهد مثــال بیــاورد. ایســنا

ــار  ــور، اظه ــی رئیس جمه ــاون پارلمان ــری، مع ــینعلی امی حس
کــرد: بیــکاری، یکــی از مهم تریــن مســائل و معضــالت کشــور 
اســت و ایجــاد اشــتغال بــر اســاس سیاســت های کلــی 
ــی از  ــری، یک ــم رهب ــام معظ ــی مق ــی ابالغ ــاد مقاومت اقتص

ــت. ــوده اس ــم ب ــت یازده ــای دول ــن برنامه ه مهم تری
امیــری الزمــه داشــتن کشــوری آزاد بــرای دســت یافتــن بــه 
ــام  ــداف مق ــق اه ــالمی و تحق ــالب اس ــد انق ــای بلن آرمان ه
ــرد:  ــح ک ــوان و تصری ــتغال عن ــاد اش ــری را ایج ــم رهب معظ
ــه  ــت و مطالب ــای دول ــن برنامه ه ــی، مهم تری ــاد مقاومت اقتص
جــدی مقــام معظــم رهبــری از دولتمــردان اســت کــه حقیقتــا 

ــود. ــد ب ــر نخواه ــردم امکان پذی ــارکت م ــدون مش ب
معــاون پارلمانــی رئیس جمهــور بیــان کــرد: در دوران مختلــف 
و متناســب بــا نیــاز جامعــه، افــراد بــه طریقــی بــا نثــار جــان 

و اموالشــان مجاهــدت کردنــد و امــروز نیــز وظیفــه ای مهم تــر 
از اشــتغال زایی نداریــم. بنابرایــن از ســرمایه گذاران حــوزه 
ــدان  ــوان مجاه ــه عن ــوان ب ــتغال زایی می ت ــی و اش کارآفرین

عرصــه جهــاد اقتصــادی یــاد کــرد.
ــی  ــر فقرزدای ــی ب ــات مبن ــث و روای ــه احادی ــاره ب ــا اش وی ب
ــر  ــا ورود فق ــه ب ــر اینک ــی ب ــه و ســخنانی مبن ــره جامع از چه
ایمــان خــارج می شــود، یــادآور شــد: دولــت یازدهــم گام هــای 

ــی برداشــت. ــق اقتصــاد مقاومت ــت تحق ــدی را در جه بلن
ــر آخــرت  ــادات و ذخای ــن عب ــری اشــتغال زایی را مهم تری امی
 دانســت و تصریــح کــرد: دولــت یازدهــم از کارآفرینــان 
و ســرمایه گذاران حمایــت و پشــتیبانی کــرده و همــواره فــرش 
ــل از  ــک اص ــن ی ــرا ای ــد؛ زی ــن می کن ــان په ــز جلویش قرم

ــا ــت. ایرن ــالمی اس ــای اس آموزه ه

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی:

چهره واقعی آمریکا به وسیله ترامپ نشان داده شد
معاون پارلمانی رئیس جمهور:

امروز وظیفه ای مهم تر از اشتغال زایی نداریم 

 عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس:

جوان گرایی باید از 
 ویژگی های کابینه 

دولت دوازدهم باشد 
مــردم  نماینــده  فوالدگــر،  حمیدرضــا 
ــی  ــه جوان گرای ــان اینک ــا بی ــان، ب اصفه
کابینــه  ویژگی هــای  از  یکــی  بایــد 
ــت  ــت:  دول ــد، گف ــم باش ــت دوازده دول
در معرفــی کابینــه جدیــد خــود بایــد 

ــر داشــته باشــد؛  ــد نظ ــی را م جوان گرای
در عیــن حــال کــه می تــوان از وزرای 
قــوی دوره قبــل هــم بــه عنــوان مشــاور 
ــره  ــا به ــه آن ه ــرد و از تجرب ــتفاده ک اس

ــرد.  ب
معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  عضــو 
ویژگی هــای  بــه  اشــاره  بــا  مجلــس 
وزرای انتخابــی در دولــت دوازدهــم بیــان 
ــت  ــه دول ــب کابین داشــت: یکــی از معای
ــن  ــی الزم بی ــم، نداشــتن هماهنگ یازده
ــت  ــد در دول ــر بای ــن ام ــه ای ــود ک وزرا ب
پرانرژی تــری  وزرای  از  و  رفــع  جدیــد 

ــود. ــتفاده ش اس
ــد  ــی بای ــرد: وزرای انتخاب ــح ک وی تصری
ــی  ــت های کل ــرای سیاس ــه اج ــد ب معتق
اقتصــاد  از سیاســت های  اعــم  نظــام 
مقاومتــی و حمایــت از تولیــدات داخلــی 
باشــند. ایــن افــراد بایــد بــا رویکــرد 
ــه  ــی را ک ــد وظایف ــوری بتوانن برنامه مح
ــه  ــرار داده، ب ــا ق ــده آن ه ــر عه ــت ب دول

ــد.  ــام دهن ــتی انج درس
ــرد:  ــح ک ــان تصری ــردم اصفه ــده م نماین
در  انســجام  و  هماهنگــی  داشــتن 
پیشــبرد برنامه هــای دولــت بســیار مهــم 

اســت و وزرا نبایــد بــه صــورت جزیــره ای 
ــد. ــل کنن عم

ــور  فوالدگــر همچنیــن اعــالم رئیس جمه
ــود دو  ــت از وج ــر اســتفاده دول ــی ب مبن
هــزار نخبــه بــرای پیشــبرد اهــداف کشــور 
را اقــدام مناســبی دانســت و خاطرنشــان 
کــرد: کشــورمان دارای نخبــگان علمــی و 
ــاوری  ــم و فن ــگان و عل ــاد نخب حتــی بنی

اســت.
 دولــت می توانــد از آن هــا بــرای بررســی 
ــد. ــا اســتفاده کن ــع آن ه مشــکالت و رف

باشــگاه خبرنــگاران

مجلس
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،،
اعــام  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
در  گزارش هایــی  روال،  طبــق  کــرد 
زمینــه تخلفــات انتخاباتــی داشــتیم 
که برای دوســتانمان در قوه قضائیه 
ارســال کردیــم و مدیــران دولتــی هــم 
بیــن متخلفــان انتخاباتــی بودنــد کــه 

بــه ایــن قــوه معرفــی شــدند

مرجع تقلید شیعیان:

ذات آمریکا، قلدری و غارتگری است 

مصوبــه  دربــاره  نقوی حســینی  حســین  ســید 
ــه  ــه ک ــرد: همانگون ــار ک ــران اظه ــه ای ــنا علی ــر س اخی
پیش بینــی می شــد قانــون مبــارزه بــا اقدامــات 
ــال 2017  ــران در س ــالمی ای ــوری اس ــات زدای جمه ثب
کــه بــه قانــون S.722 مشــهور اســت، ابتــدا در کمیتــه 
ــا 9۸ رای  ــس ســنا و ســپس ب ــط خارجــی مجل رواب
ــی ســنا  ــف در صحــن علن ــا 2 رای مخال موافــق و تنه

ــد. ــب ش ــرح و تصوی مط
ــل در  ــه دلی ــه س ــون ب ــن قان ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــا  ــزود: اوال ب ــت، اف ــام اس ــا برج ــاد ب ــارض و تض تع
روح برجــام در تعــارض اســت؛ زیــرا قــرار بــود پــس از 
توافــق برجــام، گفتمــان بیــن ایــران و 1 + 5 گفتمــان 
ــار  ــد و فش ــم و تهدی ــه دور از تحری ــالمت آمیز و ب مس
ــد وجــود  ــال تهدی ــر اعم ــی ب ــر دلیل ــرا دیگ باشــد؛ زی
نــدارد؛ امــا تصویــب ایــن قانــون جدیــد، یعنــی 
زبــان طــرف مقابــل بــا مــا همچنــان زبــان تحریــم و 

ــت. ــار اس ــت و فش محدودی
سیاســت  و  ملــی  امنیــت  ســخنگوی کمیســیون 
خارجــی مجلــس اضافــه کــرد: دلیــل دوم ایــن اســت 
کــه ایــن مصوبــه در تضــاد صددرصــد بــا بندهــای 26، 
ــن  ــت ای ــوان گف ــت و می ت ــام اس 27، 2۸ و 29 برج

ــن برجــام اســت. ــه، نقــض آشــکار مت مصوب
ــح  ــل ســوم تصری ــه دلی ــا اشــاره ب ــوی حســینی ب نق

کــرد: مــا اجــرای برجــام را مطابــق اســناد باالدســتی 
خــود یعنــی مصوبــه 9 مــاده ای مجلــس شــورای 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــدی مق ــه 9 بن ــالمی و ابالغی اس
انجــام می دهیــم. در یکــی از شــرایط ابالغیــه 9 بنــدی 
مقــام معظــم رهبــری و در یکــی از بندهــای مصــوب 
مجلــس شــورای اســالمی بــه صراحــت ذکــر شــده کــه 
ــه  ــدارد هیچ گون ــل پــس از برجــام حــق ن طــرف مقاب
ــای  ــه بهانه ه ــه ای از جمل ــر بهان ــت ه ــی را تح تحریم
ــوری اســالمی  ــه جمه حقــوق بشــری و موشــکی علی

ایــران تصویــب کنــد.
ــرایط  ــن ش ــاس ای ــر اس ــا ب ــه تنه ــان اینک ــا بی وی ب
ــا  ــه نه تنه ــن مصوب ــزود: ای ــود، اف ــرا می ش ــام اج برج
 بــا مــوادی از برجــام در تعــارض و نقــض برجــام 
ــا ایــن مــواد نیــز مغایــرت  اســت، بلکــه حتــی اگــر ب
نداشــته باشــد، بــاز هــم نقــض برجــام اســت؛ زیــرا بــه 
نوعــی نقــض اســناد باالدســتی مــا در اجــرای برجــام 

اســت.
ــن اقــدام  ــح کــرد: ای ــان تصری نقــوی حســینی در پای
ــم  ــار داری ــم و انتظ ــام می دانی ــکار برج ــض آش را نق
ــر اجــرای برجــام کــه مقــام معظــم  هیئــت نظــارت ب
ــر مســئوالن نظــام، مســئولیت  ــدار اخی ــری در دی رهب
ــود  ــی خ ــه قانون ــه وظیف ــده اند، ب ــر ش ــا را متذک آن ه

ــد. میــزان ــل کن عم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تشریح کرد:

3 دلیل ناقض برجام بودن مصوبه اخیر سنا 

آیــت هللا حســین نــوری  همدانــی در دیــدار بــا تعــدادی 
توطئه هــای  مقابــل  در  هوشــیاری  بســیجیان،  از 
دشــمن را ضــروری دانســت و اظهــار داشــت: کســانی 
کــه ســخن اختالف انگیــز بگوینــد، جامعــه را دوقطبــی 
کننــد و کشــور را از وحــدت کــه از ضروریــات جامعــه 
ــت  ــد در حــال خیان ــد، بی تردی امــروز ماســت دور کنن

هســتند. 
ایــن کشــور، ولی فقیــه دارد و ایــن حکومــت بــا نظــام 
ــا رأی 9۸  ــده، ب ــر ش ــه ذک ــی  فقی ــه در رأس آن ول ک

درصــدی مــردم قبــول  شــده اســت.
ــده ای در  ــزود: ع ــه اف ــوزه علمی ــته ح ــتاد برجس اس
ــت  ــه صحب ــی  فقی ــام و ول ــرر از ام ــخنرانی ها مک س
ــان  ــش ایش ــالف فرمای ــل خ ــی در عم ــد؛ ول می کنن
را  ولــی  فقیــه  معنــای  اگــر  می دهنــد؛  انجــام 
ــه  ــت  فقی ــای والی ــه درس ه ــت کم ب ــد دس نمی دانی
ــه  ــد ولی فقی ــا بفهمی ــد ت ــه کنی ــل مراجع ــام راح ام

کیســت و چــه اختیاراتــی دارد.
در  داد:  ادامــه  نــوری  همدانــی  حســین  آیــت هللا 
ــت  ــاًل پش ــم؛ عم ــی می خواهی ــدت عمل ــه وح جامع
ســر ولــی  فقیــه باشــیم، نــه  فقــط در ســخنرانی یــک 
جلســه بگوییــم، در جــای دیگــری ســخنرانی خــالف 
 آن را داشــته باشــیم و جامعــه را بــه ســمت اختــالف 

ببریم.

آیــت هللا نــوری همدانــی بــا بیــان اینکــه هــر کســی بــه 
هــر بهانــه ای بخواهــد نظــام را تضعیــف و خــون شــهدا 
را پایمــال و امنیــت مــا را خدشــه دار کنــد، مــردم 
ســکوت نخواهنــد کــرد، گفــت: مــردم بــا کســی عهــد 
و پیمــان نبســته اند؛ اگــر کســی بخواهــد ارزش هــای 
ببــرد،  ســؤال  زیــر  را  آنــان  انقالبــی  و  اســالمی 
ــائل  ــرح مس ــای ط ــه  ج ــس ب ــد؛ پ ــل نمی کنن تحم
اختالف انگیــز همــه حــول محــور رهبــری وحــدت 
ــاخص ها و  ــام ش ــا تم ــالب را ب ــیم و انق ــته باش داش

آرمان هــای آن حفــظ کنیــم.
اســتاد برجســته حــوزه علمیــه خاطرنشــان کــرد: 
تولیــد و اشــتغال را بــرای معیشــت مــردم و کار 
ــا  ــران را ب ــدر ای ــم و کشــور مقت ــان جــدی بگیری جوان
عــزت و ســربلندی حفــظ کنیــم و نــگاه بــه خــارج از 

ــیم. ــته باش ــور نداش کش
مرجــع تقلیــد شــیعیان تأکیــد کــرد: نبایــد دلخــوش 
بــه آمریــکا باشــیم؛ آمریــکا، ذاتــش قلــدری و جنایــت 
ــه  ــم چگون ــت و غارتگــری اســت و همــه دیدی و خیان
ــچ  ــرای هی ــان ب ــد. آن ــض می کن ــام را نق ــنا برج س

ــل نیســتند.  کشــوری، حقوقــی قائ
مــا از مســئوالن بــه جــد می خواهیــم ســکوت نکننــد؛ 
ــا عــزت کشــور حفــظ  ــد ت ــل انجــام دهن اقــدام متقاب

شــود. مرکــز خبــر حــوزه



کوتاه از اقتصاد
عضو شورای مرکزی حزب اسالمی کار:

وزارت کار به فردی جسور و جنگنده 
نیاز دارد

عضــو شــورای مرکــزی حــزب اســامی کار می گویــد 
آقــای ربیعــی، فــردی کوشــا و تاشــگر اســت و بــرای بــه 
ــازار کار از  ــروج ب ــتغال و خ ــای اش ــتن طرح ه ــر نشس ثم
ــی  ــی ایشــان فــرد محجوب ــادی کــرد؛ ول ــاش زی رکــود ت
اســت و مــا در وزارت کار کــه حاصــل ادغــام ســه وزارتخانــه 
اســت و فــراز و فرودهــای زیــادی دارد، بــه فــردی جســور 
ــه  ــه هم ــیدگی ب ــوان رس ــه ت ــم ک ــاز داری ــده نی و جنگن

ــد.  ــته باش ــکات را داش ــا و مش حوزه ه
حمیــد نجــف در ارزیابــی اقدامــات وزارت کار در حــوزه 
ــاز شــدن فضــای  ــه ب ــا توجــه ب ــت: ب ایجــاد اشــتغال گف
ــی  ــن اقدام ــام، بهتری ــس از برج سیاســی و اقتصــادی پ
کــه وزارت کار در حــوزه اشــتغال می توانســت دنبــال کنــد 
ــی  ــای ربیع ــه آق ــود. البت ــارج ب ــه خ ــروی کار ب ــزام نی اع
ــه  ــه شــد. ب ــن وزارتخان ــده دار اداره ای ــدی عه در شــرایط ب
لحــاظ اقتصــادی بــا رکــود و تــورم شــدیدی مواجــه بودیــم 
ــاد  ــوزه کار ایج ــادی در ح ــکات زی ــئله مش ــن مس و همی
کــرد و بــه تعطیلــی کارخانه هــا و افزایــش بیکاری هــا 

منجــر شــد. 
نجــف بــا تاکیــد بــر صــدور خدمــات فنــی و مهندســی بــه 
ــرای  کشــورهای خــارج افــزود: برجــام، بســتر مناســبی ب
ــن  ــه بهتری ــد ب ــت و بای ــارج اس ــه خ ــروی کار ب ــزام نی اع
شــکل از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــم. اگــر بعضــی 
ــه دلیــل رفتارهــای یــک عــده از هموطنانمــان  کشــورها ب
عاقه منــد  و  شــدند  ســوء تفاهم  یــا  تردیــد  دچــار 
بــه جــذب نیــروی کار ایرانــی نیســتند یــا در قبــال 
می خواهنــد  اخاقــی  و  مالــی  تضمیــن  به کارگیــری، 
می توانیــم بــا مذاکــره و رفــع ســوء تفاهم، نیروهــای 
ــزام  ــدف اع ــورهای ه ــه کش ــده ب ــور کنترل ش ــه ط کار را ب

ــنا ــم. ایس کنی

 بخشودگی صددرصدی 
جریمه موتورسیکلت

صددرصــد مبلــغ جریمــه قانــون بیمــه اجبــاری خســارات 
ــی از  ــوادث ناش ــر ح ــث در اث ــخص ثال ــه ش ــده ب واردش
وســایل نقلیــه مصــوب ســال ۹۵ بــرای موتورســیکلت های 
ــه دوم( بخشــوده  ــث )مرحل ــد بیمه نامــه شــخص ثال فاق

شــد. 
بــر اســاس اعــام بیمــه مرکــزی، شــرکت های بیمــه 
ــه  ــه ک ــد بیمه نام ــیکلت های فاق ــرای موتورس ــد ب مکلفن
از تاریــخ اول تیــر امســال تــا ۳۱ شــهریور اقــدام بــه 
خریــد بیمه نامــه شــخص ثالــث می کننــد، صددرصــد 
مبلــغ جریمــه نداشــتن بیمه نامــه مذکــور را دریافــت                 

نکننــد. بیمــه مرکــزی

 کاهش دما، مصرف برق را 
کاهش داد

پیــک مصــرف بــرق در روز جمعــه بــه میــزان ۵۸۲۸ 
مــگاوات نســبت بــه روز پنجشــنبه هفتــه جــاری کاهــش 

ــید.  ــگاوات رس ــزار م ــدوده ۴۳ ه ــه مح ــت و ب یاف
ــی مراکــز  ــر شــدن هــوا در روز جمعــه و تعطیل ــا خنک ت ب
ــرق  ــک مصــرف ب ــی، شــاهد کاهــش پی ــی و عموم دولت
ــه روز  ــبت ب ــگاوات نس ــزان ۵۸۲۸ م ــه می ــن روز ب در ای
پنجشــنبه بودیــم؛ ایــن در حالــی اســت کــه عمــده 
ــان  پیش بینی هــا حاکــی از افزایــش دمــا در روزهــای پای

ــود. خبــر فارســی ــه ب هفت

اخبار استان
نماینده مردم اصفهان در مجلس:
مشکل خودرو، ساختاری است

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
شــورای اســامی گفــت: کیفیــت بســیاری از 
ــول نیســت.  ــل قب ــد داخــل قاب خودروهــای تولی
حمیدرضــا فوالدگــر بــا بیــان اینکــه صنعــت 
خــودرو کشــور شــبه انحصاری اســت، افــزود: 
ــش  ــرای افزای ــت و ب ــی نیس ــت رقابت ــن صنع ای

ــود.  ــی ش ــد رقابت ــت بای کیفی
بــه قوانیــن مجلــس دربــاره  بــا اشــاره  وی 
صنعــت خودروســازی گفــت: مجلــس ناظــر 
اجــرای قانــون اســت و نبایــد از آن انتظــار داشــت 
بــه صــورت فنــی در صنعــت خــودرو نظــارت کنــد. 
فوالدگــر افــزود: وظیفــه نظــارت فنــی بــر صنعــت 
جملــه  از  ســازمان هایی  عهــده  بــر  خــودرو 

ــت.  ــتاندارد اس ــازمان اس س
ــور  ــودرو در کش ــت خ ــکل صنع ــت: مش وی گف
ــر  ــد از نظ ــت بای ــن صنع ــت و ای ــاختاری اس س
مدیریتــی منابــع مالــی و فنــاوری متحــول شــود. 
فوالدگــر بــا ابــراز بی اطاعــی از افزایــش بیــش از 
یــک میلیــون تومانــی قیمــت محصــول یکــی از 
ــال ۹۶  ــزود: در س ــازی اف ــرکت های خودروس ش
افزایــش چندانــی در قیمــت خودروهــا نخواهیــم 
ــه  ــا ب ــذاری خودروه داشــت. وی گفــت: قیمت گ
وســیله شــورای رقابــت نبایــد بــه مــدت طوالنــی 

انجــام شــود. صداوســیما

کاهش قیمت مرغ در اصفهان
ــاد  ــازمان جه ــی س ــدات دام ــود تولی ــاون بهب مع
کشــاورزی اســتان اصفهــان دربــاره کاهــش 
قیمــت مــرغ گفــت: بــا توجــه بــه انجــام بیــش 
از ۱۱ میلیــون قطعــه جوجه ریــزی در اصفهــان، 
ــا کیفیــت و وضعیــت تولیــد  تولیــد محصــوالت ب
 و توزیــع مــرغ بــه قیمــت متعــادل رســیده 

است. 
امیرحســین افیونــی بــا اشــاره بــه اینکــه در زمینه 
پــرورش طیــور، توســعه کیفــی در دســتورکار قــرار 
گرفتــه و توســعه کمــی مــد نظــر نیســت، افــزود: 
وزیــر جهــاد کشــاورزی همــواره بــر موضــوع 
زنجیــره تولیــد تاکیــد دارنــد؛ زیــرا تنهــا راه نجــات 
ــن  ــت؛ در همی ــره اس ــن زنجی ــل ای ــد، تکمی تولی
ــان  ــتان اصفه ــی در اس ــات خوب ــوص اقدام خص
شــکل گرفــت؛ بــه گونــه ای کــه تــا دو مــاه آینــده 
ــتان  ــیر در اس ــد ش ــره تولی ــاح زنجی ــاهد افتت ش

ــود.  خواهیــم ب
وی بیــان داشــت: در زمینــه زنجیــره تولیــد 
ــکل  ــی ش ــات خوب ــز اقدام ــرغ نی ــرغ و تخم م م
ــرای شناســایی  ــه و اقدامــات کارشناســی ب گرفت
تکمیــل  زمینــه  در  مســتعد  شهرســتان های 
ادامــه  نیــز  قرمــز  گوشــت  تولیــد   زنجیــره 

دارد. 
ــرکت  ــز، ش ــن نی ــر ای ــاوه ب ــرد: ع ــد ک وی تاکی
ــرغ را  ــی م ــد تضمین ــور دام، خری ــتیبانی ام پش
ــته  ــد روز گذش ــبختانه از چن ــرده و خوش ــاز ک آغ
ــد.  ــاز ش ــاره آغ ــز دوب ــرغ نی ــت م ــادرات گوش ص
در  گــرم  مــرغ  گوشــت  حاضــر  حــال  در 
ــان و در  ــت ۶۳۵۰ توم ــه قیم ــر ب ــای کوث بازاره
تــا  اصفهــان  شــهر  سراســر  خرده فروشــی ها 

می شــود.  عرضــه  تومــان   ۷۲۰۰
ــیر  ــازار ش ــت ب ــن وضعی ــوص آخری وی درخص
اقدامــات  انجــام  بــا  گفــت:  نیــز  لبنیــات  و 
کارشناســی، وضعیــت خریــد شــیر در ســال 
جــاری بهبــود پیــدا کــرد و بیــش از ۹۰۰ هــزار تــن 
انــواع محصــوالت لبنــی در ســال ۹۵ صــادر شــد. 

ایمنــا

تولید ملی

دلپذیر
شــرکت کدبانــو، تولیدکننــده محصــوالت دلپذیــر، در ســال ۱۳۲۸ فعالیــت خــود را 
ــع واقــع در ۵۷ کیلومتــری شــهر تهــران  ــه مســاحت ۱۷۵۰۰ متــر مرب در زمینــی ب
و در حومــه شهرســتان کــرج آغــاز کــرد. در بــدو تأســیس، فعالیــت ایــن شــرکت 
ــا گســترش  ــا خاصــه می شــد. ب تنهــا در زمینــه تولیــد چنــد نــوع کمپــوت و مرب
ــای  ــد مرب ــه تولی ــق ب ــران، موف ــار در ای ــن ب ــرای اولی ــرکت ب ــای ش فعالیت ه
ــز  ــرد )مایون ــس های س ــواع س ــل ان ــز از قبی ــری نی ــدات دیگ ــد و تولی ــدون قن  ب
و ســس های ســاالد(، ســس های گــرم )انــواع کچــاپ تنــد و معمولــی( و انــواع 
محصــوالت کنســروی غیرگوشــتی )مایــه ماکارونــی، خــوراک لوبیــا چیتــی و ...( 
شــد. ایــن شــرکت از لحــاظ افزایــش حجــم تولیــد ســالیانه و تنــوع محصــوالت از 
پیشــگامان صنایــع غذایــی بــوده و همــواره ســعی بــر آن داشــته کــه محصــوالت 
ــه  ــواد اولی ــن م ــا اســتفاده از مرغوب تری ــی و ب ــظ معیارهــای کیف ــا حف  خــود را ب
ــی و خارجــی عرضــه  ــه بازارهــای داخل ــدی، ب ــن روش هــای تولی ــت بهتری و رعای
ــت  ــدی، دریاف ــد تولی ــن واح ــص ای ــداوم کادر متخص ــاش م ــل ت ــد. حاص کن
ــه  ــوی مؤسس ــابه از س ــرکت های مش ــروه ش ــتاندارد در گ ــان اس ــترین نش بیش
ــه  ــو، مجموع ــوده اســت. شــرکت کدبان ــی کشــور ب ــات صنعت اســتاندارد و تحقیق
متنوعــی از محصــوالت غذایــی را بــا برنــد دلپذیــر، بــه بــازار عرضــه کــرده کــه عــاوه 
بــر توزیــع کاال در داخــل کشــور، تولیــدات خــود را بــه کشــورهای اروپایــی، آســیایی 

ــد. ــادر می کن ــز ص ــه نی ــیای میان و آس

ــن  ــوان مهم تری ــه عن ــات ب مالی کیمیای وطن
تدویــن  در  دولــت  مالــی  سیاســت  ابــزار 
اهمیــت  از  کشــور  اقتصــادی  سیاســت های 

ویژه ای برخوردار است. 
امــروزه نظــام مالیاتــی در کلیــه جوامــع، ابــزاری 
بــه  نیــل  چگونگــی  جهــت  در  تعیین کننــده 
ــی  ــت اجتماع ــن عدال ــادی، تأمی ــعه اقتص توس
و ســازماندهی فعالیت هــای اقتصــادی، مــورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد؛ بــه عبــارت دیگــر 
ــت  ــع دول ــن مناب ــر تأمی ــی عــاوه ب نظــام مالیات
تشــویق  و  تولیــد  خدمــت  در  می بایســتی 
ســرمایه گذاری توزیــع دوبــاره درآمــد، رونــق بــازار 
ــتر  ــی بیش ــاه عموم ــده رف ــرمایه و فراهم کنن س

ــد.  باش
ــاد  ــتلزم ایج ــات مس ــه مالی ــه مقول ــن ب پرداخت
بســتر و فرهنگ ســازی مناســب اســت؛ بایــد 
ــور از  ــک کش ــراد ی ــه اف ــی ک ــا زمان ــت ت پذیرف
اهمیــت مالیــات و کارکرد هــای آن غافــل باشــند 
هرگــز نمی تــوان انتظــار داشــت کــه انگیــزه کافــی 

ــرای پرداخــت داشــته باشــند.  ب
ــود،  ــی خ ــف قانون ــه تکالی ــان ب ــدی مؤدی پایبن
هدفــی اســت کــه همــه نظام هــای مالیاتــی 
جهــان در آرزوی تحقــق آن هســتند. تحقــق ایــن 
مهــم در گــرو اشــاعه فرهنــگ مالیــات و فرهنــگ 

ــت.  ــت آن اس ــه پرداخ داوطلبان
درواقــع میــزان همــکاری افــراد بــا نظــام مالیاتــی 
ــه درجــه  ــه پرداخــت مالیــات، ب ــان ب و تمایــل آن
ــالت  ــه رس ــردم ب ــاد م ــی و اعتم ــد اجتماع رش

ــی بســتگی دارد. ــام مالیات نظ
 فرهنگ ســازی در عرصــه  مالیــات فقــط بــه 
ــز در  ــت نی ــه دول ــود؛ بلک ــوط نمی ش ــردم مرب م

ــی دارد.  ــه وظایف ــن زمین ای
ــت دوطــرف نظــام  در هــر کشــوری مــردم و دول
مالیاتــی هســتند و بــرای اینکــه نظــام مالیاتــی با 
حداکثــر کارآمــدی و اثربخشــی همــراه شــود باید 
ــته  ــی داش ــناخت جامع ــر ش ــرف از یکدیگ دوط
باشــند و بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم بتوانند 
رفتــار یکدیگــر را ارزیابــی و اعتمادســازی کننــد و 
ــال پیشــرفت اقتصــادی، اجتماعــی  ــه دنب ــر ب اگ
هســتیم، می بایســت ایــن امــر بــا مشــارکت 

ــرای افزایــش ســهم  ــرد و ب عمومــی صــورت بگی
درآمدهــای مالیاتــی می بایســت ســطح فرهنــگ 
پرداخــت مالیــات را در جامعــه بــه گونــه ای ارتقــا 
داد کــه مالیــات دادن بــرای مــردم ماننــد انجــام 

عبــادت، پرداخــت خمــس مــال باشــد. 
ــز  ــوزش نی ــر آم ــار آن عنص ــانی و در کن  اطاع رس
بــه عنــوان یــک اصــل کاربــری و زیربنایــی 
محــور برنامه هــای اســتراتژی نظــام مالیاتــی 
کشــور در امــر فرهنگ ســازی مالیاتــی محســوب 

می شــود. 
آگاه ســاختن مــردم از آثــار مثبــت پرداخــت 
مالیــات در جامعــه و جلــب اعتمــاد متقابــل 
ــان  ــی، ایجــاد اطمین ــن مــؤدی و نظــام مالیات بی
جهــت  در  پرداختــی  مالیــات  هزینه کــرد  از 
گســترش رفــاه اجتماعــی، از جملــه عوامــل 
ــی در راســتای اجــرای  گســترش فرهنــگ مالیات

سیاســت مذکــور اســت. 
ــد  ــود آی ــه وج ــردم ب ــی در م ــن حس ــر چنی اگ
ــا  ــت تنه ــیله دول ــه وس ــات ب ــن مالی ــه گرفت ک
بــرای ســاختن فردایــی بهتــر بــرای آن هــا و 
ــام  ــه ن ــی ب فرزندانشــان اســت، آن وقــت معضل
ــام  ــه ن ــت و کابوســی ب ــرای دول ــی ب ــرار مالیات ف

ــدارد. ــود ن ــان وج ــرای مؤدی ــات ب مالی

و  پیشــرفته  جوامــع  در  مالیــات  اهمیــت 
نگرش هــای جدیــد بــه اصــول مالیاتــی مالیــات، 
ــه  ــراد اســت ک ــی اف ــا دارای ــد ی قســمتی از درآم
ــظ  ــی و حف ــارج عموم ــت مخ ــور پرداخ ــه منظ ب
منافــع اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی کشــور به 

موجــب قوانیــن بــه وســیله دســتگاه های اداری و 
ــت وصــول شــود.  ــی دول اجرای

مؤثــر  اهرم هــای  جملــه  از  مالیات هــا 
سیاســت های مالــی دولــت بــرای انجــام وظایــف 

هســتند.  خــود 
ادبیــات اقتصــادی مالیــات نیــز مشــابه دیگــر 
شــاخه های اقتصــادی بــه مــرور زمــان دچــار تحوالت 
ــون در بســیاری از  ــم اکن ــده ای شــده اســت. ه عم
دولت هــا، مــردم بــر اســاس تحلیــل سیاســت های 

مالیاتــی پیشنهاد شــده رأی می دهنــد.
نیــز  اجتماعــی  نظــر  از  مالیات هــا  مقولــه    
تحــوالت گســترده ای پیــدا کــرده اســت. از آنجــا 
ــفافیت  ــن راه ش ــی، بهتری ــتم مالیات ــه سیس ک
درآمــدی اســت، آمــار و تصویــر ایجادشــده 
عادالنــه،  و  مالیاتــی کارآمــد  نظــام  یــک  در 
ــزاری  ــده نرم اف ــک کنترل کنن ــود ی ــد خ می توان
و علمــی جهــت ارتقــاء ســطح کارآمــدی اقتصــاد 
ــت  ــاز را جه ــورد نی ــات م ــواره اطاع ــود و هم ش
ــر را  ــوق براب ــب حق ــی و کس ــزی عموم برنامه ری
ــه  ــر نهادین ــای براب ــه فرصت ه ــیدن ب ــت رس جه

ــد.  کن
نظــام مالیاتــی مرکــب از بخش هــای قانــون 
مالیات هــا، مالیات پــردازان، مالیات گیرنــدگان، 
روش هــای عملیاتــی و نهادهــای حرفــه ای اســت 
کــه هــر کــدام از ایــن بخش هــا اگــر بــه صــورت 
ــه اهــداف  کارآمــد عمــل کننــد، نظــام مالیاتــی ب
پیش بینی شــده  درآمدهــای  )تأمیــن  خــود 
ــص  ــا و تخصی ــه درآمده ــع بهین ــه، توزی در بودج

ــع( خواهــد رســید.  مناب
ــود  ــه وج ــت ک ــواردی اس ــه م ــا از جمل مالیات ه
آن مــورد توافــق مکاتــب گوناگــون اســت. آنچــه 
مــورد اختــاف اســت، نحــوه  وصــول، نــوع وصــول 
و چگونگــی تخصیــص آن بــرای منابــع مختلــف 
ــات  ــاوری اطاع ــام فن ــترش نظ ــا گس ــت. ب اس
ســمت  بــه  درون زا  اقتصادهــای  حرکــت  و 
ــز دچــار  اقتصادهــای جهانی شــده، مالیات هــا نی

ــده اند.  ــول ش ــر و تح تغیی
مالیات هــا امــروزه بــه عنــوان یکــی از ارکان اصلــی 
ــه جــز  ــل شــده اند و ب ــی تبدی نظام هــای انتخابات
آثــار اقتصــادی، واجــد ویژگی هــای اجتماعــی، 

ــراوان گشــته اند.  ــی ف سیاســی و اطاعات
ــی  ــول مالیات ــه اص ــد ب ــای جدی ــی نگرش ه برخ

ــد از:  عبارتن
ــر ایــن  الــف – اصــل تشــخیص محــل خــرج. ب
اســاس، محــل خــرج و مصــرف مالیات هــا بایــد 
بــرای مالیات پــردازان مشــخص باشــد. ایــن 
ــود  ــی درون خ ــم توزیع ــرد مه ــک کارک ــل، ی اص
ــا  ــرد و عموم ــی را می پذی ــارت مردم ــه نظ دارد ک
مالیات هــا را بــه ســمت کاهــش نابرابــری ســوق 
می دهــد. البتــه، کارشناســان معتقدنــد ایــن 
اصــل بیشــتر جهــت مالیات هــای محلــی و 

ــرد دارد. ــوارض کارب ع
 ب – اصــل ســهولت تمکیــن داوطلبانــه مالیاتــی. 
ایــن اصــل بیشــتر ناظــر بــر روش هــای اجرایــی 
ــی  ــت تشــکیات مالیات ــی اســت. کیفی و عملیات
بــر فضــای ســرمایه گذاری و توســعه بخــش 
خصوصــی و همچنیــن کارکردهــای مالیــات مؤثــر 

اســت.
 نظــام مالیاتــی بایــد بــه ســمتی برود که ســرعت 
مالیات هــای  داوطلبانــه  )پذیــرش(  تمکیــن 
ــاری را گســترش  تشــخیصی و افزایــش خوداظه
ــول  ــارت اســت از قب ــی، عب دهــد. تمکیــن مالیات
و ترتیــب پرداخــت داوطلبانــه مالیــات ابــرازی یــا 
تشخیص داده شــده در یــک تشــکیات مالیاتــی. 
بــه هــر انــدازه کــه سیســتم مالیاتــی بــا تمکیــن 

بیشــتری روبــه رو شــود، میــزان درآمدهــای 
ــد و  ــش می یاب ــی افزای ــش مالیات ــی بخ وصول
نســبت  چــون  اقتصــادی  شــاخص های کان 
ــبت  ــی و نس ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــات ب مالی
درآمــد مالیاتــی واقعــی بــه درآمــد مالیاتــی 
خواهــد  افزایــش  بودجــه  در  پیش بینی شــده 
ــی  ــا کاهــش شــکاف مالیات ــی ب ــت و از طرف یاف
ــع درآمــد  ــف درآمــدی، توزی بیــن طبقــات مختل

بهبــود می یابــد.
 ج – اصــل مشــارکت گســترش نهادهــای مدنــی 
و در اختیــار داشــتن بخــش اعظــم ثــروت ملــی 
توســط بخــش خصوصــی باعــث شــده کــه بــدون 
مشــارکت نهادهــای مدنــی و عمــوم مــردم، 
ــد؛ از  ــر نباش ــی امکان پذی ــات قانون ــول مالی وص
ایــن روی، بســیاری از تشــکل ها و نماینــدگان 
صنــوف و نهادهــای مدنــی دربــاره اصــاح قانــون، 
ــا  ــی، ب ــب مالیات ــن ضرای ــول و تعیی ــوه  وص نح
دســتگاه مالیاتــی همــکاری و مشــارکت می کنند. 
امــروزه، ایــن مشــارکت شــکل قانونمنــد بــه 
ــت  ــن اصــل، کیفی ــه اســت. چــون ای خــود گرفت
 وصــول درآمدهــای مالیاتــی را بهبــود می بخشــد 
ارتقــای فرهنــگ مالیاتــی و بــه  و موجبــات 
ــد  ــم می کن ــی را فراه ــای مالیات ــع آن درآمده تب
ــاره  ــع دوب ــه در توزی ــت ک ــه گرف ــوان نتیج می ت

درآمدهــا نقشــی مهــم ایفــا می کنــد. 

فرهنگ سازی مالیاتی، پشتوانه فردا

تــرس مــردم از ســپرده گذاری در بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری 
ایــن روزهــا بــه اوج رســیده و بســیاری را مضطــرب کــرده اســت. 
کمتــر خانــواده ای در ایــران پیــدا می شــود کــه جایــی مطمئن تــر 
از نظــام بانکــی بــرای ســپردن انــدک ســرمایه خــود بــه منظــور 
کســب ســود، بیابــد و اطمینــان کنــد تــا در ایــن اوضــاع و احــوال 
کســاد بانکــی، پولــش را بــه دســت غیربانکی هــا بســپارد. در ایــن 
ــا،  ــاری غیرمجــاز ام ــده ناخوشــایند مؤسســات اعتب ــان، پرون می
همــه را در نظــام بانکــی متأثــر کــرده اســت؛ چــه آن ها کــه عملکرد 
شــفافی دارنــد و مؤسســات اعتبــاری مجــاز و شناســنامه دار بانک 
مرکــزی هســتند و چــه آن هــا کــه بانــک بــوده و سال هاســت کــه 
ــام  ــان اته ــا در مظ ــن روزه ــه ای ــه و هم ــد. هم ــت می کنن فعالی

هســتند و مــردم، بــا چشــم ظــن بــه آن هــا می نگرنــد. 
ــدی از نظــام  یــک مقــام مســئول در بانــک مرکــزی ابعــاد جدی

نویــن نظــارت بــر بانک هــا را تشــریح می کنــد و می گویــد: 
ــد  ــرار دارن ــزی ق ــک مرک ــارت بان ــه شــدت تحــت نظ ــا ب بانک ه
ــات  ــاره مؤسس ــائل درب ــی مس ــه بعض ــا ک ــن روزه ــژه ای و به وی
ــن  ــک مرکــزی هــم شــده، ای ــر بان ــاری غیرمجــاز، گریبانگی اعتب
نهــاد ناظــر تــاش دارد کــه دســت کم، بحــران جدیــدی در ایــن 

ــد.  ــه وجــود نیای حــوزه ب
ــن شــده  ــه ای تدوی ــه گون ــی ب ــن برنامــه نظارت ــد: ای وی می افزای
ــخص  ــم مش ــا ه ــامی آن ه ــه اس ــک ک ــای پرریس ــه بانک ه ک
شــده، زیــر ذره بیــن بانــک مرکــزی قــرار گیرنــد و بانــک مرکــزی 
عملکــرد آن هــا را بــه لحــاظ منابــع و مصــارف، بــه خوبــی رصــد 
ــای  ــه ترازنامه ه ــودی ک ــای س ــاره نرخ ه ــی درب ــد و حت می کن
آن هــا را در شــرایط بدتــری قــرار می دهــد، بــه صــورت کتبــی بــه 

آن هــا اخطــار داده اســت. مهــر

ــع  ــم اقتصــادی و قط تحری
مســیرهای هوایــی، زمینــی 
و دریایــی بــه قطــر، فرصت 
ــود آورد  ــه وج ــبی را ب مناس
فعــاالن  نگاه هــای  تــا 
بــه  خصوصــی  بخــش 
بــازار لوکــس ۳ میلیونــی 
معطــوف  کشــور   ایــن 

شود. 
توســعه  کمیتــه  رئیــس 
صــادرات اتــاق بازرگانــی 
اصفهــان هــم ازتاش هــای 
گســترده بــرای اســتفاده از 
ایــن فرصــت طایــی خبــر 

ــر،  ــادی قط ــم اقتص ــه تحری ــاعات اولی ــت: در س داد و گف
ــرار  ــتورکار ق ــارت در دس ــعه تج ــازمان توس ــا س ــی ب رایزن
ــه وجــود  ــن فرصــت ب ــه از ای ــن وج ــه بهتری ــا ب ــت ت گرف

ــود. ــتفاده ش ــده، اس آم
بخــش  فعــاالن  اینکــه  بیــان  بــا  مؤمنــی  حمیدرضــا 
میــدان  وارد  هوشــمندانه  اصفهــان  خصوصــی 
اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق  ابتــکار  بــا  افــزود:  شــدند، 
تجــارت  توســعه  ســازمان  ریاســت  موافقــت  و 
قــرار  کاری  اولویــت  در  ویــژه  کارگــروه   تشــکیل 

گرفت. 
وی گفــت: ســه روز پــس از تحریــم اقتصــادی قطــر، 
جلســه ای ویــژه  تحــت عنــوان بــازار طایــی قطــر بــا حضــور 

دســتگاه های  نماینــدگان 
اجرایــی و فعــاالن بخــش 
خصوصــی در اتــاق بازرگانــی 

ــد.  ــان برگزارش اصفه
وی بــا بیــان اینکــه قطــر 
درگیــر تولیــد نیســت و فقــط 
و گاز  نفــت  بــه صــادرات 
ــن  ــد، گفــت: ای ــه می کن تکی
کشــور بــه واردات محصوالت 
 بــا کیفیــت عــادت کــرده 
و درصــدد هســتیم بــا اتخــاذ 
تمهیداتــی، ســهم خــود را از 
ــت  ــه دس ــازار جدیدب ــن ب ای

بیاوریــم. 
ــتان  ــی اس ــش خصوص ــکات بخ ــی مش ــه بعض ــی ب مؤمن
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــم اش ــر ه ــه قط ــادرات کاال ب ــرای ص ب
باعــث  تولیــدی  تمام شــده کاالهــای  قیمــت  افزیــش 
همــراه اختــال  بــا  قطــر  بــه  صــادرات  رونــد   شــده 

شود. 
رئیــس کمیتــه توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
ــرای تســخیر بازارهــای  ــه ب ــه ســرعت عمــل کشــور ترکی ب
قطــر اشــاره کــرد و گفــت: ضعــف در بســته بندی کاالهــای 
صادراتــی هــم مشــکاتی را بــه وجــود آورده و همــه این هــا 
بــه اســم ایــران تمــام می شــود و ضــرورت دارد بــرای حــل 
ــیده  ــت اندیش ــردی درس ــا راهب ــته بندی کااله ــکل بس  مش

شود. ایمنا

معــاون ســاخت و توســعه آزادراه هــا بــا اشــاره بــه پیشــرفت ۴۷ 
درصــدی عملیــات عمرانــی آزادراه اصفهان-شــیراز، تکمیل مســیر 
را در ســال ۹۷ قطعــی دانســت و گفــت: بــا جــذب ســرمایه گذار 
قطعــه ۱۱۶ کیلومتــری اصفهان-ایزدخواســت بــه ایــن آزادراه وصل 
ــداث  ــات اح ــاره عملی ــفیع درب ــین میرش ــید حس ــود. س می ش
آزادراه اصفهــان - شــیراز و پیشــرفت فیزیکــی ایــن پــروژه 
آزادراهــی کریــدور شــمال - جنــوب کشــور، اظهــار داشــت: آزادراه 
ــر در حــال حاضــر ۴۷  ــه طــول ۲۲۲ کیلومت ــان - شــیراز ب اصفه

درصــد پیشــرفت فیزیکــی در زیرســازی و روســازی دارد. 
وی ادامــه داد: تــا مردادمــاه ســال پیــش ایــن آزادراه ۳۳ درصــد 
ــد  ــه ۴۷ درص ــم ب ــن رق ــروز ای ــت و ام ــی داش ــرفت فیزیک پیش

افزایــش یافتــه اســت. 
میرشــفیع بــا بیــان اینکــه روســازی ایــن پــروژه در ســال جــاری 

 ۱۰۰ امســال  آغــاز شــد، گفــت: هدف گــذاری کرده ایــم کــه 
ــود.  ــازی ش ــن آزادراه روس ــر از ای کیلومت

ــال اســت  ــه فع ــت قطع ــروژه در هف ــن پ ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
گفــت: یک هــزار دســتگاه ادوات راه ســازی و ماشــین آالت در ایــن 
پــروژه مشــغول بــه کار هســتند. وی بــا بیــان اینکــه ایــن مســیر 
ــم  ــور، حج ــی کش ــای مل ــی از پروژه ه ــوان یک ــه عن ــی ب آزادراه
ــی دارد، گفــت: ایــن پــروژه از نظــر فنــی  ــادی عملیــات عمران زی
و مهندســی شــرایط ویــژه ای دارد؛ مثــا پــل ۳۴۰ متــری در ایــن 
پــروژه داریــم. میرشــفیع بــا بیــان اینکــه کل پــروژه ۲۲۲ کیلومتــر 
آزادراه اصفهــان - شــیراز در ســال ۹۷ بــه بهره بــرداری کامــل 
ــا  ــل نشــود، ب ــروژه تکمی ــن پ ــر کل ای ــادآور شــد: اگ می رســد، ی
تکمیــل بخشــی از آن، مســیر قابــل اســتفاده نیســت؛ زیــرا شــهر 

ــدارد. ایمنــا بزرگــی در مســیر آزادراه اصفهــان - شــیراز وجــود ن

جزئیات تشدید نظارت بر عملکرد بانک ها

بانک های پرریسک مشخص شدند
معاون ساخت و توسعه آزادراه ها خبر داد:

تحویل آزادراه اصفهان- شیراز تا سال ۹۷

سهم اصفهان از بازار قطر

 ۱۳  ۸ درصد، کاهش تخفیف سود بازرگانی ۸۰ 
واردات کاال در مناطق آزاد

 درصد، افزایش 
صادرات صنایع غذایی

 هزار میلیارد ریال 
چک های برگشتی فروردین ماه

معــاون اقتصــادی و بازرگانــی وزارت صنعــت بــا ارســال بخشــنامه ای از 
کاهــش 13 درصــدی تخفیــف ســود بازرگانــی واردات کاال در مناطــق 

آزاد خبــر داد.
صــادرات محصــوالت صنایــع غذایــی کشــور در مقایســه بــا 

ســال گذشــته، 8 درصــد افزایــش داشــت.
بــر اســاس آخریــن آمــار بانــک مرکــزی در فروردین مــاه 13۹۶، مبلغــی 

حــدود 8۰ هــزار میلیــارد ریــال چــک برگشــت داده شــده اســت.
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  پژو 405 
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۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال   
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 SX تیبا هاچ بک

،،
پرداختــن بــه مقولــه مالیــات مســتلزم 
ایجــاد بســتر و فرهنگ ســازی مناســب 
کــه  زمانــی  تــا  پذیرفــت  بایــد  اســت؛ 
افــراد یــک کشــور از اهمیــت مالیــات و 
هرگــز  باشــند،  غافــل  آن  کارکرد هــای 
انگیــزه  کــه  داشــت  انتظــار  نمی تــوان 
باشــند داشــته  پرداخــت  بــرای  کافــی 

شهرداری کمشچه در نظر دارد به استناد مصوبه اول جلسه شماره ۶۹ مورخ ۹۴/۱۱/۱۴ 
شورای اسامی شهر نسبت به واگذاری تعدادی زمین تجاری در شهر کمشچه از طریق 

مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی همه روزه بجز ایام تعطیل جهت 

دریافت اسناد شرکت در مزایده و تحویل آن به دبیرخانه شهرداری تا پایان وقت اداری روز 

شنبه مورخ ۹۶/۴/۱۰ مراجعه نمایند.

سید جواد لقمانی - شهردار کمشچهشماره تماس ۴۵۴۸۸۰۳۰

آگهی مزایده )مرحله دوم(

فروش زمین های تجاری

نوبت دوم

ــات  ــاوری اطاع ــی، کارشــناس حــوزه فن ــدی رزم  ســید مه
بــا بیــان اینکــه طــرح شــبکه ملــی اطاعــات، طرحــی بــزرگ 
ــروژه  ــن پ ــت: ای ــت، گف ــرمایه گذاری کان اس ــد س و نیازمن
ــل  ــه دلی ــه ب ــت؛ وگرن ــی اس ــزم حاکمیت ــک ع ــد ی نیازمن
درآمدزایــی کــم و بلندمــدت آن، کســی بــه انجــام آن رغبــت 

ــد.  ــان نمی ده نش
ــاوری اطاعــات،  ســید مهــدی رزمــی، کارشــناس حــوزه فن
عملکــرد  مســائل سیاســی،  از  فــارغ  اینکــه  بیــان  بــا 
ــات  ــاوری اطاع ــات و فن ــوزه ارتباط ــم در ح ــت یازده دول

ــی وزارت  ــت: خروج ــود، گف ــم ب ــت ده ــر از دول ــیار بهت بس
ــل  ــای قب ــر از دولت ه ــت یازدهــم بســیار بهت ارتباطــات دول
بــوده اســت؛ به ویــژه دربــاره نــوع مجوزهایــی کــه بــه 
شــرکت های خصوصــی دادنــد و همچنیــن گســترش و 
توســعه خریدهایــی کــه در بخــش پهنــای بانــد بین المللــی 

ــتند؛ داش
ــاوری اطاعــات  ــه ارتباطــات و فن  امــا نقطه ضعــف وزارتخان
تعلــل در ایجــاد شــبکه ملــی اطاعــات اســت کــه بــا کیفیــت 

و ســرعت الزم پیــش نرفتــه اســت. آخریــن خبــر

شبکه ملی اطالعات، نیازمند عزم حاکمیتی است



هشتبهشت
 افتتاح نمایشگاه گروهی 

اعضای خانه کاریکاتور اصفهان
خانــه کاریکاتــور حــوزه هنــری  کیمیای وطن
اســتان اصفهــان، نمایشــگاه گروهــی اعضــای 
ــاح  ــان افتت ــه اصفه ــری نقش خان ــود را در گال خ

می کند.
ــن  ــری، ای ــی حــوزه هن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نمایشــگاه شــامل 40 اثــر از 33 نفــر از هنرمنــدان 
کاریکاتوریســت و مجموعــه ای از بهتریــن آثــار 
اعضــای ایــن خانــه اســت کــه در دو ســال گذشــته 
ــت.  ــده  اس ــق ش ــای آزاد خل ــاد و تکنیک ه در ابع
نمایشــگاه فــوق از 25خردادمــاه تــا 4 تیرمــاه 

ــود. ــد ب ــر خواه ــوم دای ــد عم ــت بازدی جه

سرانه تولید پسماند در کاشان 
کاهش یافت 

و  شــهری  خدمــات  معــاون  کیمیای وطن
محیــط زیســت شــهرداری کاشــان گفــت: ســرانه 
تولیــد پســماند در کاشــان نســبت بــه ســال های 

گذشته کاهش یافته است.
ــرح  ــه ط ــان اینک ــا بی ــان ب ــین واحدی محمدحس
کاهــش تولیــد پســماند در کاشــان بــا موفقیــت 
دنبــال  بــه  کــرد:  اظهــار  پیاده ســازی شــده، 
ــدأ،  ــه از مب ــک زبال ــرح تفکی ــدن ط ــی ش اجرای
ــه  ــبت ب ــان نس ــماند در کاش ــد پس ــرانه تولی س

ســال های گذشــته کاهــش یافتــه اســت.
ــد پســماند  ــه اینکــه ســرانه تولی ــا اشــاره ب وی ب
ارزیابــی  پارامترهــای  مهم تریــن  از  یکــی 
اســت، گفــت:  پســماند  مدیریــت  موفقیــت 
تولیــد  کاهــش  اســتراتژی  پیاده ســازی  بــا 
ــات  ــت خدم ــان معاون ــط کارشناس ــماند توس پس
ــون،  ــط زیســت از ســال 93 تاکن شــهری و محی
 شــاهد رونــد کاهــش ســرانه تولیــد پســماند 

بوده ایم.
معــاون خدمــات شــهری و محیــط زیســت 
ــرانه  ــه س ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــهرداری کاش ش
تولیــد پســماند در کاشــان پیــش از ســال 93 بــه 
میــزان 650 گــرم بــرای هــر شــهروند بــوده اســت، 
تصریــح کــرد: ســرانه تولیــد پســماند در کالن 
ــر  ــر نف ــرای ه ــرم ب ــش از 700 گ ــران بی شــهر ته
اســت؛ در حالــی کــه شــهرداری کاشــان توانســته 
ایــن مقــدار را در ســال 95 بــه 530 گــرم بــه ازای 

هــر نفــر کاهــش دهــد.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

بــر  را  خــود  حاکمیــت  روزبــه روز  خودروهــا 
ــش  ــال آن نق ــه  دنب ــد و ب ــتر می کنن ــهر بیش ش
شــهری  فضاهــای  در  پیاده هــا  حضــور  و 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــود. ای ــر می ش کم رنگ ت
ــه آماده ســازی  دســتگاه های ترافیکــی موظــف ب

محل هــای عبــور عابــران پیــاده هســتند.
آنجایــی کــه مهم تریــن هــدف طراحــی و  از 
ســاخت پل هــای عابــر پیــاده، تســهیل در جهــت 
تــردد شــهروندان اســت، بنابرایــن فراهــم  کــردن 
ــا،  ــی و باالبره ــای برق ــد پله ه ــهیالتی همانن تس
ــوان  ــراد کم ت ــالخوردگان و اف ــتفاده س ــرای اس ب
جامعــه از پل هــا، بایــد در طراحــی پل هــا  لحــاظ 
شــوند تــا مــردم بتواننــد بــه راحتــی از ایــن پل هــا 

ــد. اســتفاده کنن
تحقیقــات نشــان می دهــد کــه بیشــتر زنــان 
ــروری  ــلوغ را ض ــای ش ــل در خیابان ه ــب پ نص
ــل روی  ــب پ ــردان نص ــتر م ــا بیش ــد؛ ام می دانن

دانســته اند. الزم  را  اتوبان هــا 
 پل های واسطه مرگ و زندگی 

آمــار بــاالی تصادفــات عابریــن پیــاده، هشــداری 
ــد  ــه بای ــرای اینک ــه مســئوالن اســت. ب جــدی ب
ــه فرهنــگ  ــا تدویــن ضوابــط قانونــی، ب همــراه ب
ــرای  ــژه ای داشــته باشــند و ب ــک توجــه وی ترافی
نهادینــه کــردن فرهنــگ اســتفاده از پل هــای 
هوایــی و تغییــر نگــرش شــهروندان بایــد عــالوه 
مختلــف  روش هــای  بــه  فرهنگ ســازی  بــر 
از جملــه آمــوزش دانش آمــوزان در مــدارس، 
 ... و  کوتــاه  انیمیشــن  فیلم هــای   پخــش 
فرســوده،  پیــاده  عابــر  پل هــای  ترمیــم  بــه 
ــر پیــاده  افزایــش تجهیــز و احــداث پل هــای عاب
مکانیــزه در راســتای تشــویق شــهروندان و ایجــاد 
رغبــت بــرای اســتفاده از آن هــا و در نهایت جدیت 
ــران  ــا عاب ــن و برخــورد ب پلیــس در اعمــال قوانی
ــاهد  ــا ش ــد ت ــدی کنن ــه ج ــف توج ــاده متخل پی
کاهــش تصادفــات عابــران پیــاده بــه دلیــل تــردد 

ــیم. ــر باش ــا و معاب ــطح خیابان ه از س

علی رغــم وجــود پل هــای عابــر پیــاده مــردم 
ــا  ــتفاده ازآن ه ــه اس ــر ب ــیار حاض ــل بس ــه دالی ب
ــد  نیســتند و رفــاه حــال خــود را در ایــن می بینن

ــد. ــور کنن ــان عب ــه از عــرض خیاب ک
 آمارهــا نشــان می دهــد عابــران پیــاده قربانیــان 
ــات درون شــهری و 40 درصــد  45 درصــد تصادف
تصادفــات جــاده ای هســتند؛ ایــن در حالــی 
ــنجی ها  ــن نظرس ــاس  آخری ــر اس ــه ب ــت ک اس
کــه توســط یــک مرکــز پژوهشــی از شــهروندان 
انجــام شــده، مشــخص گردیــده کــه تنهــا نیمــی 
اســتفاده  پیــاده  عابــر  پــل  از  شــهروندان   از 

می کنند.
  توجــه بــه تــوان داخلــی و تحقــق اقتصــاد 

مقاومتی
ــاده  ــر پی ــل عاب ــان حــدود 25 پ اگرچــه در اصفه
مکانیــزه وجــود دارد، امــا  بــه دلیــل هزینه هــای 
زیــاد نصــب و نگهــداری، شــهرداری معتقد اســت 
کــه فقــط مکان هــای پــر رفــت و آمــد را بــه ایــن 
پل هــا مجهــز می کنــد؛ زیــرا هــر پــل عابــر پیــاده 
مکانیــزه  بیــش از 1 میلیــارد تومــان هزینــه نصب 
دارد و 100 میلیــون تومــان  هــم هزینــه نگهــداری.

ــه  ــاخت پل ــوع س ــوز موض ــه  هن ــل اینک ــه دلی ب
ــط  ــا توس ــده، پل ه ــی نش ــران بوم ــی  در ای برق
ــی  ــوند؛ ول ــاخته می ش ــی س ــان داخل متخصص

وارد می شــوند کــه  از دیگــر کشــور ها  پله هــا 
ایــن مســئله نیــز در بحــث اقتصــاد مقاومتــی و 
توجــه بــه تــوان و تولیــد داخلــی بایــد مــد نظــر 
صنعتگــران قــرار گیــرد تــا بتواننــد در ایــن زمینــه 
ــل،  ــر واردات ری ــکاء کشــور ب ــا شــوند و ات خودکف
پل هــای برقــی، واگــن و ... کاهــش یابــد و 
ــن  ــا کمتری ــردم ب ــرای م ــاخت ها ب ــاد زیرس ایج

ــود. ــام ش ــت انج قیم
 گزارش هــا حاکــی از آن اســت کــه  پل هــای 
عابــر پیــاده در اصفهــان طبــق اســتانداردهای 
ــر  ــر4/5 مت ــا حداكث ــكن ب ــه وزارت مس آیین نام
ارتفــاع نصــب می شــود؛ در حالــی كــه بــر اســاس 
هندســی  طــرح  آیین نامــه  اســتانداردهای 
ــاع پل هــای روگــذر  ــل ارتف ــران، حداق راه هــای ای

ــد. ــر باش ــد 5/5 مت بای
 پل هایی به نام عابران پیاده به کام 

دیگران
ــل  ــن عل ــد از مهم تری ــان می ده ــات نش تحقیق
ــدن  ــه نش ــاده، نهادین ــن پی ــر عابری ــرگ و می م
فرهنــگ ترافیــک و اســتفاده نکــردن از پــل عابــر 
ــور نكــردن از محل هــای خط كشــی شــده  ــا عب ی
ــز  ــراغ قرم ــه چ ــی ب ــز بی توجه ــاده و نی ــر پی عاب

اســت. 
ــه آن  ــر ب ــاده كمت ــران پی ــه عاب ــی ك ــه مهم نكت

ــت  ــردد از آزادراه هاس ــت ت ــد، ممنوعی ــه دارن توج
ــا كشــته شــود،  ــری در آزادراه ه ــر عاب ــه اگ و اینك
بــر اســاس قانــون مقصــر شــناخته خواهــد شــد. 
متاســفانه بســیاری از پل هــای عابــر پیــاده ایــن 
روزهــا برخــالف اینکــه مشــتریانی از جنــس 
عابــر داشــته باشــند، پذیــرای متکدیــان و حتــی 
ــرای فــروش مــواد مخــدر، فیلم هــای  پاتوقــی ب
ــه  ــتند ک ــانی هس ــی دست فروش ــاز و حت غیرمج
بســاط خــود را بــر روی پل هــای عابــر پیــاده 

پهــن کرده انــد.
پیــاده  عابــر  پل هــای  از  بهره بــرداری  جنبــه 
ــه کام  ــتر ب ــه بیش ــای اینک ــه ج ــا ب ــن روزه ای
 عابــران باشــد، بــه کام موسســات تبلیغاتــی 
ــد بیلبرد هــای  و نهادهایــی اســت کــه قصــد دارن
و  بزرگراه هــا  در  را  خــود  عریــض  و  طویــل 
شــهروندان  رخ  بــه  خیابان هــا  و  میدان هــا 

بکشــند.
ــن پل هــا دچــار  ــر روی ای ــه ب  هــر شــهروندی ک
ــردم و  ــد م ــختی می توان ــه س ــود، ب ــکل ش مش
رهگــذران را در خیابــان مطلــع کنــد. ایــن مســئله 
بــرای ســالمندان نمــود بیشــتری دارد و بــه نظــر 
نکــردن  اســتفاده  دالیــل  از  یکــی  می رســد 
همیــن  پیــاده  عابــر  پل هــای  از  ســالمندان 

ــد. ــوع باش موض

 آسیب شناسی بی رغبتی مردم به استفاده از پل های عابر پیاده در یادداشت کیمیای وطن 

پلهایبیمشتری

فرمانــدار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه  کیمیای وطن

ــاز  ــعابات غیرمج ــاد انش ــبب ایج ــادی س ــه طرح ه ــتاها ب روس
می شــود، گفــت: فرســودگی شــبکه های آب شــرب، کمبــود 
مخــازن ذخیــره آب، افــت فشــار آب شــرب و کمبــود اعتبــارات، از 
ــالب  ــوزه آب و فاض ــه ح ــوط ب ــکالت مرب ــائل و مش ــه مس جمل
ــرار  ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــه م ــت ک ــتان اس ــتایی شهرس روس

گرفت.
ــرکت  ــران ش ــور مدی ــا حض ــه ب ــتی ک ــی در نشس ــد رضوان احم
ــگانه  ــای شش ــداران بخش ه ــتایی و بخش ــالب روس آب و فاض
ــتاهای  ــرب روس ــکالت آب ش ــی مش ــاره بررس ــتان درب شهرس
ــاری  ــال ج ــارات س ــه اعتب ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش ــتان برگ شهرس
جهــت پروژه هــای آب و فاضــالب روســتایی اظهــار داشــت: 
امســال 70 تــا ۸0 درصــد اعتبــارات پروژه هــای آبفــار شهرســتان 

تخصیــص داده خواهــد شــد کــه ایــن رقــم، حاکــی از افزایــش 
ــت. ــته اس ــال های گذش ــه س ــبت ب ــارات نس اعتب

وی بــه انشــعابات غیرمجــاز و بی توجهــی بــه بهداشــت آب 
اشــاره و عنــوان کــرد: مجموعــه فرمانــداری و دیگــر دســتگاه های 
ذی مدخــل آمــاده هرگونــه همــکاری و همراهــی بــا آبفــار جهــت 
ــاز در  ــبکه های غیرمج ــه ش ــوط ب ــکالت مرب ــع مش ــورد و رف برخ
روســتاهای شهرســتان هســتند. فرمانــدار اصفهــان بــا بیــان اینکه 
ــدت و  ــادی، طوالنی م ــه طرح ه ــتا ب ــعه روس ــاق توس ــد الح رون
بــا مشــکالتی همــراه اســت، افــزود: رونــد الحــاق توســعه روســتا 
بــه طرح  هــادی، مســائل و مشــکالتی را اعــم از ایجــاد انشــعابات 
غیرمجــاز و بعضــی مســائل دیگــر را بــرای مــردم ایجــاد می کنــد 
ــتا  ــن راس ــی در ای ــات مقتض ــود و اقدام ــری ش ــد پیگی ــه بای ک

صــورت پذیــرد و راهکارهایــی ارائــه شــود. 

از  بیــدگل  و  آران  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــر 
ــی و شــهید  انتخــاب دبیرســتان های شــهیدان عبداله
ــتان  ــرآمد اس ــدارس س ــوان م ــه عن ــمس الدین ب ش

اصفهــان خبــر داد.
انتخــاب  در  داشــت:  اظهــار  معــدن دار  محمــد 
مــدارس ســرآمد و برتــر فعالیت هــای آموزشــی، 
ــایل  ــزات و وس ــا، تجهی ــزی، فض ــی، برنامه ری پرورش
می گیــرد. قــرار  ارزیابــی  مــورد  کمک آموزشــی 

وی ضمــن قدردانــی از تــالش، پشــتکار و همــت 
راســتای  در  دبیرســتان ها  ایــن  مربیــان  و  اولیــا 
کســب ایــن عنــوان تصریــح کــرد: ایــن مهــم مرهــون 
برنامه ریزی هــای مــدون و موثــر کادر آموزشــی و 

ــت. ــن اس ــکاری والدی هم

در  بیــدگل  و  آران  پــرورش  و  آمــوزش   مدیــر 
ــرورش و  ــوزش و پ ــه آم ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب ادام
ســرمایه های  زیرســاخت های  تربیــت  و  تعلیــم 
ترکیــب  گفــت:  می کنــد،  فراهــم  را  انســانی 
ــر  ــی ســرمایه ه ــی و طبیع ســرمایه انســانی، فیزیک
کشــور محســوب می شــود کــه ســرمایه انســانی 
توســعه یافتگی                                                             عامــل  مهم تریــن  میــان  ایــن  از 

ــت. اس
وی از انتخــاب دبیرســتان های شــهیدان عبدالهــی 
ــوان مــدارس ســرآمد  ــه عن و شــهید شــمس الدین ب
اســتان اصفهــان خبــر داد و گفــت: آران و بیــدگل 1۸ 
هــزار دانش آمــوز دارد کــه در 120 واحــد آموزشــی 

ــه تحصیــل هســتند. مهــر مشــغول ب

فرماندار اصفهان تاکید کرد:

الحاقروستاهابهطرحهادیسببایجادانشعابات
انتخاب دومدرسهآرانوبیدگل

بهعنوانمدارسسرآمداستاناصفهان

مدیر کل راه وشهرسازی استان اصفهان خبر داد: 
 پایان کار طرح جامع حمل و نقل 
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پریسا خاکبازانگروه اصفهان

مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه مراحــل پایانــی تهیه 
طــرح جامــع حمــل و نقــل اســتان بــا همــکاری دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 
و مرکــز تحقیقاتــی راه و مســکن و شهرســازی گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت 
ــای  ــی طرح ه ــرورت دارد در تمام ــتان، ض ــل در اس ــل و نق ــی حم یکپارچگ
ــهری  ــی درون ش ــل عموم ــل و نق ــتم حم ــال سیس ــه اتص ــهری ب ــع ش جام
ــری در  ــش موث ــئله نق ــن مس ــه ای ــود ک ــی ش ــه کاف ــهری  توج و برون ش
افزایــش ایمنــی در جــوار شــهرها، جلوگیــری از ترافیــک در شــهرهای اقمــاری 

ــادر دارد. ــهرهای م ــینی در ش ــعه حاشیه نش ــگیری از توس و پیش

حجت الــه غالمــی افــزود: حتــی در طرح هــای موضعــی بازآفرینــی شــهری 
ــازی  ــری در باززنده س ــش مؤث ــرا نق ــود؛ زی ــاظ ش ــد لح ــر بای ــن ام ــز ای نی
شــهری، اســتفاده از پتانســیل های اقتصــادی شــهر و پیش بینــی فضاهــای 
ایســتگاهی متناســب بــا توســعه شــهری بــرای حمــل و نقــل بیــن شــهری 

و برون شــهری دارد.
ــرای حمــل و نقــل  وی تاکیــد کــرد: در کالنشــهر اصفهــان تقاضــای کافــی ب
ریلــی وجــود دارد و بــا اســتمرار سیســتم ریلــی درون شــهری می تــوان گفــت 
ــی و  ــرژی، نقــش آالینده هــا، ایمن ــان از نظــر مصــرف ان کــه کالنشــهر اصفه

نظــم ســفر، موقعیــت ممتــازی را خواهــد داشــت.
وی بیــان داشــت: بایــد تغییــر نگرشــی نســبت بــه شــهر اصفهــان در مقابــل 
حومــه صــورت پذیــرد و مجموعــه شــهری یکپارچــه مدنظــر قــرار گیــرد. از این 
ــد فوالدشــهر، مجلســی و  ــه اتصــال شــهرهای جدی ــر ب رو در ســال های اخی
بهارســتان و شــهرهای اقمــاری نظیــر خمینی شــهر، شاهین شــهر، نجف آبــاد 

بــه شــهر اصفهــان از طریــق قطــار شــهری نــگاه ویــژه ای شــده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه یکــی از مشــکالت  امــروزه نبــود یکپارچگــی و هماهنگــی 
ــن دو  ــت: ای ــت، گف ــهری اس ــهری و برون ش ــل درون ش ــل و نق ــن حم بی
بخــش متولــی متفاوتــی دارنــد و در برنامه ریزی هــای یــک بخــش، 
ــت؛  ــی اس ــال طبیع ــر کام ــن ام ــود و ای ــه می ش ــده گرفت ــر نادی ــش دیگ بخ
ــه  ــهری ب ــل ش ــل و نق ــای حم ــتند در پروژه ه ــف نیس ــان موظ ــرا متولی زی
پروژه هــای برون شــهری و توســعه و عمــران شــهری توجــه کننــد و بالعکــس 
و هــر کــدام جداگانــه برنامه ریــزی می کننــد. در کشــورهای پیشــرفته ، ســعی 
ــران  ــعه و عم ــای توس ــا طرح ه ــل ب ــل و نق ــای حم ــه طرح ه ــد ک می کنن

ــی و یکســوئی داشــته باشــد.  شــهری همخوان
غالمــی افــزود: امیدواریــم تــا پایــان شــهریورماه امســال طــرح جامــع حمــل 
ــعه  ــای توس ــی طرح ه ــی و هماهنگ ــرد یکپارچگ ــا رویک ــتان ب ــل اس  و نق
ــرح در  ــن ط ــب ای ــا تصوی ــم ب ــد و بتوانی ــام برس ــه اتم ــهری ب ــران ش و عم
شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی کشــور و شــورای ترافیــک در نیمــه دوم 

امســال آن را در اســتان اجرایــی کنیــم.

خبر
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راه اندازی مدرسه ادبیات دراصفهان
رئیــس مرکــز آفرینش هــای ادبــی قلمســتان ســازمان 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان از راه انــدازی 
مدرســه ادبیــات برای شــناخت اســتعدادهای کــودکان 

و نوجوانــان خبــر داد.
ــز و  ــن مرک ــت ای ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــی ب ــه رضای  اله
ــه  ــدان ب ــتعدادهای عالقه من ــف اس ــایی و کش شناس
ادبیــات و همچنیــن شبکه  ســازی بین هنرمنــدان اظهار 
کــرد: مدرســه ادبیــات، بهتریــن گزینــه بــرای شــناخت 
ــران  ــت. دخت ــان اس ــودکان و نوجوان ــتعدادهای ک  اس
و پســران در رده ســنی 10 تــا 16 ســال عالقه منــد 
ــد در ایــن  ــان خــرداد فرصــت دارن ــا پای ــه ادبیــات ت ب

ــد. ایســنا ــام کنن ــه ثبت ن مدرس

تیوب های کولر میانی در شرکت 
پاالیش نفت اصفهان ساخته شد

  
P.Khakbazan@eskimia.ir

پریسا خاکبازانگروه فرهنگ

مســئول خودکفایــی شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان 
میانــی کمپرســور  تیوب هــای کولــر  اعــالم کــرد: 
C-2407 ایــن شــرکت صنعتــی، بــا کمتریــن قیمــت 

و باالترین کیفیت ساخته شد. 
مجیــد شــکوهیان گفــت: بــه علــت گرفتگــی تیوب هــا 
در کولــر میانــی کمپرســور C-2407 همــه تیوب هــای 
ــه  ــود ک ــن شــده ب ــن جایگزی ــدون فی ــوب ب ــا تی آن ب
ــال  ــع انتق ــطح مقط ــش س ــل کاه ــه دلی ــر ب ــن ام ای
ــانتیگرادی  ــه س ــش 30 درج ــب افزای ــرارت، موج ح
دمــای خروجــی کولــر  شــده بــود. بــا توجــه بــه اینکــه 
ایــن افزایــش دمــا بــرای درایــر هــوای بعــد از آن مضــر 
ــه روش  ــی ب ــتاره ای آلومینیوم ــای س ــت، فین ه اس
ــرار  ــه داد: ق ــرم ســاخته شــد. وی ادام اکســتروژن گ
دادن فیــن بــه صــورت لــق داخــل تیــوب کافــی نبــود؛ 
لــذا بــرای افزایــش انتقــال حــرارت بایــد تیــوب روی 
فیــن پــرس می شــد تــا فاصلــه هوایــی بیــن فیــن و 
تیــوب از بیــن بــرود؛ بــه همیــن منظــور پــس از قــرار 
ــوب رول  ــرون تی ــوب، بی ــل تی ــا در داخ دادن فین ه
ــن  ــوب از بی ــن و تی ــن فی ــی بی ــه هوای ــا فاصل شــد ت
بــرود و فیــن بــه صــورت پرســی داخــل تیــوب قــرار 

بگیــرد. 
وی بــا بیــان اینکــه  بــرآورد خریــد خــارج هــر بنــدل از 
ایــن نــوع مبــدل 5 میلیــارد ریــال بــوده، اظهار داشــت:  
ــا پیگیــری ســاخت تیــوب ســتاره دار توســط واحــد  ب
خودکفایــی در کارگاه مرکــزی تعمیــرات، ایــن میــزان 

بــه  صــد میلیــون ریــال کاهــش یافــت.

 6 هزار فرانسوی از کاشان 
بازدید کردند

مســئول کمیته اســتخراج و پــردازش  کیمیای وطن
آمــار و اطالعــات کاشــان از افزایــش 62 درصــدی ورود 
گردشــگران خارجــی بــه ایــن شــهر از 15 فروردیــن ماه 
ــدت  ــه م ــبت ب ــاری نس ــال ج ــاه س ــا 15 خردادم ت

مشابه سال قبل خبر داد.

ــی،  ــراث فرهنگ ــی اداره می ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
صنایــع دســتی و گردشــگری شهرســتان کاشــان، 
علیرضــا عبــدهللا زاده اظهــار کــرد: 16 هــزار و 321 
گردشــگر خارجــی از 15 فروردین مــاه تــا 15 خردادمــاه 
امســال بــه شهرســتان کاشــان وارد شــده اند؛ در حالــی 
کــه ایــن رقــم در مــدت مشــابه ســال قبــل 10 هــزار و 

ــوده اســت. ــر ب 314 نف
وی ادامــه داد: از میــان گردشــگران خارجــی 6۸ کشــور 
ــد،  ــاب کردن ــد انتخ ــرای بازی ــان را ب ــه کاش ــان ک جه
فرانســوی ها بــا بیــش از 6 هــزار گردشــگر بــه عنــوان 
ــه  ــدگان، ســهم 37 درصــدی را ب بیشــترین بازدیدکنن

ــد.  خــود اختصــاص دادن
دبیــر کمیتــه گردشــگری الکترونیــک شهرســتان 
کاشــان تاکیــد کــرد: کشــورهای فرانســه، آلمــان، 
ــرار  ــار ق ــن آم ــب در صــدر ای ــه ترتی ــد ب ــا و هلن ایتالی
کشــورهای  گردشــگران  گفــت:  دارند.عبــدهللا زاده 
ســوئیس،  بلژیــک،  هنگ کنــگ،  چیــن  اســپانیا، 
انگلیــس و تایلنــد نیــز در جایگاه هــای بعــدی ورود بــه 

کاشــان قــرار گرفته انــد.

باند سارقان خشن در اصفهان 
منهدم شد

اســتان  آگاهــی  پلیــس  رئیــس  کیمیای وطن

اصفهــان از شناســایی و انهــدام بانــد چهــار نفــره 
ســارقان خشــن گوشــی همــراه و وجــه نقــد در شــهر 

اصفهان خبر داد.
 بــه نقــل از روابــط عمومــی فرماندهــی انتظامــی 
اســتان اصفهــان، ســرهنگ ســتار خســروی بــا اعــالم 
ایــن خبــر اظهــار کــرد: در پــی وقــوع ســرقت گوشــی 
همــراه و وجــه نقــد یکــی از همشــهریان توســط 
ــا اعمــال زور و خشــونت،  ســه راکــب موتورســیکلت ب
رســیدگی بــه موضــوع در دســتورکار کارآگاهــان پلیــس 
ــام  ــا انج ــرد: ب ــح ک ــت. وی تصری ــرار گرف ــی ق آگاه
ــگاه ســه ســارق شناســایی شــد و  ــات، مخفی تحقیق
بــا هماهنگــی قضایــی کارآگاهــان بــه محــل اعــزام و 
ــر ســارق شــدند. ــه دســتگیری هــر ســه نف ــق ب موف

ــه داد:  ــان ادام ــس آگاهــی اســتان اصفه ــس پلی رئی
در بازرســی از مخفیــگاه ایــن ســارقان، تعــداد زیــادی 
مــدارک و گوشــی همــراه بــدون کارتــن کشــف و 
توقیــف شــد. خســروی گفــت: در تحقیقــات بــه عمــل 
آمــده، ســارقان بــه چندیــن فقــره ســرقت وجــه نقــد و 
گوشــی همــراه اقــرار و مالخــر امــوال مســروقه را بــه 
کارآگاهــان معرفــی کردنــد کــه او نیــز دســتگیر شــد.

1. دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

2. موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3. تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 3 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی از تاریخ 96/3/28 لغایت پایان وقت اداری مورخ 96/3/30

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 96/4/10
ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز یکشنبه مورخ 96/4/11 در محل سالن جلسات

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزاما بایستی با سقف رتبه پیمانکار مطابقت داشته باشد.
ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیر بنایی بر اساس بخشنامه سرجمع )100/6405 مورخ ۸9/2/4( می باشد.

4. نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه: اصفهان - خیابان باغ گلدسته - مقابل درب شرقی بازار هنر - اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان )امور 
قراردادها جهت دریافت اسناد مناقصه و دبیرخانه جهت تحویل پاکات مناقصه(    تلفن تماس: 32222۸۸9 

5. نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: 
الف( سپرده )واریز به حساب شماره 217306020200۸ بانک ملی(  ب( ضمانتنامه معتبر بانکی 

6. مدت اعتبار پیشنهاد ها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.
متن این مناقصه در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir  قابل رویت می باشد.

ضمنا شرکت هایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده ارزیابی آنان تکمیل شده باشد.

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان م الف 52742

نوبت اول

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهایشماره7071مورخ96/3/27
نوبتچاپاول

نوبت 
مناقصه

مبلغ برآورد اولیه به ریال 
)براساس فهرست بها سال 96(

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

مدت 
قرارداد

عنوان پروژه ردیف

اول 10/427/459/332 521/500/000 3 ماه تکمیل مدرسه مشارکتی ملوک پارسایی ناحیه 5 1

اول 3/900/000/449 195/500/000 3 ماه تکمیل مدرسه مشارکتی علی آباد چادگان 2

اول 11/09۸/119/60۸ 555/000/000 6 ماه توسعه ساختمان اداری اداره کل ثبت احوال استان اصفهان )ناحیه 2( 3

اول 7/023/307/215 351/500/000 3 ماه تکمیل مدرسه بنیاد برکت محسن آباد برخوار 4

ــرق  ــه در ش ــتان ورزن ــی بیمارس ــات اجرای ــه عملی ــی ک در حال
اصفهــان حــدود 2 ســال متوقــف مانــده بــود، اعتبــاری بــرای 
ادامــه احــداث آن در ســال جــاری تخصیــص یافتــه و دانشــگاه 
ــه آن  ــل مناقص ــری مراح ــا پیگی ــان ب ــکی اصفه ــوم پزش عل

ــی آن اســت. ــات اجرای درصــدد از ســرگیری عملی
عملیــات اجرایــی احــداث بیمارســتان ورزنــه در شــرق اصفهــان 
ــال های 94  ــداث آن در س ــا کار اح ــد؛ ام ــاز ش ــال 93 آغ  از س
و 95 متوقــف مانــد تــا اینکــه امســال بــا پیگیری هــای 
ــر  ــرای آن در نظ ــاری ب ــس، اعتب ــدگان مجل ــئوالن و نماین مس
گرفتــه شــده و کارهــای مربــوط بــه مناقصــه آن در حــال 

اجراســت.
ایــن بیمارســتان دارای 32 تخــت بســتری اســت و محــدوده 

شــرق شهرســتان اصفهــان را پوشــش خواهــد داد.
 اختصاص بودجه برای بیمارستان ورزنه

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــع دانش ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس مع
اصفهــان گفــت: بــر اســاس آخریــن اطالعــات، ســازمان برنامــه 
و بودجــه امســال بــرای ایــن بیمارســتان ردیــف اعتبــاری را در 

نظــر گرفتــه کــه امیــد اســت هرچــه زودتــر پرداخــت شــود.
علیرضــا یوســفی افــزود: جــدا از ایــن اقدامــات، خــود دانشــگاه 
ــی  ــات اجرای ــر ادامــه عملی ــز پیگی ــان نی ــوم پزشــکی اصفه عل
ایــن بیمارســتان و برگــزاری مناقصــه بــرای ادامــه کار آن بــوده 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه کار احــداث بیمارســتان ورزنــه از ســال 93 
ــود،  ــده ب ــف مان ــال های 94و 95 متوق ــا در س ــد، ام ــاز ش آغ
اظهــار کــرد: مراحــل ســفت کاری ایــن بیمارســتان انجــام شــده 
ــزار  ــازک کاری آن مناقصــه برگ ــرای مراحــل ن ــد ب ــون بای و اکن

شــود.
 احداث بیمارستان های حاشیه شهر، گامی در 

جهت رفاه مردم 
یوســفی بــا تاکیــد بــر اینکــه تکمیــل و تجهیــز ایــن بیمارســتان 
در قالــب طــرح تحــول نظــام ســالمت در دســتورکار دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اصفهــان قــرار دارد، گفــت: ایــن بیمارســتان نیــز 

جهــت رفــاه بیشــتر مــردم شــرق اصفهــان ایجــاد می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــتر بیمارســتان هایی کــه در 
شهرســتان ها و شــهرهای کوچــک اســتان فعــال هســتند، بــار 

مالــی زیــادی را بــه دولــت تحمیــل می کننــد، تصریــح کــرد: در 
بعضــی شــهرها میــزان اشــغال تخت هــای بیمارســتانی تــا 16 
درصــد اســت؛ امــا ایــن بیمارســتان ها بــرای رفــاه مــردم و بــا 

ــال نگــه داشــته می شــوند. ــی فع ــه دولت یاران
ــوم  ــع دانشــگاه عل ــه معــاون توســعه مدیریــت و مناب ــه گفت ب
پزشــکی اصفهــان، حــدود دوســوم بیمارســتان های ایــن 
ایــن نــوع بیمارســتان ها هســتند؛ امــا فعــال  از  اســتان 
ــاه  ــن رف ــانی، تامی ــور خدمات رس ــه منظ ــا ب ــتن آن ه نگهداش
ــهرهای  ــه ش ــا ب ــرت آن ه ــری از مهاج ــردم و جلوگی ــتر م بیش

بــزرگ، امــری اجتناب ناپذیــر اســت.
یوســفی دربــاره مرکــز بهداشــت ورزنــه نیــز توضیــح داد: 
نوســازی و بهســازی ایــن مرکــز در برنامه هــای دانشــگاه علــوم 
پزشــکی اصفهــان قــرار دارد؛ امــا قــول مســاعد داده شــده در 
ــرای  ــد ب صــورت تعییــن و معرفــی یــک زمیــن و مــکان جدی

ــود. ــداث  ش ــرای آن اح ــدی ب ــاختمان جدی آن، س
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس نیــز بــا اشــاره بــه موافقــت 
ــه،  ــرای تکمیــل ســاخت بیمارســتان ورزن تخصیــص بودجــه ب
ــگاه  ــا دانش ــده ب ــای انجام ش ــق هماهنگی ه ــت: طب ــه اس گفت
ــه  ــوط ب ــا کارهــای مرب ــوم پزشــکی اصفهــان مقــرر شــده ت عل

ایــن بیمارســتان ســریع انجــام شــود.
حیدرعلــی عابــدی اظهــار امیــدواری کــرد کــه بیمارســتان ورزنــه 

تــا پایــان ســال 97 بــه بهره بــرداری برســد.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی افــزود: 
ایــن بیمارســتان می توانــد شــرق اصفهــان را تــا فاصلــه 30 تــا 
40 کیلومتــر از شــهر ورزنــه پوشــش دهــد و پذیرش آن بیشــتر 

از شــهر ورزنــه و بخــش بــن رود خواهــد بــود.

عملیاتاجراییبیمارستانورزنهپساز2سال
ازسرگرفتهمیشود
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رخداد
شناسایی یک شبکه مخل اقتصاد 

توسط سربازان گمنام امام زمان)ع( 
در چهارمحال و بختیاری

ــام امــام زمان)عــج(  ســربازان گمن کیمیای وطن
ــایی  ــه شناس ــق ب ــاری موف ــال و بختی  در چهارمح
و دســتگیری اعضــای یــک شــبکه مخل اقتصــاد در 

این استان شدند.

بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل اطالعــات 
ســربازان  تــالش  بــا  بختیــاری،  و  چهارمحــال 
ــت از  ــتای صیان ــان)ع( و در راس ــام زم ــام ام گمن
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی و جلوگیــری از 
ــه اخــالل در نظــام اقتصــادی، شــبکه ای کــه  هرگون
بــا اقدامــات ربــوی مبــادرت بــه عملیــات غیرمجــاز 
بــا  اســتان می کردنــد،  و شــبه بانکی در ســطح 
ــتگیر  ــی دس ــع قضای ــکاری مراج ــی و هم هماهنگ

ــدند. ش
بــر ایــن اســاس، متهمــان بــا سوء اســتفاده از 
فرصــت کاهــش ســود در نظــام بانکــی، بــا ادعــای 
خریــد و فــروش طــال و شــمش و پرداخــت ســود 
نامتعــارف و باالتــر از شــبکه بانکــی کشــور تــا 
ــی  ــذب غیرقانون ــه ج ــدام ب ــاالنه، اق ــد س 120 درص
ســپرده حــدود ده هــا میلیــارد ریــال از مردم اســتان 
می کردنــد کــه بــا هوشــیاری ســربازان گمنــام امــام 

ــد. ــری ش ــان جلوگی ــدام آن ــان)ع( از اق زم
ایــن اداره کل اعــالم کــرد: ضــرورت دارد افــراد 
شــاکی جهــت طــرح شــکایت قضایــی بــا در دســت 
ــعبه اول  ــه ش ــود ب ــدارک موج ــناد و م ــتن اس داش
بازپرســی دادســرای عمومــی و انقــالب شهرســتان 

ــد.  ــه کنن بروجــن مراجع
از  قدردانــی  ضمــن  می افزایــد:  گــزارش  ایــن 
همــکاری و گــزارش به موقــع مــردم، شایســته 
اســت بــه محــض مشــاهده هرگونــه فعالیــت 
ــوع را  ــابه، موض ــوارد مش ــاز و م ــادی غیرمج اقتص
ــری اداره کل  ــتاد خب ــه س ــن 113ب ــماره تلف ــا ش ب

اطالعــات اســتان گــزارش کننــد.

درخشش دانش آموزان چهارمحالی 
در مسابقات جهانی ریاضی 

مدیــر کل آمــوزش و پرورش اســتان  کیمیای وطن
ــز  ــوزان مرک ــت: دانش آم ــاری گف چهارمحــال و بختی
ــهرکرد  ــتی ش ــهید بهش ــان ش ــتعداد های درخش اس
ــره  ــدال نق ــه م ــی س ــی ریاض ــابقات جهان در مس

کسب کردند. 
ــرورش  ــوزش و پ ــی آم ــط عموم ــل از رواب ــه نق  ب
ــدی  ــروز امی ــاری، به ــال وبختی ــار مح ــتان چه اس
اظهــار داشــت: ســید علــی ابوالحســنی، محمدرضــا 
دانش آمــوزان  هاشــمی،  احمدرضــا   و  احمــدی 
مرکــز اســتعداد های درخشــان شــهید بهشــتی 
ــی ریاضــی  شهرســتان شــهرکرد در مســابقات جهان

ــیدند.  ــوش درخش خ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مســابقات بین المللــی 
ــا  ــردی هــر ســاله ب ــه صــورت ف ریاضــی )IMC( ب
می شــود،  برگــزار  مختلــف  شــرکت کشــورهای 
افــزود: در ایــن دوره از مســابقات کــه بــا شــرکت 4 
هــزار دانش آمــوز برگــزار شــد، دانش آمــوزان مرکــز 
اســتعداد های درخشــان شــهرکرد موفــق بــه کســب 

مــدال نقــره شــدند.

 جمع آوری ۴۴ معتاد متجاهر 
در یزد

اجــرای  از  یــزد  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
طرح هــای پاک ســازی و جمــع آوری 44 معتــاد 

متجاهــر در هفتــه گذشــته خبــر داد.  
ــن  ــت: ای ــار داش ــری اظه ــر نصی ــرهنگ منوچه  س
طرح هــا در راســتای اجــرای طــرح ارتقــای امنیــت 
معتــادان  جمــع آوری  موضــوع  بــا  اجتماعــی، 
متجاهــر و خطرنــاک بــا هــدف کاهــش ســایر 

ــد.  ــرا ش ــم اج جرائ
فرمانــده انتظامــی شهرســتان یــزد ادامــه داد: طــی 
ــر  ــته، 44 نف ــه گذش ــا در هفت ــن طرح ه ــرای ای اج
ــاک توســط مامــوران  ــادان متجاهــر و خطرن از معت
ــاد  ــرک اعتی ــای ت ــه کمپ ه ــع آوری و ب پلیــس جم

ــدند. پایــگاه خبــری پلیــس ــی ش معرف

 کشف جسد جوان قربانی 
عکس سلفی در الهیجان

  فرمانــدار شهرســتان ســیاهکل گفــت: جســد 
جــوان رشــتی کــه قربانــی گرفتــن عکــس ســلفی 
شــده، پــس از ســه روز تجســس در 15 کیلومتــری 
از  روســتای کیاســرا  در  حادثــه،  وقــوع  محــل 
ــیده  ــرون کش ــف و از آب بی ــان، کش ــع الهیج  تواب

شد.
ــزود: جســد جــوان اهــل رشــت   رضــا اســالمی اف
کــه بــر اثــر ســقوط در رودخانــه دیســام ســیاهکل 
ــت وجو  ــد روز جس ــس از چن ــود، پ ــده ب ــرق ش غ
و تجســس، ســرانجام در 15 کیلومتــری پاییــن 
دســت محــل وقــوع حادثــه در روســتای کیاســرا از 

ــدا شــد. ــع الهیجــان پی تواب
ــوان  ــن ج ــی، ای ــع محل ــزارش مناب ــاس گ ــر اس ب
ــا ماشــین یخچــال دار مخصــوص  ســاکن رشــت ب
حمــل مــرغ بــه کشــتارگاه ســیاهکل آمــده بــود کــه 
ــام،  ــار دیس ــلفی از آبش ــس س ــن عک ــگام گرفت هن
ــش را از  ــرد و جان ــقوط ک ــه س ــل رودخان ــه داخ ب

ــت داد. دس

ایجــاد  و  روســتایی  زیرســاخت های  تقویــت 
ــی  ــی و کیف ــای کم ــه ارتق ــتاها ب ــتغال در روس اش

می کنــد. کمــک  توســعه ای  شــاخص های 
ــه  ــاره ب ــا اش ــاری ب ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
ــکاری و اقتصــادی  ــع مشــکل بی ــرای رف ــه ب اینک
برنامــه ایــن اســتان در قالــب الیحــه ای تهیه شــده 
ــت:  ــت، گف ــت اس ــت دول ــه هیئ ــه ب ــاده ارائ و آم
بــر اســاس اعــالم اداره کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی چهارمحــال و بختیــاری، آخریــن آمــار 
بیــکاری ایــن اســتان بــا 5 درصــد کاهــش نســبت 
بــه اســفندماه ســال گذشــته، بــه حــدود 15 درصــد 

ــدا کــرده اســت. در ســال جــاری کاهــش پی
  قاســم ســلیمانی دشــتکی افــزود: ســال گذشــته 
بــرای توســعه همه جانبــه چهارمحــال و بختیــاری 
یــک میلیــون و 600 هــزار مترمربــع زیرســاخت در 

روســتاهای ایــن اســتان ایجــاد شــد.
زیرســاخت های  تقویــت  کــرد:  تصریــح  وی 
روســتایی و ایجــاد اشــتغال در روســتاها بــه جــای 
کمک هــای بالعــوض بــه روســتائیان می توانــد در 
ــعه ای  ــاخص های توس ــی ش ــی و کیف ــای کم ارتق

ــد. ــر باش ــف مؤث ــای مختل در بخش ه
وی بــا اشــاره بــه وجــود مشــکل در سیســتم 
ــه  ــرد مجموع ــد: عملک ــادآور ش ــور ی ــی کش بانک

 بانکــی چهارمحــال و بختیــاری رضایت بخــش 
و قابل قبول است. 

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــه نقــش مهــم 
ــی  ــتاد فرمانده ــتان در س ــل اس ــای عام بانک ه

ــار کــرد: ســهمیه  ــی اشــاره و اظه اقتصــاد مقاومت
ایــن اســتان از محــل تســهیالت اقتصــاد مقاومتی 
ــارد  ــزار و 600 میلی ــته، 3 ه ــال گذش ــور در س کش
ــه 4  ــای صورت گرفت ــا تالش ه ــه ب ــود ک ــال ب ری

ــال جــذب شــد. ــارد ری هــزار و 280 میلی
وی گفــت: ایــن تســهیالت بــرای تکمیــل 50 
پــروژه دارای 60 درصــد پیشــرفت فیزیکــی احیــای 

ــد 195  ــت تولی ــش ظرفی ــد و افزای ــرح راک 50 ط
و  چهارمحــال  در  نیمه فعــال  تولیــدی  واحــد 

ــت. ــده اس ــت ش ــاری پرداخ بختی
ــته  ــال گذش ــرد: س ــد ک ــتکی تاکی ــلیمانی دش  س
ــرای توســعه باغ هــا  7 هــزار و 100 هکتــار زمیــن ب
کشــت گیاهــان دیــم و دارویــی، گل محمــدی 
بختیــاری  و  در چهارمحــال  مثمــر کم آب بــر  و 

ــرد. ــدا ک ــاص پی اختص
وی بــا اشــاره بــه وجــود 33 هــزار و 500 متقاضــی 
ــاری در ســال 1395  شــغل در چهارمحــال و بختی
ــرای 14 هــزار و 300 نفــر  ــن تعــداد ب ــزود: از ای اف
شــغل ایجــاد و نــام آن هــا در ســامانه وزارت 

ــت شــد. ــی ثب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
 بانک ها مشکالت دولت در بخش 

اقتصاد را کاهش دهند
نماینــده مــردم شهرســتان های اردل، فارســان، 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــار در مجل ــگ و کی کوهرن
نیــز گفــت: بــر اســاس برآوردهــای صورت گرفتــه 
بــزرگ  پیمانــکاران  و  شــرکت ها  از  بســیاری 
اســتان، چرخــش مالــی و پرداخــت مالیــات خود 
را در بانک هــای تهــران و خــارج از اســتان انجــام 

می دهنــد.
کــرد:  تصریــح  باباحیــدری  کاظمــی  علــی 

شناســایی صاحبــان ایــن شــرکت ها و پیمانــکاران 
ــای  ــام فعالیت ه ــور انج ــه منظ ــزی ب و برنامه ری
بختیــاری،  و  چهارمحــال  در  آنــان  اقتصــادی 
قــرار  اجرایــی  مســئوالن  دســتورکار  در   بایــد 

گیرد.
ــی را ضــروری  ــف اقتصــاد در ســطح مل وی تعری
ــوان  ــدام می ت ــن اق ــا ای ــادآور شــد: ب دانســت و ی
زمینــه رفــع دغدغه هــای مقــام معظــم رهبــری در 
ایــن حــوزه و همچنیــن تحقــق ســریع تر اهــداف 
معظــم لــه درخصــوص نامگــذاری امســال بــه نــام 
»اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال« را فراهــم 

کــرد.
کاظمــی باباحیــدری بــه موفقیت هــای دولــت 
ــار  یازدهــم در حــوزه اقتصــاد کشــور اشــاره و اظه
می توانــد  بانکــی  مجموعــه  همراهــی  کــرد: 
مشــکالت دولــت را در بخــش اشــتغال و اقتصــاد 

ــد. ــش ده کاه
 تسهیالت صندوق توسعه ملی

ــتغال  ــوب اش ــت نامطل ــه وضعی ــاره ب ــا اش وی ب
ــاری  ــال و بختی ــت در چهارمح ــود محرومی و وج

ــا  ــن مشــکالت بایدتالش ه ــع ای ــرای رف ــزود: ب اف
ــک  ــارات از محــل تســهیالت ی ــرای جــذب اعتب ب
میلیــون و 500 هــزار دالری صنــدوق توســعه ملــی 

ــم شــود. فراه
نماینــده مــردم شهرســتان های اردل، فارســان، 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــار در مجل ــگ و کی کوهرن
تاکیــد کــرد: تهیــه طــرح توســعه روســتایی باعــث 
جــذب بیشــتر اعتبــارات از محــل ایــن تســهیالت 
می شــود. وی گفــت: بــا جــذب تســهیالت مربــوط 
بــه صنــدوق توســعه ملــی می تــوان مشــکل 
اقتصــاد و اشــتغال چهارمحــال و بختیــاری را 
ــی  ــش داد. کاظم ــی کاه ــب توجه ــد جال ــا ح ت
باباحیــدری تصریــح کــرد: بعضــی بانک هــای 
در  خــود  شــعبه های  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ــد.  ــل کرده ان ــتان را تعطی ــهرهای اس ــی ش بعض
وی یــادآور شــد: راه انــدازی باجــه یــا نصــب 
چهارمحــال  از  نقاطــی  در  خودپــرداز  دســتگاه 
ــد در  ــدارد، بای ــی ن ــعبه بانک ــه ش ــاری ک و بختی
دســتورکار مدیــران عامــل بانک هــای اســتان قــرار 

گیــرد.   ایرنــا

ارائه برنامه رفع مشکل بیکاری 
چهارمحال و بختیاری به دولت

ــه کنگــره  ــه ب آخریــن مهلــت ارســال مقال کیمیای وطن

ملــی بزرگداشــت زنده یــاد آیــت هللا غالمرضــا یــزدی )فقیــه 
خراســانی( در یــزد، پایــان تیرمــاه اعــالم شــد. ایــن کنگــره 
 شــهریور امســال در ســه محــور اصلــی شــامل زندگــی 
و شــخصیت، اندیشــه های قرآنــی و حدیثــی و اندیشــه های 
دینــی و اجتماعــی مرحــوم حــاج شــیخ و 15 موضــوع 

زیرمجموعه محورهای اصلی برگزار می شود. 
بــر اســاس اعــالم دبیرخانــه ایــن کنگــره، محورهــای 
ــامل  ــی ش ــای اصل ــه محوره ــه زیرمجموع ــوان مقال فراخ
ــزرگان  ــگاه ب ــی«، »حــاج شــیخ از ن ــی و عمل »ســیره علم
اســتادان و صاحب نظــران«، اســتادان حــاج شــیخ و تاثیــر 
آن هــا بــر ایشــان«، »حــاج شــیخ و خودســازی و تهذیــب« 
»حــاج شــیخ و عشــق بــه نمــاز و اقامــه جماعــت«، »حــاج 

شــیخ و زهــد و پارســایی و ساده زیســتی«، »اخــالص 
ــیدگی  ــیخ، رس ــاج ش ــیخ«، »ح ــاج ش ــی ح ــیره عمل  در س
و اهتمــام بــه امــور مــردم و مناطــق محــروم«، »حاج شــیخ 
ــه  ــه ب ــق و عالق ــیخ و عش ــاج ش ــداری« و »ح و تکلیف م

اهــل بیــت عصمــت و طهــارت« اســت.
از همــه پژوهشــگران و فرهیختــگان حــوزوی و دانشــگاهی 
ــاج  ــاد ح ــت زنده ی ــره بزرگداش ــه کنگ ــه ب ــه مقال ــرای ارائ ب
ــده  ــه عمــل آم ــه خراســانی دعــوت ب شــیخ غالمرضــا فقی
اســت. کمتریــن تعــداد صفحــات هر مقالــه 15 و بیشــترین 

30 صفحــه A4 اســت.
عالقه منــدان می تواننــد مقاله هــای خــود را تــا پایــان تیرمــاه 
 www.hajsheykhgholamreza.ir از طریــق وب ســایت

بــه دبیرخانــه کنگــره ارســال کننــد. 

مدیریــت شــهری بایــد در دســت کســی باشــد کــه مشــکالت را 
بشــنود و بــرای آن برنامــه بریــزد.

شــورای  دوره  پنجمیــن  در  شاهین شــهر  مــردم  منتخــب 
ــم از نیروهــا  ــه بتوانی ــی ک ــا جای اســالمی گفــت: در تالشــیم ت
و مدیــران بومــی بــرای مدیریــت شــهرداری شاهین شــهر 

ــم. ــتفاده کنی اس
ــان اینکــه یکــی دیگــر از وظایــف شــورای  ــا بی ــی فتحــی ب عل
شــهر نظــارت بــر عملکــرد شــهردار و تیــم مدیریتــی او خواهــد 
ــخت تر از  ــی س ــردن، خیل ــوش ک ــوب گ ــد: خ ــادآور ش ــود، ی ب
ــد ســکان  ــری بای ــت مدی ــن عل ــه همی ــردن اســت؛ ب ــل ک عم
ــه  ــوب ب ــه خ ــرد ک ــت بگی ــه دس ــهر را ب ــت شاهین ش مدیری

مشــکالت مــردم گــوش دهــد و بعــد بــه تک تــک آن هــا 
ــاند. ــل بپوش ــه عم جامع

ــن دوره  ــای پنجمی ــم اعض ــداف مه ــی از اه ــه داد: یک وی ادام
ــات شــهری  ــه امکان ــع عادالن شــورای شــهر شاهین شــهر، توزی

ــود. ــد ب ــای شــهر خواه ــام مناطــق و محله ه در تم
فتحــی اضافــه کــرد: نبــود یــا بــه  نوعــی توزیــع نشــدن عادالنــه 
امکانــات در حاشــیه های شــهر باعــث کــم شــدن اعتمــاد 
ســرمایه گذاران بــرای ســرمایه گذاری کــردن در شــهر شــده 
اســت؛ بــه همیــن دلیــل بایــد نــگاه ویــژه ای در زمینــه توزیــع 

ــات داشــته باشــیم. ــه امکان عادالن
ــث  ــات باع ــدن امکان ــع ش ــه توزی ــه ناعادالن ــان اینک ــا بی وی ب

ایجــاد اختالفــات طبقاتــی و فرهنگــی نیــز خواهــد شــد 
تصریــح کــرد:  یکــی دیگــر  از تالش هــای مــا در شــورای شــهر 

ــود. ــد ب ــی خواه ــارف اضاف ــا و مص ــری از خرج ه جلوگی
منتخــب مــردم شاهین شــهر در پنجمیــن دوره شــورای اســالمی 
بــا بیــان اینکــه نیروهایــی کــه کارآمــدی الزم را در فعالیت هــای 
را  پروســه  ایــن  شــک  بــدون  باشــند،  نداشــته  شــهری 
اصــالح و نیروهــای کارآمــد را جایگزیــن آن هــا خواهیــم کــرد، 
ــد کــرد کــه  ــه ای تــالش خواهن ــه  گون ــد ب گفــت: اعضــای جدی
ــی  ــهرک ها و محله های ــوی ش ــه سمت وس ــرمایه گذاران را ب س
کــه از لحــاظ درآمــد و امکانــات ضعیــف هســتند، ســوق     

ــد. دهن
فتحــی یــادآور شــد: در تالشــیم تــا جایــی کــه بتوانیــم از نیروها 
و مدیــران بومــی بــرای مدیریــت شــهرداری شاهین شــهر 
ــد در شــهر نیســتند   ــران توانمن ــم و چنانچــه مدی اســتفاده کنی
ــته  ــکونت داش ــهر س ــود ش ــه در خ ــرد ک ــم ک ــالش خواهی ت

باشــند. 
وی اظهــار کــرد: انتخــاب شــهردار شاهین شــهر کامــال بــه  
ــه صــورت خواهــد گرفــت و هم اکنــون در حــال  صــورت آگاهان
رایزنــی بــا افــراد توانمنــد، متعهــد، متخصــص، مردمــی و باتقــوا  
و همچنیــن دارای ســابقه مدیریتــی قابــل  قبــول جهت ســپردن 

ســکان مدیریــت شــهر بــه یکــی از آن هــا هســتیم. ایســنا

فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل راه و شهرســازی جنــوب 
اســتان کرمــان گفــت: 52 هــزار و 524 متــر مربــع از زمین هــای 
ــع  ــون، رف ــاری تاکن ــال ج ــدای س ــه از ابت ــن منطق ــی ای مل
ــزود: زمین هــای  ــام اف ــی ابره تصــرف شــد. ســرهنگ مصطف
ــاد  ــع تصرف شــده در شهرســتان های جیرفــت، عنبرآب ــی رف مل
قلعــه گنــج و بخــش ســاردوئیه واقــع هســتند کــه طــی احــکام 
صادرشــده مراجــع قضایــی ایــن شهرســتان ها، بــه بیت المــال 

بازگشــت داده شــد. 
وی تصریــح کــرد: ارزش زمین هــای رفــع تصرف شــده جنــوب 
ــارد و 990  ــون 13 میلی ــاری تاکن ــال ج ــدای س ــان از ابت کرم

میلیــون ریــال اســت. 
وی بیــان کــرد: یکــی از وظایــف مهــم یــگان حفاظــت، مقابلــه 
ــای  ــع تصــرف از زمین ه ــی و رف ــا ساخت وســازهای غیرقانون ب

ــگان  ــده ی ــای آموزش دی ــت اکیپ ه ــا هم ــه ب ــت ک ــی اس مل
حفاظــت مســتقر در هفــت شهرســتان جنــوب کرمــان در حــال 

انجــام اســت.
ــا بیــان اینکــه هفــت یــگان حفاظــت در منطقــه جنــوب  وی ب
اکیپ هــا  ایــن  کــرد:  اظهــار  می کننــد،  فعالیــت  کرمــان 
ــش  ــه تحــت پوشــش خــود را پای ــه صــورت مســتمر منطق  ب
و رصــد می کننــد تــا در صــورت بــروز هرگونــه تخلــف یــا 

گــزارش، بالفاصلــه اقــدام کننــد.
ــت از  ــور حفاظ ــه منظ ــت ب ــردم خواس ــام از م ــرهنگ ابره س
زمین هــای دولتــی و حفــظ حقــوق بیت المــال در صــورت 
مشــاهده هرگونــه اقدامــی مبنــی بــر تصــرف زمین هــای 
ــتقر در  ــگان مس ــای ی ــه واحده ــب را ب ــریع مرات ــی س دولت
ــد. ایرنــا ــزارش دهن ــان گ ــتان کرم ــوب اس ــتان های جن شهرس

استانها

تیرماه، آخرین مهلت ارسال مقاله به کنگره ملی 
غالمرضا فقیه خراسانی در یزد

 رفع تصرف بیش از 50 هزار متر مربع 
از زمین های ملی جنوب کرمان 

 منتخب مردم شاهین شهر در پنجمین دوره شورای شهر:

شهردار از نیروها و مدیران بومی انتخاب می شود

چک چک اردکان، میزبان آیین مذهبی 
زرتشتیان

زرتشــتیان داخــل و خــارج کشــور، همــه ســاله از 24 خــرداد بــه مــدت پنــج 
روز بــرای برپایــی مراســم مذهبــی خــود در محــل زیارتــگاه چک چــک واقــع 

ــد. ــری شــرق اردکان گــرد هــم می آین در 43 کیلومت
ــا روشــن کــردن شــمع و عــود و آتــش  زرتشــتیان ابتــدا در محــل زیارتــگاه ب
ــد و ســپس در جمع هــای  ــا می پردازن ــا و بی همت ــروردگار یکت ــه پرســتش پ ب
 چندنفــره در فضــای بــاز ایــن زیارتــگاه بــا یکدیگــر دیــدار و گفت وگــو 

می کنند.
زنــان و مــردان زرتشــتی طبــق ســنت خــود هنــگام ورود بــه محــل زیارتــگاه 
پوششــی بــر ســر قــرار می دهنــد و نذوراتــی از انــواع شــیرینی و خوراکــی را در 

ــد. ــش می کنن ــود پخ ــان خ ــان هم کیش می
همچنیــن خیلــه )اتاق( هایــی در محــل زیارتــگاه بــرای اقامــت زائــران 
ــد  ــرام، بای ــه نشــانه احت ــگاه، ب ــه زیارت ــرای ورود ب ــی شــده اســت. ب پیش بین

ــاد. ــر نه ــر س ــا درآورد و کاله ب ــا را از پ کفش ه
پیــش از ورود بــه زیارتــگاه تابلوهایــی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد بــرای 
ــود؛ همان طــور کــه در دیــن اســالم نیــز ورود  ــگاه بایــد پــاک ب ــه زیارت ورود ب

بانوانــی کــه دارای شــرایط خــاص هســتند، بــه مســاجد ممنــوع اســت، در ایــن 
مــکان نیــز نــکات فــوق بایــد رعایــت شــود.

در داخــل زیارتــگاه کــه بــه شــکل دهانــه غــار اســت، تنه درخــت چنار کهنســالی 
وجــود دارد. کــف زیارتــگاه بــا ســنگ مرمر پوشــیده شــده و از بخشــی از ســقف 
قطــرات آب چکه چکــه بــر زمیــن می ریــزد و احتمــال نامگــذاری ایــن محــل 

نیــز شــاید از همیــن رو باشــد.
چنــد شــعله شــمع بــه طــور دائــم در زیارتــگاه روشــن اســت و محلــی بــرای 

ســوزاندن عــود یــا چــوب مقــدس وجــود دارد.
ــن  ــزرگان دی ــری از ب ــان، تصاوی ــایر ادی ــای س ــیاری از زیارتگاه ه ــد بس همانن

ــت. ــگاه اس ــک زیارت ــه کوچ ــش محوط ــتی، زینت بخ زرتش
می شــود.  مشــاهده  متعــددی  ســاختمان های  چک چــک  مجموعــه  در 
از آنجــا کــه مجموعــه چک چــک بــا شــهر اردکان فاصلــه زیــادی دارد، 
ــتفاده  ــاخته و اس ــران س ــی از زائ ــکان و پذیرای ــرای اس ــاختمان ها ب ــن س ای
می شوند.ســاخت و نگهــداری مجموعــه چک چــک توســط زرتشــتیان داخــل 

ــت. ــده اس ــن ش ــور تامی ــارج از کش و خ
چک چــک یــا چک چکــو، یکــی از زیارتگاه هــای مهــم زرتشــتیان اســت؛ ایــن 
ــزد و  ــتان ی ــد در اس ــز می گوین ــبز نی ــر س ــه آن پی ــتیان ب ــه زرتش ــگاه ک زیارت

ــرار دارد. ــره ق ــان اردکان و انجی ــای می ــتان اردکان در کوه ه شهرس

# میراث _ معنوی

روزنه
 بافت ۵۰ هزار متر مربع 

 فرش دست بافت 
در چهارمحال و بختیاری

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و  کیمیای وطن
ــت 50 هــزار  ــاری از باف تجــارت چهارمحــال و بختی
متــر مربــع فــرش دســت بافت در چهارمحــال و 

بختیاری خبر داد.
بــه نقــل از روابــط عمومــی ســازمان صنعــت، معــدن 
ــی  ــم امام ــاری، نعی ــال و بختی ــارت چهارمح و تج
ــرش  ــع ف ــر مرب ــزار مت ــت 50 ه ــه باف ــاره ب ــا اش ب
دســتبافت در چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت: 
ایــن مقــدار فــرش بــه همــت 100 هــزار بافنــده در50 

هــزار دار قالــی بافتــه شــده اســت.  
ــی در  ــبک های فرش باف ــن س ــزود: مهم تری وی اف
ــش از  ــا 60 طــرح و نق ــاری ب اســتان ســبک بختی
ــج،  ــه نقــش چالشــتر، خشــتی، لچــک و ترن جمل
چــل مینــا، ســرو و کاج، گل افشــار و قــاب ســماور  
ــاف و  ــه درشــت ب ــه بروجــن، گب و ســبک های یلم

ــردگان هســتند. ــی ل ــاف اردل و نائین ریزب
امامــی گفــت: ســالیانه 200 هــزار متــر مربــع فــرش 

در ایــن اســتان تولیــد می شــود.
ــن اســتان دارای  ــان اینکــه فــرش ای ــا بی امامــی ب
مهــر اصالــت رنــگ از اروپاســت، گفــت: هم اکنــون 
30 کارگاه تخصصــی بافــت فــرش هــم در ایــن 

ــر اســت. اســتان دای

 مشکالت آب شرب مهردشت 
به زودی برطرف می شود

مدیــر امــور آب و فاضالب روســتایی  کیمیای وطن
ابرکــوه از تحقــق 80 درصــدی عملیــات اجرایــی 
ــا  ــت: ب ــر داد و گف ــت خب ــی مهردش ــزن هوای مخ
ــکالت  ــه زودی مش ــزن، ب ــن مخ ــرداری از ای بهره ب

آب شرب این منطقه رفع می شود.

بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــالب 
ــار  ــی اکرمــی اظه ــزد، محمدعل روســتایی اســتان ی
ــار  ــان فش ــری از نوس ــور جلوگی ــه منظ ــت: ب داش
ــگام  آب در شــبکه توزیــع و اســتمرار توزیــع آب هن
حــوادث و همچنیــن تامیــن فشــار مناســب در 
شــبکه توزیــع بــرای ســاخت مخــزن 100 متــر 

ــت. ــده اس ــدام ش ــوه اق ــی در ابرک مکعب
وی عنــوان کــرد: ایــن مخــزن بتونــی در زمینــی بــه 
ــع اجــرا می شــود و  مســاحت هــزار و 500 متــر مرب
ــرای محوطه ســازی و  ــر ســاخت مخــزن ب ــالوه ب ع

حصارکشــی آن اقــدام خواهــد شــد.
اکرمــی ادامــه داد: عملیــات ســاخت مخــزن هوایــی 
100 متــر مکعبــی شــهر مهردشــت بــا عقــد قــراردادی 
بــه مبلــغ 6 میلیــارد و 200 میلیــون ریــال آغــاز شــده 

. ست ا

 نرخ بیکاری در بردسیر 
صفر است

ــر  ــت: اگ ــیر گف ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
ــتغال را  ــه اش ــینی در زمین ــت میزنش ــدگاه پش دی
ــکاری  ــرخ بی ــه ن ــت ک ــوان گف ــم، می ت ــار بگذاری کن

ــت. ــر اس ــیر صف در بردس
شــهباز حســن پور در آییــن افتتــاح یــک واحــد 
کارخانــه  گالب گیــری در اللــه زار بردســیر، بــا اشــاره 
ــک کارگاه  ــه ی ــان ب ــتان کرم ــروز اس ــه ام ــه اینک  ب
ــر  ــزود: اگ ــده، اف ــل ش ــازندگی تبدی ــت س و نهض
ــتغال را  ــه اش ــینی در زمین ــت میزنش ــدگاه پش دی
ــکاری در  ــرخ بی ــت ن ــوان گف ــم، می ت ــار بگذاری کن
بردســیر صفــر اســت و الگــوی موفــق اقتصــاد 

مقاومتــی اینجاســت.
ــق  ــه و رون ــگری منطق ــای گردش ــه ظرفیت ه وی ب
اقتصــادی حاصــل از آن اشــاره و تصریــح کــرد: 
تنهــا در یــک روز از هــزار و 800 خــودروی ورودی بــه 
ــوارض اخــذ شــده  ــه گردشــگری بردســیر، ع منطق

ــای خودکفایــی اســت. ــه معن کــه ایــن ب
ــی  ــای واقع ــه معن ــون ب ــه تاکن ــان اینک ــا بی وی ب
نشــده  اجرایــی  بردســیر  در  اقتصــاد مقاومتــی 
بــود، افــزود: امــروز بــا اقدامــات صورت گرفتــه 
و دســت  در منطقــه جلوگیــری  از خام فروشــی 
کشــاورزان  و  شــد  کوتــاه  دالالن  و  واســطه ها 
مســتقیما کار را بــه مرکــز نهایــی تحویــل می دهنــد.

ــی در  ــکل خام فروش ــه مش ــاره ب ــا اش ــن پور ب حس
ــالی  ــول 10 س ــت: در ط ــان گف ــتان کرم ــوب اس جن
ــام  ــی انج ــتیم، کار چندان ــردم هس ــده م ــه نماین ک
ــتان  ــد در اس ــق تولی ــث رون ــه باع ــداده ام و آنچ ن
کرمــان شــده، بــه دلیــل حضــور اســتانداری اســت 
کــه چهــار ســال خــود را وقــف کرمــان کــرده             

ــت. مهــر اس

اصالح 2 هزار و 2۵۰ هکتار از 
باغ های چهارمحال و بختیاری

  مدیــر کل جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری 
گفــت: 2 هــزار و 250 هکتــار از باغ هــای چهارمحــال 

و بختیــاری اصــالح می شــوند. 
ذبیــح هللا غریــب بــا اشــاره بــه اینکــه 2 هــزار و 250 
ــاری اصــالح  ــای چهارمحــال و بختی ــار از باغ ه هکت
می شــوند، اظهــار داشــت: باغ هــای کــم ارزش و 

ــوند. ــذف می ش ــتان ح ــن اس ــه در ای ــه س درج
وی عنــوان کــرد: بهتریــن باغ هــای میــوه در شهرســتان 

ســامان واقــع شــده اند.
 مدیــر کل جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری 
ــای  ــه باغ ه ــتیم ک ــالش هس ــت: در ت ــار داش اظه
ــک  ــه ی ــه درج ــه ب ــه دو و س ــتان از درج ــوه اس می
ــش  ــوه و افزای ــای می ــای باغ ه ــل شــوند. احی تبدی
ــاورزی  ــاد کش ــت جه ــا در اولوی ــن باغ ه ــد ای تولی

ــت. مهــر ــاری اس ــال و بختی چهارمح

در  ســرمایه گذاران  رئیس جمهــوری،  پارلمانــی  معــاون 
حــوزه کارآفرینــی و اشــتغال زایی را مجاهــدان عرصــه جهــاد 
ــر اســاس آموزه هــای  اقتصــادی دانســت و گفــت: دولــت ب
و  حمایــت  ســرمایه گذاران،  و  کارآفرینــان  از  اســالمی 
ــن  ــان په ــز جلویش ــرش قرم ــواره ف ــرده و هم ــتیبانی ک پش

می کنــد.
ــه زار شهرســتان  ــه بخــش الل حســینعلی امیــری در ســفر ب
بردســیر، بیــکاری را یکــی از مهم تریــن مســائل و معضــالت 
کشــور عنــوان کــرد و یــادآور شــد: ایجــاد اشــتغال بر اســاس 
سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی ابالغــی رهبــر معظــم 
ــت  ــای دول ــن برنامه ه ــی از مهم تری ــالمی، یک ــالب اس انق

یازدهــم اســت.
ــوری الزمــه داشــتن کشــوری  ــی رئیس جمه ــاون پارلمان مع
 آزاد بــرای دســت یافتــن بــه آرمان هــای بلند انقالب اســالمی 

ــری را ایجــاد اشــتغال  ــام معظــم رهب ــق اهــداف مق و تحق
دانســت و تصریــح کــرد: اقتصــاد مقاومتــی، مهم تریــن 
برنامه هــای دولــت و مطالبــه جــدی معظم لــه از دولتمــردان 
اســت کــه بــدون مشــارکت مــردم امکان پذیــر نخواهــد بــود. 
امیــری بــا اشــاره بــه بندهــای سیاســت های کلــی اقتصــاد 
مقاومتــی گفــت: در دوران مختلف و متناســب بــا نیاز جامعه 
 افــراد بــه طریقــی با نثــار جــان و اموالشــان مجاهــدت کردند 
و امــروز نیــز وظیفــه ای مهم تــر از اشــتغال زایی نداریــم؛ 
بنابرایــن از ســرمایه گذاران حــوزه کارآفرینــی و اشــتغال زایی 
می تــوان بــه عنــوان مجاهــدان عرصــه جهــاد اقتصــادی یــاد 

کــرد.
وی بــا اشــاره بــه ســیره عملــی حضــرت علــی)ع( در زمینــه 
ــزود:  ــر چــاه و توســعه نخلســتان ها اف ــا حف اشــتغال زایی ب
در تاریــخ صــدر اســالم پیامبــر اکــرم بــه مشــکالت دنیــوی 

و مالــی مــردم پرداختنــد و ســپس بحث هــای توحیــدی و 
معنــوی را کــه الزمــه تثبیــت و اســتقرار نظــام نــو پای اســالم 

بــوده پیگیــری کردنــد.
ــث  ــه احادی ــاره ب ــا اش ــوری ب ــی رئیس جمه ــاون پارلمان مع
ــادآور  ــه ی ــره جامع ــی از چه ــر فقرزدای ــی ب ــات مبن و روای
ــا تیــم اقتصــادی، گام هــای بلنــدی  شــد: دولــت یازدهــم ب
را در راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی برداشــت و بــا 
ــی،  ــک دوره زمان ــه 40 دالر در ی ــت از 100 ب ــت نف ــول قیم اف
ــکل  ــا مش ــت ب ــده نف ــورهای صادرکنن ــه کش ــم اینک علی رغ
ــختی را  ــال های س ــم س ــت یازده ــا دول ــدند، ام ــه ش مواج
ــکل و  ــار مش ــور دچ ــت کش ــت و نگذاش ــر گذاش ــت س پش

ــود. ــران ش بح
امیــری اشــتغال زایی را از مهم تریــن عبــادات و ذخایــر 
 آخــرت دانســت و تصریح کــرد: دولــت یازدهــم از کارآفرینان 
و ســرمایه گذاران حمایــت و پشــتیبانی کــرده و همــواره 
ــک  ــن ی ــرا ای ــد؛ زی ــن می کن ــان په ــز جلویش ــرش قرم ف

اصــل از آموزه هــای اســالمی اســت. ایرنــا

معاون رئیس جمهور:

دولت از کارآفرینان و سرمایه گذاران، حمایت جدی دارد

،،
ســال گذشــته برای توسعه همه جانبه 
چهارمحــال و بختیــاری یــک میلیــون 
و 600 هــزار متــر مربــع زیرســاخت در 

روســتاهای ایــن اســتان ایجــاد شــد



ــن  ــام ای ــا اع ــت ب ــت ۱۹۰ وزارت بهداش ــامانه بهداش ــس س رئی
ــاه  ــا ۲۳ خردادم ــارک رمضــان ت ــاه مب ــدای م ــت: از ابت ــر گف خب
ــا ســامانه بهداشــت ۱۹۰  تعــداد ۱۴هــزار و ۴۲۴ تمــاس تلفنــی ب
برقــرار شــد کــه ۴ هــزار و ۳۴۹ تمــاس منجــر بــه ثبــت شــکایت 
در ســامانه و بقیــه تماس هــا منجــر بــه ارائــه مشــاوره، آمــوزش 
تلفنــی و راهنمایــی بــه تماس گیرنــدگان شــد و در مجمــوع 
ــخ  ــد، تاری ــی فاس ــواد غذای ــواع م ــرم ان ــزار و ۳۴۴ کیلوگ ۱۴ه
مصرف گذشــته و غیــر قابــل مصــرف کشــف، جمــع آوری و 

ــدوم شــدند.  مع
محــراب آقــازاده افــزود: از ایــن تعــداد شــکایت ثبت شــده، 
۴۳۰ شــکایت مختــص فعالیــت اصنــاف مرتبــط بــا مــاه مبــارک 
رمضــان از جملــه اصنــاف فروشــنده حلیــم، آش، شــله و زولبیــا 
ــار و شــکایات  ــود کــه در مجمــوع ۱۰ درصــد از کل اخب ــه ب و بامی

ــه خــود اختصــاص داد.  ثبت شــده در ســامانه بهداشــت ۱۹۰ را ب
ــص  ــار و شــکایات مخت ــی اخب ــرد: بیشــترین فراوان ــان ک وی بی
مــاه مبــارک رمضــان بــه ترتیــب در حــوزه تحــت پوشــش 
ــان،  ــران، اصفه ــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، ای دانشــگاه های عل
البــرز، مشــهد، تهــران، گیــان، شــیراز، تبریــز، کرمــان و قــم بــود 
کــه بــا اقدامــات بازرســان بهداشــت محیــط منجــر بــه رفــع نقص 
ــه  ــه مراجــع قضایــی ۱۹۷ صنــف، اخطــار ب ۲۱ صنــف، معرفــی ب
ــله  ــم، ش ــرم آش، حلی ــازی ۲۵۲ کیلوگ ــف و معدوم س ۳۰۰ صن
و زولبیــا و بامیــه شــد. آقــازاده گفــت: از هموطنــان تقاضــا 
ــه مــوارد غیربهداشــتی از  می شــود در صــورت مشــاهده هــر گون
ــایر  ــن س ــه و همچنی ــا بامی ــم و زولبی ــدگان آش، حلی عرضه کنن
مــواد غذایــی، مــوارد را در سراســر ســاعات شــبانه روز بــا ســامانه 

ــد. ایســنا ــان بگذارن بهداشــت ۱۹۰ در می

ــا  ــامیدنی ب ــی و آش ــواد غذای ــر م ــارت ب ــس اداره نظ  رئی
منشــأ گیاهــی ســازمان غــذا و دارو گفــت: وقتــی آب لیمــو 
ــه آن  ــوان ب ــر نمی ت ــود، دیگ ــب می ش ــا ترکی ــا افزودنی ه ب

ــوان آب لیمــوی صددرصــد طبیعــی را اطــاق کــرد.  عن
نســترن محمــدی افــزود: عبــارت صددرصــد طبیعــی بــرای 
ــی رود  ــه کار م ــده ب ــر بازسازی ش ــص و غی ــوی خال آب لیم
ــی  ــواد افزودن ــه م ــی ک ــرای محصوالت ــی ب ــوان طبیع و عن
ــرد دارد و معمــوال  ــه نشــده، کارب ــه آن هــا اضاف ســنتتیک ب

ــت. ــر اس ــی گران ت ــد طبیع ــوالت صددرص ــت محص قیم
ارگان هــای  امــروز  معضــات  از  یکــی  داد:  ادامــه  وی 
ــی  ــای غذای ــب در فرآورده ه ــا، تقل ــر دنی ــی در سراس نظارت
اســت؛ یعنــی برخــی بــه طمــع کســب ســود بیشــتر، »هنــر 
ســیاه« خــود را در راه کاهــش قیمــت  تولیــد بــا تقلــب بــه 

ــی  ــا خیل ــن تقلب ه ــه شناســایی ای ــه ک ــد و البت کار می برن
هــم آســان نیســت.

ــارت  ــیر نظ ــن تفاس ــه ای ــا هم ــت: ب ــار داش ــدی اظه محم
ــدگان مســتمر اســت و دســتگاه های  ــر تولیدکنن ســازمان ب
ــان  ــارزه متخلف ــود را در مب ــام خ ــا اهتم ــون م ــی  چ نظارت
و متقلبانــی قــرار می دهنــد کــه بــه اشــکال مختلــف 

می خواهنــد از نظارت هــا فــرار کننــد.
ــاذ  ــذا و دارو اتخ ــازمان غ ــف س ــه وظای ــزود: از جمل وی اف
ــت و  ــردم از صح ــطه آن م ــه واس ــه ب ــت ک ــری اس تدابی
ســامت فرآورده هــای غذایــی اطمینــان حاصــل کننــد؛ بــه 
همیــن دلیــل توصیــه اساســی مــا توجــه مــردم بــه نشــان 
ســازمان غــذا و دارو و پروانــه بهداشــتی در بســته بندی 

ــت. مهــر ــی اس ــای غذای فرآورده ه

رئیس سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت خبر داد:

کشف ۱۴ تن مواد غذایی فاسد از ابتدای ماه رمضان
رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی مطرح کرد:

شرط ادعای آب لیموی صددرصد طبیعی

متخصص طب سنتی:
 روزه داری، عامل اصلی 

در پیشگیری از بروز ناراحتی های روانی 
روزه داری عــاوه بــر اینکــه فوایــد بســیار زیــادی برای ســامتی 

افــراد دارد، در بهبــود ســامت روانــی افــراد نیــز موثر اســت. 
بهنــام یوســفیان، متخصــص طــب ســنتی، گفــت: افــرادی کــه 
ــش از  ــول روز  بی ــد چــون در ط ــر می کنن ــد، فک روزه می گیرن
۱۶ ســاعت غــذا نخورده انــد، بایــد از افطــاری تــا ســحر هرچــه 
ــر  ــه اگ ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای دلشــان می خواهــد بخورن
برنامه ریــزی کــرده و بــه غذایــی کــه می خوریــم، خــوب دقــت 
کنیــم، مــاه رمضــان بهتریــن موقعیــت اســت بــرای کســانی که 
افزایــش وزن دارنــد یــا از ناراحتی هــای مختلــف ماننــد غلظت 
 خــون، کلســترول، اســیداوریک، تــری گلیســیرید، یــا دیابــت 
ــه  ــبت ب ــا نس ــد  ت ــج می برن ــاال رن ــون ب ــار خ ــی فش و حت

ــد. ــدام کنن ــش اق ــاری خوی ــان بیم درم
بهنــام یوســفیان افــزود: بایــد میــزان انــرژی دریافتــی روزانــه 
در مــاه رمضــان حداکثــر بــرای خانم هــا ۱۲۰۰ کالــری و بــرای 

آقایــان ۱۵۰۰ کالــری باشــد تــا در مــاه رمضــان عــاوه بــر تزکیــه 
نفــس بــه ســامت جســم نیــز کمــک شــود.

ایــن متخصــص طــب ســنتی خاطرنشــان کــرد: در تحقیقــات 
ــم  ــر جس ــار روزه ب ــاره آث ــر درب ــال اخی ــه در ۳۰ س ــی ک فراوان
صــورت گرفتــه، ثابــت شــده کــه روزه داری صحیــح اگــر 
ــال  ــل فع ــه دلی ــد، ب ــراه باش ــذا هم ــرف غ ــش مص ــا کاه ب
ــی خواهــد  ــی در پ ــدن ثمــرات خوب ــی ب  شــدن سیســتم ایمن

داشت.
وی افــزود: غــذا خــوردن باعــث می شــود خــون فراوانــی 
ــه دنبــال آن بدحالــی   بــه دســتگاه گــوارش ســرازیر شــود و ب
ــا  ــا روزه ب ــد؛ ام ــاق می افت ــی اتف و کاهــش فعالیت هــای ذهن
اســتراحت دادن بــه دســتگاه گــوارش و فرســتادن خــون کافــی 
ــه  ــد ب ــه سیســتم اعصــاب می توان ــه سراســر بــدن به ویــزه ب ب

ســامتی بــدن کمــک زیــادی کنــد.
ــی  ــادآور شــد: از طرفــی روزه داری از نظــر روان ــان ی وی در پای
ــن  ــس در ای ــا نف ــارزه ب ــت. مب ــد اس ــان مفی ــرای انس ــز ب نی
مــاه عامــل اساســی در پیشــگیری از بــروز مشــکات و 

ناراحتی هــای روانــی اســت. ایمنــا

دکتــر محمــود هــادی زاده، فــوق تخصــص قلــب 
ــای  ــاد از چربی ه ــتفاده زی ــت: اس ــروق، گف و ع
جامــد یــا اشباع شــده ماننــد روغــن جامــد 
باعــث افزایــش کلســترول یــا چربــی بــد خــون 

می شــود.  )LDL(
ــترول  ــن کلس ــر ای ــزود: اگ ــادی زاده اف ــر  ه دکت
افزایــش یابــد، بــه تدریــج می توانــد باعــث 
تنــگ شــدن یــا گرفتگــی عــروق، ســکته قلبــی 

ــود.  ــزی ش ــکته مغ ــا س ی
ــان  ــه بی ــب و عــروق در ادام ــن متخصــص قل ای
داشــت: جهــت کاهــش چربــی بــد خــون )چربی 
چربــی  افزایــش  و  رگ هــا(  در  رســوب کننده 
مفیــد، افــراد می تواننــد عــاوه بــر مصــرف 

نکـــردن مــواد غذایــی فــوق در رژیــم غذایــی از 
چربی هــای مفیــد مثــل روغــن زیتــون و روغــن 
ــوری در روز،  ــق غذاخـ ــک قاش ــد ی ــوال در ح کان
دانه هــای گیاهــی چــرب و انــواع آجیل هــای 
ــه  ــادام، تخم ــی، ب ــردو، بادام زمین ــل گ ــام مث خ
ــک  ــتکان کوچ ــف اس ــد نص ــردان در حـ آفتاب گ
ــل( و ماهی هــای  ــه جــز پســته و نارگی در روز )ب
چــرب مثــل ماهــی آزاد، ســاردین و اوزون بـــرون 

ــد. ــه طــور هفتگــی اســتفاده کنن ب
وی افــزود: اســتفاده از انــواع میوه هــا، ســبزی ها، 
ــه  ــه ب ــماق )ک ــه و س ــیر، زردچوب ــات، س حبوب
ــد( و  ــون کمــک می کنن کاهــش کلســترول خــ
همچنیــن نان هــای ســبوس دار، غــات، حبوبــات، 

ســویا، میوه هــا و ســبزیجات توصیــه می شــوند.
فلوشــیپ آنژیوپاســتی و نارســایی قلــب بــه 
بیمــاران قلبــی عروقــی توصیــه کــرد: چربی هــای 
قابــل مشــاهده گوشــت را جـــدا کنیــد و پوســت 
ــن در  ــد. همچنی ــرف نکنیــ ــرغ را مص ــال م و ب
صورتــی کــه غذاهــا بــه صــورت بخارپــز یــا آب پــز 
ــا  ــه می شــود ت ــوده و توصی ــر ب ــه شــوند، بهت تهی
ــوند  ــرخ نش ــا س ــکان دارد غذاه ــه ام ــی ک  جای
و در صــورت نیــاز بــه ســرخ کــردن غــذا، از روغــن 

مایــع اســتفاده کنید.
وی در ادامــه افــزود: افــراد مبتــا بــه فشــار خــون 
ــادام،  ــوره ب ــا پ ــر ی ــدم، خمی ــه گن ــادام، جوان از ب
انــواع ســبزی و آب ســبزی های معطــر، بیشــتر 
اســتفاده کننــد. همچنیــن مصــرف لبنیــات مانند 
ــوان و  ــه لی ــا س ــرب، دو ت ــت کم چ ــیر و ماس ش
مصــرف پنیــر کم نمــک بــه مقــدار ۳۰ گــرم )یــک 

قوطــی کبریــت( در روز بــرای آن هــا مجــاز اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: مصــرف دانه هــا مثــل 
ســویا، کنجــد، ســبوس گنــدم، دانــه آفتابگــردان، 
نخــود، لوبیــا ســفید، عــدس، بــادام، بــادام 
ــواد  ــا م ــراه ب ــو هم ــه زردآل ــدق و برگ ــدی، فن هن
غذایــی حــاوی ویتامیــن C مثــل مرکبــات، 
توت هــا، گوجه فرنگــی و فلفــل دلمــه ای بــه 

ــد. ــک می کنن ــدن کم ــن ب ــن آه تامی
وی مصــرف دســت کم ۲-۱ بــار ماهــی در هفتــه 
ــراد  ــه اف ــز را ب ــا بخارپ ــده ی ــورت کباب ش ــه ص ب
توصیــه کــرد و افــزود: بهتــر اســت گوشــت ســفید 
)مــرغ و به ویــژه ماهــی(، جایگزیــن گوشــت 

ــز شود. قرمـ
عضــو انجمــن قلــب آمریــکا و انجمــن نارســایی 
قلــب اروپــا بیــان کــرد: مقــدار نمــک مصرفــی که 
ــک قاشــق  ــدازه ی ــه ان ــه می شــود ب در روز توصی

چای خــوری اســت کــه بــه طــور معمــول از 
طریــق مــواد غذایــی بــه بــدن می رســد؛ بنابرایــن 
ــذا  ــگام صــرف غ ــزودن نمــک هن ــه اف ــازی ب نی
ــر  ــاش س ــوال نمک پ ــت اص ــر اس ــت و بهت نیس

ســفره گذاشــته نشــود.
روزانــه دســت کم ۳۰  پیــاده روی  افــزود:  وی 
دقیقــه )بســتگی بــه توصیــه پزشــک( بــه 
افــراد پیشــنهاد می شــود؛ امــا آن هــا نبایــد 
فعالیت هــای ســنگین کــه باعــث درد قفســه 
داشــته  نفــس می شــود،  تنگــی  یــا  ســینه 

باشــند.
از  کــرد:  توصیــه  افــراد  بــه  پایــان  در  وی 
و  وزنه بــرداری  ماننــد  ســنگین  فعالیت هــای 
ــل  ــد. قب ــی دوری کنی ــریع و ناگهانــ ــدن س  دوی
و بعـــد و در حیــن فعالیــت بدنــی، آب بنوشــید و 
از ورزش بافاصلــه پــس از غــذا بپرهیزیــد. ایمنــا

#طب_سنتی
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دکتر محمود  هادی زاده، فوق تخصص قلب و عروق، مطرح کرد: 

رژیم غذایی برای بیماران قلبی عروقی

تازههایپزشکی
 با شکالت تلخ 

همیشه جوان بمانید
تیمــی از محققــان دریافته انــد شــکات تلــخ موجــب 

آهســته شــدن رونــد افزایــش ســن می شــود.
فشــار اکسایشــی و التهــاب همــراه بــا باالرفتــن 
ــش  ــود نق ــور می ش ــد و تص ــش می یاب ــن افزای س
 مهمــی در بــروز بیماری هــای حافظــه نظیــر آلزایمــر 

دارد.
در مطالعــه جدیــد، محققــان دانشــگاه کالیفرنیــا 
ــود  ــول موج ــن«، فاوان ــی کتیچی ــد »اپ ــان دادن نش
در بعضــی مــواد خوراکــی نظیــر شــکات تلــخ 
موجــب کاهــش آســیب ناشــی از فشــار اکسایشــی 

و التهــاب عصبــی در موش هــا شــد.
ــس از  ــه پ ــا دو هفت ــد تنه ــاهده کردن ــان مش محقق
درمــان بــا اپــی کتیچیــن، نه تنهــا میــزان فشــار 
اکسایشــی و التهــاب عصبــی کاهــش یافــت، بلکــه 
حافظــه و میــزان اضطــراب در موش هــا هــم بهبــود 

ــت. یاف
ــرات  ــخ تاثی ــکات تل ــرف ش ــان، مص ــه محقق ــه گفت ب
مفیــدی بــر حافظــه افــراد دارد و از ایــن رو به ســالمندان 
می شــود.  توصیــه  خوراکــی  مــاده  ایــن  مصــرف 

ســامت نیوز

 مصرف سیب زمینی سرخ کرده 
و افزایش خطر مرگ زودهنگام 

محققــان ایتالیایــی بــا بررســی ۴ هــزار و ۴۴۰ 
ــد در طــول ۸ ســال  ــا ۷۹ ســال دریافتن فــرد ۴۵ ت
پیگیــری ایــن افــراد، کســانی کــه ســیب زمینی 
در  بیشــتر  یــا  بــار  دو  چیپــس  و  ســرخ کرده 
ــه  ــرادی ک ــا اف ــد، در مقایســه ب ــه خــورده بودن هفت
ــر  ــد، دو براب ــورده بودن ــرخ کرده نخ ــیب زمینی س س
بیشــتر در معــرض مــرگ زودهنــگام قــرار داشــتند.

در  تحقیــق،  تیــم  ورونــس، سرپرســت  نیکــوال 
مســتقیم  رابطــه  »هنــوز  می گویــد:  این بــاره 
بیــن خــوردن ســیب زمینی ســرخ کرده و مــرگ 
زودهنــگام بــه اثبــات نرســیده اســت؛ امــا مــا 
معتقدیــم روغــن مــورد اســتفاده سرشــار از چربــی 
ترانــس، فاکتــور مهمــی در توضیــح مــرگ ناشــی از 

خــوردن ســیب زمینی بیشــتر باشــد.«
طبــق گــزارش اخیــر محققــان، چربــی ترانــس 
ــد LDL در  ــترول ب ــزان کلس ــش می ــب افزای موج
ــاری  ــه بیم ــر ب ــد منج ــه می توان ــود ک ــون می ش خ

ــود. ــی ش قلب
محققــان امیدوارنــد نتایــج ایــن مطالعــه هشــداری 
ــه ســیب زمینی ســرخ کرده  ــرادی باشــد ک ــرای اف ب
می خورنــد و بداننــد کــه مصــرف آن را بایــد بــه 

شــدت محــدود کننــد.
»ســایر  می کنــد:  عنــوان  ادامــه  در  ورونــس 
و  بی تحرکــی  چاقــی،  نظیــر  مهــم  فاکتورهــای 
مصــرف زیــاد نمــک نیــز ممکــن اســت از فاکتورهای 
افزایــش ریســک مــرگ زودهنــگام در بیــن افــرادی 
ــرف  ــرخ کرده مص ــیب زمینی س ــا س ــه غالب ــد ک باش

مهــر می کننــد.« 

تغذیه

خواص شگفت انگیز زعفران
زعفــران عــاوه بــر اینکــه یــک چاشــنی غذایــی پرمصرف 

اســت، خــواص فارماکولوژیکــی متعددی نیــز دارد. 
در ادامــه بــا توجــه بــه مــاه مبــارک رمضــان و اســتفاده 

ــم. ــه خــواص آن می پردازی ــه ب ــن ادوی بیشــتر از ای
 زعفران و خواص آنتی اکسیدانی

زعفــران تاثیــرات آنتی اکســیدانی خــود را از طریــق 
دیســموتاز  سوپراکســید  آنزیــم  فعالیــت  افزایــش 
)SOD( کــه جــزء اولیــن خــط دفاعــی ســلول ها 
در برابــر ســمیت ناشــی از رادیکال هــای آزاد اســت، 
ــم  ــک آنزی ــم ی ــن آنزی ــه ای ــرا ک ــد؛ چ ــال می کن اعم
آســیب  از  را  بــدن  و  اســت  قــوی  آنتی اکســیدانی 
سوپراکســید کــه رادیــکال آزاد ســمی تولیدشــده در 

می کنــد.  محافظــت  اســت،  میتوکنــدری 
ــت؛  ــدی اس ــم کلی ــک آنزی ــموتاز، ی ــید دیس سوپراکس
زیــرا در اولیــن مرحلــه حــذف رادیکال هــای آزاد نقــش 

دارد.
 زعفران و سالمت مغز

ــد ادم مغــزی را کــه یکــی از علت هــای  زعفــران می توان
اصلــی ایجــاد و گســترش آســیب ثانویــه پــس از ســکته 
ــش  ــه ای کاه ــل ماحظ ــزان قاب ــه می ــت، ب ــزی اس مغ

دهــد. 
مطالعــات حیوانــی مشــخص کرده انــد کــه کروســین از 
ــل  ــی در مقاب ــر محافظت ــران دارای اث ــر زعف ــزای مؤث اج
ــزی  ــکمی مغ ــس از ایس ــزی پ ــد خونی مغ ــب س تخری

گلوبــال اســت. 
سوپراکســید  آنزیم هــای  فعالیــت  ســطح  کاهــش 
دیــس موتــاز، گلوتاتیــون پراکســیداز در طــول ایســکمی 
احتمــاال حساســیت ســلول های  مغــزی موضعــی، 
عصبــی را بــه عوامــل آسیب رســان از قبیــل انــواع 
مــرگ  شــروع  و  آزاد  رادیکال هــای  اکســیدان ها، 
برنامه ریــزی شــده ســلولی افزایــش می دهــد؛ لــذا 
ــلولی  ــل س ــطح داخ ــت س ــظ فعالی ــا حف ــدن ی برگردان
ــه وســیله تحریــک افزایــش ســنتز آن  ایــن آنزیم هــا ب
ــرگ  ــیب و م ــل آس ــلول ها را در مقاب ــت س ــن اس ممک

ــد. ــت کن محافظ
 زعفران و افسردگی

ــم  ــا تنظی ــال آن ب ــزاء فع ــران و اج ــی زعف ــور کل ــه ط ب
ســنتز و ترشــح انتقال دهنده هــای عصبــی مؤثــر در 
ایجــاد حــاالت روحــی مناســب یــا افســردگی می تواننــد 

ــد: ــه را اعمــال کنن ــن زمین ــد خــود را در ای ــرات مفی اث
ــه  ــته ب ــورت وابس ــه ص ــران ب ــود در زعف ــافرانال موج س
ــا  ــرات شــبه ســروتونینی شــده و ب دوز باعــث ایجــاد اث
ــروتونین  ــذب س ــار بازج ــث مه ــت، باع ــش غلظ افزای

می شــود.
مهــار بازجــذب دوپامیــن )نوعــی انتقال دهنــده عصبــی 
ــراه  ــرد هم ــراب در ف ــش اضط ــا افزای ــه کاهــش آن ب ک
ــن توســط کروســین موجــود در  ــی نفری اســت( و نوراپ

زعفــران.
 )MAO( مهــار فعالیــت آنزیــم مونوآمیــن اکســیداز
آنزیمــی کــه در مغــز میانجــی گرهــای عصبــی مختلــف 
ــب  ــن را تخری ــن، دوپامی ــروتونین، اپینفری ــه س از جمل

زندگــیآنایــن می کنــد. 

زیبایی

محصوالت مؤثر در تقویت مو
ــص  ــورمقی، متخص ــی س ــین صالح ــر محمدحس دکت
ــت  ــر در تقوی ــاره محصــوالت موث ــی،  درب ــان داروی گیاه
در  بیــان کــرد:  مــو،  ریــزش  از  جلوگیــری  و  مــو 
ــا  ــن ویتامین ه ــه در بی ــت شــده ک ــر ثاب ســال های اخی
ویتامین هــای گــروه B یــا B- کمپلکــس می تواننــد 
نقــش مهمــی در مســائل پوســت و مــو داشــته باشــند. 
بنابرایــن منابــع حــاوی آن هــا از اهمیــت برخــوردار 

ــتند. هس
ــرف  ــه مص ــه روزان ــی ک ــواد غذای ــیاری از م ــه بس  البت
ولــی  ویتامین هــا هســتند؛  انــواع  دارای  می کنیــم، 
دســته ای از آن هــا مقــدار بیشــتری از ویتامین هــای 
ــع  ــی از مناب ــه یک ــوان نمون ــه عن ــد؛ ب ــروه B  را دارن گ
بســیار غنــی در طبیعــت از نظــر ویتامیــن B، قرص هــای 
مکمــل غذایــی مخمــر اســت کــه بســته بندی های 
آن هــا در داروخانه هــا یافــت می شــود. میــزان مصــرف 

ــد. ــدد در روز باش ــا ۹ ع ــا ۶ ی ــد ۳ ی ــا می توان آن ه
اگرچــه بــه شــکل قــرص درآمده انــد، ولــی اینکــه 
ــه  ــون ب ــت؛ چ ــادی نیس ــدد زی ــدد، ع ــم ۹ ع می گویی

عنــوان مکمــل غذایــی مصــرف می شــوند.
وی افــزود: دومیــن محصــول، محصــول ســبوس برنــج 
ــج وجــود دارد. برخــی از  ــران ســبوس برن اســت. در ای
ــن  ــه ای ــا ب ــد. ام ــرده آن اســتفاده می کنن ــراد از دمک اف
شــکل خیلــی موثــر نیســت؛ زیــرا ســبوس برنــج ســفت 
اســت و ویتامیــن آن داخــل سلول هاســت. بــرای اینکــه 
ــر اســت  ــه بدنمــان برســد، بهت ــا ب ــن واقع ــن ویتامی ای
آن هــا را پــودر کنیــم تــا ویتامین هــا بــه راحتــی بتواننــد 
ــد. ــرون بیاین ــه شکســته شــده اند، بی از ســلول هایی ک

بنابرایــن بهتــر اســت ســبوس را پــودر کنیــم. ایــن پــودر 
ــی  ــواد غذای ــا شــکر روی م ــل نمــک ی ــم مث را می توانی

بریزیــم. 
دکتــر صالحــی در ادامــه اظهــار داشــت:  همچنیــن 
 B کــه  مولتی ویتامیــن  قرص هــای  از  می تــوان 

کمپلکــس هــم هســتند، اســتفاده کــرد. 
ــت؛  ــم اس ــیار مه ــو بس ــاژ م ــو، ماس ــت م ــرای تقوی ب
غذا رســانی  مــو،  ســر  پوســت  ماســاژ  بــا   زیــرا 
ــون  ــردش خ ــل گ ــک دلی ــه تحری ــانی ب و اکسیژن رس
بهتــر صــورت می گیــرد و بنابرایــن مــو مقــداری تقویــت 

می شــود. 
ــژه  ــت در روز به وی ــن نوب ــردن چندی ــانه ک ــن ش همچنی
ــانی  ــر و خونرس ــت س ــه پوس ــی ک ــانه های چوب ــا ش ب

ــر اســت. ــک شــود، موث تحری
ــر، از شــانه های پاســتیکی اســتفاده  ــای اخی در دهه ه
می شــود کــه بــه علــت ایجــاد الکتریســته، خیلــی 
ــی  ــانه های چوب ــم از ش ــی از قدی ــتند؛ ول ــب نیس مناس
اســتفاده می شــده و چــوب خاصیــت پاســتیک و 

ــدارد. ــیته را ن ــاد الکتریس ایج
دوبــاره در ســال های اخیــر، برس هــا و شــانه های 
چوبــی ســاخته شــده اند کــه از نــوع پاســتیکی خیلــی 

ــتند.  ــب تر هس مناس
رعایــت ایــن چنــد نکتــه می توانــد تــا حــدودی در 
ــر  تقویــت و رشــد مــو و جلوگیــری از ریــزش مــو  موث

باشــد. زندگــیآنایــن

خانواده
 آیا روزه گرفتن برای 

مادران باردار و جنین ضرر دارد؟ 
گرفتــن روزه بــرای زنــان بــاردار بایــد بــا رعایــت نــکات 

ایمنــی بــرای ســامت مــادر و فرزنــد همــراه باشــد. 
دیابــت، فشــار  بــه  ابتــا  بــاردار در صــورت  مــادر 
خــون بــاال، عفونت هــای کلیــوی، مشــکات قلبــی  
ــا  ــد ب ــا بای ــی حتم ــا کم خون ــی ی ــمومیت حاملگ مس
ــد  ــن کن ــه روزه گرفت ــدام ب ــص اق ــا متخص ــاوره ب مش
تــا خطــری بــرای نــوزاد ایجــاد نشــود؛ معمــوال در ایــن 
شــرایط توصیــه می شــود کــه مــادر بــاردار از روزه گرفتــن 

ــد. ــودداری کن خ
ــاظ  ــه لح ــه ب ــی ک ــد در صورت ــاردار می توانن ــادران ب م
ــرای گرفتــن روزه در مــاه رمضــان  جســمانی آمادگــی ب
ــس  ــای پ ــود را در ماه ه ــای خ ــای روزه ه ــد، قض ندارن
از فراغــت از بــارداری بگیرنــد یــا بــه موسســات خیریــه 
بــرای توزیــع غــذا، پــول اهــدا کننــد تــا کفــاره روزه آن هــا 

باشــد.
منفــی  اثــر  تحقیقــات،  اســاس  بــر  روزه گرفتــن 
بــر مــادر و جنیــن نمی گــذارد. هــر چنــد بعضــی 
پژوهش هــا نشــان می دهــد احتمــال زود بــه دنیــا 
ــارداری  ــول ب ــا در ط ــادران آن ه ــه م ــی ک ــدن نوزادان آم
هوشــی  ســطح  بــودن  پاییــن  یــا   روزه گرفته انــد 
 و نمــرات درســی آن هــا در ســال های آینــده وجــود 

دارد.
ــه  ــه ماه ــه در س ــارداری ک ــادران ب ــه م ــان ب کارشناس
نخســت بــارداری خــود هســتند و مــاه رمضــان در 
ماه هــای گــرم ســال اســت، توصیــه می کننــد مراقبــت 
ــامل  ــه ش ــد ک ــام دهن ــود انج ــامت خ ــی از س دقیق
خــوردن مــواد غذایــی پرانــرژی و مغــذی در وعده هــای 
افطــار و ســحر، نوشــیدن میــزان کافــی مایعــات، پرهیــز 
از نوشــیدن قهــوه و خوراکی هــای حــاوی کافئیــن و 
محــدود کــردن ســاعات کار، خــروج از منــزل و خــواب و 

ــی اســت. اســتراحت کاف
ــت  ــد وضعی ــام کرده ان ــال اع ــن ح ــان در عی کارشناس
مــادر بــاردار در مــاه رمضــان بــه کشــور و منطقــه 
جغرافیایــی کــه مــادر در آن زندگــی می کنــد نیــز 
بســتگی دارد؛ در بعضــی کشــور ها ســاعت روزه داری 

کمتــر و در بعضــی بیشــتر اســت.
همچنیــن الگــوی تغذیــه ای مــادر در کشــورهای مختلف 
ــون  ــی همچ ــروز عائم ــورت ب ــت. در ص ــاوت اس متف
ــنگی  ــاس تش ــادی، احس ــریع و غیرع ــش وزن س کاه
شــدید، کاهــش میــزان ادرار و تیــره شــدن رنــگ 
ــوع  ــات، ته ــاس درد در عض ــب و احس ــردرد، ت  آن س
و اســتفراغ، احســاس حــرکات غیرعــادی در شــکم 
توســط جنیــن کــه در ایــن مــوارد امــکان آســیب دیــدن 
جنیــن و حتــی خطــر خاتمــه بــارداری وجــود دارد، الزم 
ــد  ــه کن ــه متخصــص مراجع ــادر ســریع ب ــه م اســت ک
ــک  ــت پزش ــه موافق ــوط ب ــن او من ــه روزه گرفت و ادام

ــگاران ــت. باشــگاهخبرن اس

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

ــوان  بچه هــا را در تعطیــات تابســتان نمی ت
در خانــه نگــه داشــت؛ چــون در خانــه 
را  خــودش  خــاص  ضررهــای  مانــدن 
ــه  ــون، رایان ــار تلویزی ــدان گرفت دارد و فرزن
شــبکه های  و  رایانــه ای  بازی هــای  و 
ــم  ــار ه ــه اجب ــا ب ــوند؛ ام ــی می ش اجتماع
نمی تــوان آن هــا را بــه کاس هــای مختلــف 
ــد در  ــوزان بای ــه دانش آم ــرا ک ــتاد؛ چ فرس
اثــر احســاس نیــاز خودشــان بــه کاس هــا 

ــد. برون
 چشم و هم چشمی خانواده ها

برنامه ریــزی تابســتانی، یکــی از دغدغه هــای  
والدیــن در فصل تابســتان اســت.

ــی مــدارس بســیاری  ــه تعطیل ــا توجــه ب  ب
و  تابســتانی  برنامه هــای  والدیــن  از 
کاس هــای متعــدد آموزشــی و ورزشــی را 
بــرای فرزنــدان خــود در نظــر می گیرنــد تــا 

ــد. ــر کن ــا را پ ــت آن ه ــات فراغ اوق
از  نظــارت  ضعــف  دلیــل  بــه  امــروزه 
ســوی مســئوالن و چشــم و هم چشــمی 
خانواده هــا، نظــر و عاقــه کــودک و نوجــوان 
کــه عامــل اصلــی انتخــاب کاس هــای 

ــت  ــورد غفل ــفانه م ــت، متأس ــی اس آموزش
ــن مســئله  ــه ای ــه و خانواده هــا ب ــرار گرفت ق
فخــر می فروشــند کــه مثــا فرزنــدم را 
در فــان کاس و فــان کاس ثبت نــام 
مســئله  بــه  کــه  حالــی  در  کــرده ام. 
یادگیــری، نتیجه بخــش بــودن و کســب 
ــی  ــه چندان ــون توج ــوم و فن ــارت و عل مه

نمی دهنــد. نشــان 
 حس خشم، عصبانیت و پرخاشگری

روان شناســی  علــوی، کارشــناس  نــادره 
کــودک، در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای 
وطــن گفــت: ثبت نــام کــودکان و نوجوانــان 
ــتانی  ــای تابس ــام کاس ه ــواع و اقس در ان
ــلیقه و  ــه، س ــن روحی ــر گرفت ــدون در نظ ب
موجــب  دانش آمــوزان،  جســمی  تــوان 
ــی  ــا می شــود و حت ــی آن ه کاهــش بازده
حــس خشــم، عصبانیــت و پرخاشــگری را 
ــور  ــه مجب ــد؛ چــرا ک ــان ایجــاد می کن در آن
ــه  ــده اند ک ــی ش ــه کاس های ــن ب ــه رفت ب

نمی خواســته اند. خــود 
علــوی ادامــه داد: خانواده هــا مراقــب باشــند 
بــا برنامه های فشــرده فرزندانشــان را خســته 
نکننــد؛ زیــرا تابســتان فصــل اســتراحت 
دانش آمــوزان اســت و برنامه هــای اوقــات 

فراغــت نبایــد فشــردگی طول ســال را داشــته 
باشــد.

وی همچنیــن از خانواده هــا خواســت بــرای 
غنی ســازی اوقــات فراغــت فرزندانشــان 
چشــم و هم چشــمی نکننــد و تنهــا بــه 
ــه  ــان را ب ــران فرزندانش ــه دیگ ــرف اینک ص
یــک کاس خــاص می فرســتند، آن هــا هــم 
ــه آن کاس  ــان ب ــتادن فرزندش ــرای فرس ب
برنامه ریــزی نکننــد؛ چــرا کــه ممکــن اســت 
ــرکت در آن  ــرای ش ــه ای ب ــان عاق فرزندش

کاس خــاص نداشــته باشــد.
 آموزش ماندگار متناسب با عالقه 

کودک
کــودک  روان شناســی  کارشــناس  ایــن 
بــا بیــان اینکــه آموزش هــا در صورتــی 
ــا  ــب ب ــه متناس ــود ک ــدگار ش ــد مان می توان
ــا  ــد، از خانواده ه ــوزان باش ــه دانش آم عاق
ــاری فرزندانشــان  ــام اجب خواســت از ثبت ن
در کاس هایــی کــه عاقــه چندانــی بــه آن 

ــد. ــر کنن ــرف نظ ــد، ص ندارن
علــوی گفــت: هــر فــردی اســتعدادها، 
ــودش را  ــاص خ ــق خ ــا و عای توانمندی ه
ــد  ــک رشــته می توان ــه در ی ــردی ک دارد و ف
موفــق باشــد، ممکــن اســت در رشــته 
دیگــری نتوانــد موفقیــت الزم را کســب کند؛ 
ــی  ــمی خانوادگ ــم و هم چش ــن چش بنابرای
ــادی  ــیب های زی ــد آس ــاره می توان در این ب

ــد. ــواده کن ــدان خان ــه فرزن را متوج
 فرصت  سازی به جای فرصت سوزی

هاشــمی، یکــی از کارشناســان مشــاوره در 
ــای  ــگار کیمی ــه خبرن ــان، ب ــدارس اصفه م
اوقــات  نحــوه گذرانــدن  دربــاره  وطــن 
ــای  ــان در روزه ــودکان و نوجوان ــت ک فراغ
تابســتان گفــت: تابســتان، فرصــت بســیار 
ــای  ــدا یادگیری ه ــه در ابت ــت ک ــی اس خوب
ــت  ــان تثبی ــودکان و نوجوان ــرای ک ــی ب قبل
ــب و  ــال مطال ــه دنب ــه ب ــود و دوم اینک ش
ــای  ــد و آموخته ه ــد برون ــای جدی آموخته ه
خــود را در صحنــه عمــل بیازماینــد و تجربــه 

ــد. ــه دســت آورن ب
بــه  خانواده هــا  متاســفانه  افــزود:  وی 
ــات  ــدن اوق ــوب گذران ــوه مطل ــئله نح مس
فراغــت بــرای فرزندانشــان بــه خوبــی توجه 

نمی کننــد یــا آن را جــدی نمی گیرنــد و 
نهادهــای متولــی ایــن امــر نیــز بــه مقولــه 
اوقــات فراغــت کــودکان و نوجوانــان توجــه 
جــدی نشــان نمی دهنــد؛ بــه همیــن دلیــل 
نتیجــه مناســبی بــه دســت نمی آیــد و چــه 
ــت  ــات فراغ ــدان، اوق ــه فرزن ــن و چ والدی
ــه  ــی ب ــد و زمان ــت می دهن ــود را از دس خ
خــود می آینــد کــه فرصــت ازدســت رفته 
فرارســیده  تابســتان  فصــل  آخــر   و 

است. 
 جلوگیری از دلزدگی و بی عالقگی

خاطرنشــان  مشــاوره  کارشــناس  ایــن 
ــه  ــرای اینکــه فرصــت مطلــوب ب می کنــد: ب
ــرود،  ــچ لحظــه ای هــدر ن ــد و هی دســت آی
باید فرهنگ ســازی شــود و نخســت شــرایط 
ــدان  ــق و ســایق فرزن ــی، عای روحــی، روان
ــب  ــوزش متناس ــده و آم ــه ش ــر گرفت در نظ
بــا روحیــه آنــان برنامه ریــزی شــود تــا 
ــد.  ــود نیای ــه وج ــی ب ــی و بی عاقگ دلزدگ
وی خاطرنشــان کــرد: در واقــع آمــوزش 
بایــد متناســب بــا ســن و ســال افــراد 
ــی  ــه خوب ــا نتیج ــود ت ــه ش ــر گرفت در نظ
ــای از  ــه فرصت ه ــرا ک ــد؛ چ ــت آی ــه دس ب

دســت رفتــه دیگــر بازنمی گــردد.

 مزایا و معایب کالس های تابستانی
علــوی، کارشــناس روان شــناس کــودک، در 
ــا و معایــب  ــه مزای ادامــه گفت وگــو در زمین
کاس هــای تابســتانی می گویــد: اگــر از 
جنبــه منفــی بعضــی کاس هــای تابســتانی 
بگذریــم، شــرکت بچه هــا در ایــن کاس هــا 
مزایــای انکارنشــدنی دارد و از همــه مهم تــر 

اینکــه از درگیــر شــدن در فضــای اینترنــت، 
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــر اس ــرام و... بهت ــه، تلگ رایان
نشســتن در خانــه، پــای تلویزیــون و رایانــه 
کســالت،  کم تحرکــی،  موجــب  نه تنهــا 
ــه  ــود، بلک ــی می ش ــردگی و درون گرای افس
ــکار و  ــه تهاجــم فرهنگــی و هجــوم اف زمین
ــم  ــز فراه ــی را نی ــه و واردات ــات بیگان تبلیغ

می کنــد.
ــرایط  ــروزه ش ــفانه ام ــه داد: متأس وی ادام
برخــی از خانواده هــا بــه دلیــل نفــوذ رایانــه 
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــدت تح ــه ش ــت ب و اینترن
گرفتــه و ایــن مســئله واقعــا یــک معضــل 

ــی اســت. جــدی فرهنگــی و اجتماع
 حجم و تنوع زیاد کالس ها

ــه  ــاد ب ــا انتق ــودک ب ــناس ک ــن روان ش ای
بــرای در نظــر گرفتــن  برخــی والدیــن 
و  آموزشــی  کاس هــای  زیــاد  حجــم 
ــن  ــت: مهم تری ــا گف ــن روزه ــی در ای ورزش
ویژگــی کاس هــای تابســتانی، ادامــه رونــد 
مدرســه و آمــوزش اســت؛ بــه گونــه ای 
کــه کــودکان دچــار عادت زدایــی نشــده 
ــه  ــد ب ــی جدی ــال تحصیل ــروع س ــا ش و ب
ــا  ــد؛ ام ــه دهن ــل ادام ــادی تحصی روال ع
متأســفانه بســیاری از والدیــن مســائل 
اساســی در کاس هــای تابســتانی را فراموش 

می کننــد.
ــاد کاس هــا  ــوع زی وی افــزود: حجــم و تن
و نیــز طیــف گســترده ای از مهارت هــای 
ــای  ــه ج ــی و ... ب ــی، درس ــری، ورزش هن
تقویــت اســتعدادها و مهارت هــای کــودکان 
موجــب دلزدگــی، ســرخوردگی و پژمردگــی 

آن هــا می شــود.
فراغــت لزومــا یــک پدیــده گران قیمــت 
نیســت و ثبت نــام در کاس هــای گران  قیمــت 
ثبت نــام  بــا  می تــوان  و  نیســت  هنــر 
در کاس هــای ارزان تــر و حتــی رایــگان 
آموزشــگاه ها  مســاجد،  از  بعضــی   کــه 
و کانون هــای پــرورش فکــری کــودکان و 
ــاط  ــادی نش ــد، ش ــه می دهن ــان ارائ نوجوان
و  ایجــاد کــرد  فرزنــدان  در  را  انگیــزه  و 
ــر  ــرای پ ــود را ب ــای خ ــمتی از نگرانی ه قس
 کــردن اوقــات فراغــت فرزنــدان از بیــن 

ببریم.

،،
کــودکان  فراغــت  اوقــات  کــردن  پــر 
به ویژه در تابستان، یکی از مشکالت 
می شــود  توصیــه  اســت.  والدیــن 
والدیــن بــه جــای حجــم کالس هــای 
آموزشــی و ورزشــی شــرایطی را جهــت 
شکوفا ساختن اســتعدادهای کودک 

فراهــم کننــد

کیمیای وطن چگونگی انتخاب کالس های تابستانی را بررسی می کند

عالقه کودک، قربانی چشم و هم چشمی والدین
حس خشم، عصبانیت و پرخاشگری در انتظار فرزندان
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دادگستری استان کرمان در طرح 
جامع قرآن کریم شرکت دارند

ــه  ــا اشــاره ب معــاون فرهنگــی دادگســتری اســتان کرمــان ب
ــان دســتگاه  ــژه کارکن ــم وی ــرآن کری ــع ق اجــرای طــرح جام
ــش از  ــر بی ــال حاض ــت: در ح ــان گف ــتان کرم ــی اس قضای
ــای  ــر در حوزه ه ــش از ۱۵۰ نف ــان و بی ــر در شــهر کرم ۲۰۰ نف

ــد. ــن طــرح شــرکت کردن ــی اســتان، در ای قضای
ــار   ــگاران اظه ــع خبرن ــدی در جم ــاس اس ــام عب حجت االس
داشــت: طــرح جامــع قــرآن کریــم در دادگســتری در راســتای 
گســترش فرهنــگ قرآنــی مــورد تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب 

ــود. ــی می ش اجرای
امــر قــرآن  افــزود: چشــم انداز فرهنگــی کشــور در   وی 
ــای  ــطح آموزه ه ــارف و س ــد مع ــای نظام من ــرورت ارتق و ض
ــواده آن هــا، از اهــداف  قرآنــی کارکنــان دســتگاه قضــا و خان

برگــزاری ایــن طــرح اســت.
ــان  ــان خاطر نش ــتان کرم ــتری اس ــی دادگس ــاون فرهنگ مع
ــوزش  ــداوم آم ــی، ت ــای قرآن ــطح آگاهی ه ــای س ــرد: ارتق ک
ــردن  ــر ک ــی، فراگی ــگ قرآن ــترش فرهن ــم، گس ــرآن کری ق
و کشــف  مخاطبــان  بــه  نســبت  قرآنــی  فعالیت هــای 
اســتعدادهای قرآنــی، از دیگــر اهــداف برگــزاری ایــن طــرح 

ــت.  ــه اس ــوه قضائی در ق
ــر  ــه اینکــه در حــال حاضــر بیــش از ۲۰۰ نف ــا اشــاره ب وی ب
ــی  ــای قضای ــر در حوزه ه ــش از ۱۵۰ نف ــان و بی در شــهر کرم
اســتان، در ایــن طــرح شــرکت کردنــد، گفــت: ایــن طــرح در 
ــکاری  ــا هم ــون ب ــال 9۵ تاکن ــاه از س ــدت 9 م ــان در م کرم
موسســه فرهنگــی قــرآن و عتــرت آوای انتظــار نــور کرمان در 

حــال اجراســت. تســنیم

فراخوان جشنواره عکس »هشت« 
در چهارمحال و بختیاری

فراخــوان نخســتین جشــنواره عکــس »هشــت« )ویــژه 
برنامه هــای  ســری  از  همــراه(  گوشــی  بــا  عکاســی 
پانزدهمیــن جشــنواره بین المللــی امــام رضــا)ع( بــا موضــوع 

»زیــارت« در چهارمحــال و بختیــاری اعــام شــد.
ــت،  ــه کرام ــت« در ده ــس »هش ــنواره عک ــتین جش نخس
ــرت  ــا)ع(، حض ــی الرض ــرت علی بن موس ــام والدت حض ای
معصومــه)س( و بزرگداشــت حضــرت احمــد بن موســی)ع( 

ــود. ــزار می ش برگ
ــوی  ــر رض ــرم مطه ــای ح ــارت، جلوه ه ــگ زی آداب و فرهن
ــرت  ــه )س( و حض ــه معصوم ــرت فاطم ــر حض ــرم مطه ح
ــام  ــوی در تم ــگ رض ــاهچراغ)ع(، فرهن ــی ش احمدبن موس
رضــوی  آیین هــای  و  مراســم  بازتــاب  و  جهــان  نقــاط 
مراســم  مناســک،  رضــوی،  پیــاده  زائــران   قدمگاه هــا، 
ــاع  و جشــنواره های رضــوی و زیارتگاه هــای امامــزادگان و بق
متبرکــه از محورهــای نخســتین جشــنواره عکــس »هشــت« 
اســت. عاقه منــدان می تواننــد آثــار خــود را از طریــق پســت 
الکترونیــک بــه نشــانی ۸photofestival@gmail.com یــا 
ــادآور  ــد. ی ــال کنن ــی eightphoto@ ارس ــه آدرس تلگرام ب
می شــود آخریــن مهلــت ارســال اثــر بــه نخســتین جشــنواره 

عکــس »هشــت«، ۱۰ تیــر ســال جــاری اســت.

گردشگری
آبشار کرودی کن

آبشــار کــرودی کــن در دره تنــگ زنــدان در منطقــه 
ــرار  ــه کار ق ــه ری قل ــوه روب ــبزه ک ــده س حفاظت ش

دارد.
کــرودی کــن در زبــان محلــی مرکــب از کلمه هــای 
ــای دود اســت؛  ــه معن ــه و دی ب ــای م ــه معن ــر ب ک
نامــی زیبــا بــرای ایــن آبشــار. ریــزش آب از ارتفــاع 
ــز آب در  ــدن ذرات ری ــق ش ــث معل ــاد باع ــاال و ب ب

ــود.  ــمان می ش آس
ــردگان در  ــمال ل ــری ش ــار در ۵۵ کیلومت ــن آبش ای
اســتان چهارمحــال و بختیــاری قــرار دارد. ایــن 
آبشــار در بیــن دیواره هــای ســنگی بلنــدی از دو 
ــع شــده اســت.  ــق واق ــان دره ای عمی طــرف در می
بــه دلیــل ســختی دسترســی بــه ایــن مســیر 
نــام ایــن دره تنــگ زنــدان گذاشــته شــده کــه 
مجموعــه ای زیبــا از کوهســتان،  آبشــار، جریــان آب، 

ــت. ــش اس ــات وح ــودرو و حی ــان خ گیاه
ــه  ــن آبشــار ب ــه ای ــد صباحــی بیــش نیســت ک  چن
ــاب  ــی، نق ــت هوای ــک گش ــی ی ــی ط ــکل اتفاق ش
ــا  ــرد و االن تنه ــاز ک ــود ب ــال خ ــای بی مث از رخ زیب
ــفری  ــتگی س ــه خس ــی ک ــگران و کوهنوردان گردش
ناهمواری هــای  از میــان صخره هــا و  چنــد روزه 
ــد حــظ  ــد، می توانن ــه جــان می خرن کوهســتان را ب
ــی در  ــه گمشــده بهشــت زمین ــن قطع بصــر را از ای
ضمیــر خاطــره یــا چشــم تنــگ دوربین هــای خــود 

ــد.  ــه کنن جاودان
مســیر ایــن آبشــار از طریــق کــره بســت و پــل خــدا 
ــره  ــد و منظ ــیار بلن ــاع آن بس ــت. ارتف ــن اس آفری
آن بســیار دیدنــی و جالــب اســت. طــول کلــی 
ــه ۵۰ و 7۰  ــی دو مرحل ــت و ط ــر اس ــار ۱۲۰ مت آبش
متــری ســرازیر می شــود. حجــم آب فروریختــه 
 از بــاالی آبشــار باعــث پخــش شــدن قطــرات 
ــون  ــود؛ همچ ــا می ش ــزی در فض ــیار ری و ذرات بس
ــا دود ســفیدرنگی کــه تمــام فضــای اطــراف  مــه ی
نبــودن  آن را می پوشــاند و باعــث در دســترس 
بــه آبشــار می شــود. بــه طــوری کــه از فاصلــه 
حــدود ۱۰۰ متــری آبشــار بایــد بــه آن نگریســت یــا 

ــرد.  ــبرداری ک عکس
ــل  ــد پوشــش کام ــک شــدن بای ــرای کمــی نزدی  ب
بارانــی بــر تــن داشــت.  ضــد آب، پانچــو یــا 
ــان  ــه هم ــار ک ــک آبش ــای نزدی ــبزه ها و خزه ه س
ذرات پاشــنده معلــق در فضــا عامــل رویــش آن هــا 
ــود  ــط می ش ــودن محی ــده ب ــث لغزن ــتند، باع  هس
و بایــد بســیار مراقــب بــود تــا حادثــه ای بــرای افــراد 

ــش نیاید. پی
 ۱۰ آبشــار مرتفــع در دره تنــگ زنــدان ســبزکوه واقــع 
شــده کــه بــه دلیــل شــیب زیــاد و نبــود راه مالــرو 
ــذر از آن  ــه گ ــادر ب ــز ق ــی عشــایر نی مشــخص، حت

نیســتند.

حجت االســام موســوی گفــت: اگــر اکنــون 
ــای کاذب  ــرات عرفان ه ــه خط ــم ب ــاش نکنی ت
آگاهــی یابیــم و دیگــران را هوشــیار کنیــم، دامنــه 
شــبهاتی کــه ایــن عرفان هــا در دیــن و اعتقــادات 
مــردم ایجــاد می کننــد، گســترش خواهــد یافــت 

و فرصــت تاســف خــوردن نخواهیــم یافــت.
حجت االســام ســید رضــا موســوی، مــدرس 
ــاخصه های  ــه ش ــرم، در زمین ــگ ن ــوری جن کش
شــناخت  بــرای  گفــت:  کاذب  عرفان هــای 
عرفان هــای نوظهــور الزم اســت شــاخصه های 
آنــان را بشناســیم تــا در دامشــان گرفتــار نشــویم؛ 
چــرا کــه فعالیــت ایــن نــوع عرفان هــا گســترده 

شــده اســت.
وی بیــان داشــت: عرفان هــای کاذب، نشــأت گرفته 
ــی از  ــه برخ ــت؛ چنانک ــمی اس ــر اومانیس از تفک
ــه  ــته ب ــدا وابس ــود خ ــود و نب ــد ب ــان معتقدن آن
ــه  ــت؛ چنانک ــان اس ــتن انس ــتن و نخواس خواس
مــا خالــق خداییــم، نــه خــدا خالــق مــا. از ســوی 
ــد. ــی می دانن ــری ذهن ــر، برخــی خــدا را ام دیگ

حجت االســام موســوی عنــوان داشــت: شــاخصه 
یــا  ناواقع گرایــی  کاذب  عرفان هــای  دیگــر 
نســبیت گرایی ارزشــی اســت کــه ارزش هــا را 
ســلیقه ای می داننــد و می گوینــد ارزش هــا ریشــه 
در واقعیــت نــدارد و همــان چیــزی هســتند کــه 

ــندد. ــه ای می پس ــا جامع ــردی ی ــر ف ه
وی افــزود: همــه ایــن مســائل در حالــی اســت 
کــه مــا بــه حســن  و  قبــح ذاتــی افعــال و 
ــد  ــه در جل ــم؛ چنانک ــق معتقدی ــای مطل ارزش ه
ــٍد  اول کتــاب کافــی می بینیــم: »َحــاَُل ُمَحمَّ
ــَراٌم  ــُه َح ــِة َو َحَراُم ــْوِم اْلِقَیاَم ــى َی ــدًا ِإَل ــاٌَل َأَب َح

ــِة«. ــْوِم اْلِقَیاَم ــى َی ــدًا ِإَل َأَب
ــاخصه  ــومین ش ــرم س ــگ ن ــدرس جن ــن م ای
ــار  ــت و اظه ــی دانس ــا را لذت گرای ــن عرفان ه ای
داشــت: از پائولــو کوئلیــو گرفتــه تــا اشــو از 
ــا  ــه ی ــه، هم ــان حلق ــا عرف ــه ت ــا گرفت ــای باب س
ــد و  ــاع می کنن ــم دف ــا از لیبرالیس ــب این ه اغل
حتــی بدتریــن نــوع لیبرالیســم را کــه لیبرالیســم 

جنســی اســت، ترویــج می دهنــد.
ایــن  کــه  آنجــا  از  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
عرفان هــا از ســوی مراکــز فکــری غربــی هدایــت 
می شــوند از ایــن رو در دفــاع از سکوالریســم 
ــاره  ــوی اش ــام موس ــاش می کنند.حجت االس ت
کــرد: رکــن اصلــی  معنویــت اصیــل، اعتقــاد بــه 
ــل و  ــه انســان کام ــاور ب ــوت و ب ــاد، نب خــدا، مع
ــک از  ــچ ی ــه هی ــی ک ــت؛ در حال ــق اس ــی ح ول
و  جدیــد  معنویت هــای  ایــن  در  امــور  ایــن 
ــن  ــدارد؛ از ای ــی ن ــن جایگاه ــای دروغی عرفان ه
ــتیز  ــتیز، اسام س ــد دین س ــای جدی رو عرفان ه

و معنویت ســتیز هســتند.
وی ادامــه داد: عرفــان حلقــه، مدعــی اســت کــه 
ــرای ســیر و ســلوک هســت کــه ربطــی  راهــی ب
ــدارد؛ از  ــت ن ــژاد و قومی ــت و ن ــن و ملی ــه دی ب
ایــن رو مهــم نیســت کــه شــما ارتباطــی بــه خــدا 
داریــد یــا نداریــد، اعتقــادی بــه معــاد داریــد یــا 
ــی  ــا ادبیات ــتیزانه ب ــر دین س ــن تفک ــد و ای نداری

ــه اســت. محترمان

ایــن مــدرس کشــوری جنــگ نــرم ضمــن 
اشــاره بــه نادیــده گرفتــن اعتقــاد بــه خــدا 
بــه عنــوان هــدف غایــی در ایــن عرفان هــا 
گفــت: اشــو می گویــد: مــردم بــه نــزد مــن 

ــت وجوی  ــا آرزوی جس ــد م ــد و می گوین می آین
ــم در  ــا می گوی ــه آن ه ــن ب ــم. م ــد را داری خداون
ــه  ــن مقول ــد و ای ــا مــن صحبــت نکنی ــاره ب این ب
ــی  ــه صحبت ــر گون ــرا ه ــه بحــث نکشــید، زی را ب
دربــاره جســت وجوی خــدا بی فایــده اســت 
ــد،                  ــه می گوین ــی در آنچ ــا و مفهوم ــچ معن و هی

ــت. نیس
وی ادامــه داد: اشــو کلمــه خــدا را بهانــه و ابــزاری 
ــه کل، معرفــی  ــراز احساســات انســان ب ــرای اب ب
هســتی  واقــع کل  در  می گویــد:  و  می کنــد 
احســاس  از  لبریــز  شــما  وقتــی  خداســت؛ 
ــد  ــا کل هســتی یکــی خواهی ــت شــوید، ب الوهی
ــه  ــس راه حــل مشــکل شــما رســیدن ب شــد؛ پ
آن وحــدت اســت؛ از ایــن رو هــرگاه انســان بــه 
نقطــه ای برســد کــه خــودش را کامــا خــارج از 
ذهــن ببینــد، آن وقــت انســان خــدا شــده اســت.

جایــگاه  تبییــن  در  موســوی  حجت االســام 
خــدا در عرفــان اکنــکار گفــت: آنــان خــدا را 
ــن  ــد؛ از ای ــری ســلیقه ای و شــخصی می دانن ام

ــی  ــر روح ــه ه ــت ک ــدا آن اس ــد: خ رو می گوین
ــت  ــن اس ــم ای ــس مه ــد؛ پ ــه باش ــاور دارد ک ب
ــوب خــود، هرچــه  ــه مطل ــا ب ــک از م ــر ی ــه ه ک
باشــیم  عاقه منــد  باشــد،  می خواهــد   کــه 
و تمــام تمرکــز خــود را بــر جســت وجوی آن                  

بگذاریــم.
عرفان هــای  از  بســیاری  اصلــی  هــدف  وی 
نوظهــور را در شــادی و آرامــش و امیــد دانســت و 
ــه  تشــریح کــرد: در ایــن عرفان هــا شــادمانگی ب
عنــوان هــدف غایــی معرفــی می شــود؛ چنانکــه 
داالیــی المــا می گویــد مــن بــر ایــن بــاور 
هســتم کــه هــدف اصلــی زندگــی جســت وجوی 
خوشــبختی اســت؛ پــس اینکــه معتقــد بــه دین 
باشــیم یــا نباشــیم و اینکــه پیــرو کــدام مذهــب 
ــه  ــرا هم ــد؛ زی ــادی نمی کن ــاوت زی ــتیم، تف هس
مــا در زندگــی خــود بــه دنبــال چیــزی مطلــوب 
می گردیــم؛ بــه همیــن دلیــل بــه نظــر مــن 
حرکــت زندگــی رو بــه ســوی خوشــبختی و 

شــادمانگی اســت. رســا

حجت االسالم موسوی:

عرفان های کاذب، دامنه شبهات 
دینی و اعتقادی را گسترش می دهد

ــای  ــزد برنامه ه ــتان ی ــی اس ــای عموم ــر کل کتابخانه ه مدی
ــریح  ــتان تش ــن اس ــوی« را در ای ــی رض ــنواره »کتابخوان جش

کــرد.
رقیــه دوســت فاطمی ها، مدیــر کل کتابخانه هــای عمومــی 
ــنواره  ــن جش ــزاری هفتمی ــه برگ ــاره ب ــا اش ــزد، ب ــتان ی اس
ــور  ــر کش ــا سراس ــان ب ــتان همزم ــوی در اس ــی رض کتابخوان
اظهــار کــرد: ایــن جشــنواره بــه صــورت مکتــوب و آنایــن و بــا 
معرفــی ۶ عنــوان کتــاب ویــژه رده هــای ســنی کــودک، نوجــوان 

ــت. ــزاری اس ــال برگ ــال در ح و بزرگس
وی افــزود: کتــاب  »۱۰ قصــه از امــام رضــا)ع(« ویــژه کــودکان 
»مــاه غریــب مــن« ویــژه رده ســنی نوجــوان و چهــار کتــاب 
ــراغ  ــوت«، »چلچ ــوی ملک ــی«، »بان ــا)ع( و زندگ ــام رض »ام
شــیراز« و »مهارت هــای زندگــی در ســیره رضــوی« ویــژه 

مخاطبــان جــوان و بزرگســال، کتاب هــای هفتمیــن دوره 
جشــنواره کتابخوانــی رضــوی هســتند کــه از ســوی نهــاد 

کتابخانه هــای عمومــی معرفــی شــده اند.
هفتــم  جشــنواره  برگــزاری  شــیوه  بــه  دوســت فاطمی ها 
ــرکت  ــه ش ــدان ب ــت: عاقه من ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــوی نی رض
ــک از  ــر ی ــه ه ــه ب ــا مراجع ــد ب ــنواره، می توانن ــن جش در ای
کتابخانه هــای عمومــی اســتان، کتاب هــا و برگه هــای ســواالت 

ــد. ــرکت کنن ــه و در آن ش ــنواره را تهی جش
مدیــر کل کتابخانه هــای عمومــی اســتان بــا بیــان اینکــه 
ــا)ع(  ــام رض ــام ام ــا ن ــنواره ای ب ــزاری جش ــکاری در برگ هم
ــه  ــارکت هم ــی و مش ــتار همراه ــت، خواس ــار اس ــه افتخ مای
دســتگاه های فرهنگــی اســتان در برگــزاری هفتمیــن جشــنواره 

ــد.  ــوی ش ــی رض کتابخوان

یــک کارشــناس علــوم قرآنــی بــا اشــاره بــه اینکــه شــب قــدر 
فرصــت مناســبی بــرای حالیــت طلبیــدن اســت، گفــت: عاوه 
بــر خوانــدن متــن آیه هــا و دعاهــا، بایــد بــه مفهــوم آیه هــای 

قــران کریــم نیــز توجــه کنیــم.
ــا  ــت: ب ــی، گف ــوم قرآن ــناس عل ــرادی، کارش ــا م محمدطاه
ــارک  ــاه مب ــدر در م ــمند ق ــب های ارزش ــه  ش ــه اینک ــه ب توج
رمضــان قــرار گرفتــه و انســان ها در ایــن شــب بــه طــور ویــژه 
بــه عبــادت و راز و نیــاز بــا پــروردگار می پردازنــد، بایــد توجــه 
ــت  ــورت موق ــه ص ــب ها ب ــن ش ــر ای ــه اث ــیم ک ــته باش داش

نباشــد.
وی ادامــه داد: روزه دارانــی کــه در شــب های قــدر بــه عبــادت 
ــد  ــب ها بای ــن ش ــان ای ــس از پای ــد، پ ــد می پردازن ــا خداون ب
ــار  ــر رفت ــه اگ ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــاد کنن ــود ایج ــی در خ تحول

ــد. ــار بگذارن ــار را کن ــن رفت ــته اند، ای ــتی داش نادرس
ایــن کارشــناس علــوم قرآنــی تصریــح کــرد: شــب زنده داران در 
شــب های قــدر همچنیــن بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه کننــد 
کــه اخــاق نیکــو داشــتن و برخــورد درســت با مــردم بــه عنوان 
بنــدگان پــروردگار، چنــان تاثیــر عجیــب و شــگفت انگیزی در 
ــه  ــر جــای می گــذارد کــه شــاید نتــوان نمون زندگــی انســان ب

آن را در هیــچ مــورد دیگــری بــه وضــوح مشــاهده کــرد. 
َخلــق  فلســفه های  مهم تریــن  از  یکــی  کــرد:  اظهــار  وی 
شــب های قــدر توســط خداونــد، بهره منــدی انســان از فضیلــت 
ــدن  ــا خوان ــا ب ــدی تن ه ــن بهره من ــا ای ــت؛ ام ــن شب هاس ای
دعاهــای سفارش شــده حاصــل نمی شــود؛ بلکــه افــراد عــاوه 
بــر خوانــدن دعاهــای مختلــف بایــد تــاش کننــد در روح خــود 

ــد. بســیج نیــز تغییــرات مثبتــی را رقــم بزنن

 برنامه های جشنواره »کتابخوانی رضوی« 
در یزد، تشریح شد

کارشناس علوم قرآنی:

اثر شب های قدر موقتی نباشد

دادنامه
ــه :  ــماره دادنام ــده :۵74/9۵ ش ــه پرون کاس
ــع  ــورخ 9۶/۲/3۰ مرج 9۶۰997۶7949۰۰۱۲۰ م
ــاف   ــل اخت ــورای ح ــعبه ۱9 ش ــیدگی : ش رس
ــانی :  ــان بنش ــدی ه ــولماز جاوی ــان س خواه
اصفهــان  خ جــی پشــت تــاالر شــهروند مجتمع 
مســکونی صبــا بلــوک ۸ واحــد ۸۸۱   خوانــده: 
ــکان  ــول الم ــاری مجه ــد به ــا امی ــد رض حمی

ــه  ــه نفق خواســته مطالب
بــه  پرونــده  ارجــاع  از  پــس   : گــردش کار 
ــی  ــوق و ط ــه ف ــت آن بکاس ــعبه و ثب ــن ش ای
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــی و اخ ــریفات ذقانون تش
اعضــا قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــام و 
بشــرح زیــر مبــادرت بصــدور رای مــی نمایــد  .

 رای قاضــی شــورا  در خصــو ص دادخواســت 
خواهــان ســولماز جاویــد بطرفیــت حمیــد رضــا 
امیــد بهــار بــه خواســته مطالبــه نفقــه از مــورخ 
9۵/۶/۲۸ تــا لغایــت بصــورت مســتمر بــا جلب 
ــدان  ــه فرزن ــت نفق ــی و پرداخ ــر کارشناس نظ
ــار از  ــد به ــا و امی ــاو ایلی ــای آتن مشــترک بنامه
تاریــخ تقدیــم دادخواســت  بصــورت مســتمر و 
دســتور جهــت تفکیــک یارانــه نقــدی و مطالبــه 
یارانــه از 9۵/۶/۲۸ تــا زمــان اجــرای حکــم بــه 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی و هزینــه 
دادرســی  مقــوم بــه ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بــا توجــه 
ــاد دادخواســت  ــده مف ــع  اوراق پرون ــه مجتم ب
ــماره  ــه ش ــند نکاحی ــت س ــان و رو نوش خواه
۱۸99۵ و مــدارک ابــرازی و روزنامــه کثیــر 
االنتشــار از مــورخ ۲۰ دی ســال ۱39۵ فرهنــگ 
ــر و گــزارش کارشناســی مــورخ 9۵/۱۲/۱۱  و هن
کــه مصــون از اعتــراض مانــده اســت لــذا شــورا 
دعــوی مطروحــه را ثابــت دانســته مســتندا 
بــه مــاده ۱۱۰۶و۱9۸ ف  . م خوانــده را بــه 
ــه  ــت نفق ــال باب ــغ ۲۱۵۶۰۰۰۰ ری ــت مبل پرداخ
لغایــت  تاریــخ 9۵/۶/۸  از  زوجــه  معوقــه  
ریــال   4۲۰۰۰۰۰ مبلــغ  ماهیانــه  9۵و   /۱۱/3۰
بابــت نفقــه از تاریــخ 9۵/۱۲/۱ لغایــت اجــرای 
حکــم ومبلــغ ۸4۸۰۰۰۰ ریــال بابــت نفقــه 
ــا  ــای آتن ــه نامه ــترک  ب ــدان مش ــه فرزن معوق
و ایلیــا از تاریــخ 9۵/۱۰/۸ تقدیــم دادخواســت 
لغایــت 9۵/۱۱/3۰و از تاریــخ 9۵/۱۲/۱ ماهیانــه 
مبلــغ 4۸۰۰۰۰۰ ریــال نفقــه و مســتمر فرزنــدان 
مشــترک بــه انضمــام هزینــه د ادرســی ۵9۰۰۰۰ 
ــال در  ــی ۱۵۰۰۰۰۰ ری ــه کارشناس ــال و هزین ری
ــد  ــی نمای ــام م ــوم و اع ــان محک ــق خواه ح
ــل  ــی و ظــرف بیســت روز قاب رای صــادره غیاب
ــف 7۱4۲  ــت . م ال ــی اس ــراض و واخواه اعت
قاضــی شــورای حــل اختــاف ۱9 حــوزه قضائی 

ن  صفها ا

دادنامه
دادنامــه  شــماره   ۵۸۱/9۵: پرونــده  کاســه 
 : رســیدگی  مرجــع   9۵/۸/۲ مــورخ   ۱3۰۲  :
شــعبه 3۲ شــورای حــل اختــاف  خواهــان ام 
البنیــن جــان قربانــی نشــانی خ بزرگمهــر 

خ ســپهبد قرنــی – نبــش کوچــه نوروزیــان پ 
۵۱    خوانــده: فرخنــده خادمــی پــوده مجهــول 

ــه  ــکان خواســته مطالب الم
بــه  پرونــده  ارجــاع  از  پــس   : گــردش کار 
ــی  ــوق و ط ــه ف ــت آن بکاس ــعبه و ثب ــن ش ای
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــی و اخ ــریفات ذقانون تش
اعضــا قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــام و 
ــد   ــی نمای ــدور رای م ــادرت بص ــر مب ــرح زی بش
در خصــوص دعــوی خانــم ام البنیــن جــان 
قربانــی بطرفیــت خانــم فرخنــده خادمــی 
ــن  ــه عی ــور معوق ــه اج ــته مطالب ــوده بخواس پ
ــت 94/۱۲/۱  ــورخ 94/۸/۱ لغای ــتاجره از م مس
بــه انضمــام هزینــه قبــوض آب ، بــرق  گاز  
تلفــن حــق شــارژ عیــن مســتاجره جمعــا مقــوم 
بــه مبلــغ دو میلیــون تومــان بــه انضمــام هزینــه 
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــر تادی دادرســی خســارت تاخی
ــده و احــراز رابطــه اســتیجاری  ــات پرون محتوی
اظهــارات  و  دعــوی  اصحــاب  مابیــن  فــی 
خواهــان در جلســه رســیدگی  مــورخ 9۵/7/۱۰ 
ــده در جلســه رســیدگی و  ــدم حضــور خوان و ع
ــرض و  ــه تع ــته از هرگون ــدن خواس ــون مان مص
ــت  ــوی خواهــان را وارد و ثاب ــب شــورا دع تکذی
دانســته و مســتندا ۵۱۵و۵۱9و۱9۸ قانــون آئیــن 
ــم  ــی حک ــون مدن ــی و ۱۰و۱9 قان ــی مدن دادرس
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــر محکومی ب
۱۲۵۰۰۰۰۰ ریــال بابــت پنــج مــاه اجــاره از تاریــخ 
 ۵۵7۵۰۰۰ مبلــغ  و   94/۱۲/۱ لغایــت   94/۸/۱
ریــال بابــت هزینــه دادرســی  در حــق خواهــان 
صــادر و اعــام مــی نمایــد در خصــوص قبــوض 
ــه مســتندات  ــدم ارائ ــه ع ــا توجــه ب ــی ب مصرف
آئیــن  قانــون  مــاده ۱97  بــه  الزم مســتندا 
ــان  ــی خواه ــی حق ــم برب ــی حک دادرســی مدن
اعــام مــی گــردد رای صــادره در  و  صــادر 
قســمت اول غیابــی ظــرف بیســت پــس از اباغ 
ــت  ــرف بیس ــس از آن ظ ــی و پ ــل واخواه قاب
روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم 
ــن  ــد لیک ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــه خس ــوص مطالب در خص
ــا توجــه بــه اینکــه ایــن دعــوی دارای ارکانــی  ب
ــت از  ــارت اس ــی از آن ارکان عب ــه یک ــت ک اس
ــخ ســر  ــر شــاخص ســاالنه قیمــت از تاری تغیی
رســید کــه بــا توجــه بــه ســر رســید ایــن رکــن 
احــراز نمــی گــردد لــذا مســتندا بــه مــواد 
۱97و۵۲۲ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم 
ــی  ــام م ــادر و اع ــان ص ــی خواه ــی حق ــر ب ب
ــت  ــرف بیس ــوری و ظ ــادره حض ــردد رای ص گ
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــف ۸۲34  ــد . م ال ــی باش ــان م اصفه
قاضــی  شــورای حــل اختــاف 3۲ حــوزه 

اصفهــان  قضائــی 

دادنامه
 : دادنامــه  :9۵۱۵۶9شــماره  پرونــده  کاســه 
مرجــع  مــورخ 9۶/۲/3   9۶۰997۶79۲۰۰4۸۶
ــاف   ــل اخت ــورای ح ــعبه 3۲ ش ــیدگی : ش رس

خواهــان محمــد صادقــی  اص خ شــاهپور 
جدیــد خ اســتقال شــمالی بلــوک ۵ پ ۵     
خوانــده: امیــن الــه دادخــواه  مجهــول المــکان 
بــه  پرونــده  ارجــاع  از  پــس   : گــردش کار 
ــی  ــوق و ط ــه ف ــت آن بکاس ــعبه و ثب ــن ش ای
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــی و اخ ــریفات ذقانون تش
اعضــا قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــام و 
ــد   ــی نمای ــدور رای م ــادرت بص ــر مب ــرح زی بش
در خصــوص دعــوی آقــای محمــد صادقــی 
ــه دادخــواه بخواســته  بطرفیــت آقــای امیــن ال
مطالبــه مبلــغ ۱79۲۰۰۰۰۰ ریــال بانضمــام کلیــه 
ــن  ــرار تامی ــدوا  صــدور ق خســارات دادرســی ب
ــه  ــاره نام ــب اج ــو ج ــه م ــان ب ــته خواه خواس
تیغــه  یکدســتگاه   94/4/9 مــورخ  عــادی 
و تانــک دو محــور در اختیــار خوانــده قــرار 
داده و در ایــن مــدت قــرار داد از پرداخــت 
ــه  ــت ب ــا عنای ــوده اســت ب ــاع نم اجــاره بهاامتن
محتویــات و اوراق پرونــده قــرار داد فــی مابیــن 
اصحــاب دعــوی مــورخ  94/4/۱۲ و مــواد 
۲و3و۸  قــرار داد کــه موجبــات عــدم تعهــد 
ــده  ــد گردی ــتاجر در آن قی ــده مس ــط خوان توس
اســت همچنیــن رســید ارائــه شــده ورودی 
ــدم  ــورخ 9۵/4/۱۵ و ع ــگ م ــه پارکین ــر ب تانک
حضــور خوانــده در جلســه رســیدگی و ومصــون 
مانــدن خواســته از هــر گونــه تعــرض و تکذیــب 
ــر صحــت  ــول ب ــان را محم ــوی خواه شــورا دع
تلقــی و مســتندا بــه مــواد ۱9۸و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲ 
ــون  ــی ۱۰و۲۱9 قان ــی مدن ــن دادرس ــون آئی قان
مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه 
ــل  ــت اص ــال باب ــغ ۱79۲۰۰۰۰۰ ری ــت مبل پرداخ
ــه  ــال بابــت هزین ــغ ۵4۶۰۰۰۰ ری خواســته و مبل
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
لغایــت   )9۵/۱۲/۱۰( دادخواســت  تقدیــم 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام 
مــی نمایــد . ریــا صــادره غیابــی ظــرف بیســت 
روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم 
عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد و در 
ــه  ــا توجــه ب ــن خواســته ب ــرار تامی خصــوص ق
اســترداد خواهــان قــرار رد دعــوی صــادر و 
الــف ۸۲۰۶ قاضــی  . م  اعــام مــی گــردد 
اختــاف 3۲ حــوزه قضایــی  شــورای حــل 

 اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهــان خانــم معصومــه دهقانــی حبیــب 
آبــادی فرزنــد عبــاس بــا وکالــت آقایــان محمد 
ــه  اســماعیلی و ســعید شــمس دادخواســتی ب
طرفیــت آقــای ایمــان پنداریــان فرزنــد حمیــد 
بــه خواســته طــاق تقدیــم دادگاههــای خانــواده 
شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه بــه شــعبه اول 
خانــواده اصفهــان واقــع در خیابــان میــر مجتمع 
شــهید قدوســی طبقــه چهــاره ارجــاع و بــه 
کاســه 9۶۰394 ثبــت و دارای وقــت رســیدگی 
ــد  ــی باش ــح م ــاعت ۱۰/3۰ صب ۱39۶/4/3۱ س
لــذا بــه جهــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده 

ــه تجویــز مــاده 73  و در خواســت خواهــان و ب
ــی و دســتور دادگاه  ــون آییــن دادرســی مدن قان
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جــرا کثیــر 
ــس  ــده پ ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه االنتش
ــه دادگاه  ــاد آن ب ــاع از مف ــی و اط ــر آگه از نش
ــود  ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع ــه و ضم مراجع
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
 و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 

گردد. 
شــماره :9۱43/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه اول 
دادگاه خانــواده اصفهــان – جعفــر مســلمی 

ــی  امیران

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره اباغنامــه :9۶۱۰۱۰۶۸3۶۵۰۲۲۰۸ شــماره 
شــماره   94۰99۸۶۸3۶۵۰۰۸79: پرونــده 
تنظیــم  تاریــخ   94۱4۸۱: شــعبه  بایگانــی 
ــا  ــم آناهیت ــه خان ــه اینک ــر ب :۱39۶/۰3/۲3 نظ
نعمتــی فرزنــد محمــد دادخواســتی بــه طرفیت 
آقــای بهــروز ســعیدی شــلمانی فرزنــد محمــد 
ــه  ــه ب ــت زوج ــه در خواس ــاق ب ــر ط ــی ب مبن
ایــن دادگاه تقدیــم نمــوده کــه مقیــد بــه وقــت 
ــح  ــاعت ۱۱ صب ــورخ 9۶/۰4/3۱ س ــیدگی م رس
ــد  ــت در موع ــی اس ــذا مقتض ــده ل ــن گری تعیی
مقــرر در جلســه دادگاه حاضر شــوید و اال دادگاه 
ــا نســخه  تصمیــم خــود را خواهــد گرفــت ضمن
ثانــی دادخواســت و ضمائــم در دفتــر دادگاه 
مــی باشــد در صــورت تمایــل بــه دفتــر شــعبه 

ــد.  ــذ نمایی ــه و آن را اخ مراجع
ــی  ــی دادگاه حقوق ــف منش ــماره :9۱۶۲/م ال ش
ــان  ــتان اصفه ــواده شهرس ــعبه ۵ دادگاه خان ش

ــی( – ــهید قدوس ــع ش )مجتم
 سمیه منصوری 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ش   9۶۰۱۵7 کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
ــی     ــی کهنگ ــعود قریش ــید مس ــان س ۱4 خواه
ــت  ــه طرفی ــه  ب ــی بر:مطالب ــتی مبن دادخواس
فــرد ۲- مرتضــی  پــور  تحویلــی  امیــن   -۱
کریمــی  تقدیــم نمــوده اســت .وقــت رســیدگی 
ســاعت   9۶/4/3۱ مــورخ  روز..........  بــرای 
ــح  تعییــن گردیــده اســت. بــا توجــه  ۸ صب
ــب  ــده حس ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ب
تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر 
ــن  ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ت
ابتــدای خیابــان  اصفهــان  در  واقــع  شــعبه 
حــل  شــورای  شــماره۲  مجتمــع  آتشــگاه 
ــی دادخواســت  ــه و نســخه ثان ــاف مراجع اخت
و ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم 
ــی و  ــده تلق ــاغ ش ــیدگی اب ــت رس ــور وق حض
تصمیــم مقتضــی اتخــاذ مــی شود.شــماره: 
ــع  ــعبه ۱4مجتم ــر ش ــر دفت ــف مدی 9۱۵۵/م ال
اســتان  اختــاف  حــل  شــورای   ۲  شــماره 

 اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ش   9۶۰۱۵۵ کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
زاده      حســامی  مهــدی  ســید  خواهــان   ۱4
ــت  ــه طرفی ــه  ب ــی بر:مطالب ــتی مبن دادخواس
ــت  ــوده اس ــم نم ــی تقدی ــدا رحم ــی خ مرتض
مــورخ  روز..........  بــرای  رســیدگی  .وقــت 
9۶/4/3۱ ســاعت 9/3۰ صبــح  تعییــن گردیــده 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه مجه ــه ب ــا توج ــت. ب اس
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان  ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ابتــدای خیابــان آتشــگاه مجتمــع شــماره۲ 
نســخه  و  مراجعــه  اختــاف  حــل  شــورای 
ــد.  ــذ نمایی ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــاغ 
ــی  ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی ــده تلق ش
شود.شــماره: 9۱9۶/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــماره ۲ ش ــع ش ۱4مجتم

ــان ــتان  اصفه اس

ابالغیه 
 9۶۱۰۱۰۶7944۰۰۱4۸: اباغنامــه  شــماره 
 9۶۰99۸۶7944۰۰3۲3: پرونــده  شــماره 
تاریــخ   9۶۰3۲4: شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ابــاغ  مشــخصات  تنظیــم:۱39۶/۰3/۲3 
 -۲ غامحســین  نــام   -۱: حقیقــی  شــونده 
ــانی :  ــهرکی 3- نش ــادر ش ــی :به ــام خانوادگ ن
ــخ حضــور :۱39۶/۰4/3۱  ــکان تاری ــول الم مجه
ــان  ــور : اصفه ــل حض ــاعت ۱۰:3۰مح ــنبه س ش
– چهــارراه شــیخ صــدوق – چهــارراه وکا – 
ــل  ــورای ح ــرم ش ــع ح ــهدای مداف ــع ش مجتم
ــخ حضــور :۱39۶/۰4/3۱ ســاعت  ــاف تاری اخت
رامیــن  دعــوی  خصــوص  در   ۱۰:3۰: حضــور 
قاســمی بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق 
جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید. 
الــف شــعبه ۱4 حقوقــی  :9۱۸4/م  شــماره 
)مجتمــع  اصفهــان  اختــاف  حــل  شــورای 

شــهدای مدافــع حــرم(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبــت اســناد و امــاک 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
و مــاده ۱3 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
ــوع  ــات موض ــل هی ــماره های ذی ــر آرای ش 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 ۱۶ ثبــت اصفهــان بااســتناد 

اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه 
ــده  ــل محــرز گردی ــان ذی ــارض متقاضی و بامع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــان اعتراضــی داشــته  ــت متقاضی اســناد مالکی
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند  م باش
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
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
ــررات اســناد مالکیــت صــادر خواهــد شــد.  مق
صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــت. ــه دادگاه نیس ب
برابــر رای شــماره ۱39۶۶۰3۰۲۰۱۸۰۰۰۱۰7 کاســه 
پرونــده ۱393۱۱44۰۲۰۱۸۰۰۰379 خانــم مریــم 
ــنامه  ــماره شناس ــل  بش ــد فاض ــامت فرزن س
بــه  نســبت  آبــاد   دولــت  از  صــادره   9۲۰۲
ششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه مســاحت  ۲۶3 
متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــاک 
ــت  ــی دول ــه صنعت ــع در منطق ــی واق 3۱3  اصل
آبــاد بخــش ۱۶ ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت 

ــه مشــاعی اولی
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱39۶/۰3/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱39۶/۰4/۱۲

ــماره:  ــوار   ش ــاک برخ ــناد و ام ــت اس اداره ثب
37/۰۵/۲4۲/الــف/م بــه تاریــخ 9۶/۰3/۲۲

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبــت اســناد و امــاک 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
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده ۱3 آئی و م
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
برابــر آرای شــماره های ذیــل هیــات موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
ــاد  در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت آب
بااســتناد  برخــوار بخــش ۱۶ ثبــت اصفهــان 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
ــه  ــروزی و مالکان ــات مف ــادی تســلیمی تصرف ع
ــده  ــرز گردی ــل مح ــان ذی ــارض متقاضی و بامع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود 

در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــان اعتراضــی داشــته  ــت متقاضی اســناد مالکی

ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند  م باش
ــه  ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م آگهــی ب
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
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
ــد.  ــد ش ــادر خواه ــت ص ــناد مالکی ــررات اس مق
صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــت. ــه دادگاه نیس ب
برابــر رای شــماره ۱39۶۶۰3۰۲۰۱۸۰۰۰۱۵۶ کاســه 
ــره  ــم منی ــده ۱394۱۱44۰۲۰۲۶۰۰۱۱۸۲ خان پرون
الســادات تربتیــان فرزنــد ســید علــی  بشــماره 
شناســنامه ۱۶39 صــادره از اصفهــان  نســبت بــه 
ششــدانگ یــک بــاب خانه بــه مســاحت  97.4۰ 
متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــاک 
۲۸  اصلــی واقــع درشــهرک ولیعصــر بخــش ۱۶ 
ثبــت اصفهــان خریــداری بطــور مــع الواســطه از 
آقــای حســین علــی محمــدی خورزوقــی تاریــخ 

انتشــار نوبــت اول: ۱39۶/۰3/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱39۶/۰4/۱۲

ــماره:  ــوار   ش ــاک برخ ــناد و ام ــت اس اداره ثب
37/۰۵/۲4۰/الــف/م بــه تاریــخ 9۶/۰3/۲۲

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه : 9۶۱۰۱۱37۲۰3۰۰۱۶7 

شماره پرونده :9۲۰99۸37۲۰3۰۰9۸7 
شماره بایگانی شعبه : 9۲۰9۸4 

تاریخ تنظیم : ۱39۶/۰۱/3۰ 
ــرورش دادخواســتی  خواهــان اداره آمــوزش و پ
بــه طرفیــت خوانــده آقــای محمد صــادق خرمی 
فرزنــد حســن بــه خواســته جلــب ثالــث تقدیــم 
دادگاه هــای عمومــی شهرســتان شهرســتان 
گلپایــگان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 
دوم دادگاه عمومــی ) حقوقــی ( دادگســتری 
شهرســتان گلپایــگان واقــع در گلپایــگان ارجاع و 
بــه کاســه 9۲۰99۸37۲۰3۰۰9۸7 ثبــت گردید ه 
کــه وقــت کارشناســی   آن ۱39۶/۰4/۱9 ســاعت 
ــت  ــه عل ــت .  ب ــده اس ــن ش ــح تعیی ۱۰/3۰ صب
مجهــول المــکان بــودن خوانــده محمــد صــادق 
ــان  ــد حســن و دادخواســت خواه ــی فرزن خرم

و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون اییــن دادرســی 
 دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی 
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات و دس
ــا  ــی مــی شــود  ت ــر االنتشــار آگه ــد کثی از جرای
ــاد  ــی و اطــاع از مف ــس از نشــر آگه ــده پ خوان
ــانی  ــام نش ــن اع ــه و ضم ــه دادگاه مراجع آن ب
کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم 
را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت اجــرای 

ــردد .  ــرار کارشناســی حاضــر گ ق
م الــف 9۶شــعبه دوم دادگاه عمومــی عمومــی 

شهرســتان دادگســتری    ) حقومــی   ( 
 گلپایگان

،،
بــرای شــناخت عرفان هــای نوظهــور 
را  آنــان  شــاخصه های  اســت  الزم 
تــا در دامشــان گرفتــار  بشناســیم 
نشــویم؛ چــرا کــه فعالیــت ایــن نــوع 

اســت عرفان هــا گســترده شــده 
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وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
و  مالکانــه  تصرفــات  فالورجــان  شهرســتان 
ــت  ــده اس ــرز گردی ــان مح ــارض متقاضی بالمع
لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد 
تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز در روزنامــه 
ــی  ــا آگه ــان زیب ــن و اصفه ــای وط ــای کیمی ه
ــبت  ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش م
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی 
ــخ انتشــار  ــد از تاری ــی توانن داشــته باشــند ، م
اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود 
را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود 
ــد  ــم نماین ــی تقدی ــح قضای ــع صال ــه مرج را ب
مــدت  انقضــای  در صــورت  اســت  .بدیهــی 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض ، طبــق مقــررات 

ــد شــد . ــت صــادر خواه ســند مالکی
1 - رای شــماره 139660302007000743 مــورخ 
96/02/24 ذوالفقــار محمــودی بــرام فرزنــد 
صحنعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه 
بــه مســاحت 132.35 مترمربــع پــالک شــماره 
19 اصلــی واقــع در جعفرآبــاد کلیشــاد بخــش 9 
ــداری شــده  ــع الواســطه خری ــان م ــت اصفه ثب
از مالــک رســمی قربانعلــی ربیعــی کلیشــادی.

 139660302007000732 شــماره  رای   -  2
فرزنــد  فتاحــی  رســول   96/02/23 مــورخ 
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــد نس محم
بــه مســاحت 139.30 مترمربــع پــالک شــماره 
19 اصلــی واقــع در کلیشــاد بخــش 9 ثبــت 
اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده از 

مالــک رســمی غالمرضــا فتاحــی.
3 - رای شــماره 139660302007000730 مــورخ 
96/02/23 علــی فتاحــی فرزنــد محمــد نســبت 
بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
145.15 مترمربــع پــالک شــماره 19 اصلــی 
واقــع در کلیشــاد بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع 
الواســطه خریــداری شــده از مالــک رســمی 

ــی. ــا فتاح غالمرض
4 - رای شــماره 139660302007000731 مــورخ 
96/02/23 اکبــر فتاحــی فرزنــد محمــد نســبت 
بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
223.45 مترمربــع پــالک شــماره 19 اصلــی 
واقــع در کلیشــاد بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع 
الواســطه خریــداری شــده از مالــک رســمی 

ــی. ــا فتاح غالمرض
5 - رای شــماره 139660302007000729 مــورخ 
ــک  ــد انترانی ــان فرزن ــک مرادی 96/02/23 جانی
بــه  کارگاه  یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت 
ــماره 6  ــالک ش ــع پ ــاحت 324.62 مترمرب مس
فرعــی از 6 اصلــی واقــع در کرســگان بخــش 9 
ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده از 

ــادی. ــی یزدآب ــک رســمی حســن مصیب مال
6 - رای شــماره 139660302007000728 مــورخ 
ــد  ــجانی فرزن ــان هفش ــرگل پای 96/02/23 عط
غالمعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ــع پــالک شــماره  ــه مســاحت 156.30 مترمرب ب
19 اصلــی واقــع در کلیشــاد بخــش 9 ثبــت 
اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده از 

ــادی. ــی کلیش ــین کریم ــمی حس ــک رس مال
7 – رای شــماره 139660302007000724 مــورخ 
شــرودانی  کریمیــان  غالمعلــی   96/02/23
فرزنــد رجبعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
پــالک  مترمربــع  بــه مســاحت 174  خانــه 
در  واقــع  اصلــی   411 از  فرعــی   4 شــماره 
شــرودان بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 
خریــداری شــده از مالــک رســمی عبدالحســین 

ــدی. ــت محم دوس
8 - رای شــماره 139650302007004363 مورخ 
قهدریجانــی  کریمــی  شــعبانعلی   95/09/07
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــد نس ــد احم فرزن
ــالک  ــع پ ــاحت 264.70 مترمرب ــه مس ــه ب خان
واقــع  اصلــی   386 از  فرعــی   594 شــماره 
در قهدریجــان بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع 
الواســطه خریــداری شــده از مالــک رســمی 

غالمعلــی قدیــری قهدریجانــی.
 139650302007005638 شــماره  رای   -  9
مــورخ 95/11/24 مجتبــی محمــدی فرزنــد 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــین نس عبدالحس
ــالک  ــع پ ــاحت 27.58 مترمرب ــه مس ــازه ب مغ
واقــع  اصلــی   430 از  فرعــی   1164 شــماره 
در مینادشــت بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع 
الواســطه خریــداری شــده از مالــک رســمی 

محمــدی. عبدالحســین 
 139650302007005639 شــماره  رای   -  10
مــورخ 95/11/24 مجتبــی محمــدی فرزنــد 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــین نس عبدالحس
ــالک  ــع پ ــاحت 183.97 مترمرب ــه مس ــه ب خان
واقــع  اصلــی   430 از  فرعــی   1164 شــماره 
در مینادشــت بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع 
الواســطه خریــداری شــده از مالــک رســمی 

محمــدی. عبدالحســین 
11 - رای شــماره 139660302007000423 مــورخ 
شــرودانی  جمشــیدی  قربانعلــی   96/02/07
ششــدانگ  بــه  نســبت  اســماعیل  فرزنــد 
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 864.49 مترمربــع 
پــالک شــماره 4 فرعــی از 411 اصلــی واقــع در 
شــرودان بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 
ــماعیل  ــمی اس ــک رس ــده از مال ــداری ش خری

ــیدی. جمش
 139660302007000647 شــماره  رای   -  12
فرزنــد  زارعــی  مهــدی   96/02/17 مــورخ 

ــاع از  ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــه نس ــت ال نعم
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 165.85 
مترمربــع پــالک شــماره 19 اصلــی واقــع در 
کلیشــاد بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 
خریــداری شــده از مالــک رســمی غالمرضــا 

زارعــی کلیشــادی.
 139660302007000649 شــماره  رای   -  13
زارعــی کلیشــادی  هــادی   96/02/17 مــورخ 
فرزنــد نعمــت الــه نســبت بــه ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
165.85 مترمربــع پــالک شــماره 19 اصلــی 
واقــع در کلیشــاد بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع 
الواســطه خریــداری شــده از مالــک رســمی 

غالمرضــا زارعــی کلیشــادی.
 139660302007000650 شــماره  رای   –  14
مــورخ 96/02/17 ابراهیــم زارعــی کلیشــادی 
ــاب  ــه ششــدانگ یکب ــد حســین نســبت ب فرزن
ــالک  ــع پ ــاحت 279.70 مترمرب ــه مس ــه ب خان
ــش 9  ــاد بخ ــع در کلیش ــی واق ــماره 19 اصل ش
ــداری شــده  ــع الواســطه خری ــان م ــت اصفه ثب
ــادی. ــی کلیش ــا زارع ــمی غالمرض ــک رس از مال

 139660302007000953 شــماره  رای   -  15
ســهلوانی  کریمــی  علــی   96/03/08 مــورخ 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــد نس ــد محم فرزن
ــالک  ــع پ ــاحت 201.70 مترمرب ــه مس ــه ب خان
شــماره 41 اصلــی واقــع در ســهلوان  بخــش 9 
ــداری شــده  ــع الواســطه خری ــان م ــت اصفه ثب
از مالــک رســمی محمدعلــی کریمــی ســهلوانی.

16 - رای شــماره 139660302007000955 مــورخ 
96/03/08 نادعلــی صفــاری قهدریجانــی فرزنــد 
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــان نس رمض
بــه مســاحت 276.73 مترمربــع پــالک شــماره 
593 فرعــی از 386 اصلــی واقــع در قهدریجــان  
الواســطه  مــع  اصفهــان  ثبــت   9 بخــش 
ــی  ــمی غالمعل ــک رس ــده از مال ــداری ش خری

ــی. ــری قهدریجان قدی
17 - رای شــماره 139660302007000956 مــورخ 
ــد  ــرپیری فرزن ــدی س ــودرز محم 96/03/08 گ
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــف نس یوس
ــع پــالک شــماره  ــه مســاحت 119.75 مترمرب ب
430 اصلــی واقــع در مینادشــت  بخــش 9 
ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده از 

ــک رســمی حســین جمشــیدی. مال
 139660302007000957 شــماره  رای   -  18
مــورخ 96/03/08 مهــران مــرادی فرزنــد ســیف 
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــه نس ال
شــماره  پــالک  مترمربــع   161.67 مســاحت 
413 اصلــی واقــع در ششــدر بلنــدی فالورجــان  
الواســطه  مــع  اصفهــان  ثبــت   9 بخــش 
ــی  ــمی صفرعل ــک رس ــده از مال ــداری ش خری

قاســمی.
 139660302007000958 شــماره  رای   -  19
گارماســه  یزدانــی  علــی   96/03/08 مــورخ 
ــاب  ــه ششــدانگ یکب ــه نســبت ب ــد نصرال فرزن
ــالک  ــع پ ــه مســاحت 282.67 مترمرب ــه ب خان
شــماره 405 اصلــی واقــع در گارماســه  بخــش 
9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده 

ــی. ــماعیل یزدان ــمی اس ــک رس از مال
20 - رای شــماره 139660302007000966 مــورخ 
ایــزدی گارماســه فرزنــد  96/03/08 فاطمــه 
ــه  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب علــی نســبت ب
مســاحت 203.58 مترمربــع پــالک شــماره 
ــان گارماســه  بخــش  ــی واقــع در کوپ 408 اصل
ــک  ــود مال ــی خ ــه متقاض ــان ک ــت اصفه 9 ثب

ــت. ــمی اس رس
21 - رای شــماره 139660302007000967 مــورخ 
96/03/08 زهــرا هدایــت فرزنــد حســینعلی 
بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت 
مســاحت 399 مترمربــع پــالک شــماره 19 
ثبــت   9 بخــش  کلیشــاد   در  واقــع  اصلــی 
اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده از 

مالــک رســمی غالمرضــا زارعــی.
 139660302007000968 شــماره  رای   -  22
مــورخ 96/03/08 کبــری کاظمــی ســهلوانی 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی نس ــد عل فرزن
ــالک  ــع پ ــاحت 219.32 مترمرب ــه مس ــه ب خان
شــماره 41 اصلــی واقــع در ســهلوان  بخــش 9 
ــداری شــده  ــع الواســطه خری ــان م ــت اصفه ثب
از مالــک رســمی محمدعلــی کریمــی ســهلوانی.

 139660302007000973 شــماره  رای   -  23
یزدانــی گارماســه  مــورخ 96/03/09 عبــاس 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــر نس ــد اصغ فرزن
ــع پــالک  ــه مســاحت 232.53 مترمرب ــه ب خان
شــماره 405 اصلــی واقــع در گارماســه  بخــش 
9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده 

ــی. ــه یزدان ــیف ال ــمی س ــک رس از مال
 139660302007000976 شــماره  رای   -  24
مــورخ 96/03/09 ملــوک نصــر اصفهانــی فرزنــد 
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــه نس ــت ال نعم
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 213.58 
مترمربــع پــالک شــماره 601 فرعــی از یــک 
ثبــت   9 بخــش  کارالدان   در  واقــع  اصلــی 
ــمی  ــک رس ــود مال ــی خ ــه متقاض ــان ک اصفه

ــت. اس
 139660302007000977 شــماره  رای   -  25
مــورخ 96/03/09 فریبــا رســتمی فرزنــد رســول 
نســبت بــه 1.5 دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــه بــه مســاحت 213.58 مترمربــع  یکبــاب خان
پــالک شــماره 601 فرعــی از یــک اصلــی واقــع 
اصفهــان کــه  ثبــت   9 بخــش  کارالدان   در 

ــت. ــمی اس ــک رس ــود مال ــی خ متقاض
 139660302007000978 شــماره  رای   -  26
رنانــی  صادقیــان  راضیــه   96/03/09 مــورخ 
ــاع  ــگ مش ــه 1.5 دان ــبت ب ــر نس ــد ناص فرزن
مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  از 
213.58 مترمربــع پــالک شــماره 601 فرعــی از 
یــک اصلــی واقــع در کارالدان  بخــش 9 ثبــت 
ــمی  ــک رس ــود مال ــی خ ــه متقاض ــان ک اصفه

ــت. اس
 139660302007000979 شــماره  رای   -  27
اصفهانــی  نصــر  رجبعلــی   96/03/09 مــورخ 
ــاب  ــه ششــدانگ یکب ــد حســین نســبت ب فرزن
ــالک  ــع پ ــاحت 197.14 مترمرب ــه مس ــه ب خان
شــماره 312 فرعــی از یــک اصلــی واقــع در 
کارالدان  بخــش 9 ثبــت اصفهــان کــه متقاضــی 

ــت. ــمی اس ــک رس ــود مال خ
28 - رای شــماره 139660302007000980 مــورخ 
ــی  ــد عل ــی فرزن ــی تهران ــد فدائ 96/03/09 حمی
اکبــر نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه 
مســاحت 40.62 مترمربــع پــالک شــماره 5 
اصلــی واقــع در منصورآبــاد  بخــش 9 ثبــت 
اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده از 

ــعود. ــرزا مس ــد می ــمی احم ــک رس مال
29 - رای شــماره 139660302007001087 مــورخ 
96/03/20 رحمــت الــه قربانــی الرگانــی فرزنــد 
ــه  ــاب خان ــه ششــدانگ یکب ــی نســبت ب رجبعل
ــع پــالک شــماره  ــه مســاحت 211.75 مترمرب ب
ــت  ــش 9 ثب ــع در الرگان  بخ ــی واق 435 اصل
ــمی  ــک رس ــود مال ــی خ ــه متقاض ــان ک اصفه

اســت.
 139660302007001089 شــماره  رای   -  30
مــورخ 96/03/20 زهــرا ذهــاب ناظــوری فرزنــد 
ــه  ــاب خان ــه ششــدانگ یکب ماشــااله نســبت ب
بــه مســاحت 155.50 مترمربــع پــالک شــماره 
108 الــی 112 فرعــی از 53 اصلــی واقــع در 
اراضــی جنوبــی کــوه دنبــه  بخــش 9 ثبــت 
ــمی  ــک رس ــود مال ــی خ ــه متقاض ــان ک اصفه

ــت. اس
31 - رای شــماره 139660302007001090 مــورخ 
ــد  ــدی فرزن 96/03/20 فاطمــه باقــری آغچــه ب
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــکراله نس ش
بــه مســاحت 174.25 مترمربــع پــالک شــماره 
32 اصلــی واقــع در آغچــه بــدی  بخــش 9 
ــداری شــده  ــع الواســطه خری ــان م ــت اصفه ثب

ــری. ــک رســمی شــکراله باق از مال
32 - رای شــماره 139660302007001091 مــورخ 
96/03/20 عبدالرضــا هادیــان قلعــه میــری 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــم نس ــد قاس فرزن
ــالک  ــع پ ــاحت 179.05 مترمرب ــه مس ــه ب خان
شــماره 405 اصلــی واقــع در گارماســه  بخــش 
9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده 

ــی. ــی یزدان ــک رســمی نوروزعل از مال
 139660302007001092 شــماره  رای   -  33
مــورخ 96/03/20 حمیدرضــا کریمــی کلیشــادی 
فرزنــد فضــل الــه نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ــالک  ــع پ ــاحت 138.70 مترمرب ــه مس ــه ب خان
ــع در کلیشــاد  بخــش 9  ــی واق شــماره 19 اصل
ــداری شــده  ــع الواســطه خری ــان م ــت اصفه ثب
از مالــک رســمی عباســعلی کریمــی کلیشــادی.

 139660302007001096 شــماره  رای   -  34
ــد  ــی فرزن ــود پورکاظم ــورخ 96/03/20 محم م
ســیف الــه نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ــع پــالک شــماره  ــه مســاحت 143.60 مترمرب ب
738 فرعــی از 385 اصلــی واقــع در قهدریجــان  
ــود  ــی خ ــه متقاض ــان ک ــت اصفه ــش 9 ثب بخ

ــک رســمی اســت. مال
 139660302007001098 شــماره  رای   -  35
فرزنــد  رحمانــی  علــی   96/03/20 مــورخ 
رمضانعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه 
بــه مســاحت 254 مترمربــع پــالک شــماره 
138 فرعــی از 53 اصلــی واقــع در شــهرک 
قــدس  بخــش 9 ثبــت اصفهــان کــه متقاضــی 

ــت. ــمی اس ــک رس ــود مال خ
36 - رای شــماره 139660302007001101 مــورخ 
فرزنــد  قهدریجانــی  ابوذرکاظمــی   96/03/20
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــه نس عبدال
بــه مســاحت 304.05 مترمربــع پــالک شــماره 
386 اصلــی واقــع در قهدریجــان  بخــش 9 
ــداری شــده  ــع الواســطه خری ــان م ــت اصفه ثب
از مالــک رســمی عبــاس کاظمــی قهدریجانــی.

 139660302007001102 شــماره  رای   -  37
فرزنــد  حســینی  جلیــل   96/03/20 مــورخ 
حیدرعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه 
بــه مســاحت 203.95 مترمربــع پــالک شــماره 
411 اصلــی واقــع در شــرودان  بخــش 9 ثبــت 
اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده از 

ــگری. ــاس عس ــمی عب ــک رس مال
 139660302007001103 شــماره  رای   -  38
طــادی  انصــاری  صدیقــه   96/03/20 مــورخ 
فرزنــد صــادق نســبت بــه چهــار دانــگ مشــاع 
مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  از 
269.10 مترمربــع پــالک شــماره 672 فرعــی از 
ــت  ــش 9 ثب ــاد  بخ ــع در یزدآب ــی واق 53 اصل
ــمی  ــک رس ــود مال ــی خ ــه متقاض ــان ک اصفه

ــت. اس
39 - رای شــماره 139660302007001104 مــورخ 
ــی  ــینی دارگان ــا حس ــید احمدرض 96/03/20 س
دانــگ  دو  بــه  نســبت  ســیدعباس  فرزنــد 
مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
269.10 مترمربــع پــالک شــماره 672 فرعــی از 
ــت  ــش 9 ثب ــاد  بخ ــع در یزدآب ــی واق 53 اصل
ــمی  ــک رس ــود مال ــی خ ــه متقاض ــان ک اصفه

اســت.
40 - رای شــماره 139660302007001105 مــورخ 
96/03/20 اســکندر احمــدی چقاهســتی فرزنــد 
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــن نس حس
بــه مســاحت 135.80 مترمربــع پــالک شــماره 
408 اصلــی واقــع در کوپــان گارماســه  بخــش 9 
ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده از 

مالــک رســمی تقــی توکلــی گارماســه.
41 - رای شــماره 139660302007001106 مــورخ 
96/03/20 حجــت الــه حســن پــور فرزنــد 
ــه  ــار ب ــاب انب ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــر نس اکب
مســاحت 345.25 مترمربــع پــالک شــماره 7 
فرعــی از 21 اصلــی واقــع در ســودرجان  بخــش 
9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده 

ــور. ــک رســمی حســینعلی حســن پ از مال
   139660302007001076 شــماره    رای   -  42
مــورخ     1396/3/18    دولــت جمهــوری 
وزارت  نمایندگــی  بــه  ایــران  اســالمی 
و  آمــوزش  اداره کل   – پــرورش  و  آمــوزش 
پــرورش اســتان اصفهــان فرزنــد     نســبت 
بــه ششــدانگ     یــک بــاب مدرســه    بــه 
ــالک شــماره  ــع پ مســاحت    1256.64مترمرب
385    اصلــی واقــع در  قهدریجــان      بخــش 
ــه  مالکیــن  ــه کلی ــک اولی ــان مال ــت اصفه 9 ثب

ــه اولی
   139660302007001022 شــماره    رای   -43
مــورخ     1396/3/13    دولــت جمهــوری 
ــوزش  ــی وزارت آم ــه نمایندگ ــران ب ــالمی ای اس
پــرورش  و  آمــوزش  اداره کل   – پــرورش  و 
بــه  نســبت  فرزنــد      اصفهــان  اســتان 
ششــدانگ     یــک بــاب مدرســه    بــه مســاحت    
ــی  ــماره  5     فرع ــالک ش ــع پ 992.97مترمرب
از386    اصلــی واقــع در  اصفهــان      بخــش 
ــن  ــه مالکی ــه  کلی ــک اولی ــان مال ــت اصفه 9 ثب

ــه اولی
    139660302007000816 شــماره    رای   -44
مختــاری  طیبــه      1396/2/   31 مــورخ   
بــه  نســبت  عزیزالــه   فرزنــد     باغکمــه 
بــه  بــاب ســاختمان   یــک  ششــدانگ     
مســاحت    165.30مترمربــع پــالک شــماره    
ــه      ــع در  باغکوم ــی واق ــی از 39    اصل 3   فرع
ــر  ــه باق ــک اولی ــان مال ــت اصفه ــش 9 ثب بخ

ــی تراب
   139660302007000796 شــماره    رای   -45
مــورخ     1396/2/28    مظاهــر غفــاری باالنــی 
فرزنــد علــی    نســبت بــه ششــدانگ     یــک 
بــاب   خانــه بــه مســاحت    207.50 مترمربــع 
ــی  ــی از      538اصل ــماره       فرع ــالک ش پ
واقــع در کرافشــان        بخــش 9 ثبــت اصفهــان 

مالــک اولیــه ناصــر شــکرگزار
   13966030200700  0814 شــماره   رای   -46
ــه  ــاریان قلع ــک س ــورخ     1396/2/31  های م
ــدانگ      ــه شش ــبت ب ــد    واروژ نس ــی  فرزن ملک
ــاحت    49.75  ــه مس ــازه   ب ــاب  مغ ــک ب ی
مترمربــع پــالک شــماره   6    فرعــی از  6    
اصلــی واقــع در  کرســگان       بخــش 9 ثبــت 

ــرادی ــد م ــه محم ــک اولی ــان مال اصفه
   13966030200700  0818 شــماره   رای   -47
مــورخ     1396/2/31  گلــی محمــدی ســرپیری  
فرزنــد  هاجــی   نســبت بــه ششــدانگ     یــک 
ــع  ــه مســاحت    99.64 مترمرب ــه ب ــاب   خان ب
پــالک شــماره       فرعــی از    411  اصلــی 
واقــع در   شــرودان      بخــش 9 ثبــت اصفهــان 

ــه اســماعیل عســگری ــک اولی مال
   139660302007000815 شــماره    رای   -48
ــد    ــی فرزن ــی اردون ــورخ     1396/2/31   عل م
ــاب  ــک ب ــدانگ     ی ــه شش ــبت ب ــد  نس محم
خانــه   بــه مســاحت    159.35 مترمربــع پالک 
شــماره       فرعــی از   447   اصلــی واقــع در 
اشــترجان        بخــش 9 ثبــت اصفهــان مالــک 

ــی ــه  عبــاس کیان اولی
   13966030200700  0800 شــماره   رای   -49
مــورخ     1396/2/28  محمــد داوری نجــف 
بــه  نســبت  عباســعلی    فرزنــد   آبــادی  
ششــدانگ     یــک بــاب  گاراژ و مغــازه متصلــه  
پــالک  بــه مســاحت   682.36  مترمربــع 
شــماره 6      فرعــی از    6  اصلــی واقــع در   
ــک  ــان مال ــت اصفه کرســگان      بخــش 9 ثب

ــگانی ــرادی کرس ــر م ــوم اکب ــه مرح اولی
   13966030200700  0823 شــماره   رای   -50
مــورخ     1396/2/31    زهــره کاظــم زاده 
ــه  ــبت ب ــر   نس ــد  محمدباق ــی فرزن قهدریجان
ششــدانگ     یــک بــاب خانــه   بــه مســاحت    
222.65 مترمربــع پــالک شــماره1126  فرعــی از    
ــش  ــان بخ ــع در      قهدریج ــی واق 385  اصل
9 ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه عبــاس هادیــان
   13966030200700  0941 شــماره   رای   -51
صادقــی  فرامــرز      1396/3/7 مــورخ     
کلیشــادی فرزنــد مصطفــی    نســبت بــه 
ششــدانگ     یــک بــاب    خانــه بــه مســاحت    
212.90 مترمربــع پــالک شــماره       فرعــی 
از    19  اصلــی واقــع در   کلیشــاد      بخــش 9 
ثبــت اصفهــان مالــک  اولیــه مصطفــی صادقــی
   13966030200700  1055 شــماره   رای   -52
مــورخ     1396/3/17  اصغــر اســماعیلیان   
فرزنــد رجبعلــی    نســبت به10000ســهم مشــاع 
از123081 ســهم ششــدانگ قطعــه باغــات و 
زمیــن هــای مزروعــی متصلــه    بــه مســاحت   
123081  مترمربــع پــالک شــماره       فرعــی از  
ــش  ــرودان  بخ ــع در       ش ــی واق 411    اصل
9 ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه محمــود شــمس 

ــادی ــت آب دول
   13966030200700  1058 شــماره   رای   -53
مــورخ     1396/3/17  حمیــد کیانی   فالورجانی 
فرزنــد قربانعلــی    نســبت به3000ســهم مشــاع 
از123081 ســهم ششــدانگ قطعــه باغــات و 
زمیــن هــای مزروعــی متصلــه    بــه مســاحت   
123081  مترمربــع پــالک شــماره       فرعــی از  
ــش  ــرودان  بخ ــع در       ش ــی واق 411    اصل
9 ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه محمــود شــمس 

دولــت آبــادی
   13966030200700  1055 شــماره   رای   -54
مــورخ     1396/3/17  جعفرکیانــی فالورجانــی 
فرزنــد قربانعلــی    نســبت به3000ســهم مشــاع 
از123081 ســهم ششــدانگ قطعــه باغــات و 
زمیــن هــای مزروعــی متصلــه    بــه مســاحت   
123081  مترمربــع پــالک شــماره       فرعــی از  
411    اصلــی واقــع در       شــرودان  بخــش 9 
ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه  محمــود شــمس 

ــادی دولــت آب
   13966030200700  1064 شــماره   رای   -55
مــورخ     1396/3/17   علیرضــا صابــری فرزنــد 

شــعبان    نســبت بــه ششــدانگ     یــک بــاب   
بــاغ بــه مســاحت8714.90     مترمربــع پــالک 
شــماره       فرعــی از     458 اصلــی واقــع در      
ســهرفیروزان   بخــش 9 ثبــت اصفهــان مالــک 

اولیــه  خــود متقاضــی
56- رای شــماره   13966030200700   مــورخ     
1396/3/18   ابراهیــم جمشــیدی فرزنــد کاظــم    
ــه  ــاب   خان ــک ب ــدانگ     ی ــه شش ــبت ب نس
و مغــازه  متصلــه بــه مســاحت    273.20 
مترمربــع پــالک شــماره       فرعــی از  430    
اصلــی واقــع درمینادشــت         بخــش 9 ثبــت 

ــم جمشــیدی ــه کاظ ــک اولی ــان مال اصفه
   13966030200700  1112 شــماره   رای   -57
مــورخ     1396/3/22    اکبــر زارعــی کلیشــادی 
فرزنــد  حســین   نســبت بــه ششــدانگ     یــک 
بــاب خانــه   بــه مســاحت197.30     مترمربــع 
پــالک شــماره       فرعــی از   19   اصلــی واقــع 
در  جعفرابــاد       بخــش 9 ثبــت اصفهــان 

مالــک اولیــه حســین اکبــری 
   13966030200700  1114 شــماره   رای   -58
مــورخ     1396/3/22    حســن مســتاجران 
فرزنــد رجبعلــی    نســبت بــه ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ     یــک بــاب  کارگاه   بــه 
ــماره        ــالک ش ــع پ ــاحت109.56     مترمرب مس
ــاد     ــع در     منصوراب ــی واق ــی از    5  اصل فرع
ــد  ــه احم ــک اولی ــان مال ــت اصفه ــش 9 ثب بخ

ــرزا ــود می ــد محم ــعود فرزن ــرزا مس می
   13966030200700  1115 شــماره   رای   –59
مــورخ     1396/3/22  حســین مســتاجران 
ــه   ســه  ــد   رجبعلــی  نســبت ب گورتانــی  فرزن
دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب   کارگاه  
بــه مســاحت   109.56  مترمربــع پــالک شــماره       
از   5   اصلــی واقــع در منصورابــاد         فرعــی 
ــد  ــه احم ــک اولی ــان مال ــت اصفه ــش 9 ثب بخ

ــعود ــرزا مس می
   13966030200700  1113 شــماره   رای   -60
مــورخ     1396/3/22    پرویــز صالحــی فرزنــد 
ــاب    ــک ب ــدانگ     ی ــه شش ــبت ب ــرزو    نس ب
ــالک  ــع پ ــه مســاحت     101.80مترمرب ــه ب خان
شــماره       فرعــی از  15    اصلــی واقــع در    
ــک  ــان مال ــت اصفه ــش 9 ثب ــان     بخ فالورج

ــجاع ــین ش ــه حس ــن اولی ــه مالکی اولی
   13966030200700  1119 شــماره   رای   -61
الــه دهقانــی  مــورخ     1396/3/22 ولــی 
حبیــب آبــادی   فرزنــد  صفرعلــی   نســبت بــه 
ششــدانگ     یــک بــاب  خانــه  بــه مســاحت  
160.50   مترمربــع پــالک شــماره      154 
فرعــی از   37   اصلــی واقــع در     حبیــب آبــاد    
بخــش 9 ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه مرحــوم 

ــی ــی دهقان صفرعل
   13966030200700  1021 شــماره   رای   -62
مــورخ     1396/3/13    شــکوه الســادات 
ــد ســید حســن     نســبت  ــور فرزن ســیامک پ
ــک  درب  ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ــه دو دان ب
بــاغ     بــه مســاحت  1825.66   مترمربــع 
پــالک شــماره       فرعــی از  400    اصلــی واقــع 
در   فیــالورگان      بخــش 9 ثبــت اصفهــان 

ــی  ــی الرگیچ ــه متول ــه نصرال ــک اولی مال
   13966030200700  1020 شــماره   رای   -63
مــورخ     1396/3/13    فرحنــاز ســیامک پــور 
فرزنــد   سیدحســن   نســبت بــه دو دانــگ 
ــه  ــاغ   ب ــک درب ب ــدانگ     ی ــاع از شش مش
مســاحت1825.66     مترمربــع پــالک شــماره       
فرعــی از  400    اصلــی واقــع در  فیــالورگان       
ــه  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه نصرال

ــی ــی الرگیج متول
   13966030200700  1019 شــماره   رای   -64
مــورخ     1396/3/13   ســید ســعید ســیامک 
پــور فرزنــد ســید حســن    نســبت بــه دو 
ــاغ   ــک درب ب ــدانگ     ی ــاع ازشش ــگ مش دان
بــه مســاحت1825.66     مترمربــع پــالک 
ــع در   ــی واق ــی از    400  اصل ــماره       فرع ش
فیــالورگان       بخــش 9 ثبــت اصفهــان مالــک 

ــی ــه متول ــه نصرال اولی
   13966030200700  1073 شــماره   رای   -65
حیــدری  بیــژن      1396/3/18 مــورخ     
ــه ششــدانگ     یــک  ــد  اســد   نســبت ب فرزن
ــاحت    ــه مس ــه  ب ــازه متصل ــه و مغ ــاب   خان ب
186.36  مترمربــع پــالک شــماره       فرعــی از  
411    اصلــی واقــع در      شــرودان   بخــش 9 
ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه محمدعلــی کمالــی 

ــرودانی ش
66-رای شــماره  1116 13966030200700   مورخ     
فرزنــد   ارتونیــان   آهــارون      1396/3/22
طاطــاوس   نســبت بــه ششــدانگ     یــک 
بــاب  مغــازه  بــه مســاحت   27.69  مترمربــع 
پــالک شــماره       فرعــی از  5   اصلــی واقــع 
ــان  ــت اصفه ــش 9 ثب ــاد  بخ ــور آب در      منص

ــرزا مســعود. ــد می ــه احم ــک اولی مال
   13966030200700  1155 شــماره   67-رای 
ــا   ــر رهنم ــد باق ــورخ     1396/3/27    محم م
فرزنــد  صــادق   نســبت بــه ششــدانگ     یــک 
ــع  ــاحت 3199.30 مترمرب ــه مس ــار  ب ــاب  انب ب
ــیان   ــع در موس ــی واق ــماره   14 اصل ــالک ش پ
ــه حســن  ــک اولی ــان مال ــت اصفه بخــش 9 ثب

ــف 254 ــی.م ال کیان
ــنبه  ــک ش ــت اول :  روز  ی ــار نوب ــخ انتش تاری

مـــورخ 1396/03/28
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : روز دو شــنبه مــورخ 

                                                       1396/04/12
   رئیــس اداره ثبــت اســناد و امالک شهرســتان 

فالورجــان  اکبــر پــور مقدم

آگهی حصر وراثت
ــینی دارای  ــی س ــلطان قربان ــه س ــم فاطم خان
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــماره 22 ب ــنامه ش شناس
ــن  ــت( از ای ــه 239/96 ش ح 1 )وراث ــه کالس ب
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 

ــه  ــادروان فاطم ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
ــنامه 263  ــماره شناس ــه ش ــینی  ب ــی س قربان
در تاریــخ 1396/02/08  اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- رمضــان ش.ش 
109 )2( مصطفــی  ش.ش 45 )3( فاطمــه 
ســلطان  ش.ش 22 )4( بتول ش.ش 14 )5( 
ــی ســینی  اشــرف ش.ش 2498 همگــی قربان
ــا  ــک ب ــی( این ــدان متوف ــد  )فرزن ــد محم فرزن
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــی  ــس اعتراض ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م را آگه
ــد  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
ــک  ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش از تاری
ــادر  ــی ص ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب م
ــل  ــورای ح ــعبه اول ش ــد.رئیس ش ــد ش خواه
ــگ و  ــه اداره فرهن ــماره نام ــوار ش ــالف برخ اخت
ارشــاد اســالمی 5/37/239/م الــف بــه تاریــخ  

1396/03/24

آگهی حصر وراثت
آقــای اکبــر رنجــران لودریچــه دارای شناســنامه 
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 4 ب ش
دادگاه  ایــن  از  )وراثــت(   1 ح  ش   220/96
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان غالمحســین 
ــنامه 40  ــماره شناس ــه ش ــه ب ــران لودریچ رنجب
در تاریــخ 1395/10/14  اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- فاطمــه رنجبــران 
  41 ش.ش  اکبــر  علــی  فرزنــد  لودریچــه 
)همســر متوفــی( )2( اکبــر رنجبــران لودریچــه  
ش.ش 4 )3( علــی اصغــر  ش.ش 1 )4( علی 
ش.ش 243 )5( شــکراله ش.ش 355 )6( 
طیبــه رنجبــران لودریچــه ش.ش 9  همگــی 
)فرزنــدان  غالمحســین   فرزنــد  رنجبــران 
متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
ــی  ــخ نشــر نخســتین آگه ــزد او باشــد از تاری ن
ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
اختــالف  اول شــورای حــل  رئیــس شــعبه 
برخــوار شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد 
تاریــخ   بــه  الــف  5/37/258/م  اســالمی 

1396 /03 /24

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
رحمــت  فرزنــد  ذبیحــی  محمدرضــا  آقــای 
ــدت    ــوار- خ وح ــتگرد برخ ــه آدرس دس ــه ب ال
دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ پانــزده 
میلیــون ریــال بــه طرفیــت ســید محمــد حســن 
ــورا  ــن ش ــه ای ــی ب ــید عل ــد س ــی فرزن اصفهان
تســلیم کــه بــه کالســه 96/178  ثبــت و بــرای 
تاریــخ 96/05/16 ســاعت 04:30 وقت رســیدگی 
تعییــن شــده اســت نظــر بــه اینکــه خوانــدگان 
ــاده  ــب م ــذا حس ــد ل ــکان میباش ــول الم مجه
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک 
نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار 
طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده مذکــور دعــوت 
ــخه  ــت نس ــت دریاف ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ب
ــر دادگاه  ــه دفت ــم ب ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت 

رســیدگی حاضــر شــود. 
دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک 

برخــوار شهرســتان 
ــگ و ارشــاد اســالمی  ــه اداره فرهن  شــماره نام

ــخ 96/03/22 ــه تاری ــف ب 5/37/263/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
بانــک ملــت بــا مدیریــت هــادی اخالقــی 
ــی    ــم صادق ــم مری ــت خان ــا وکال ــار ب ــض آث فی
دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه  بــه طرفیــت 
1- کبــری ســید علــی پــور بختیــاری 2- ســید 
 -4 صادقــی  مرتضــی   -3 طباطبائــی  اکبــر 
محمدرضــا اســماعیلی فرزنــد جمشــید 5- 
ــه ایــن شــورا تســلیم  ــادری ســامانی ب میثــم ن
ــخ  ــرای تاری ــت و ب ــه کالســه 96/214  ثب ــه ب ک
رســیدگی  وقــت   04:30 ســاعت   96/05/11
ــدگان  ــه اینکــه خوان تعییــن شــده اســت نظــر ب
مجهــول المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده 73 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبت 
ــع  ــر االنتشــار طب ــای کثی ــه ه ــی از روزنام در یک
ــه  ــده مذکــور دعــوت ب و نشــر میشــود و از خوان
ــی  ــخه ثان ــت نس ــت دریاف ــد جه ــی آی ــل م عم
دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر دادگاه مراجعــه 
ــیدگی  ــت رس ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق و در وق

حاضــر شــود. 
دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک 

برخــوار شهرســتان 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام  ش

5/37/206/م الــف بــه تاریــخ 96/03/24

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای علــی احمــدی  دادخواســتی بــه خواســته 
ملــک  محمــد  نــور  طرفیــت  بــه  مطالبــه  
محمــودی فرزنــد جانقلــی بــه ایــن شــورا 
ــرای  ــت و ب ــه کالســه 96/187  ثب ــه ب تســلیم ک
تاریــخ 96/05/11 ســاعت 04:45 وقــت رســیدگی 
ــدگان  ــه اینکــه خوان تعییــن شــده اســت نظــر ب
مجهــول المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده 73 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبت 
ــع  ــر االنتشــار طب ــای کثی ــه ه ــی از روزنام در یک
ــه  ــده مذکــور دعــوت ب و نشــر میشــود و از خوان
ــی  ــخه ثان ــت نس ــت دریاف ــد جه ــی آی ــل م عم
دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر دادگاه مراجعــه 
ــیدگی  ــت رس ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق و در وق
حاضــر شــود. دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع 

ــوار ــتان برخ ــک شهرس ــماره ی ش

ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام  ش
5/37/264/م الــف بــه تاریــخ 96/03/24

آگهی حصر وراثت
دارای  احمــدی کتایونچــه  محمدرضــا  آقــای 
شناســنامه شــماره 9 بــه شــرح دادخواســت 
ــن  ــت( از ای ــه 238/96 ش ح 1 )وراث ــه کالس ب
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علــی 
ــه شــماره شناســنامه 176  ــدی کتایونچــه ب احم
دائمــی  اقامتــگاه    1357/03/12 تاریــخ  در 
ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت  خــود ب
ــا  ــه:1- اشــرف آغ ــوم منحصــر اســت ب آن مرح
ــد ســید ابوالقاســم  ش.ش  ــاء جــزی فرزن ضی
33080 )همســر متوفــی(  )2( حســن احمــدی 
ش.ش 10 )3( قاســم  ش.ش 3 )4( حســین 
ــا ش.ش  ــد رض ش.ش 5110390207 )5( محم
 )7(  5110449406 ش.ش  کمــال   )6(  9
محمــد ش.ش 20  همگــی احمــدی کتایونچــه 
ــا  ــک ب ــی( این ــدان متوف ــی  )فرزن ــدان عل فرزن
ــور  ــی درخواســت مزب انجــام تشــریفات مقدمات
ــی  ــس اعتراض ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م را آگه
ــزد او باشــد از  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه اول ش ــد.رئیس ش ش

ــوار  برخ
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
ــخ  1396/03/24 ــه تاری ــف ب 5/37/259/م ال

آگهی حصر وراثت
ــنامه  ــدی دارای شناس ــی احم ــد عل ــای محم آق
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   7710 شــماره 
ایــن  از  )وراثــت(   1 ح  ش   242/96 کالســه 
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان قاســم 
احمــدی کتایونچــه بــه شــماره شناســنامه 3 در 
تاریــخ 1382/03/21  اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- صدیقــه ضیائــی 
جــزی  ش.ش 172 )همســر متوفــی(  )2( 
محمــد علــی ش.ش 7710 )3( عباس  ش.ش 
ــر  ــرا ش.ش 5110560919 )5( اکب 297 )4( زه
ش.ش 56 )6( اصغــر ش.ش 14 )7( مصطفی 
ش.ش 5110096678  همگــی احمــدی کتایونچه 
فرزنــدان قاســم  )فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد 
و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یک مــاه بــه دادگاه 

ــد شــد. ــی صــادر خواه ــم دارد واال گواه تقدی
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــالف برخوار 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش

ــخ  1396/03/24 ــه تاری ــف ب 5/37/262/م ال

آگهی حصر وراثت
دارای  آبــادی  دولــت  داوری  مجیــد  آقــای 
ــه شــرح دادخواســت  شناســنامه شــماره 138 ب
بــه کالســه 241/96 ش ح 1 )وراثــت( از ایــن 
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــاس  ــادروان عب ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
داوری دولــت آبــادی بــه شــماره شناســنامه 
6646 در تاریــخ 1396/02/04  اقامتــگاه دائمــی 
ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت  خــود ب
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- طلعــت داوری 
آبــادی فرزنــد عبــاس ش.ش 257   دولــت 
ــت  ــود داوری دول ــی( )2( محم ــر متوف )همس
آبــادی فرزنــد حســنعلی  ش.ش 71 )پــدر 
متوفــی( )3( مجیــد  ش.ش 138 )4( ســعید 
 277 ش.ش  حمیدرضــا   )5(  2360 ش.ش 
همگــی داوری دولــت آبــادی فرزنــد عبــاس  
)فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد 
ــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از  ت
ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین  متوفــی ن
ــم دارد  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ آگه
ــعبه  ــد.رئیس ش ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه

ــوار  ــالف برخ ــل اخت ــورای ح اول ش
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
5/37/261/م الــف بــه تاریــخ  1396/03/24

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: حکیمــه      نام 
خانوادگــی: موســوی زاده  نشــانی محــل اقامــت: 
لــه:  المــکان مشــخصات محکــوم  مجهــول 
ــانی  ــی زاده  نش ــام خانوادگی:قدم ــر  ن نام:اصغ
ــی – ایســتگاه  ــان – خ ج ــت: اصفه محــل اقام

ــی آراد   ــع حرارت ــتان صنای سروس
 1246 شــماره  رای  موجــب  به:بــه  محکــوم 
حــل  شــورای    52 حــوزه  تاریــخ95/12/25 
اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه 

اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:
پرداخــت مبلــغ 5/000/000 ریــال بابــت اصــل 
خواســته و 265/000 ریــال بابــت هزینه دادرســی 
ــره  ــک فق ــی ی ــی ط ــر آگه ــای نش ــه ه و هزین
چــک بــه شــماره 070017 مــورخ 94/5/13 و 
ــخ ســر  ــه از تاری ــر تادی پرداخــت خســارت تاخی
رســید 94/5/13تــا تاریــخ اجــرای حکــم و 

ــرا. ــق االج ــر ح ــم عش ــت نی پرداخ
ــه  ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم 
ــاد  ــف اســت ظــرف مــدت ده روز مف ــه مکل علی
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــه موقــع اجــرا بگــذارد ی آن را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از 
آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر 
ــد ظــرف  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ب
مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه 
قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، 
صریحــا اعــالم نماید.شــماره9170/ م الــف دفتر 
شــعبه 52 مجتمــع شــماره ســه   شــورای حــل 

ــان ــالف شهرســتان اصفه اخت
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اخبار نقل و انتقاالت

منتظری در آستانه برگشت
در  اســتقالل کــه  ســابق  مدافــع  منتظــری،  پژمــان 
بــه  مــی زد،  تــوپ  قطــر  در کشــور  اخیــر  ســال های 
توافقــات کلــی بــا اســتقالل دســت یافتــه و احتمــاال دوباره 

می شــود. اســتقاللی 
ــا اســتقاللی ها   امــا داریــوش شــجاعیان منتظــر اســت ت
ــز  ــی واری ــاب گسترش ــه حس ــه اش را ب ــول رضایت نام پ
کننــد و در ایــن صــورت در نهایــت تــا دوشــنبه اســتقاللی 

کاپ می شــود. 

حدادی فر قراردادش را با ذوب آهن 
تمدید کرد

هافبــک کهنــه کار ذوب آهــن قــرارداد خــود را بــا ایــن تیــم 
بــرای یــک فصــل دیگــر تمدیــد کــرد.

 قاســم حدادی فــر، بهتریــن بازیکــن فصــل ۹۵ – ۹۴ 
ــت  ــا مصدومی ــانزدهم ب ــگ ش ــه در لی ــران ک ــال ای فوتب
ــا انتخــاب امیــر قلعه نویــی  ــود، ب ســختی مواجــه شــده ب
بــه عنــوان ســرمربی ذوب آهــن اصفهــان، قــرارداد خــود را 
بــا ایــن باشــگاه بــه مــدت یــک ســال دیگــر تمدیــد کــرد. 
ــن بازیکــن در لیــگ شــانزدهم توانســت در هفته هــای  ای

پایانــی بــرای دقایقــی بــرای ایــن تیــم بــازی کنــد. مهــر

»کیم«، جانشین جباری شد
ــته  ــل گذش ــره ای فص ــن ک ــم«، بازیک ــان کی ــوی هی »گ
ــر  ــی قط ــه االهل ــادان، ب ــت آب ــت نف ــال صنع ــم فوتب تی
پیوســت و جانشــین مجتبــی جبــاری شــد. طبــق اعــالم 
روزنامــه »الرایــه« قطــر، کیــم، جانشــین مجتبــی جبــاری     

ــت. الرایــه ــده اس ــی ش ــی االهل ــن ایران بازیک

طارمی، ماندنی یا رفتنی؟
ــاره طارمــی صحبت هــای مختلفــی شــده اســت؛ امــا  درب
ــگ  ــی در لی ــلیگا و تیم ــی در بوندس ــود تیم ــه می ش گفت
برتــر انگلیــس از طرفــداران ایــن آقــای گل دو فصــل پیش 
فوتبــال ایــران هســتند کــه بــه دلیــل گلزنی هــای زیــاد در 
عرصــه ملــی در رقابت هــای جهانــی، قطعــا می توانــد 
ــا  ــی ب ــه طارم ــل شــود. البت ــی منتق ــم اروپای ــک تی ــه ی ب
ــک ســاله دارد و در حــال حاضــر  ــرارداد ی پرســپولیس ق
ــر  ــت و اگ ــار پرسپولیسی هاس ــال او در اختی ــاز انتق امتی
ــب  ــی کس ــال طارم ــی از انتق ــد خوب ــد درآم ــا بتوانن آن ه

ــد شــد. ــه جدایــی وی خواهن ــد، راضــی ب کنن

رامین در راه خنت
ــران اســت  ــال ای ــان، دیگــر ملی پــوش فوتب رامیــن رضایی
کــه حــرف و حدیث هایــی مبنــی بــر حضــور وی در فوتبــال 
اروپــا بــه گــوش می رســد. رامیــن کــه پــس از جدایــی از 
پرسپولیســی ها بــه عضویــت تیــم دیگــری درنیامــد ایــن 
ــه  ــی ب ــای خارج ــورش در تیم ه ــت از حض ــا صحب روزه
ــی  ــب مختلف گــوش می رســد. رســانه های بلژیکــی مطال
را در رابطــه بــا حضــور مدافــع راســت تیــم ملــی در باشــگاه 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــد. ب ــر کرده ان ــک منتش ــت بلژی خن
ــر شــدن  ــال لژیون ــر، احتم ــگ برت ــان در لی خــاص رضایی

ــاد اســت. ورزش 3 وی در فصــل پیــش رو زی

کوتاه اخبار 
 اصفهان، میزبان جشنواره 

بوکس امید کشور
ــنواره  ــت: جش ــان گف ــتان اصفه ــس اس ــت بوک ــس هیئ رئی
بوکــس امیــد کشــوری از ۲۹ خردادمــاه بــه مــدت ســه 
روز بــا حضــور بوکســورهای همــه اســتان ها در ورزشــگاه 
تختــی اصفهــان برگــزار می شــود. مجیــد رمضان پــور در 
ــور ۲۹،  ــد کش ــس امی ــنواره بوک ــرد: جش ــار ک ــاره اظه این ب
ــان  ــی اصفه ــه میزبان ــار ب ــرای اولین ب ــاه ب ۳۰ و ۳۱ خردادم
ادامــه داد:  و در ورزشــگاه تختــی برگــزار می شــود. وی 
ــی در ۱۰  ــک حذف ــرادی و ت ــورت انف ــه ص ــابقات ب ــن مس ای
فدراســیون  طبــق ســهمیه بندی  و  انجــام می شــود  وزن 
ــور  ــرای حض ــود را ب ــورهای خ ــد، بوکس ــتان های عالقه من اس
در ایــن مســابقات معرفــی می کننــد. رئیــس هیئــت بوکــس 
ــور در  ــرای حض ــان ب ــت: اصفه ــان داش ــان بی ــتان اصفه اس
مســابقات، ســهمیه چهــار نفــری دارد. وزن کشــی مســابقات 
صبــح روز دوشــنبه ۲۹ خردادمــاه انجــام و مســابقات پــس 
از افطــار برگــزار می شــود. رمضان پــور خاطرنشــان کــرد: 
مراســم اختتامیــه ایــن رقابت هــا پــس از پایــان مســابقات 
ــئوالن  ــیون و مس ــس فدراس ــر کل و نایب رئی ــور دبی ــا حض ب

ــا ــود. ایمن ــزار می ش ــتان برگ ــهر و اس ورزش ش

سحر ضیایی:
با مدال، فاصله چندانی ندارم

ــیا  ــی آس ــای دو و میدان ــران در رقابت ه ــده زن ای ــا نماین تنه
امیــدوار بــه کســب یــک نتیجــه بســیار خــوب اســت. 

ــی  ــای دوومیدان ــران در رقابت ه ــده ای ــی، نماین ــحر ضیای س
آســیا در مــاده پرتــاب نیــزه، اظهــار کــرد: مــن بــه عنــوان تنهــا 
نماینــده زن در اردوی تیــم ملــی حاضــر شــدم. شــرایط اردو 
ــا اینجــای کار مشــکلی نیســت.  در شــروع خــوب اســت و ت
وی گفــت: مــن در رقابت هــای انتخابــی دوومیدانــی حضــور 
بازی هــای  در  را  رقابت هــا  ایــن  ورودی  امــا  نداشــتم؛ 

ــودم.  کشــورهای اســالمی کســب کــرده ب
تنهــا نماینــده زن ایــران در رقابت هــای آســیایی دوومیدانــی 
ــا  ــن رقابت ه ــکوی ای ــر روی س ــن ب ــه رفت ــادی ب ــد زی  امی

دارد. 
ضیایــی در این بــاره توضیــح داد: در رقابت هــای آســیایی دور 
ــا رکــورد ۵۳ متــر بــر روی ســکو قــرار  قبــل، پرتابگــر نیــزه ب
ــه  ــم فاصل ــا رکــورد مــن در تمرینات ــه کــه ایــن رکــورد ب گرفت
آنچنانــی نــدارد. البتــه همه چیــز بســتگی بــه شــرایط مســابقه 
دارد؛ امــا مــن امیــد زیــادی بــه کســب یــک نتیجــه خــوب 
ــی  ــیون دوومیدان ــت فدراس ــاره حمای ــان درب دارم. وی در پای
گفــت: تــازه اســتارت کار خــورده. فدراســیون همیــن کــه اردو 
ــت   ــم اس ــن اردو همراه ــم در ای ــن ه ــی م ــته و مرب  گذاش

خوب است. 
اردوی آماده ســازی تیــم ملــی دوومیدانــی جهــت حضــور در 
رقابت هــای آســیایی بــا حضــور ۹ ورزشــکار از ۲۴ خردادمــاه 
ــری  ــیراز پیگی ــه ش ــی حافظی ــه ورزش ــر در مجموع ــا ۱۲ تی ت

می شــود. ورزش بانــوان

نایب رئیــس بانــوان فدراســیون والیبــال دربــاره حکم هــای 
صادرشــده بــرای بازیکنــان زیــر ۲۳ ســال دختــران بیــان کــرد: تــا 
بــه امــروز در رابطــه بــا ایــن قضایــا گذشــت شــده اســت؛ امــا از 
ایــن روز بــه بعــد تصمیمــات جــدی در این بــاره خواهیــم گرفــت. 
فریبــا صادقــی دربــاره احکامــی کــه دربــاره ایــن ســه ملی پــوش 
صــادر شــد، بیــان کــرد: ســبک و ســنگینی حکــم را چــه کســی 
ــس  ــس دارد و رئی ــی رئی ــه انضباط ــد؟ کمیت ــخص می کن مش
نیــز یــک فــرد قانونمنــد و قاضــی اســت و بــا توجــه بــه میــزان 

ــت.  ــرده اس ــادر ک ــم را ص ــان حک ــهل انگاری ملی پوش س
ــال  ــه ح ــا ب ــزود: ت ــال اف ــیون والیب ــوان فدراس ــس بان نایب رئی
ــن  ــه همی ــی گذشــت شــده و ب ــی این چنین ــوارد قضای ــاره م درب
ــروز  ــد. از ام ــنگین می آی ــر س ــه نظ ــده ب ــکام صادرش ــل اح دلی
ــد  ــورد خواه ــه برخ ــی این گون ــای این چنین ــا رفتاره ــد ب ــه بع ب
شــد. صادقــی دربــاره دالیلــی کــه موجــب شــد ایــن ســه دختــر 

ملی پــوش بــه کمیتــه انضباطــی برونــد، بیــان کــرد: درگیری هــای 
لفظــی شــدید و ادامــه دار بــودن ایــن درگیری هــا در طــول 
ــت و  ــرات سرپرس ــه تذک ــردن ب ــه نک ــابقات، توج ــای مس روزه
ــرد  ــازی و عملک ــاع از ب ــیه ها، امتن ــع حاش ــاره قط ــرمربی درب س
فنــی ضعیــف کــه موجــب شــد تیــم نتیجــه ضعیــف در رقابت هــا 
بــه دســت آورد، از دالیــل بررســی وضعیــت ایــن ســه ملی پــوش 
در کمیتــه انضباطــی بــود. رئیــس کمیتــه انضباطــی نیــز دربــاره 
ســنگین بــودن احــکام صادرشــده اظهــار کــرد: احــکام صادرشــده 
ــوده و از  ــه انضباطــی حاضــر در جلســه ب تصمیــم اعضــای کمیت
دیــد اعضــا، احــکام ســنگین نیســت. علــی فرخــی در پاســخ بــه 
ایــن ســؤال کــه نظیــر ایــن اتفاقــات )امتنــاع از بــازی( بارهــا در 
والیبــال مــردان مشــاهده؛ آیــا فکــر نمی کنیــد احــکام صادرشــده 
بــرای بانــوان کمــی ســنگین باشــد، گفــت: چنیــن مــورد مشــابه 

ــنا ــته ایم. ایس ــردان نداش ــن م ــری در بی درگی

ســاکرنت از ســعید عزت اللهــی بــه عنــوان ســتون تیــم ملــی 
ایــران و رمــز گل نخــوردن ایــن تیــم یــاد کــرد. 

تیــم ملــی فوتبــال ایــران پــس از هشــت بــازی در دور نهایــی 
ــه  ــودش را ب ــورده، صع ــدون گل خ ــی ب ــام جهان ــی ج انتخاب
ــی قطعــی کــرده اســت.  ــن دوره جــام جهان بیســت و یکمی

ــال  ــی فوتب ــم مل ــل از تی ــاره تحلی ــن بیــن ســاکرنت درب در ای
مربیگــری  از  مهمــی  اصــل  آینده نگــری،  نوشــت:  ایــران 
ــوب  ــران محس ــال ای ــی فوتب ــم مل ــی روش در تی ــوس ک کارل
ــی  ــن مرب ــت ای ــت هدای ــران تح ــارز ای ــاخص ب ــود. ش می ش
ــران اســت  ــال ای ــی فوتب ــم مل ــی، سیســتم دفاعــی تی پرتغال
ــدون دریافــت گل خــورده ادامــه یافــت. حــاال  ــاز هــم ب کــه ب
ــود  ــار صع ــرای اولین ب ــی و ب ــام جهان ــور در ج ــن حض پنجمی
بــه بزرگ تریــن رویــداد فوتبالــی جهــان نشــان  پیاپــی 
ــرات  ــردن تفک ــی ک ــی روش در اجرای ــوس ک ــه کارل می دهــد ک

ــال  ــی فوتب ــم مل ــن حــال تی ــا ای خــود موفــق عمــل کــرده. ب
ــردار  ــور س ــود. حض ــه نمی ش ــاع خالص ــه دف ــط ب ــران فق ای
آزمــون و مهــدی طارمــی باعــث شــد ایــران در زدن گل 
ــد. در  ــل کن ــق عم ــا موف ــن بازی ه ــی در ای ــال هجوم و فوتب
حالــی کــه تجربــه جــالل حســینی در قلــب دفــاع ایــران نقش 
مهمــی در ســازماندهی بــازی دفاعــی تیــم ملــی فوتبــال ایــران 
دارد، بــا ایــن حــال حضــور یــک نیــروی جــوان بــه نــام ســعید 
عزت اللهــی در کارهــای دفاعــی باعــث شــده تیــم ملــی ایــران 
قــدرت دفاعــی خوبــی داشــته باشــد. عزت اللهــی مدتــی 
ذخیــره جــواد نکونــام در تیــم ملــی ایــران بــود و حــاال بــه نظــر 
می رســد توانســته جــای خالــی ایــن بازیکــن را بــه خوبــی پــر 
کنــد. او نشــان داد کــه توانســته بــه طــور بســیار مؤثــر در تیــم 
ملــی فوتبــال ایــران عمــل و بــه خوبــی فضــای خــط دفــاع و 

ــود ــد. ن ــر کن ــا حضــور پررنــگ خــود پ ــران را ب ــه ای حمل

عزت اللهی، رمز گل نخوردن ایرانتوضیح فدراسیون درباره محرومیت سه دختر والیبالیست

ورزش

آگهی مزایده
ــر  ــی در نظ ــکام حقوق ــرای اح ــعبه ۳ اج ش
دارد در خصــوص پرونــده کالســه ۹6۰۵۰۲ح/۳ 
ــت  ــا وکال ــه ب ــری اژی ــا باق ــای علیرض ــه: آق ل
نیلوفــر ســنمار و علیــه آقــای حســن کــوه 
ــغ  ــه مبل ــه ب ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــن ب ک
و  خواســته  اصلــی  بابــت   ۱۳۳۳۲۵۲۰6۹

ــه هزین
دادرســی و مبلــغ ریــال بابــت 6666۲6۰۳ 
ــده ای  ــی مزای ــرا دولت ــت حــق االج ــال باب ری
در روز پنجشــنبه مــورخ ۹6/۵/۱۹ ســاعت ۹ 
ــان  ــع در خیاب ــن اجــرا واق ــح در محــل ای صب
ــان طبقــه  نیکبخــدت - دادگســتری کل اصفه
زیــر زمیــن اجــرای احــکام شــعبه ۳ مدنــی در 
خصــوص کامیونــت سیســتم هیونــدای برگــزار 
نمایــد. لــذا طالبیــن خریــد مــی تواننــد ۵ روز 
قبــل از تاریــخ مزایــده بــا مراجعــه بــه محــل 
ــغ  ــد از مبل ــع ۱۰ درص ــا تودی ــد ب ــن بازدی ضم
کارشناســی فــی المجلــس در مزایــده شــرکت 
نماینــد باالتریــن پیشــنهاد دهنــده قیمــت 

ــود ــده خواهدب ــده مزای برن
ــدای  ــتم هیون ــت سیس ــده: کامیون ــورد مزای م
بــه شــماره انتظامــی ۷۵۵ع ۵۳ ایــران ۲۳ 
ــل  ــی بغ ــدل ۱۳۸۷ اطــاق کف ــگ م ســفید رن
پارکینــگ  در   ۹۳/۸/۱۴ تاریــخ  از  کــه  دار 

ــف توقی
ــد  ــه باش ــه نام ــد  بیم ــمت وفاق ــده أس گردی
ــوده  ــف فرس ــر توق ــتیک هایی آن در اث و الس
ــا  گردیــده و باتــری آن از بیــن رفتــه اســت. ب
ــه وضعیــت فعلــی آن میــزان قیمــت  توجــه ب
ریــال  میلیــون  بیســت  و  پانصــد  آنمبلــغ 
معــادل پنجــاه و دو میلیــون تومــان ارزش 
 داشــته کــه هزینــه پارکینــگ و بیمــه آن کســر 
ــا خــودرو در پارکینــگ ملــت  مــی گــردد ضمن

ــف ۹۱۲۰  مــی باشــد .م ال
دادورز شــعبه ۳ اجرای احکام مدنی 

آگهی مزایده
اجــرای احــکام شــعبه شــانزدهم مدتقــی 
پرونــده کالســه  در  دارد  درنظــر  اصقیهــان 
لــه  محکــوم  بــه  مربوطــه  ۹6۰6۰۱/ج۱6 
علــی فرزنــد محمــد  امیرعــرب کوهپایــی 

و محکــوم علیــه بهمــن محمــدی ســیاه یومــی 
ــد ابراهیم فرزن

ــق  ــال درح ــغ ۱۴۸۳۲۱۰۰۰۰ ری ــته : مبل خواس
ــر  ــوق الذک ــرای ف ــده اج ــه در پرون ــوم ل محک
هزینــه  بعــالوه  خواســته  اصلــی  بابــت 

بعــالوه دادرســی وهزینــه کارشناســی 
ــرای  ــق االج ــت ح ــال باب ــغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ری مبل
دولتــی بعــالوه مبلــغ ۵۲۳/۰۰۰/۵۲۳ ریــال 
بابــت بدهــی رهنــی بــه بانــک مســکن شــعبه 

ــوص ــهر در خص سپاهانش
اصلــی  از  فرعــی   ۳۲۳٬6۴ تفکیکــی 
۱۳۸۱۷/۲۱۸۷ بخــش 6ثبــت اصفهــان طبقــه 
بــه برگــزاری مزایــده  اقــدام  همکــف 

ــه(  ــگ )۷۲ حب ــدار : 6 دان ــروش مق ــت ف جه
قطعــه

از  فرعــی   ۳۲۳6۴ شــماره  بــه   ۱ تفکیکــی 
اصلــی ۲۱۸۷/۱۳۸۱۷ بخــش 6ثبــت اصفهــان 
ــده  ــزاری مزای ــه برگ ــدام ب ــف اق ــه همک طبق
ــه (  ــگ )۷۲ حب ــدار 6 دان ــروش مق ــت ف جه
ــه شــماره ۳۲۳6۴ فرعــی  قطعــه تفکیکــی ۱ ب
ثبــت   6 بخــش   ۲۱۸۷/۱۳۸۱۷ اصلــی  از 

ــف  ــه همک ــع در طبق ــان واق اصفه
پنجشــنبه  روز   ۹:۳۰ الــی   ۹ ســاعت  در 
ــع  ــرا واق ــن اج ــل ای ــورخ ۹6/۰۴/۱۵ در مح م
بهارســتان  قضایــی  مجتمــع  بهارســتان  در 

۱ اتــاق   ۱ ســاختمان شــماره 
 بنمایــد. مطالبیــن خریــد میتواننــد ۵روز قبــل 
ــع در بهارســتان  ــک واق ــده از محــل مل از مزای
بلــوک ۲۲۵ پــالک ۰۴۲ طبقــه همکــف بازدیــد 
)قیمــت  پایــه  قیمــت  از  مزایــده  نماینــد. 
ارزیایــی شــده توســط کارشناســی( آغــاز و 
ــغ  ــل ۱۰٪ مبل ــه حداق ــت ک ــی اس ــده کس برن
ارزیابــی شــده را در زمــان مزایــده بــه حســاب

ســپرده دادگســتری نــزد بانــک ملــی یــه 
ــرا  ــش آن ــز و فی ــماره ۲۱۷۱۲۹۰۲۱۰۰۰۸ واری ش
بــه همــراه داشــته باشــدو باالتریــن قیمــت را 

ــه ــی ب ــر کارشناس ــد. نظ ــه نمای پیش
ملــک  مشــخصات  میباشــد.  ذیــل  شــرح 
آپارتمــان  دســتگاه  یــک  از  اســت  عبــارت 
ــاختمان  ــک س ــع در ی ــف واق ــه همک در طبق
۲ طبقــه بــا متــراژ ۸۹/6۲ متــر مربــع بــا 
قدمــت حــدود 6 ســال بــا اســکلت بتنــی 
و ســقف تیرچــه و بلــوک و نمــای آجــری، 
دارای انشــعابات آب، بــرق و گاز و سیســتم 
سیســتم  و  آبــی  کولــر  آن  سرمایشــی 

بخــاری آن  گرمایشــی 
گازی مــی باشــد. کــف حیــاط موزائیــک و 
باشــد.  مــی  ســرامیک  داخلــی  کف هــای 
و  کــف  و  رویــه  گــچ  داخلــی  دیوارهــای 
و  بهداشــتی  ســرویس های  دیوارهــای 
ــده  ــی ش ــرامیک نصب ــی و س ــپزخانه کاش آش
ــزی و  ــکلت فل ــپزخانه اس ــت آش ــت، کابین اس
ــای  ــد و درب ه ــی باش ــای آن MDF م درب ه

و درب  و  چوبــی  داخلــی 
پنجرہ ھای خارجی فلزی می باشــد

مــوارد  بــه  توجــه  بــا  نظریــه کارشناســی: 
فــوق الذکــر و در نظــر گرفتــن جمیــع جهــات 
کارشناســی در قضیــه و همچنیــن عرضــه و 

تقاضــای ملــک در زمــان مباشــرت
ــوق  ــک ف ــب مل ــر اینجان ــه نظ ــی ب ــه ارزیاب ب
بــدون در نظــر گرفتــن ســوابق ثبتــی و بــدون 
در نظــر گرفتــن تعهــدات و دیونــی کــه ممکــن 

اســت وجــود داشــته باشــد، ارزش
روز ششــدانگ آپارتمــان فــوق برابــر۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰ 
میلیــون  هفــده  و  یکصــد  )معــادل  ریــال 

ــردد. ــی گ ــالم م ــن و اع ــان( تعیی توم
م الــف ۹۱۵۴ - مامــور اجــرای احــکام شــعبه 

۱6 دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان 

شــماره صادره : ۳۳۵۹۲۵ / ۰۸ / ۱۳۹۵

آگهی مفقود شــدن ســند مالکیت
فرزنــد  خونســارکی  محمــدی  رضــا  آقــای 
استشــهادیه  بــرگ   ۲ اســتناد  بــه  بهــرام 
ــما  ــهود رس ــاء ش ــت و امض ــه هوی ــی ک محل
گواهــی شــده اســت مدعــی اســت کــه یــک 
جلــد ســند مالکیــت مربــوط بــه تمامــت 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه مربــوط بــه پــالک 
ــش  ــارک بخ ــع در خونس ــی ۵۱6.۲۹۵ واق ثبت
۹ ثبــت اصفهــان بســریال ۳۳۱۴۷۱ کــه در 
ــت  ــل ثب ــالک ذی ــر ۲۹۱ ام ــه ۴۳۲ دفت صفح
ــارکی  ــدی خونس ــا محم ــام رض ــه ن ۳۷۲۳6 ب
ــه موجــب  ــت شــده و ســند صادرشــده و ب ثب
ــورخ ۱۰/ ۱۳۹۳/۰۸ شــعبه  شــماره ۹۳۱۱۳۸ م
اول دادســرای فالورجــان در قیــد بازداشــت 
میباشــد ، مفقــود شــده اســت . بنابرایــن 
ســند  صــدور  درخواســت  نامبــرده  چــون 
ــک  ــره ی ــق تبص ــوده طب ــی نم ــت المثن مالکی
ــت  ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده ۱۲۰ آیی اصالحــی م
مراتــب آگهــی مــی شــود کــه هرکــس مدعــی 
ــا  ــور ی ــک مزب ــه مل ــبت ب ــه نس ــام معامل انج
وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از 
ــه ایــن  ــا ۱۰ روز ب تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ت
اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن 
ــه  ــند معامل ــت و س ــند مالکی ــل س ــه اص ارائ
ــس و  ــب صــورت مجل ــا مرات ــد ت تســلیم نمای
ــردد .  ــده مســترد گ ــه کنن ــه ارائ اصــل ســند ب
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض و در ص
وصــول اعتــراض ویــا وصــول اعتــراض بــدون 
ــند  ــی س ــت ، المثن ــند مالکی ــل س ــه اص ارائ
مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم 

ــد . ــد ش خواه
م الف ۳۱ 

 اکبــر پــور مقــدم – رئیــس اداره ثبــت اســناد 
و امــالک فالورجــان

 آگهــی حصر وراثت
آقــای علیرضــا عابــدی بــه شناســنامه شــماره 
۱ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ۷6/۹6 از 

ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر
وراثــت نمــوده و  چنیــن توضیــح داده کــه 
ــه  ــاد ب ــالل آب ــدی ج ــه عاب ــح ال ــادروان فت ش
شناســنامه شــماره ۲ در تاریــخ ۱۳۹6/۲/۲۵در
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 

بــه
۱ – متقاضی  : علیرضا عابدی )پســر(

۲- محمد عابدی )پسر(
۳ - شهناز عابدی )دختر(

۴- اکرم عابدی جالل آباد)دختر(
۵ - مریم قاســمی تودشکچوئی )همسر(

اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی در 
مــی  اگهــی  یکمرتبــه  را  مزبــور  خواســدت 
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 

از وصیتنامــه 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
آگهــی ظــرف یــک  مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد 

و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد. 
شماره:۱۲۷/م الف

 شــعبه ســوم حقوقــی شــورای حــل اختــالف 
شهرســتان ناییــن 

آگهی مزایده
شماره آگهی: ۱۳۹6۰۳۹۰۲۰۰۴۰۰۰۰۲۴

تاریخ آگهی: ۱۳۹6/۰۳/۱۳
  ۱۳۹۴۰۴۰۰۲۰۰۴۰۰۰۸۵6 پرونــده:  شــماره 

۱۳۹۴۰۴۰۰۲۰۰۴۰۰۰۰۸۵۷ و
ــه شــماره بایگانــی  آگهــی مزایــده پرونده هــا ب
: ۹۴۰۲۳۷۹ و ۹۴۰۲۳۸۰ ششــدانگ زیرزمیــن 
 ۳۸۴/۳۵ شــماره  ثبتــی  پــالک  تجــاری 
ــع در بخــش ۵  ــی واق ــت فرع ــروزی از هف مف
ثبــت اصفهــان بــه مســاحت ۱۹۰/۷۵ مترمربــع 
ــع  ــا جمی ــان ب ــت اصفه ــع در بخــش ۵ ثب واق
توابــع و متعلقــات شــرعیه و عرفیــه آن بــدون 
اســتثناء چیــزی از آن بــه آدرس : اصفهــان 
خیابــان نظــر غربــی، بیــن بــن بســت اعتــدال 
ــن مشــاور  ــه زیری ــات، طبق و کوچــه شــاخ نب
امــالک پیمــان کــه ســند مالکیــت آن در 
صفحــه ۸ دفتــر ۱۲6۲ امــالک بنــام آقــای 
ناصــر الجــوردی اصفهانــی فرزنــد عبــاس 
ثبــت و صــادر شــده اســت و طبــق نامــه 
۱۳۹۵/۴۲/۲۱۴6۳۸-۹۵/۲/۵اداره  شــماره 
ــه  ــدود اربع ــان ح ــوب اصفه ــه جن ــت منطق ثب
بدیــن شــرح مــی باشــد : شــمااًل بطــول ۳/6۰ 
متــر دیواریســت اشــتراکی بــا انبــاری ۳۳ 
ــر دیواریســت  ــی شــرقا بطــول ۲۵/۵۰ مت فرع
ــا  ــده جنوب ــه منس ــی کوچ ــمت تحتان ــه قس ب
ــه قســمت اول پخــی اســت  در دو قســمت ک
بطول هــای ۲/۰۵ و ۷/۲۵ متــر دیواریســت بــه 
ــًا اول  ــان غرب قســمت تحتانــی پیــاده رو خیاب
ــمت  ــه قس ــت ب ــر دیواریس ــول ۱۷/6۰ مت بط
تحتانــی پــالک ۳۸۴/۱ دوم در چهــار قســمت 
شــمالی  ســوم  و  اول  قســمت های  کــه 
و   ۲/۷۰ و   ۴/۹۵ بطول هــای  محسوبســت 
ــه  ــر دیواریســت اشــتراکی ب ۱/۴۳ و ۵/۹۵ مت
ــالک  ــاعی پ ــور مش ــه و آسانس ــرو و راه پل راه
ــالک  ــق نظــر کارشــناس رســمی پ ــه طب ۲۹ ک
ــاحت  ــاری بمس ــن تج ــاب زیرزمی ــوق ، یکب ف
ســال  چهــارده  دارای   ، ۱۹۰/۷۵مترمربــع 
ــه  ــقف تیرچ ــا س ــی ب ــکلت بتن ــت ، اس قدم
ــرام  ــی تکس ــمت اصل ــف آن در قس ــوک ، ک بل
از ام دی اف و مصالــح  بدنه هــا ترکیبــی  و 
ــردازی شــده و  ــی اســت، ســقف ها نورپ تزئین
ــوده  ــتفاده ب ــورد اس ــتوران م ــوان رس ــاًل بعن قب
اســت، در قســمت آشــپزخانه و ســرویس 
بهداشــتی کــف و بدنــه ســرامیک و کاشــی 
شــده، آبگرمکــن و هــود آشــپزی و غیــره تعبیه 
ــاده رو و  ــل پی ــده و درب ورودی آن از داخ ش
بــا پلــه تامیــن شــده اســت، ایــن زیرزمیــن در 

یــک مجتمــع ســاختمانی شــش طبقــه واقــع 
شــده و دارای ســند مجــزی مــی باشــد دارای 
انشــعابات آب و فاضــالب مشــترک، بــرق ســه 
ــالم  ــق اع ــد و طب ــی باش ــزی م ــاز و گاز مج ف
بســتان کار فاقــد بیمــه مــی باشــد. طبــق 
۱۹6۵۹۱-۹۱/۹/۱۳و  شــماره  رهنــی  اســناد 
ــدت ۱۹۸۰۴۱-۹۲/۸/۴ و ۱۹۹۲۳۷- ــد م تمدی

۹۳/6/۹ دفترخانــه اســناد رســمی شــماره ۵6 
ــان خ  ــینا ) اصفه ــک س ــن بان ــان در ره اصفه
شــیخ صــدوق جنوبــی( واقــع مــی باشــد 
ــورخ  ــنبه م ــه ش ــی ۱۲ روز س ــاعت ۹ ال از س
رســمی  اســناد  اجــرای  اداره  در   ۹6/۰۴/۲۰
اصفهــان واقــع در خیابــان هشــت بهشــت 
شــرقی چهــارراه اول ســمت چــپ بــه مزایــده 
گــذارده مــی شــود. مزایــده از مبلــغ پایــه 
۲۳٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریــال )بیســت و ســه میلیــارد و 
ــه هرکــس  ــال( شــروع و ب ــون ری نهصــد میلی
خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی 
نقــدًا فروختــه مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت 
ــرق،  ــه آب، ب ــوط ب ــای مرب ــت بدهی ه پرداخ
گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک 
و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای 
و  مالیاتــی  بدهی هــای  نیــز  و  باشــد  آنهــا 
ــده  ــخ مزای ــره تاتاری ــهرداری و غی ــوارض ش ع
اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا 
ــده مزایــده اســت  ــه عهــده برن نشــده باشــد ب
ضمــن آنکــه پــس از مزایــده در صــورت وجــود 
مــازاد، وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای 
فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد 
مــی گــردد. ضمنــا ایــن اگهــی در یــک نوبــت 
ــان  ــاپ اصفه ــن چ ــای وط ــه کیمی در روزنام
مــورخ ۹6/۳/۲۸ درج و منتشــر مــی گــردد و 
ــد  ــه روز بع ــده ب ــی روز مزای ــورت تعطیل در ص
ــت شــرکت  ــًا جه ــردد. توضیح ــی گ ــول م موک
ــی  ــده ط ــه مزای ــغ پای ــده مبل ــه مزای در جلس
ــران در  ــی ای ــک مل ــده بان ــن ش ــک تضمی چ
وجــه اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان بــه 
همــراه تقاضــای کتبــی و ارائــه کارت شناســائی 
مزایــده  برنــده  ضمنــًا  الزامیســت.  معتبــر 
ــان وقــت  ــا پای ــد را ت ــغ خری ــد مابقــی مبل بای
ــوص در  ــش مخص ــی فی ــان روز ط اداری هم
ــپرده  ــالک س ــناد و ام ــت اس ــاب اداره ثب  حس

نماید./
شماره :۸6۴6/م الف 

رئیس اداره اجرای اســناد رسمی اصفهان 

آگهی مزایده
اجــرای  ســیزدهم  شــعبه  احــکام  اجــرای 
درخصــوص  دارد  نظــر  در  اصفهــان  مدنــی 
ــادات  ــم الس ــم اعظ ــه خان ــه ۹6۰۷۱۸ل کالس
جــالل  ســید  مرحــوم  علیــه  و  ســجادی 
مجلســی نیــا بــه اســامی ۱ - فــروغ الســادات 
۲- ســید امیرحســین ۳- الهــام الســادات 
۴- اعظــم الســادات همگــی مجلســی نیــا بــه 
ــژو  ــل پ ــک دســتگاه اتومبی ــروش ی ــور ف منظ

۴۰۵ بــه شــماره انتظامــی ۱۳ ایــران ۵۹۷ و 
ــک  ــره ای متالی ــگ نق ــه رن ــدل ۱۳۸۵ ب ۵۱ م
و شــماره شاســی ۲۴۲۲۱۷۱۹ و شــماره موتــور 
۱۲۴۸۵۰۹۲6۷۹ دارای بدنــه ســالم و الســتیک 
٪۵۰ ســالم و دارای بیمــه نامــه، تــودوزی، 
شیشــه ها و چراغهــا ســالم مــی باشــد و طبــق 
 ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ مبلــغ  بــه  نظریــه کارشناســی 
ــخ ۹6/۴/۱۴  ــده را در تاری ــی گردی ــال ارزیاب ری
خیابــان  محــل  در  صبــح   ۸ ســاعت  راس 
نیکبخــت – مجتمــع اجــرای احــکام مدنــی – 
ــرای  ــپ – اج ــمت چ ــد س ــه دوم – واح طبق

ــعبه  ــکام ش اح
۱۳ مدنــی برگــزار نمایــد. طالبیــن خریــد مــی 
تواننــد ۵ روز قبــل از مزایــده از اتومبیل در محل 
پارکینــگ تمرکــزی جنــوب واقــع در بهارســتان 
ــده ۱۰  ــرکت در مزای ــت ش ــرده و جه ــدن ک دی
ــه  ــا ب ــس و ی ــی المجل ــی را ف ــغ تصویب ٪مبل
ــد.  ــز نماین ــتری واری ــپرده دادگس ــاب س حس
 برنــده مزایــده پیشــنهاددهنده باالتریــن قیمت

 می باشد.
شماره :۹۱۱۹/م الف 

مدنــی   ۱۳ شــعبه  احــکام  اجــرای  دادورز 
اصفهــان 

آگهی فقدان ســند مالکیت
نظــر بــه اینکــه ســند مالکیــت دو ســهم 
مشــاع از هیجــده ســهم ششــدانگ پــالک 
اصلــی   ۱6 از  فرعــی   ۱۵۵  : شــماره  ثبتــی 
ثبــت  اصفهــان ذیــل  واقــع در بخــش ۱۴ 
۵۴۵۳۲ در صفحــه ۵۴۲دفتــر ۴۳۰ امــالک 
بــه نــام مهــدی مارانــی تحــت  شــماره چاپــی 
ــده و  ــلیم گردی ــادر و تس ــت و ص ۱6 ۹۵۷۲ثب
ــماره  ــی ش ــت کتب ــه درخواس ــا ارائ ــرده ب نامب
ــرگ  ــام دو ب ــه انضم ۹۵۴۷ ۲۵۰۰-۹6/۳/۲۰ب
استشــهادیه محلــی کــه امضــاء شــهود آن 
ــه گواهــی  ذیــل شــماره : ۴۴۳۹۳-۹6/۳/۷ ب
ــان رســیده اســت مدعــی  ــه ۱۵ اصفه دفترخان
ــباب  ــت اس ــت آن بعل ــند مالکی ــه س ــت ک اس
ــدور  ــت ص ــده و درخواس ــود گردی ــی مفق کش
المثنــی ســند مالکیــت ملــک فــوق را نمــوده 
ــک  ــره ی ــتناد تبص ــه اس ــب ب ــذا مرات ــت ل اس
ــون  ــه قان ــن نام ــاده ۱۲۰ آیی ــل م اصالحــی ذی
ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچــه 
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه 
ــزد  ــت ن ــا وجــود ســند مالکی ــوم ی ــک مرق مل
ــی  ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری ــود میباش خ
ــًا  ــود را کتب ــراض خ ــدت ده روز اعت ــرف م ظ
ــند  ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ضم
ــن اداره تســلیم و رســید اخــذ  ــه ای ــه ب معامل
اصــل  و  صورتمجلــس  مراتــب  تــا  نمایــد 
ســند مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد 
گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت مقــرر 
اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض 

ــه ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س اص
ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت 

خواهــد  مقــررات  طبــق   المثنــی 
شد.

شماره :۹۱۹۷/م الف 
رئیــس اداره ثبت غرب اصفهان – حیدری 

نظربــه اینکــه اقای علی کیانی فرزند 
حسین  

 دادخواســتی بطرفیــت اقــا۱- مهــدی قاســمی 
۲-فاطمــه  ابراهیــم  فرزنــد  فالورجانــی 
زارعــان دولــت آبــادی فرزنــد محمدعلــی  
بــه شــعبه ســوم  تقدیــم کــه  بخواســته  
شــورای حــل اختــالف فالورجــان ارجــاع وبــه 
کالســه ۱۹۰۹/۹۵ ش ح ۳ ح  ثبــت وبــرای 
وقــت  ۱۵ عصــر  ۹6/۴/۳۱ ســاعت  مــورخ 
رســیدگی تعییــن گردیــده وچــون خوانــده 
ــه  ــده اســت و ب ــالم گردی ــول المــکان اع مجه
تقاضــای خواهــان ودســتور دادگاه  بــه اســتناد  
مــاده ۷۳ ق.آ.د.م. یــک نوبــت در یکــی از 
اگهــی  درج   رســمی  جرایــد کثیراالنتشــار 
میشــود  واز خوانــده دعــوت مــی شــودکه 
بــا مراجعــه بــه دبیــر خانــه شــعبه ســوم 
اعــالم  شــورای حــل اختــالف فالورجــان  
نســخه  ودریافــت  دقیــق  وادرس  نشــانی 
ــت ودر  ــم را دریاف ــت و ضمای ــی دادخواس ثان
ــت رســیدگی حاضــر شــوند. ــرر جه ــت مق وق
منزلــه  بــه  آگهــی  ایــن  غیراینصــورت  ودر 
ابــالغ قانونــی محســوب وشــورا/ دادگاه غیابــا 
ــد  ــالم خواه ــی اع ــم مقتض ــیدگی وتصمی  رس

نمود.
شــعبه ۵  اختــالف  حــل  شــورای  رییــس 

فالورجــان   حقوقــی 

آگهــی متهم مجهول المکان
شماره نامه : ۹6۱۰۱۱۳۷۲۲6۰۰۰۵۳ 

شماره پرونده :۸۹۰۹۹۸۳۷۲۱6۰۰6۵۱ 
شماره بایگانی شعبه : ۹۴۰۹۲۲ 

تاریخ تنظیم : ۱۳۹6/۰۱/۲6 
شاکی  : ایرج اردشیری

متهــم  عبــاس خواجــه دهاقانــی )مدیــر 
عامــل شــرکت ایمــن راه نقــش جهــان (
ــر  ــی عی ــه بدن ــراد صدم ــام  تســبیب در ای اته

ــه شــاکی  ــد نســبت ب عم
ــق  ــور از طری ــم مذک ــه مته ــن ک ــه ای ــر ب .نظ
ایــن شــعبه تحــت تعقیــب بــوده و دسترســی 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــاظ مجه ــه لح ــه وی ب ب
ــب  ــذا مرات ــد ل ــدور نمیباش ــه  مق ــار الی مش
ــون اییــن دادرســی  در راســتای مــاده ۱۷۴قان
ــاه از  ــرف یکم ــا ظ ــالغ ت ــه وی اب ــری ب کیف
ــح  ــذ توضی ــت اخ ــی جه ــار اگه ــخ انتش تاری
راجــع بــه اتهــام خــود در شــعبه دوم بازرســی 
گلپایــگان حاضــر گــردد. در غیــر ایــن صــورت 
صــادر  مقتضــی  قــرار  و  رســیدگی   غیابــا 

میگردد.
م الف ۴۴

دفتر شعبه دوم باز پرسی

 
A.Galandari@eskimia.ir

اصغر قلندریگروه ورزش

پیگیری هــای  و  تالش هــا  بــا  ســرانجام 
پیشکســوتان  ظفریــان،  محمــد  مســتمر 
پرشــمار ورزش اصفهــان، صاحــب دفتــر 

انجمــن شــدند.
 دفتــر انجمــن پیشکســوتان ورزش اصفهــان 
)ســازمان مردم نهــاد(  بــا حضــور دکتــر 
مهــدی جمالی نــژاد شــهردار اصفهــان، علــی 
قاســمی رئیــس ســازمان ورزش شــهرداری 
ــئوالن اداره کل  ــد از مس ــی چن ــان، تن اصفه
از  شــماری  و  اســتان  جوانــان  و  ورزش 
ــما  ــد و رس ــاح ش ــوتان ورزش افتت پیشکس

ــرد. ــت ک ــه فعالی شــروع ب
 شروع

ــان از  ــد ظفری ــال ۱۳۹۴ محم ــر س در اواخ
ســوی بهــرام افشــارزاده کــه ســال های 
ــی  ــه مل ــر کل کمیت ــمت دبی ــادی در س زی
ــوده  المپیــک منشــأ خدمــات ارزشــمندی ب
ــس انجمــن پیشکســوتان  ــوان رئی ــه عن و ب
ــران انتخــاب شــده، طــی حکمــی  ورزش ای
ــوتان  ــن پیشکس ــس انجم ــمت رئی ــه س ب
ــه وی  ــان منصــوب و ب ورزش اســتان اصفه
ــا اقدامــات اولیــه را  ــار شــد ت تفویــض اختی

ــه انجــام رســاند. ب
محمــد ظفریــان بــا شــناختی کــه از مســائل 
روز ورزش و تربیــت بدنــی اســتان اصفهــان 
داشــت، بــا کمــک و همــکاری جمعــی 
از اســتادان پیشکســوت ورزش از جملــه 

علی اکبــر  ســید  امجــد،  جــالل  ســید 
ــول  ــتاد رس ــام و اس ــا مهن ــی، احمدرض قائم
بــا پشــتکاری خســتگی ناپذیر  جعفــری، 
ــر  ــرای دفت ــن محــل مناســبی ب ــرای یافت ب
ــی پرداخــت  ــه رایزن انجمــن پیشکســوتان ب
و ســرانجام بــا موافقــت شــهرداری اصفهــان 
محلــی واقــع در بــاغ غدیــر بــه عنــوان دفتــر 
ــد  ــه ش ــر گرفت ــوتان در نظ ــن پیشکس انجم
و همکاری هــای  مالــی  بــا کمک هــای  و 
تحســین برانگیز مهنــدس اصغــر کشــاورز 
ــوه  ــن می ــازمان میادی ــل س ــر عام راد، مدی
و تره بــار و مشــاغل شــهری و معاونیــن 
ــه  ــز ب ــم و مجه ــل ترمی ــن مح ــان، ای ایش
ــاز شــد. ــورد نی ــات م ــه وســایل و امکان کلی

شــایان ذکــر اینکــه در اولیــن مجمــع عمومی 
کــه بــرای انتخــاب رئیــس هیئــت امنــا 
ــا  ــژاد ب ــر جمالی ن ــای دکت تشــکیل شــد، آق

اکثریــت آراء اعضــا بــه عنــوان رئیــس هیئت 
امنــای انجمــن پیشکســوتان ورزش اســتان 

ــان انتخــاب شــد. اصفه
وی علی رغــم داشــتن مشــغله فــراوان کاری 
ــن  ــه وزی ــه جامع ــادن ب ــور ارج نه ــه منظ ب
رغبــت   و  میــل  بــا  ورزش  پیشکســوتان 

ــد.   ــئولیت ش ــن مس ــول ای ــه قب ــر ب حاض
 فرهنگ احترام به پیشکسوتان

محمــد ظفریــان، فوتبالیســت و ســوارکار 
شــاهین  باشــگاه  مؤســس  و  قدیمــی 
ــی را  ــه مدیریت ــابقه دیرین ــه س ــان ک اصفه
در اداره کل تربیــت بدنــی اســتان )ورزش 
ــا  ــان( دارد، در گفت وگــوی کوتاهــی ب و جوان
خبرنــگار کیمیــای وطــن بــا ابــراز خرســندی 
از قبــول مســئولیت شــهردار اصفهــان در 
انجمــن  امنــای  هیئــت  رئیــس  ســمت 
پیشکســوتان اســتان گفــت: زیبایی هــای 
ــت و از  ــظ حرمت هاس ــا ارزش ورزش حف ب
ــاز در ایــن چرخــه عظیــم ورزش رســم  دیرب
ــوتان  ــوق پیشکس ــه از حق ــوده ک ــن ب ــر ای ب
ورزش بــه نوعــی کــه در شــأن آن هــا باشــد 

ــد. ــل آی ــه عم ــت ب حمای
بــه  احتــرام  فرهنــگ  افــزود:  ظفریــان 
پیشکســوتان را بایــد در جامعــه امــروزی 
فراهــم  را  زمینــه ای  و  دهیــم  گســترش 
آوریــم تــا تلقــی مــردم عــادی به ویــژه 
ورزشــکاران بــر ایــن محــور باشــد کــه احترام 
اســت  واجــب    بــه پیشکســوتان ورزش 
و مدیــران و مســئوالن ورزش بایــد از تجــارب 

ــد و  ایــن عزیــزان، حداکثــر اســتفاده را ببرن
آن هــا را بــه دســت فراموشــی نســپارند.

 انجمن پیشکسوتان
ایــن  تحقــق  بــرای  کــرد:  تصریــح  وی 
ــام  ــا ن ــری ب ــدا دفت ــود ابت ــداف، الزم ب اه
کانــون یــا انجمــن پیشکســوتان را دایــر 
حمایــت  و  بــا کمــک  ســپس  و  کنیــم 
مســئوالن اداره کل ورزش و جوانــان، ســازمان 
باشــگاه های  مدیــران  شــهرداری،  ورزش 
فرهنگی ورزشــی و ســازمان بســیج ورزشــکاران 
ــی و  ــی، فرهنگ ــای اجتماع ــام زمینه ه در تم
اقتصــادی، تســهیالتی را بــرای پیشکســوتان 

ــم. ــم آوری فراه
یــاری خداونــد متعــال و حمایــت  بــه   
همه جانبــه و بی دریــغ آقــای دکتــر جمالی نــژاد 
ــی  ــک مال ــان و کم ــرم اصفه ــهردار محت ش
مهنــدس کشــاورز راد مدیــر عامــل ســازمان 
ــار و مشــاغل شــهری  ــوه  و تره ب ــن می میادی
بــه ایــن مهــم دســت یافتیــم و قــدم اول را 

ــت پشــت ســر گذاشــتیم. ــا موفقی ب
امیدواریــم  بــا کمک دوســتان پیشکســوت و 
مســئوالن ذی ربــط در انجــام ایــن ماموریــت 
ــق  ــم، موف ــده گرفته ای ــر عه ــه ب ــری ک خطی

باشــیم. 

پیشکسوتان ورزش اصفهان، صاحب انجمن شدند

،،
زیبایی هــای بــا ارزش ورزش، حفــظ 
ــن  ــاز در ای حرمت هاســت و از دیرب
چرخــه عظیــم ورزش، رســم بــر ایــن 
بــوده کــه از حقــوق پیشکســوتان 
شــأن  در  کــه  نوعــی  بــه  ورزش 
 آن هــا باشــد، حمایــت بــه عمــل آید



پیشهناد فیلم

عصر یخبندان

کارگردان: مصطفی کیایی
نویسنده: مصطفی کیایی

بازیگــران: بهــرام رادان، فرهــاد اصالنــی، آنــا نعمتــی، ســحر 
دولتشــاهی، ژالــه صامتــی، مینــا ســاداتی، محســن کیایــی 

بابــک بهشــاد، مهتــاب کرامتــی
فیلــم ســینمایی »عصــر یخبنــدان« چهارمیــن 
ســاخته مصطفــی کیایــی، در بخــش مســابقه 
حضــور  فجــر  فیلــم  جشــنواره  سی وســومین 
ــت  ــزد دریاف ــش نام ــت در 6 بخ ــت و توانس داش

ســیمرغ بلوریــن شــود.
 ایــن فیلــم، ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر 
دولتشــاهی  ســحر  بــازی  بــرای  زن   مکمــل 
ــن سی وســومین  ــن تدوی ــن بهتری و ســیمرغ بلوری
جشــنواره فیلــم فجــر را دریافــت کــرد و همچنیــن 
در بخش هــای بهتریــن کارگردانــی، بهتریــن بازیگــر 
ــر  ــن بازیگ ــی(، بهتری ــاب کرامت ــش اول زن )مهت نق
نقــش مکمــل زن )مینــا ســاداتی(، بهتریــن بازیگــر 
مکمــل مــرد )محســن کیایــی( و بهترین فیلمبــرداری 

نیــز نامــزد ســیمرغ بلوریــن شــد. 
ســاخت  دســتمایه  بارهــا  و  بارهــا  »اعتیــاد«، 
قــرار  ایــران  ســینمای  در  فیلم هــا  از  بســیاری 
فیلمســازان  متفــاوت  نگاه هــای  امــا  گرفتــه؛ 
ــم  ــر فیل ــه خــط ســیر ه ــه اســت ک ــن مقول ــه ای  ب
از  را متفــاوت  آن  داســتاِن  بــر  و فکــر مســلط 
دیگــری جلــوه می دهــد؛ طبیعتــا نــوع نــگاه کیایــی 
ــاوت  ــاد متف ــه اعتی ــه مقول ــدان« ب در »عصــر یخبن
»خون بــازی«  در  بنی اعتمــاد  رخشــان  نــگاِه  از 
ــن  ــه ای ــنتوری« ب ــی در »س ــوش مهرجوی ــا داری ی
مقولــه اســت و بــه همیــن جهــت می تــوان کیایــی 
ــان اندیشــه ها  را فیلمســازی صاحــب ســبک در بی
و انتقــال پیــام و مضمــون مدنظــرش بــه مخاطــب 

دانســت. 
ــه نظــر  ــدان« فیلمــی واقع گراســت. ب »عصــر یخبن
نمی رســد فیلمســاز در بیــان هــدف و انتقــال پیــام 
ــل او  ــی تحوی ــه دروغ ــب هیچ گون ــه مخاط ــود ب خ
ــد.  ــیاه نمایی بزن ــراق و س ــه اغ ــت ب ــا دس ــد ی ده
ــت و  ــده اس ــدت کوبن ــه ش ــم ب ــال فیل ــن ح ــا ای ب

ــد. ــدی می زن ــه تن ــش را ب حرف

حرف و نقل

 بهمــن کیارســتمی در آســتانه  14 تیــر مــاه 
ــر  ــه وزی ــتمی، ب ــاس کیارس ــت عب ــالروز درگذش س
ــا در  ــرد ت ــه ای نوشــت و درخواســت ک بهداشــت نام
ــزار  ــکی برگ ــوم پزش ــگاه عل ــه در دانش ــمی ک مراس

می شــود، شــرکت کنــد.
 هرمــز همایون پــور، مترجــم پیشکســوت می گویــد: 
در بــازار کتــاب بــا تیــراژ ۳۰۰-۵۰۰ نســخه، نگرانــی اصلــی 
ــدارد.  ــی ن ــد نگران ــه ب ــت و ترجم ــدن اس ــاب نخوان کت
مخاطــب، کتــاب اول مترجــم را می خــرد و اگــر بــد بــود، 

دیگــر کتــاب او را نمی خــرد.
 فیلمبــرداری فیلــم ســینمایی عروســکی موزیکال 
»خالــه قورباغــه« پــس از 11۰ روز کار فشــرده و 
ــید.  ــان رس ــه پای ــرداد ب ــنبه ۲۷ خ ــه، روز ش بی وقف
ــتان 94  ــروژه در تابس ــن پ ــنگین ای ــد س پیش تولی
آغــاز شــد و فیلــم در روز ۷ اســفند 9۵ کلیــد خــورد.

ــد ســریال  ــد تولی ــاره رون ــم زاده درب ــدی فخی  مه
ــه  ــناریویی ب ــر س ــت: اگ ــیما گف ــازمان صداوس در س
ســازمان بــرده شــود و ســازمان آن را رد کنــد، دیگــر آن 
ســناریو بــه درد نمی خــورد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
اگــر در ســینما بــا یــک تهیه کننــده بــر ســر ســناریویی 
بــه توافــق نرســیم، می توانیــم بــه ســراغ تهیه کننــده 
دیگــر برویــم. بــه همیــن دلیــل بــرای ســاخت 
ــد یــک  ــدا بای ســریال در ســازمان صداوســیما در ابت
ــد در  ــه داد و بع ــازمان ارائ ــه س ــنهادی ب ــرح پیش ط

صــورت موافقــت قــرارداد نــگارش بســته شــود.
ــاره  ــینما، درب ــردان س ــی، کارگ ــرو معصوم  خس
آخریــن وضعیــت فیلــم ســینمایی »کار کثیــف« 
گفــت: حــدود ۲ روز اســت کــه کار تدویــن ایــن اثــر 
ــاف مشــغول  ــاز شــده و حســین زندب ســینمایی آغ

ــت. ــف« اس ــن »کار کثی تدوی
ــریال  ــردان س ــنده و کارگ ــامان، نویس ــل س  جلی
مــاه رمضانــی شــبکه ســه ســیما، اعــالم کــرد: 
ــه  ــت ک ــد داش ــم خواه ــی ه ــل دوم ــس« فص »نف

احتمــاال در ســال جاری تولیــد خواهــد شــد.
 طــی حکمــی از ســوی منوچهــر شاهســواری 
دهقــان  خســرو  ســینما،  خانــه  عامــل  مدیــر 
بــه عنــوان دبیــر هفتمیــن جشــن کتــاب ســال 
ــان از  ــرو دهق ــد. خس ــوب ش ــران منص ــینمای ای س
مدرســان، نویســندگان و منتقــدان با ســابقه ســینمای 
کشــور اســت کــه چندیــن دوره دبیــری، داوری و 
سیاســتگذاری جشــنواره ها، مجامــع مطبوعاتــی و 
ســینمایی را در کارنامــه فعالیت هــای خــود دارد.

 دبیرخانــه  دوازدهمیــن جشــنواره فیلم کوتاه مســتند 
و داســتانی رضــوی بــه دنبال اســتقبال فیلمســازان از این 
ــا ۳1 خردادمــاه  جشــنواره ملــی، زمــان دریافــت اثــر را ت

ــرد.  تمدید ک
ــایت  ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب ــار می توانن ــان آث  صاحب
مطالعــه  از  پــس  و   www.yazd.shamstoos.ir
قوانیــن و مقــررات جشــنواره بــرای پــر کــردن فــرم 

ــد. ــدام کنن ــی اق ــام الکترونیک ثبت ن
فیلم هایــی  جی.اویلدســن کارگــردان  جــان   
چــون »راکــی« و »کاراتــه کیــد« در ســن ۸1 ســالگی 

ــت. درگذش

کوتاه اخبار 

تماشای آنالین »شهرزاد«
امــکان تماشــای آنالیــن »شــهرزاد« بــرای مخاطبــان 
خــارج از کشــور از روی ســایت رســمی ایــن ســریال نیــز 
فراهــم شــد. پــس از اســتقبال مخاطبــان خــارج از کشــور 
از عرضــه ایــن ســریال در شــبکه جهانــی نتفلیکــس، 
اکنــون تماشــای آنالیــن و دانلــود قانونــی فصــل دوم 
»شــهرزاد« از طریــق ســایت رســمی مجموعــه بــه آدرس 
www.shahrzadseries.com نیــز فراهــم شــده اســت. 
عالقه منــدان خــارج از کشــور می تواننــد بــا پرداخــت 
هزینــه ماهیانــه ۵ دالر از طریــق کارت هــای پرداخــت 
بین المللــی، از ایــن ســرویس اســتفاده کننــد. بــرای 
اســتفاده مخاطبــان ایرانــی نیــز در کنــار عرضــه لــوح 
فشــرده فصــل دوم ســریال »شــهرزاد«، امــکان تماشــای 
آنالیــن یــا دانلــود قانونــی هــر قســمت از ایــن ســریال از 

ــت.  ــده اس ــم ش ــایت lotusplay.ir فراه ــق س طری
بــر اســاس ایــن گــزارش، قســمت اول از فصــل دوم 
ســریال »شــهرزاد« بــه کارگردانــی حســن فتحی، دوشــنبه 
)۲9 خردادمــاه( عرضــه و منتشــر می شــود. ســینماپرس

مهران غفوریان با ویلچر برمی گردد
مهــران مهــام از پخــش ســریال »پنچــری« پــس از اتمــام 
ــر داد و در  ــیما خب ــه س ــبکه س ــس« از ش ــه »نف مجموع
ــاره وضعیــت جســمانی  عیــن حــال توضیحاتــی هــم درب

مهــران غفوریــان پــس از عمــل جراحــی ارائــه کــرد. 
ایــن تهیه کننــده ســریال های طنــز تلویزیــون دربــاره 
ــران  ــرد: مه ــار ک ــان اظه ــران غفوری شــرایط جســمانی مه
ــان از بیمارســتان مرخــص شــده و یــک دوره یــک  غفوری
ماهــه نقاهــت دارد؛ امــا نکتــه ای کــه وجــود دارد بــا توجــه 
ــد حرکتــی  ــه اینکــه پزشــک او مطــرح کــرده اصــال نبای ب
بکنــد، چــرا کــه مجبــور بــه جراحــی دوبــاره خواهــد شــد، 
قــرار اســت بــا شــرایط جدیــد از حضــور مهــران غفوریــان 
در ســریال اســتفاده کنیــم و بــرای حضــور ایــن بازیگــر از 
ویلچــر یــا عصــا در ایــن مجموعــه اســتفاده خواهیــم کــرد. 
ــای  ــی روزه ــان ط ــران غفوری ــح داد: مه ــپس توضی او س

آینــده بــه گــروه »پنچــری« ملحــق خواهــد شــد. 
ایــن تهیه کننــده در ادامــه دربــاره جزئیــات ســاخت 
»پنچــری« و رونــد تولیــد آن توضیــح داد: در حــال حاضــر 
ــم و 1۰  ــری« را می گذرانی ــه »پنچ ــاخت مجموع ــر س اواخ
ــده اســت. ایســنا ــه اتمــام آن باقــی نمان درصــد بیشــتر ب

راه اندازی دوباره پروژه موزه نوش آباد
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  پایــگاه  مدیــر 
گردشــگری نوش آبــاد از تهیــه طــرح محتوایــی ایــن مــوزه 

ــر داد.  خب
زهــرا ســاروخانی اظهــار کــرد: ایــن طــرح پــس از اتمــام، 
جهــت اخــذ تأییدیــه بــه اداره کل موزه هــای کشــور ارســال 
ــارات  ــل اعتب ــی از مح ــه نهای ــت تاییدی ــس از دریاف و پ
ــا  ــد. وی ب ــد آم ــرا درخواه ــه اج ــه مرحل ــاری ب ــال ج س
بیــان اینکــه مبلــغ ۳۰۰ میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات 
ــاد تخصیــص  ــی مــوزه نوش آب ــرای طــرح محتوای ــی ب مل
داده شــده، ادامــه داد: مــوزه نوش آبــاد در بنــای تاریخــی 
نوش آبــاد  ریــگ  درب  محلــه  مرکــز  در  و  شــترخان 

راه انــدازی می شــود. میــراث

تلویزیون

بهرامیان »از یادها رفته« را می سازد
ســریال »از یادهــا رفتــه« بــه کارگردانــی بهــرام بهرامیــان و تهیه کنندگــی اکبــر 

تحویلیــان بــرای پخــش از تلویزیــون ســاخته می شــود. 
مجموعــه تلویزیونــی »از یادهــا رفتــه«، یــک ملــودرام تاریخــی اســت کــه در 
ــه  ــرای پخــش از صداوســیما ســاخته می شــود و داســتان آن ب ۵۰ قســمت ب
ــل نشــناختن  ــه دلی ــه ب ــردازد ک ــری جــوان در ســال 1۳19 می پ ــی دخت زندگ
ــا  ــا ب ــت کشــور و آداب رســوم آن دچــار بحــران شــدیدی می شــود؛ ام وضعی
کشــف حقیقــت ســنت ها و رفتارهــا، بــه آرامــش و زندگــی مشــترک می رســد. 
ــرام  ــی به ــه کارگردان ــه« ب ــا رفت ــی »از یاده ــه تلویزیون ــرداری مجموع تصویرب
بهرامیــان بــه زودی آغــاز می شــود و گــروه ســازنده هم اکنــون در حــال 
ــدادی از  ــتند. تع ــران هس ــاب بازیگ ــن انتخ ــن و همچنی ــازی لوکیش آماده س
بازیگرانــی کــه تاکنــون بــه ایــن ســریال پیوســتند، عبارتنــد از: ســعید راد، بیتــا 
ــدی  ــام حمی ــان، اله ــول نجفی ــبی، رس ــده طهماس ــی، مائ ــا یزدان ــی، رض فره
 کامــران تفتــی، حبیــب دهقان نســب، ســیما تیرانــداز، علیــرام نورایــی 
یوســف مرادیــان، ســید مهــرداد ضیایــی، جهانبخــش ســلطانی، علــی اوجــی 
ســیامک اطلســی، مهــدی ســلوکی، ارســالن قاســمی، انــوش معظمــی، نیلوفــر 
پارســا، امیــن ایمانــی، مهــرداد ضیایــی، حســین ملکــی،  هــادی ســاعی، روزبــه 
ــرب  ــوروزی، ابوالفضــل ع ــد ن ــو فرشــچی، فری ــی، صحــرا اســدالهی، آه معین
ــایر  ــران در س ــر ته ــالوه ب ــریال ع ــن س ــرداری ای ــبی. تصویرب ــه طهماس فرزان

شهرســتان ها و در لوکیشــن های متفــاوت انجــام می شــود. خبــر فارســی

ادبیات

 برگزاری کالس های ویژه »آنگاه داستان« 
در قلمستان

مرکــز آفرینش هــای ادبــی قلمســتان ســازمان فرهنگی تفریحــی  کیمیای وطن
ــگاه  ــه »آن ــان در تابســتان امســال کالس هــای مختلفــی از جمل شــهرداری اصفه

داستان« را ویژه عالقه مندان برگزار می کند.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
رئیــس مرکــز آفرینش هــای ادبــی قلمســتان بــا اشــاره بــه راه انــدازی کالس هــای 
آموزشــی ویــژه پســران در ســال جــاری گفــت: بســته ویــژه کالس هــای ادبیــات 
بــرای افــراد عالقه منــد بــه شــعر، نویســندگی و داســتان در نظــر گرفتــه شــده کــه 

ــزار می شــود. ــه برگ ــژه پســران اســت و در روزهــای جداگان وی
ــم،  ــل فیل ــش و تحلی ــامل نمای ــا ش ــن کالس ه ــرد: ای ــح ک ــی صری ــه رضای  اله
تفریحــی برنامه هــای  و  داستان نویســی  فکــری،   ادبیــات کهــن، کنــدوکاو 

 است.
ــارم  ــان چه ــا شــامل کارگاه داستان نویســی نوجوان ــن کالس ه ــرد: ای ــان ک  وی بی
ــم، کارگاه  ــا ده ــم ت ــان هفت ــی نوجوان ــران(، کارگاه داستان نویس ــم )دخت ــا شش ت
ــزار  ــا 1۸ برگ ــای چهارشــنبه از ســاعت 16:۳۰ ت داستان نویســی پیشــرفته در روزه
ــتان« در  ــگاه داس ــژه » آن ــای وی ــزاری کالس ه ــه برگ ــاره ب ــا اش ــود. وی ب می ش
ــت: حضــور  ــان، گف ــوم نوجوان ــژه عم ــا ۲۰ وی ــای چهارشــنبه از ســاعت 1۸ ت روزه
ــتادان  ــور اس ــد از حض ــد می توانن ــراد عالقه من ــوده و اف ــگان ب ــه رای ــن برنام در ای

ــد.  ــتفاده کنن ــه اس ــن برنام ــی در ای ــرب داستان نویس مج

تئاتر

»اُ مثبت«، روایتی انسانی دارد
نمایــش  ایــن  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  مثبــت«  »ُا  نمایــش  کارگــردان 
شــده اند  کشــیده  تصویــر  بــه  طنــز  نگاهــی  بــا  فرهنگــی   معضــالت 
از لــزوم آشــتی مخاطــب بــا نمایش هــای حــوزه هنــری بــه دلیــل تغییــر رویکــرد 

ایــن نهــاد صحبــت کــرد. 
ســید علــی موســویان، نویســنده و کارگــردان نمایــش »ُا مثبــت« دربــاره 
ــاه  ــود را از 9 خردادم ــرای خ ــت«، اج ــت: »ُا مثب ــی گف ــر نمایش ــن اث ــرای ای اج
ــک  ــر نمایشــی، ی ــن اث ــاز کــرده اســت. ای ــری آغ ــر حــوزه هن در تماشــاخانه مه
کمــدی اجتماعــی اســت کــه در زیرالیه هــای کمــدی بــه معضــالت اجتماعــی و 

فرهنگــی می پــردازد. 
وی افــزود: »ُا مثبــت« حــال و هوایــی ایرانــی و شــخصیت های ملموســی 
دارد کــه مابــه ازای آن هــا را در جامعــه می تــوان پیــدا کــرد. در اجــرای ایــن 
ــز بیــان کنیــم  ــگاه طن ــا ن ــر نمایشــی تــالش کردیــم ضعف هــای فرهنگــی را ب اث
ــاره اهــدای عضــو روایــت می شــود.  ــان یــک قصــه انســانی درب کــه در ایــن می
شــاکله قصــه مــا بــر اســاس رفتارهــای انســانی در جامعــه امــروزی بنــا شــده کــه 

ــه فراموشــی ســپرده شــده اســت.  ــه ب ــا گســترش مدرنیت متاســفانه ب
ــاه  ــا ۵ تیرم ــویان ت ــی موس ــید عل ــی س ــندگی و کارگردان ــه نویس ــت« ب »ُا مثب

ــی رود.  ــه م ــه صحن ــری ب ــوزه هن ــر ح ــاخانه مه ــاعت 19 در تماش س
ــده و  ــی س ــدی رحیم ــزی، مه ــرزادگان، آرش تبری ــی برزگ ــر، مرتض ــدی آهنگ ه

ــد. مهــر ــش می کنن ــای نق ــش ایف ــن نمای ــا، در ای ــد زوار بی ری محم
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دو ســال پیــش در پشــت صحنــه فیلــم 
حاتمــی  لیــال  خــواب«،  »رگ  ســینمایی 
ــوب و دور  ــن محج ــش از ای ــا پی ــر ت بازیگ
ــر ســر  ــان خشــم خــود را ب از حاشــیه، ناگه
تهیه کننــده  دعــوت  بــه  خبرنگارانــی کــه 
فیلــم  تهیــه گــزارش  بــرای  و کارگــردان 
آمــده بودنــد، خالــی کــرد. او خبرنــگاران 
را بی ســواد خطــاب کــرد و هرچــه دلــش 

خواســت دربــاره خبرنــگاران گفــت. 
پــس از ایــن ماجــرا در حالــی کــه بســیاری 
از اهالــی ســینما در حــال نکوهــش و رفــع و 
رجــوع حرف هــای لیــال حاتمــی بودنــد مانــی 
حقیقــی در دفــاع از لیــال حاتمــی خبرنــگاران 

را »دوزاری« خطــاب کــرد. 
ــس از آن  ــود. پ ــرا نب ــان ماج ــا پای ــن، ام ای
ــرح  ــدان مط ــه چن ــر ن ــادی، بازیگ ــال اوت لی
ســینما، در دفــاع از فیلــم ضعیــف »ســه 
 بیگانــه« بــاز هــم بــه خبرنــگاران تاخــت 
و گفــت همــه خبرنــگاران ایــران بــه جــز پنــج 
نفــر دوســتان او، بی ســواد هســتند. امــا بــاز 
هــم ایــن آخریــن توهیــن بازیگــران ســینما و 

تلویزیــون بــه خبرنــگاران نبــود. 
ــال  ــاه امس ــاق، ۲4 خردادم ــن اتف در تازه تری
در نشســت ســریال »زیــر پــای مــادر« بهنــاز 
ــی کــه  ــم، در حال جعفــری، بازیگــر ایــن فیل
ــل  ــان عوام ــوی می ــی در گفت وگ ــچ تنش هی
ســریال و خبرنــگاران وجــود نداشــت ناگهــان 
ــه  ــازه ب ــی ت ــگاران تاخــت و جنجال ــه خبرن ب

پــا کــرد.

 واکنش غیرعادی بهناز جعفری
نشســت عوامــل ســریال »زیــر پــای مــادر« 
ــه  ــاعت 1۸ و 4۵ دقیق ــگاران در س ــا خبرن ب
ــریال  ــل س ــه از عوام ــد ک ــاز ش ــی آغ در حال
زینــب تقوایــی تهیه کننــده، بهرنــگ توفیقــی 
کارگــردان و همچنیــن مجیــد نــوروزی و 
علیرضــا آرا، بازیگــران ســریال حاضــر بودند و 
اعــالم شــد کــه چنــد نفــر هــم در راه هســتند. 
و  فضــای کوچــک  در  شــلوغی جمعیــت 
ــه  ــه ب ــانی ک ــادی از عکاس ــداد زی ــور تع حض
رســانه های رســمی تعلــق نداشــتند، موجــب 
اعتــراض اولیــه بعضــی از اهالــی رســانه شــد 
کــه البتــه همــان ابتــدا بــا برخــورد مناســب و 
ــه  ــردان مواج ــده و کارگ ــی تهیه کنن عذرخواه

شــد. 
رســانه های  ســؤاالت  بــا  نشســت  ایــن 
ــنا،  ــر، ایس ــگاران مه ــه خبرن ــمی از جمل رس
تســنیم، شبســتان، ایلنــا و برنــا پیــش رفــت 
ــد  ــن چن ــن ای ــام ســؤاالت نشســت بی و تم
ــا  ــگاران ت ــه خبرن ــا اینک ــد. ب ــر می چرخی نف
پایــان نشســت، منتظــر ســعید نعمــت هللا بــه 
ــد،  ــن ســریال بودن ــی ای ــف اصل ــوان مؤل  عن
امــا پــس از حــدود ۵۵ دقیقــه کــه ســؤاالت 
خبرنــگاران بــه پایــان رســید، درســا بختیاری 
ــه نشســت وارد شــدند.  ــری ب ــاز جعف و بهن

ــی از  ــت، یک ــن نشس ــی ای ــق پایان در دقای
خبرنــگاران ســؤالی دربــاره نزدیکــی ســاختار 
ــا ســاختار  ــای ســعید نعمــت هللا ب دیالوگ ه
ــید.  ــی پرس ــگ توفیق ــی از بهرن ــار کیمیای آث
پــس از جــواب کوتــاه بهرنــگ توفیقــی، بهنــاز 
جعفــری بیــان کــرد: ایــن قبیــل صحبت هــا 

کمــی تقصیــر جامعــه منتقــدان و مــردم 
ــل ناآگاهــی و نداشــتن  ــه  دلی ــه ب ماســت ک
را  تنبــل  بودنشــان، همه چیــز  شــناخت و 
ــی  ــن در حال ــد؛ ای ــری می اندازن ــردن دیگ گ
اســت کــه حتــی آقــای کیمیایــی را هــم 
نمی شناســیم و می گوییــم کــه این چنیــن 

ــت.  اس
همیــن  مثــل  متأســفانه  داد:  ادامــه  وی 
نشســتی کــه مــن در آن هســتم و هیــچ 
ــود  ــماها وج ــی در ش ــناخت و تحلیل ــار ش ب
ــه  ــتید ک ــرادی هس ــما اف ــی ش ــدارد؛ یعن ن
بــرای  را  ســؤال ها  پیش پاافتاده تریــن 
بازیگرانــی کــه  مــا  چالش کشــاندن  بــه 
ــن ســریال  یک ســال زحمــت کشــیدیم و ای
ــالت آور  ــؤاالتی کس ــد و س ــاختیم، نداری را س

ــد. داری
 در ایــن بحث هــا جعفــری بــدون اینکــه بــه 
ــخنان  ــد، س ــوش کن ــگاران گ ــخنان خبرن س
خــود را تکــرار  کــرد و گفــت: شــما وظیفه تــان 
اســت کــه ســؤال کنیــد و مــن اگــر اطالعاتــی 

ــش را می دهــم.  داشــته باشــم، جواب
وی در ادامــه بحــث نقــد و بررســی ســریال، 
ــرد:  ــان ک ــگاران بی ــه یکــی از خبرن خطــاب ب
ــی  ــد و بررســی یعن ــد بپرســید. نق شــما بای
چــه؟ آقــای خمــار! می گویــم نقــد و بررســی 
یعنــی چــه؟ مثــل اینکــه یــک  چیــزی 

ــاال!  ــی ب انداخت
ــتم.  ــار نیس ــن خم ــخ داد: م ــگار پاس خبرن
جعفــری بــاز هــم ادامــه داد: نــه! یــک 

 چیــزی ننداختــی بــاال؟ 
جعفــری پــس از ایــن توهین هــا جلســه 
 را بــا عصبانیــت تــرک کــرد و خبرنــگاران 
ــدند  ــه نش ــم متوج ــکاران او ه ــی هم و حت
بهنــاز جعفــری از چــه چیــزی ناراحــت شــده 
و بــه چــه دلیــل این چنیــن پرخاشــگرانه 

ــرار داده  ــود ق ــف خ ــورد لط ــگاران را م خبرن
ــت.  اس

البتــه تنهــا نکتــه مثبــت ایــن نشســت 
تهیه کننــده  تقوایــی،  زینــب  عذرخواهــی 
ســریال، از خبرنــگاران و انصــراف  هــادی 
اعتمادی مشــاور رســانه ای ســریال از همکاری 
ــاع  ــادر« در دف ــای م ــر پ ــه »زی ــا مجموع ب
از اهالــی رســانه بــود کــه در جــای خــود 

ــت. ــر اس ــته تقدی شایس
 عذر بدتر از گناه

بدتــر از ایــن حادثــه، واکنــش رامبــد جــوان 
در دفــاع از رفتــار زشــت بهنــاز جعفــری بــود. 
جــوان بــا ادبیاتــی کــه کمتــر از او ســراغ 
داریــم، متنــی را منتشــر کــرد کــه بــه دلیــل 
ادبیــات ســخیف آن ترجیــح می دهیــم آن را 

چــاپ نکنیــم.
از رامبــد جــوان کــه در برنامــه خــود همــواره 
تاکیــد بــر اخــالق و ادب دارد، گفتــن چنیــن 

الفاظــی بعیــد اســت.

خبرنــگاران در ســال های اخیــر همــواره مــورد 
ــدان و  ــکاران، هنرمن ــابقه ورزش ــه بی س هجم

ــد.  حتــی سیاســیون بوده ان
ــه  ــا ب ــگار در کشــور م متاســفانه قشــر خبرن

روز  هــر  الزم  حمایت هــای  نبــود  دلیــل 
بی رحمانــه مــورد توهیــن قــرار می گیــرد. 
بســیار عجیــب اســت کــه در کشــور مــا 
ــر  ــگاران زی ــت خبرن ــن شــان و منزل این چنی
ــی  ــچ فریادرس ــود و هی ــته می ش ــا گذاش پ
ــن قشــر  ــاع از ای ــرای دف ــه ب هــم نیســت ک

ــد.  ــپر کن ــینه س س
ایــن در حالــی اســت کــه اگــر بــه طــور 
ــن  ــی کوچک تری ــر خارج ــک بازیگ ــال ی مث
باشــد،  داشــته  خبرنــگاران  بــه  توهینــی 
ــگاری  ــندیکاهای خبرن ــار س ــا فش ــان ب چن
روبــه رو می شــود کــه راهــی جــز عذرخواهــی 
ــر  ــرار ب ــر اص ــد و اگ ــی نمی مان ــش باق برای
رفتــار نادرســت خــود داشــته باشــد، بــه 
راحتــی از جامعــه ســینمایی طــرد می شــود؛ 
ــک  ــان، ریس ــزرگ جه ــدگان ب ــرا تهیه کنن زی
اســتفاده از بازیگــر مغضــوب رســانه ها را بــه 

هیــچ عنــوان قبــول نمی کننــد.
 بــه جــز ایــن از آنجایــی کــه در بیشــتر 
و  خبرنــگاران  رأی  جهانــی  جشــنواره های 
منتقــدان ســینمایی بســیار تاثیرگــذار اســت 
هیــچ تهیه کننــده عاقلــی دوســت نــدارد 
ــود  ــم خ ــب فیل ــری را در ترکی ــن بازیگ چنی
ــا  ــا متاســفانه در کشــور م داشــته باشــد؛ ام
ــاف  ــانه اجح ــی رس ــق اهال ــدی در ح ــه ح ب
ــی  ــر جایگاه ــخص در ه ــر ش ــه ه ــده ک ش
ــه اهالــی رســانه  ــه خــود اجــازه می دهــد ب ب

ــد.  ــن کن توهی
اینکــه تــا چــه زمــان وزارت ارشــاد بــه عنــوان 
ــن  ــه ای ــگاران نســبت ب ــی خبرن ــی اصل حام
مشــخص  دارد،  ســکوت  قصــد  رفتارهــا 
نیســت؛ امــا امیدواریــم دســت کم بــرای 
یکبــار هــم کــه شــده ایــن وزارتخانــه و دیگــر 
ــه مطبوعــات و ... از حــق  ــد خان نهادهــا مانن

ــد. ــاع کنن ــگاران دف خبرن

بازیگــر ســریال »ســّر دلبــران« دربــاره ویژگی هــای ایــن 
ســریال بــه لحــن و نــگاه محمدحســین لطیفــی اشــاره و بیــان 

ــی باشــد.  ــر متفاوت ــا اث ــه این هــا باعــث شــده ت ــرد ک ک
کامــران تفتــی دربــاره ســریال »ســّر دلبــران« کــه بــه 
کارگردانــی محمدحســین لطیفــی در حــال تولیــد اســت، بیــان 
ــرداری  ــزد در حــال تصویرب ــان در ی ــن ســریال همچن کــرد: ای
اســت و نقــش مــن در آن جزئیاتــی دارد کــه نمی تــوان توضیح 
داد. وی دربــاره نقــش خــود یــادآور شــد: مــن نقــش بســیار 
متفاوتــی در ایــن ســریال دارم. نقــش شــخصیت مثبتــی کــه 
ویژگی هایــی دارد کــه آن ویژگی هــا نقــش را متفــاوت کــرده و 

ــد.  ــع می کن ــی را رف ــال نقص های ــور مث ــه ط ب
تفتــی بــا اشــاره بــه ویژگی هــای ســریال »ســّر دلبــران« نیــز 
عنــوان کــرد: مــن پیــش از ایــن هــم ســریالی نزدیــک بــه این 

مضمــون بــازی کــرده بــودم؛ امــا ایــن کار کــه محــور آن ســبک 
زندگــی اســالمی اســت، لحــن و نــگاه محمدحســین لطیفــی 
ــود  ــه خ ــال در کارنام ــه ح ــا ب ــن کاری ت ــر دارد و چنی را در ب
ــه  ــتم آن را تجرب ــت داش ــل دوس ــن دلی ــه همی ــتم و ب نداش
کنــم. ایــن بازیگــر در پاســخ بــه پرسشــی فضــای این ســریال 
ــا توجــه بــه مضمــون و محتــوای آن نیــز توضیــح داد: ایــن  ب
ســریال رنــگ و بــوی کار سفارشــی را نــدارد؛ چــرا کــه واقعیتــی 
در داســتان وجــود دارد و جنســی در بــازی بازیگــران اســت کــه 

ــا آن ارتبــاط برقــرار می کننــد.  ــه راحتــی ب مــردم ب
وی در پایــان دربــاره ایــن ســریال کــه قــرار بــود در مــاه مبــارک 
ــای  ــریال فض ــن س ــرد: ای ــار ک ــود، اظه ــش ش ــان پخ رمض
ــه  ــان ک ــر زم ــوب ه ــای خ ــرم کاره ــه نظ ــبی دارد و ب مناس
پخــش شــوند، مــردم بــا آن هــا ارتبــاط برقــرار می کننــد. مهــر

ســومین دوره ســمپوزیوم خوشنویســی و حلیــه شــریفه )متــن 
ــا حضــور رجــب  ــرم اســالم( ب ــر مک ــروف در ســتایش پیامب مع
طیــب اردوغــان، رئیس جمهــور ترکیــه، در اســتانبول برگــزار شــد. 
ــان  ــوان مهم ــه  عن ــی ب ــین امیرخان ــه غالمحس ــن دوره ک در ای
ــتند  ــور داش ــوان داور در آن حض ــه  عن ــیرازی ب ــی ش ــژه و عل  وی
و هنرمندانــی از عــراق، مصــر، ســوریه، ترکیــه، ایــران و ... در چهــار 
رشــته نســق، نســتعلیق، ثلــث و شکســته بــا هــم رقابــت کردنــد 
ــت داوری و  ــزار دالری هیئ ــژه ۵۰ ه ــزه وی ــوران« جای ــواد خ »ج

لــوح ســپاس جشــنواره را از رجــب طیــب اردوغــان گرفــت. 
ــن  ــه، او را در ای ــی از وزرای کابین ــه جمع ــه ک ــور ترکی رئیس جمه
ــر از  ــن تقدی ــخنرانی اش ضم ــد در س ــی می کردن ــم همراه مراس
برگزارکننــدگان جشــنواره خوشنویســی »حلیــه شــریفه« به ویــژه 
محمــد چبــی، مجموعــه دار بــزرگ تــرک و طــراح ایــن ســمپوزیوم 

جهــان اســالم، خوشنویســی را هنــری ممتــاز دانســت کــه نقشــی 
ــد  ــن دوره، مانن ــالم دارد. در ای ــن اس ــن مبی ــج دی ــم در تروی مه
ــن  ــان اســالم در ای ــل خوشنویســان از سراســر جه دوره هــای قب
رویــداد رقابتــی حضــور یافتنــد کــه جایــزه نخســت بخــش خــط 
نســتعلیق بــه یــک ایرانــی رســید. همچنیــن حبیــب رمضان پــور 
جایــزه ۲۰ هــزار دالری را از آن خــود کــرد و 1۰ خوشــنویس 
ــن  ــد. در ای ــب کردن ــر را کس ــای برت ــز رتبه ه ــران نی ــر از ای دیگ
 مراســم محمــد چبــی، مدیــر گالــری آنتیــک صنعــت اســتامبول 
ــین  ــتاد غالمحس ــریفه، از اس ــه ش ــمپوزیوم حلی ــذار س و بنیانگ
امیرخانــی، اســتاد ارشــد انجمــن خوشنویســان ایــران، بــه  عنــوان 
هنرمنــدی بــزرگ و فیلســوفی روشــنفکر یــاد کــرد و از او خواســت 
ــه نشــر در مجــالت تخصصــی خوشنویســی ترکیــه  مقاالتــی را ب

اختصــاص دهــد. ایســنا

کامران تفتی:

»سرّ دلبران« رنگ و بوی سفارشی ندارد
در سومین دوره سمپوزیوم خوشنویسی حلیه شریفه

خوشنویس ایرانی جایزه اش را از رئیس جمهور ترکیه گرفت
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ژانر هنری

درام
آن  در  کــه  اســت  هنــری  ژانــری  نــام  درام 
بــا  واقعــی  چارچوبــی  در  اثــر  کاراکترهــای 
مشــکالت احساســی روبــه رو می شــوند؛ بــه 
عنــوان نمونــه می تــوان از فیلــم »جدایــی نــادر 
ــرد.  ــام ب ــال ۱۳۸۹ ن ــول س ــیمین«، محص از س
ــگام  ــن هن ــن عناوی ــی از پرکاربردتری ــاید یک ش
باشــد؛  نمایشــی، درام  از هنرهــای  گفت وگــو 
ــی  ــای واقع ــرار، معن ــم تک ــه رغ ــه ب ــی ک عنوان
ــت.  ــگ و ناآشناس ــراد گن ــیاری از اف ــرای بس آن ب
ایــن عنــوان در دو معنــا بــه کار مــی رود؛ در 
ــی درام  ــر نمایش ــه ه ــر ب ــام و فراگی ــای ع معن

بــه  می توانــد  خــود  کــه  می شــود  گفتــه 
زیرمجموعه هــای تــراژدی، کمــدی و ملــودرام 
تقســیم شــود؛ امــا درام در معنــای خــاص تنهــا 
ــه  ــود ک ــه می ش ــش گفت ــواع نمای ــی از ان ــه یک ب
ــرد.  ــرار می گی ــودرام ق ــه مل ــک ب ــرزی نزدی در م
همان طــور کــه می دانیــد نمایــش بایــد از عنصــر 
ــد تماشــاگر  ــا بتوان کشــمکش برخــوردار باشــد ت
بنابرایــن کشــمکش، تضــاد   را جــذب کنــد؛ 
و تعــارض بیــن افــکار، امیــال، عواطــف و اراده در 
ــر  ــن عنص ــده، اصلی تری ــای گفته ش ــر دو معن ه
ــن خاصیــت  ــد. اهمیــت ای ــه شــمار می آی درام ب
تــا انــدازه ای اســت کــه گاه در تعریــف درام تنهــا 

بــه ایــن بســنده می شــود کــه آن را مســاوی هــر 
ــد.  ــی می کنن ــت پرکشــش تلق روای

ژان کوکتــور، نویســنده، کارگــردان، نقــاش و 
مجسمه ســاز فرانســوی، می گویــد: درام را بــه 
گونــه ای ظریــف و هوشــمندانه تعریــف کرده انــد؛ 
امــا بــه گمــان مــن کمتــر بــه مقصــود رســیده اند. 
ــی  ــان یونان درام عمــل اســت )ریشــه درام در زب
ــه  ــی معطــوف ب ــای عمــل اســت(؛ عمل ــه معن ب
هــدف و ایــن هــدف چیــزی جــز افشــاگری 
ــس  ــل درام نوی ــد: عم ــد می کن ــت. وی تأکی نیس
اســت  دادن  شــهادت  بلکــه  نیســت؛  داوری 
شــهادت  پلیدی هــا  و  زشــتی ها  از  را  آنچــه  و 

می دهــد بــه عنصــری از اعتــراض می آمیــزد. 
دربــاره تفــاوت بیــن درام و ملــودرام، خواننــده را 
بــه گفتــه آرتــور میلــر بــه نقــل از کتــاب بــه نــگار 
ــم.  ــاع می دهی ــی ارج ــی دهباش ــش عل ــه کوش ب
وی معتقــد اســت کــه عنصــر تضــاد و کشــمکش 
می توانــد بیــن اشــخاص داســتان باشــد کــه در 
ایــن حالــت اوج آن در خشــونت جســمی نشــان 
ــودرام شــکل می گیــرد.  داده می شــود و یــک مل
ــان  ــش نش ــر در نمای ــر اگ ــور میل ــه آرت ــه گفت ب
ــد،  ــه کاری می کنن ــخاص چ ــه اش ــود ک داده ش
ملــودرام و اگــر نشــان داده شــود کــه آن هــا چــه 

کاری نمی کننــد، درام شــکل می گیــرد.

،،
متاســفانه در کشــور مــا بــه حــدی در 
حــق اهالــی رســانه اجحــاف شــده کــه 
هــر شــخص در هــر جایگاهــی بــه 
خــود اجــازه می دهــد بــه اهالــی رســانه 

توهیــن کنــد

لیال، مانی، بهناز و دیگران

 توهین به خبرنگاران 
داستانی تکراری

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

نوشتن مانند بزرگان
نویسنده ویلیام کین

مترجم مریم کهنسال نودهی 
 و کاوه فوالدی نسب

قیمت ۱۹ هزار تومان
نشر چشمه

               

اسرار کتاب سیاه
نویسنده دارمین حاجی بگویچ

مترجم عین هللا غریب
قیمت ۱۵ هزار تومان

نشر چشمه

دست آخر
نویسنده ساموئل بکت

مترجم مهدی نوید
قیمت ۲۳ هزار تومان

ناشر چشمه
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 سرانه بیابان در ایران 
بیش از دو برابر حد جهانی است

ــور  ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــس س رئی
بــا بیــان اینکــه بیــش از ۲۰ درصــد مســاحت ایــران تحــت 
تأثیــر بیابان زایــی قــرار دارد، گفــت: ســرانه بیابــان در 
کشــور مــا، ۴۳۰۰ متــر مربــع اســت؛ ایــن در حالــی اســت 

ــع اســت.  ــان در جهــان ۲۰۰۰ متــر مرب کــه ســرانه بیاب
ــه  ــه ب ــا ک ــی در نشســت ســازمان جنگل ه ــرم جالل خداک
ــی  ــا بیابان زای ــه ب ــی مقابل ــیدن روز جهان ــبت فرارس مناس
ــی  ــات اصل ــی از تبع ــر یک ــرد: فق ــار ک ــد، اظه ــزار ش برگ

تخریــب ســرزمینی محســوب می شــود. 
ــداف  ــاورزی، اه ــاد کش ــب جه ــروز در قال ــزود: ام وی اف
ــری را  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــام)ره( و منوی ــرت ام حض
ــاره  ــا جامع نگــری درب ــم ب ــم و ســعی داری ــال می کنی دنب
صــورت  بــه  را  بیابان زدایــی  مســئله  ســرزمین،  اداره 

ــم.  ــل کنی ــه ای ح ریش
ــور  ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــس س رئی
آمارهــای کنوانســیون  اســاس  بــر  ادامــه گفــت:  در 
بیابان زایــی، حــدود یک ششــم جمعیــت  بــا  مقابلــه 
جهــان، ســه چهارم اراضــی خشــک جهــان، یک ســوم 
خشــکی های روی جهــان در معــرض بیابانــی شــدن قــرار 
ــی  ــا در معــرض بیابان زای ــد؛ همچنیــن ۱۱۰ کشــور دنی دارن

ــتند.  هس
ــش  ــم و گرمای ــر اقلی ــس از تغیی ــرد: پ ــد ک ــی تاکی جالل
ــره  ــش ک ــی ســومین چال ــود آب، بیابان زای ــی و کمب جهان
زمیــن محســوب می شــود. در ایــران نیــز بیــش از ۲۰ 
درصــد مســاحت کشــور تحــت تأثیــر بیابان زایــی قــراردارد. 
وی بــا بیــان اینکــه اقدامــات خوبــی در ســطح 8 میلیــون 
ــه نقطــه  ــا رســیدن ب ــوز ت ــار انجــام شــده، گفــت: هن هکت
تعــادل نیــاز داریــم در حــدود هفــت و نیــم میلیــون هکتــار 

ــود. ایســنا ــام ش ــی انج ــات بیابان زدای عملی

 اعالم نتایج امتحانات نهایی 
ظرف 10 روز آینده

ــا  ــرورش ب ــوزش و پ ــنجش وزارت آم ــز س ــس مرک رئی
اشــاره بــه پایــان امتحانــات نهایــی در روز ۲5 خردادمــاه، از 
اعــالم نتایــج اولیــه امتحانــات نهایــی دانش آمــوزان ظــرف 
مــدت ۱۰ روز آینــده خبــر داد. عبدالرســول عمــادی بــا بیان 
ــاه  ــوم خردادم ــوزان س ــی دانش آم ــات نهای ــه امتحان اینک
آغــاز شــد، اظهــار کــرد: آخریــن امتحــان ۲5 خردادمــاه بــه 
پایــان رســید و مــا ظــرف مــدت ۱۰ روز از آخریــن امتحــان 

نهایــی، نتایــج اولیــه را اعــالم می کنیــم. 
وی دربــاره نحــوه اعتــراض دانش آمــوزان بــه نتایــج 
امتحانــات خــود گفــت: اگــر دانش آمــوزان پــس از 
ــی  ــان واقع ــد نمره ش ــور کردن ــود تص ــرات خ ــت نم رؤی
ــا یــک هفتــه پــس از اعــالم نتایــج  ــد ت نیســت، می توانن
ــاره  ــه مدرســه خــود مراجعــه و درخواســت بررســی دوب ب
ــح  ــان اینکــه درخواســت تصحی ــا بی ــد. وی ب ــه دهن را ارائ
دوبــاره بــه حــوزه تصحیــح اوراق ارســال می شــود، گفــت: 
برگه هــای امتحانــی کــه بــه آن هــا اعتــراض شــده باشــد 
دوبــاره مــورد بازبینــی قــرار می گیرنــد و اگــر اشــکالی بــه 

ــود. خبــر فارســی ــرف می ش ــد، برط ــده باش ــود آم وج

اخبار استان
محدودیت تردد سفرهای تابستانی 

در جاده های کشور
ــالم  ــور را اع ــای کش ــی جاده ه ــت ترافیک ــس راه وضعی پلی

ــر ایــن اســاس: کــرد. ب
ــا ۹۶/۰۶/۲۰  ــخ ۹۶/۰۱/۲۹ ت ــران از تاری ــه ته ــم ب ۱- آزادراه ق
محــدوده عوارضــی تــا کیلومتــر ۱۲.5 روزهــای شــنبه، 
ــاعت ۰8:۰۰  ــه از س ــر هفت ــنبه ه ــنبه، چهارش ــنبه، دوش یکش
ــا ۱۲:۰۰ بــه  ــا ۱۷:۰۰ و روزهــای سه شــنبه از ســاعت ۰8:۰۰ ت ت
 اســتثنای روزهــای پنجشــنبه و جمعــه و تعطیــالت رســمی 
و روز قبــل و بعــد از تعطیــالت چنــد روزه، عملیات راهســازی 
همزمــان بــا عبــور ترافیــک و تنهــا در یــک خــط عبــور اجــرا 

خواهــد شــد.
ــا ۹۶/۰۶/۲۰  ــخ ۹۶/۰۲/۰۱ ت ــوس از تاری ۲- محــور کرج-چال
محــدوده میــدان امیرکبیــر تــا تونــل کندوان-کیلومتــر صفــر 
ــر  ــای شــنبه، یکشــنبه، دوشــنبه، سه شــنبه ه ــا ۷5 روزه ت
ــنبه از  ــای چهارش ــا ۱۷:۰۰ و روزه ــاعت ۰8:۰۰ ت ــه از س هفت
ــنبه  ــای پنجش ــتثنای روزه ــه اس ــا ۱۲:۰۰ ب ــاعت ۰8:۰۰ ت  س
و جمعــه و تعطیــالت رســمی و روز قبــل و بعــد از تعطیــالت 
چنــدروزه، عملیــات راهســازی همزمــان بــا عبــور ترافیــک و 

رعایــت جوانــب احتیــاط اجــرا خواهــد شــد.
ــا ۹۶/۰۶/۲۰  ــخ ۹۶/۰۲/۱۶ ت ــت-قزوین از تاری ۳- آزادراه رش
ــه  ــر هفت ــنبه ه ــنبه، سه ش ــنبه، دوش ــنبه، یکش ــای ش روزه
ــاعت  ــنبه از س ــای چهارش ــا ۱8:۰۰ و روزه ــاعت ۰8:۰۰ ت از س
ــه  ــای پنجشــنبه و جمع ــه اســتثنای روزه ــا ۱۴:۰۰ ب  ۰8:۰۰ ت
و تعطیــالت رســمی و روز قبــل و بعــد از تعطیالت چنــد روزه، 
ــت  ــک و رعای ــور ترافی ــا عب ــان ب ــازی همزم ــات راهس عملی

جوانــب احتیــاط اجــرا خواهــد شــد.

آغاز فعالیت پایگاه های تابستانه 
دانش آموزی

معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت آمــوزش و پــرورش 
ــس  ــوزی پ ــتانه دانش آم ــای تابس ــت پایگاه ه ــت: فعالی گف

ــود.  ــاز می ش ــان آغ ــاه رمض از م
مهــدی فیــض دربــاره برنامــه وزارت آمــوزش و پــرورش 
بــرای غنی ســازی اوقــات فراعــت دانش آمــوزان در تابســتان 
گفــت: شــیوه نامه اوقــات فراغــت کــه از ســال های گذشــته 
ــالغ  ــتان ها اب ــه اس ــی و ب ــالح جزئ ــک اص ــته ی ــود داش وج
ــات  ــازی اوق ــای غنی س ــزود: برنامه ه ــت. وی اف ــده اس ش
ــاه  ــس از م ــتان پ ــای تابس ــه کار پایگاه ه ــاز ب ــت و آغ فراغ
مبــارک رمضــان آغــاز می شــود. فیــض بیــان کــرد: از حداکثــر 
ظرفیــت مــدارس دولتــی و غیردولتــی و دســتگاه های بیــرون 
ــالمی  ــات اس ــازمان تبلیغ ــد س ــرورش همانن ــوزش و پ از آم
 کانون هــای مســاجد، وزارت ورزش و جوانــان و هــالل احمــر

ــات  ــازی اوق ــرای غنی س ــز ب ــه ای نی ــی و حرف ــازمان فن س
اســتفاده می شــود.  فراغــت دانش آمــوزان 

ــان  وی تصریــح کــرد: امســال بحــث پایگاه هــا و ســاختار آن
اصــالح شــده؛ همچنیــن انعطافــی داده ایــم تــا دانش آمــوزان 

از چنــد پایــگاه بتواننــد اســتفاده کننــد. آمــوزش و پــرورش

کوتاه حوادث 
 پسر خردسال قربانی 

آدم ربای انتقامجو
از دســتگیری  انتظامــی غــرب اســتان تهــران  فرمانــده 
رباینــده کــودک چهــار ســاله ای خبــر داد کــه قربانــی 

بــود.  شــده  شــخصی  تسویه حســاب های 
ســردار محســن خانچرلــی گفــت: در پــی دریافــت اطالعاتــی 
ــام  ــه ن ــاله ای ب ــار س ــودک چه ــدن ک ــوده ش ــر رب ــی ب مبن
»امیرمحمــد« در شهرســتان بهارســتان و بــا توجــه بــه 
ــس بررســی  ــان پلی ــی از کارآگاه حساســیت موضــوع، تیم

ــد.  ــرار دادن ــود ق ــتور کار خ ــوع را در دس موض
در تحقیقات مشــخص شــد پســرک در شهرســتان بهارســتان 

واقــع در غــرب اســتان تهــران ربــوده شــده اســت. 
ــر روز ۲۳  ــردی ناشــناس ظه ــد ف ــه دریافتن ــوران در ادام مأم
 خــرداد، ایــن کــودک را از نزدیکــی محــل زندگی شــان ربــوده 
ــت  ــس ها، هوی ــان تجس ــت. در جری ــرده اس ــود ب ــا خ و ب
آدم ربــا بــه  دســت آمــد و مشــخص شــد ایــن مــرد کــودک 
ربوده شــده را بــه اســتان قزویــن بــرده و در آنجــا رهــا کــرده 
ــن  ــتان قزوی ــس اس ــوی پلی ــه از س ــودک ک ــن ک ــت. ای اس
پیــدا شــده بــود، بــه طــور موقــت بــه اداره بهزیســتی ســپرده 
شــده بــود تــا خانــواده اش شناســایی شــوند. از ســوی دیگــر 
ــی  ــران و در عملیات ــهر ته ــی در ش ــا ردزنی های ــان، ب کارآگاه
ویــژه، پــس از شناســایی خــودروی آدم ربــای تحــت تعقیــب 
ــه دســتگیری  در شــهر تهــران، پــس از ۲۴ ســاعت موفــق ب
ــه  ــد ب ــی ش ــا مدع ــم در بازجویی ه ــدند. مته ــرد ش ــن م ای
ــواده  ــا خان ــخصی ب ــاب ش ــی و تسویه حس ــل انتقامجوی دلی
کــودک ربوده شــده نقشــه اش را اجــرا کــرده بــود. بــا وجــود 
ایــن تحقیقــات تخصصــی در ایــن بــاره ادامــه دارد و کــودک 

ــواده اش بازگردانــده شــد. رکنــا ــه آغــوش خان نیــز ب

 نامه ای که راز مرگ 
استاد نخبه ایرانی را بر مال کرد

راز مــرگ دلخــراش اســتاد نابغــه دانشــگاه مازنــدران 
ــدی  ــر مه ــان دکت ــر بی ج ــد. پیک ــف ش ــه کش ــک نام در ی
رهبــری  ۴۳ ســاله، اســتاد رشــته علــوم سیاســی دانشــگاه 
ــع در بابلســر  ــش واق ــه گذشــته در آپارتمان ــدران، هفت مازن

ــود.  کشــف شــده ب
دکتــر علــی عباســی، مدیــر کل پزشــکی قانونــی مازنــدران، 
در این بــاره گفــت: پیکــر ایــن مــرد چنــد روز پــس از 
ــه  ــع در محل ــی اش واق ــل زندگ ــان مح ــش، در آپارتم مرگ
ــت و  ــن عل ــرای تعیی ــف و ب ــر کش ــی بابلس ــر مازندران امی
ــه پزشــکی قانونــی منتقــل شــد کــه  زمــان دقیــق مــرگ ب
سم شناســی  آزمایش هــای  انجــام  ســرگرم  هم اکنــون 
ــس در  ــوران پلی ــه مأم ــت ک ــی اس ــن در حال ــتیم. ای هس
جریــان جســت وجوی خانــه وی، نامــه ای بــه دســت 
ــرگ  ــاب م ــل انتخ ــرا در آن دالی ــی ماج ــه قربان ــد ک آوردن
خودخواســته بــه جــای زندگــی را بــرای خانــواده اش شــرح 
داده بــود. بعضــی اظهــارات نیز حکایــت از آن دارد کــه وی از 
مدتــی قبــل و بــه دلیــل بــروز اختالفــات خانوادگــی از بابــل 
ــود. در تحقیقــات پلیســی  ــه بابلســر نقــل مــکان کــرده ب ب
ــدن  ــا بری ــب، ب ــم عجی ــک تصمی ــد وی در ی ــخص ش مش
شــیلنگ گاز بــه زندگــی اش خاتمــه داده اســت. جــام نیــوز

   #هموطن_سالم

   0913....991
در بازار ما جنس و کاالی خارجی بیش از تولیدات 
داخلی دیده می شود. اگر می شود به تولید داخلی 

رحم کنید و راه های واردات را ببندید؛ البته می دانیم 
رانت خوارهای زانو نشسته ناراحت می شوند؛ اما 

شهامت به خرج دهید.

   0913....919
شما را به خدا همه گروه ها و سالیق یک جا جمع 

شوید و برای خدا به مردم خدمت کنید. دولت      
نظر را بگیرد و استفاده کند تا کشور ساخته شود. 

آخر تا کی می خواهیم به روی هم و به نفع 
خارجی ها چنگ بزنیم و همه چیز را هزینه کنیم.

   0911....060
مردم انتظار دارند دریافتی شهرداری شفاف شود 
و بدانند چرا پول می دهند و اساس پرداخت ها بر 
مبنای چه تعرفه ای است؟ تعرفه واقعی باشد، نه 

اینکه جای چانه زنی داشته باشد.

   0913....411
جناب آقای دکتر روحانی از شما انتظار داریم 

تورم را مهار کنید و به تنظیم بازار اهمیت بیشتری 
بدهید.

   0913....697
امنیت شغلی کارگران زحمتکش از ضروریات امروز 

است. از دولت می خواهیم برنامه ویژه ای داشته 
باشند.

  0913....657
نظام بانکی، آلوده به رباست و باعث بی برکتی در 

جامعه می شود. دولت و مراجع دست به دست هم 
دهند و این مشکل را مرتفع کنند.

  0913....031
بازنشستگان به شدت در تنگنا هستند و حقوقشان 

نصف است؛ این نه عدالت است، نه کار درستی 
است؛ انتظار حرکتی سریع را از شوی دولت 

دوازدهم داریم.

  0913....109
شما را به خدا از تولیدات داخلی حمایت کنید. 
تولیدکنندگان خرده پا در حال نابودی هستند و 

مشابه خارجی در بازار آن ها را با ورشکستگی روبه رو 
کرده است.

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia

دوئل آتشین برای دوستی با دختر جوان

جــوان  دختــر  آوردن  دســت  بــه  بــرای  دوئــل 
ــه  ــی محل ــه قدیم ــاری را در خان ــوزی مرگب آتش س
ســبالن رقــم زد و در ایــن آتش ســوزی، دو مــرد 

جــان خــود را از دســت دادنــد. 
ســاعت ۲ و ۴۶ دقیقــه جمعــه ۱۲ خرداد آتش ســوزی ای 
ــد  ــان دماون ــه ای در خیاب ــی دو طبق ــه قدیم در خان
ــزارش  ــه پلیــس و آتش نشــانی گ ــی ب ســبالن جنوب

شــد. 
مامــوران در محــل حاضــر شــدند و اجــازه ورود 
افــرادی جــز آتش نشــانان را بــه آنجــا ندادنــد. 
ــعله های  ــردن ش ــوش ک ــس از خام ــانان پ آتش نش
ــه  ــاله در خان ــرد ۳۰ و ۴۰ س ــد دو م ــا جس ــش ب آت

ــدند. ــه رو ش روب
بررســی ها نشــان مــی داد در ورودی ایــن خانــه قفــل 
اســت و همیــن باعــث شــده آن هــا نتواننــد هنــگام 
آتش ســوزی خــود را نجــات دهنــد. از ســوی دیگــر 
ــان داد  ــانی نش ــان آتش نش ــه کارشناس ــی اولی بررس

ــوده اســت. ــدی ب ــن آتش ســوزی عم ای
بــا گــزارش مــرگ ایــن دو نفــر بــه بازپــرس کشــیک 
قتــل دادســرای جنایــی تهــران، اجســاد ســوخته آن 

دو مــرد بــه پزشــکی قانونــی منتقــل شــد. 
تحقیقــات مامــوران اداره دهــم پلیــس آگاهــی تهران 
بــرای رازگشــایی از ایــن جنایــت و مشــخص شــدن 
هویــت قربانیــان ادامــه داشــت تــا اینکــه مامــوران در 
تحقیقــات محلــی متوجــه شــدند زن جوانــی همــراه 
ــوده کــه پیــش از آمــدن  ــه ب یــک مــرد در ایــن خان
ســاختمان  طریــق  از  توانســته اند  آتش نشــان ها 

مجــاور خــارج شــوند. 
همیــن ســرنخ کافــی بــود تــا پلیــس در جســت وجوی 
ایــن دو نفــر باشــد تــا اینکــه ســاعاتی بعــد بــا 
ــان  ــه اش هم ــه خان ــوان ک ــت زن ج ــایی هوی شناس

ــد. ــق ش ــایی و از او تحقی ــوده، شناس ــی ب حوال
ــر  ــه افس ــی ب ــس آگاه ــه پلی ــار ب ــا احض ــن زن ب ای
تحقیــق گفــت: مــن بــا مــرد جوانــی دوســت بــودم؛ 
ــی  ــر اختالفات ــا دو نف ــان م ــش می ــی پی ــا مدت ام
پیــش آمــد و ارتباطمــان پایــان گرفــت. او دســت از 
ــرد  ــا م ــه ب ــا اینک ــت ت ــش برنمی داش مزاحمت های
ــود.  ــه ب ــن خان ــه ســاکن ای ــری آشــنا شــدم ک دیگ
عشــق قدیمــی ام وقتــی متوجــه ماجــرا شــد، چنــد 

ــوا کــرد. ــدم دع ــا دوســت جدی ــار ب ب
رابطــه  ایــن  بــه  تهدیــد می کــرد  او  افــزود:  وی 
ــه  ــی ب ــه توجه ــردم ک ــزد وی بازگ ــم و ن ــان ده پای

نکــردم.  خواســته اش 
روز حادثــه در خانــه مــرد مــورد عالقــه ام بودیــم کــه 
ــریع  ــد و س ــاب ش ــه پرت ــل خان ــه داخ ــه ای ب شیش
ــه ام  ــورد عالق ــرد م ــن و م ــت. م ــش گرف  همه جــا آت
ــش  ــم شــعله های آت ــرد مهمــان ســعی کردی و دو م

را خامــوش کنیــم کــه نشــد. 
ســر  حالــی کــه  در  مهمان هــا  از  یکــی  و   مــن 
ــم  ــعی کردی ــود، س ــده ب ــر از دود ش ــان پ و صورتم
بــا بیــرون آمــدن از خانــه از همســایه ها کمــک 
ــه  ــا رفتــن ب ــود و ب بخواهیــم. امــا در حیــاط قفــل ب

ــم. ــرار کنی ــتیم ف ــا توانس ــاور از آنج ــه مج خان
وی افــزود: همــان موقــع مــردی را کــه عشــق 
ســوار  بــرادرش  بــا  همــراه  بــود،  قدیمــی ام 
ــام  ــد انتق ــاد می زدن ــه فری ــدم ک ــیکلتی دی موتورس

گرفتیــم. 
بــا داد و فریــاد از همســایه ها کمــک خواســتیم. 
ــا  ــد. ام ــگ زدن ــس زن ــانی و پلی ــه آتش نش ــا ب آن ه
ترســیدیم بــه آن خانــه بازگردیــم کــه جــان خودمــان 
نیــز بــه خطــر بیفتــد. بناچــار فــرار کردیــم. ســاعاتی 
بعــد متوجــه شــدیم شــدت آتش ســوزی باعــث 
مــرگ مــرد مــورد عالقــه ام و دوســت وی شــده 

ــت. اس
کــه  بــرادر  دو  اطالعــات،  ایــن  جمع بنــدی  بــا 
بودنــد  مرگبــار  آتش ســوزی  ایــن  مظنون هــای 
ــت  ــد و بازداش ــرار گرفتن ــس ق ــب پلی ــت تعقی تح

شــدند. 
در حالــی کــه دختــر جــوان آن دو را عامــل ایــن 
ــم  ــرد، دو مته ــی می ک ــار معرف ــروزی مرگب آتش اف
نکردنــد  قبــول  را  او  گفته هــای   بازداشت شــده 
ــد  ــردازی می خواه ــا دروغ پ ــدند وی ب ــی ش و مدع

ــدازد.  ــر بین ــه دردس ــا را ب آن ه
نداشــته  نقشــی  مرگبــار  آتش ســوزی  در   آن هــا 
و اشــتباهی بازاشــت شــده اند. تحقیقــات از ایــن دو 
نفــر بــرای بررســی صحــت گفته هــای دختــر جــوان 
از ســوی مامــوران اداره دهــم پلیــس آگاهــی تهــران 

ادامــه دارد.
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خالکوبــی یــا تتــو ریشــه کهــن در بســیاری از اقوام 
ــا  ــران ت ــی از ای ــان دارد. خالکوب ــای جه در جای ج
ژاپــن و از آفریقــا تــا آمریــکای شــمالی و جنوبــی 
یکــی از مشــترکات انســان ها در دوران گذشــته 

بــوده اســت. 
معمــوال خالکوبی هــا بــه چنــد دلیــل عمــده نقــش 
ــات   ــی، خراف ــون زیبای ــی همچ ــده اند. دالیل می ش
مرســوم و عقیــده مذهبــی و درمــان بیمــاری 
ــی در دوران  ــتفاده از خالکوب ــل اس ــترین دالی بیش

ــوده اســت. گذشــته ب
 خالکوبی در ایران

بــه دوران بســیار  ایــران  قدمــت خالکوبــی در 
تندیس هــای  اســاس  بــر  بازمی گــردد.  دور 
دوران  در  حتــی  خالکوبــی  عمــل  کشف شــده 

بــوده اســت.  نیــز مرســوم  هخامنشــیان 
بایــد  را  معروف تریــن ســند کتبــی خالکوبــی 

داســتان پهلــوان قزوینــی مولــوی دانســت. 
در ایــن داســتان معــروف، فــردی کــه ادعــای 
پهلوانــی داشــت، می خواســت بــر بــدن خــود 
نقــش شــیری را خالکوبــی کنــد؛ امــا هــر بــار کــه 
مــرد دالک می خواســت نقــش را شــروع کنــد بــا 
فرورفتــن ســوزن، پهلــوان جــوان فریــاد برمــی آورد 
ــا اینکــه  ــی ت کــه ایــن قســمت را نمی خواهــد بزن
مــرد دالک از بی وجــود بــودن پهلــوان خســته 

و  ســر  و  بــی دم  شــیر  می گویــد:  و  می شــود 
اشــکم کــی دیــد / این چنیــن شــیری خــدا خــود 
نافریــد / ای بــرادر صبــر کــن بــر درد نیــش / تــا 

ــش.  ــر خوی رهــی از نیــش نفــس گب
خالکوبــی بــر اســاس فتــوای بســیاری از مراجــع 
بــزرگ عملــی گنــاه نیســت و اشــکالی بــرای وضــو 
نــدارد؛ بــه شــرط اینکــه حــاوی تصاویــر مســتهجن 

و عبــارات نامناســب نباشــد.
 شروع داســتان خالکوبی در ایران اگرچه از پهلوانان 
ــر شــکل  ــا تغیی ــم ب ــا کم ک ــود، ام ــگ آوران ب و جن
ــه نشــانه ای از جاهــالن و کاله مخملی هــا  تبدیــل ب

شــد. 
در ایــن دوران و حتــی پــس از آن، بســیاری از 
زندانی هــا بــرای نشــان دادن قــدرت خــود و 
خودنمایــی اقــدام بــه خالکوبــی می کردنــد. 

ــه یــک  ــا ب ــاش تقریب ــان اراذل و اوب ــی می خالکوب
ــدان  ــن رســم هــم چن ــا ای ــل شــد؛ ام رســم تبدی
پایــدار نبــود؛ زیــرا خالکوبــی بــه عنــوان یــک مــد 
جــای خــود را میــان جوانــان پیــرو مــد بــاز کــرد.

 خالکوبی به عنوان مد
شــروع اولیــن خالکوبی های مــدرن از میان ورزشــکاران 
بسکتبالیســت ها،  و  فوتبالیســت ها  شــد.  آغــاز 

ــد.  ــد بودن ــد جدی ــن م ســردمداران شــروع ای
پــس از آن خالکوبــی ماننــد یــک بیمــاری مســری 
در میــان خیــل عظیمــی از جوان هــا گســترش 

یافــت. 

خالکوبــی البتــه تنهــا بــه نقــش و شــکل بــر بــدن 
خالصــه نشــد و در میــان خانم هــا، به ویــژه در 

ــدا کــرد.  ــی پی ــق فراوان مبحــث زیبایــی رون
تتــو ابــرو، یکــی از پرکاربردتریــن انــواع خالکوبــی 
ــم  ــان ه ــه همچن ــت ک ــی اس ــوان ایران ــان بان می

دارد. رواج 
البتــه از آنجایــی کــه خالکوبــی چنــدان هــم ارزان 
ــه  ــر ب ــال حاض ــد در ح ــد جدی ــن م ــت، ای نیس
عنــوان نشــانی از ثــروت و خــاص بــودن هــم 

می شــود.  شــناخته 

قشــر مرفــه نوپــا یــا بــه اصطــالح معــروف همــان 
ــا  ــی ب ــه خالکوب ــی ب ــه فراوان ــا عالق بچه پولداره

ــد.  ــاص دارن ــای خ نقش ه
رقــم خالکوبــی در حــال حاضــر از 5۰ هــزار تومــان 

ــا چندیــن میلیــون تومــان را شــامل می شــود. ت
 خطرات خالکوبی

تاریخچــه  و  ایــن گفته هــا  همــه  وجــود  بــا 
خالکوبــی بــه دلیــل رواج آن میــان اراذل و اوبــاش 
خالکوبــی هنــوز در ایــران امــری پســندیده نیســت 
و جایــگاه مثبتــی میــان بســیاری از خانواده هــای 

ــدارد. ــی ن ایران
ــرات  ــاره خط ــواره درب ــکان هم ــن پزش ــار ای  در کن
ــون  ــی همچ ــد؛ خطرات ــدار می دهن ــی هش خالکوب
ایــدز  ماننــد  خطرنــاک  بیماری هــای   انتقــال 
و هپاتیــت، ســرطان پوســت، عفونــت و حساســیت 
تنهــا بخشــی از مشــکالت رایــج خالکوبــی اســت. 

ــی  ــه خالکوب ــدام ب ــه اق ــرادی ک ــن اف ــار ای در کن
دســت  از  را  خــون  اهــدای  امــکان  می کننــد، 
دلیــل همیــن خطراتــی  بــه  زیــرا  می دهنــد؛ 
ــح  ــون ترجی ــدای خ ــز اه ــد، مراک ــوان ش ــه عن ک

دریافــت  خونــی  افــراد  ایــن  از  می دهنــد 
ــان  ــری می ــد فراگی ــی م ــه خالکوب ــد. اگرچ نکنن
جوانــان و به ویــژه ورزشــکاران اســت، امــا در 
همیــن دنیــای ورزش و در باالتریــن ســطح آن 
ــی  ــچ گاه خالکوب ــه هی ــد ک ــود دارن ــی وج  الگوهای

نکرده اند. 
ــن  ــی از بهتری ــوان یک ــه عن ــدو ب ــتیانو رونال کریس
از  یکــی  جهــان،  فوتبــال  تاریــخ  بازیکنــان 
نمونه هــای و الگوهــای خــاص ضــد خالکوبــی در 

ــت.  ــان اس جه
رونالــدو بــه دلیــل اینکــه همــواره اقــدام بــه اهدای 
خــون می کنــد، هیــچ گاه خالکوبــی نکــرده اســت 
و همــواره هــم بــه ایــن کار خــود افتخــار می کنــد. 
ــد  ــای تقلی ــه ج ــا ب ــکاران م ــه ورزش ــم ک امیدواری
رفتارهــای  از  خارجــی،  بازیکنــان  خالکوبــی  از 

ــد. ــدو الگــو بگیرن ــد رونال ــی مانن بازیکنان

ــس  ــر رئی ــرای بخشــنامه اخی ــا از اج ــس ســازمان زندان ه رئی
ــرای  ــان ب ــدادی از زندانی ــت: تع ــر داد و گف ــه خب ــوه قضائی ق
شــب های قــدر بــه مرخصــی رفتنــد کــه مرخصــی برخــی از ایــن 

ــود.  ــه آزادی ش ــی ب ــد منته ــراد می توان اف
ــا در  ــازمان زندان ه ــنهاد س ــوص پیش ــر درخص ــر جهانگی اصغ
رابطــه بــا مرخصی هــای ویــژه مــاه مبــارک رمضــان افــزود: ایــن 
پیشــنهاد درخصــوص مرخصــی  شــب های قــدر بــه رئیــس قــوه 
ــا  ــن مرخصی ه ــا ای ــورا ب ــم ف ــان ه ــد و ایش ــه ش ــه ارائ قضائی

موافقــت کردنــد. 
جهانگیــر افــزود: در حــال حاضــر ایــن مرخصی هــا پانــزده روزه 
اســت کــه قابلیــت تمدیــد تــا ۱5 روز دیگــر را هــم دارد. رئیــس 
ســازمان زندان هــا در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چنــد دســته از 
زندانیــان از ایــن مرخصی هــا اســتفاده کردنــد، گفــت: محکومیــن 
ــه شــرط تحمــل دســت کم 5 ســال حبــس،  ــد ب ــه حبــس اب ب

ــل  ــرط تحم ــه ش ــال ب ــش از ۱۰ س ــس بی ــه حب ــن ب محکومی
ــا  ــه حبــس از 5 ت دســت کم یــک ســال حبــس، محکومیــن ب
۱۰ ســال بــه شــرط تحمــل شــش مــاه حبــس، محکومیــن بــه 
حبــس از یــک ســال تــا 5 ســال بــه شــرط تحمــل دســت کم دو 
مــاه حبــس، محکومیــن بــه حبــس کمتــر از یکســال بــه شــرط 

تحمــل دســت کم یــک مــاه حبــس جــزء مشــموالن بودنــد.
 وی در ادامــه و در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه در حــال حاضــر 
چــه تعــداد از زندانیــان حافــظ قــرآن هســتند، گفــت: در حــال 
ــه  ــتند و ب ــرآن هس ــظ کل ق ــان حاف ــر از زندانی ــر ۱۰۰۰ نف حاض
ــه بتوانیــم عفــو مــوردی  ــال ایــن هســتیم کــه در ایــن زمین دنب

ــم.  بگیری
رئیــس ســازمان زندان هــا تصریــح کــرد: در حــال حاضــر بیــش 
ــدند. در  ــتر ش ــز و بیش ــک ج ــظ ی ــم حاف ــی ه ــزار زندان از ۲ ه

مجمــوع حــدود ۳ هــزار زندانــی حافــظ قــرآن هســتند. مهــر

جانشــین پلیــس پیشــگیری ناجــا گفــت: رویکــرد پلیــس 
اســت.  جــرم  از  پیشــگیری  عمومی کــردن  پیشــگیری، 

بوشــهر  اســتان  بــه  ســفر  در  معصوم بیگــی  مهــدی   ســردار 
و بازدیــد از برخــی کالنتری هــا و پاســگاه های انتظامــی ایــن 
اســتان، انقالبیگــری، چابکــی و آمــاده بــه خدمــت بــودن کارکنــان 
کالنتــری و پاســگاه ها را از شــاخصه های ضــروری دانســت و 
اظهــار کــرد: تــوان زیــاد و شایســتگی رزم از ویژگی هایــی اســت کــه 
بــه طــور مســتمر بایــد در ایــن بخش هــا تقویــت شــود تــا امــکان 
انجــام ماموریت هــا بــه نحــو شایســته فراهــم شــود. وی بــا اشــاره 
ــی  ــن آمادگ ــارز ای ــه ب ــزود: نمون ــان اف ــی کارکن ــت آمادگ ــه اهمی ب
ــوران  ــین مام ــور تحس ــگام و در خ ــع، بهن ــجاعانه، قاط ــورد ش برخ
بــا تروریســت هایی بــود کــه هفدهــم خــرداد بــه دنبــال تحــرک در 
مرقــد حضــرت امــام)ره( بودنــد و همــکاران مــا در کالنتــری مرقــد 
 امــام بــه شایســتگی، بــا آمادگی کامــل و ابتــکار عمل، اقــدام کردند 

ــریع  ــش س ــن واکن ــا ای ــتند و ب ــاکام گذاش ــت ها را ن و تروریس
ــر  ــا را تحقی ــه ای آن ه ــران منطق ــان و هدایتگ تروریســت ها، حامی

ــد.  کردن
ــس  ــرد پلی ــه داد: رویک ــا ادام ــگیری ناج ــس پیش ــین پلی جانش
پیشــگیری، عمومی کــردن پیشــگیری از جــرم اســت کــه در ایــن 
رویکــرد ایجــاد ســازوکار بــرای ارتقــای مشــارکت مردمــی، گفتمــان 
 عمومــی در پیشــگیری از جــرم و تبدیــل ایــن گفتمــان بــه اقــدام 
ــدی  ــورت ج ــه ص ــه ب ــت ک ــی اس ــف قطع ــک تکلی ــل، ی و عم

می شــود.  پیگیــری 
ــوص  ــهر درخص ــتان بوش ــی اس ــی انتظام ــات فرمانده وی اقدام
تأثیرگــذار  و  را شایســته  بــه کالنتری هــا و پاســگاه ها  توجــه 
ــه  ــدم ارائ ــط مق ــگاه ها در خ ــا و پاس ــت: کالنتری ه ــت و گف دانس
خدمــات انتظامــی بــه مــردم هســتند و توجــه بــه ایــن مراکــز از 

ــس ــت. پلی ــی اس ــروی انتظام ــی نی ــای اصل اولویت ه

رویکرد پلیس، عمومی کردن پیشگیری از جرم است3 هزار زندانی، حافظ قرآن شدند

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از پدیده خالکوبی

خالکوبی مد یا سنت؟

،،
شــروع داســتان خالکوبــی در ایــران 
و جنــگ آوران  پهلوانــان  از  اگرچــه 
بــود، امــا کم کــم بــا تغییــر شــکل 
تبدیــل بــه نشــانه ای از جاهــان و 

شــد کاه مخملی هــا 

ــری ۱۰۱  ــه کالنت ــه ب ــا مراجع ــاله ای ب ــاه زن ۳۰ س ــم خردادم یک
ــرکت واردات  ــک ش ــر ی ــط مدی ــه توس ــرد ک ــالم ک ــش اع تجری
ــرداری  ــان« مــورد کالهب ــام »محمدپرهــام جواهری ــه ن خــودرو ب
ــه  ــاد او و در ادام ــب اعتم ــا جل ــخص ب ــن ش ــه و ای ــرار گرفت ق
ــرده  ــا ک ــاردی از آن ه ــرداری میلی ــه کالهب ــدام ب ــواده اش، اق خان

اســت. 
 بــا تشــکیل پرونــده مقدماتــی بــا موضــوع »کالهبــرداری« 
و بــه دســتور بازپــرس شــعبه ســوم دادســرای ناحیــه ۳۳ تهــران 
پرونــده جهــت رســیدگی در اختیــار پایــگاه یکــم پلیــس آگاهــی 

تهــران بــزرگ قــرار گرفــت. 
مالباختــه پــس از حضــور در پایــگاه یکــم آگاهــی در اظهاراتــش 
ــبکه های  ــق ش ــش از طری ــدی پی ــت: »چن ــان گف ــه کارآگاه ب
مجــازی بــا تبلیغــات شــرکتی بــه نــام مهیــن تــک رو درخصــوص 
واردات و فــروش خودروهــای خارجــی آشــنا شــدم؛ بــا مراجعــه 
بــه دفتــر شــرکت در خیابــان جــردن بــا مدیــر شــرکت بــه نــام 
ــم  ــرارداد تنظی ــان آشــنا شــدم. ق ــای محمــد پرهــام جواهری آق
یــک خودروســواری اپتیمــا بــه مبلــغ ۱۴۰ میلیــون تومــان بیــن 
مــن و شــخص بســته شــد و مبلــغ 5 میلیــون تومــان نیــز بــه 
عنــوان پیش پرداخــت از ســوی بنــده بــه ایــن شــخص پرداخــت 
ــا  ــان ب ــز همزم ــول خــودرو نی ــه پ ــا بقی ــرار گذاشــتیم ت شــد؛ ق

تحویــل خــودرو پرداخــت شــود.« 
ــر شــرکت  ــا مدی ــود ب ــه درخصــوص نحــوه آشــنایی خ مالباخت
بــه نــام محمدپرهــام جواهریــان بــه کارآگاهــان گفــت: »مــدت 
ــم  ــک رو و تنظی ــن ت ــه شــرکت مهی ــن ب ــه م ــی از مراجع کوتاه
ــر  ــای مدی ــه تماس ه ــود ک ــته ب ــودرو نگذش ــد خ ــرارداد خری ق
ــی  ــای مختلف ــه بهانه ه ــخص ب ــن ش ــد؛ ای ــروع ش ــرکت ش ش
بــا بنــده تمــاس می گرفــت و از مــن درخواســت مالقــات 
ــا ایشــان انجــام  ــده ب ــات بن ــن مالق ــت اولی ــا در نهای می کــرد ت
شــد؛ محمــد پرهــام بــا طــرح ایــن ادعــا کــه در همــان مالقــات 
ــه مــن عالقه منــد شــده، از مــن درخواســت ازدواج کــرد و  اول ب
ــا  ــدی او ب ــای بع ــا و مالقات ه ــه تماس ه ــن موضــوع زمین همی
مــن شــد.« مالباختــه درخصــوص ادعــای محمــد پرهــام مبنــی 
ــه  ــز ب ــی و لشــکری نی ــم دولت ــای مه ــا ارگان ه ــر ارتباطــش ب ب
کارآگاهــان گفــت: »در همــان مالقات هــای اول بــود کــه محمــد 
ــی  ــد نظام ــان ارش ــی از فرمانده ــد یک ــودش را فرزن ــام خ پره
ــغل  ــوع ش ــطه ن ــه واس ــدرش ب ــه پ ــرد ک ــوان ک ــی و عن معرف
و مأموریت هایــش دائمــا در خــارج از کشــور اســت. عــالوه 
ــم  ــای مه ــا وزارتخانه ه ــه ب ــود ک ــی ب ــز مدع ــودش نی ــر آن خ  ب
اثبــات  بــرای  و  دارد  نزدیکــی  ارتبــاط  دولتــی  حســاس  و 
اظهاراتــش تصاویــری از خــودش بــا لباس هــای مختلــف 
نظامــی برایــم ارســال می کــرد؛ حتــی در چنــد قــرار مالقاتــی کــه 
ــیم  ــه بی س ــی از جمل ــزات پلیس ــتیم، او تجهی ــر داش ــا یکدیگ  ب
و … همــراه خــود داشــت و همیــن اقدامــات باعــث شــده بــود 

ــم.« ــاور کن ــا مــن تمامــی صحبت هایــش را ب ت
او  از  میلیــاردی  نحــوه کالهبــرداری  درخصــوص   مالباختــه 
و خانــواده اش توســط محمــد پرهــام نیــز بــه کارآگاهــان گفــت: 
ــه  ــه خان ــرای طــرح درخواســت ازدواجــش ب »محمــد پرهــام ب
مــا آمــد و موضــوع را بــا خانــواده ام مطــرح کــرد و همیــن 
ــش  ــه او و صحبت های ــال ب ــر کام ــا دیگ ــد ت ــث ش ــوع باع موض
اطمینــان پیــدا کنــم؛ خانــواده ام نیــز کــه بــه مــن کامــال اعتمــاد 
دارنــد، زمانــی کــه از عالقــه مــن بــه محمــد پرهــام آگاه شــدند 

ــن  ــرده و بدی ــت ک ــام موافق ــد پره ــت ازدواج محم ــا درخواس ب
ــواده مــا شــد؛ پــس از گذشــت  طریــق محمــد پرهــام وارد خان
ــد  ــک روز محم ــر، ی ــا دو نف ــزدی م ــاز نام ــی از آغ ــدت کوتاه م
پرهــام مدعــی شــد کــه زمینــه مناســبی جهــت ســرمایه گذاری 
ــرار  ــارش ق ــت خارجــی در اختی ــای گران قیم در واردات خودروه
ــن و  ــان از م ــون توم ــغ 5۶۰ میلی ــه مبل ــن بهان ــه ای ــه و ب گرفت
ــغ و در  ــن مبل ــت ای ــس از دریاف ــرد؛ پ ــت ک ــواده ام دریاف خان
شــرایطی کــه پــدرم قصــد ســاخت و ســاز در یــک قطعــه زمیــن 
5۰۰ متــری در منطقــه لواســان را داشــت، محمــد پرهــام دوبــاره 
ــی و  ــور قانون ــی ام ــد تمام ــه می توان ــوع ک ــن موض ــرح ای ــا ط ب
اداری مربــوط بــه مجــوز ســاخت و ســاز و … را در کمتریــن زمان 
ممکــن بــرای پــدرم آمــاده کنــد، مبلــغ ۴۰۰ میلیــون تومــان دیگــر 
از پــدرم دریافــت کــرد؛ امــا پــس از آن و بــه صــورت ناگهانــی در 

ــد.« ــد ش ــاری ناپدی ــال ج ــت ماه س ــر اردیبهش اواخ
کارآگاهــان پایــگاه یکــم پلیــس آگاهــی بــا مراجعــه بــه محــل 
شــرکت »مهیــن تــک رو« در منطقــه جــردن اطــالع پیــدا کردنــد 
کــه دفتــر شــرکت مکانــی اســتیجاری بــوده کــه صرفــا بــرای چند 
مــاه اجــاره و پــس از آن بــه مالــک آن تحویــل داده شــده اســت؛ 
ــه  ــز مشــخص شــد ک ــن در بررســی ســوابق شــرکت نی همچنی
ــچ شــرکتی  ــی نشــده و هی ــت قانون ــن شــرکتی ثب اساســا چنی

تحــت ایــن نــام مجــوز واردات خــودرو بــه کشــور را نــدارد.
 کارآگاهــان بــا بهره گیــری از اظهــارات مالباختــه مبنــی بــر 
حضــور دو مــرد جــوان در شــرکت بــه نام هــای »ســعید« و 
»حمیدرضــا« و همچنیــن بررســی تراکنــش مالــی حســاب های 
مالباختــه کــه همیــن افــراد نســبت بــه وصــول چک هــا اقــدام 
کــرده بودنــد، محــل ســکونت آن هــا در خزانــه و یافت آبــاد 
ــه، در روز  ــات جداگان ــر آن هــا در دو عملی شناســایی و هــر دونف
5 خردادمــاه دســتگیر شــد و جهــت انجــام تحقیقــات بــه پایــگاه 
ــه  ــل شــدند؛ مالباخت ــزرگ منتق ــران ب ــس آگاهــی ته ــم پلی یک
ــا ایــن دو نفــر، هــر دو نفرشــان را  پــس از مواجهــه حضــوری ب
شناســایی کــرد و عنــوان داشــت: »در طــول مــدت آشــنایی مــن 
بــا محمــد پرهــام، ایــن دو نفــر همیشــه تمامــی اظهــارات محمــد 
پرهــام را درخصــوص اینکــه او واقعــا فرزنــد یکــی از فرماندهــان 
نظامــی اســت یــا ارتبــاط نزدیکــی بــا وزارتخانه هــا و ارگان هــای 

ــد.« ــد می کردن ــی دارد، تأیی ــم دولت مه
در ادامــه تحقیقــات پلیســی، »ســعید« و »حمیدرضــا« لــب بــه 
ــوان داشــتند کــه شــخصی کــه خــودش  اعتــراف گشــودند و عن
ــع  ــرده، در واق ــی ک ــان معرف ــام جواهری ــد پره ــام محم ــه ن را ب
یکــی از دوســتان آن هــا بــه نــام واقعــی »محمــد. الــف« )متولــد 
۱۳۶۹( اســت کــه بــا طــرح و برنامــه قبلــی جهــت کالهبــرداری 
اقــدام بــه افتتــاح شــرکت بــه نــام »مهیــن تــک رو« کــرده و در 
حــال حاضــر نیــز در یــک خانــه اســتیجاری در منطقــه نیــاوران 
مخفــی شــده اســت. بــا شناســایی دقیــق مخفیــگاه »محمــد. 
ــده در  ــی پرون ــم اصل ــاوران، ســرانجام مته ــه نی ــف« در منطق ال
 Z۴ ــدل ــک BMW م ــا ی ــردد ب ــن ت ــاه و در حی روز ۱۳ خردادم

شناســایی، دســتگیر و بــه پایــگاه یکــم آگاهــی منتقــل شــد. 
بــا دســتگیری متهــم و اعترافــات صریــح وی، تعــدادی دیگــری 
ــک رو«  ــن ت ــه شــرکت »مهی ــه ب ــا مراجع ــه ب ــی ک از مالباختگان
ــگاه  ــه پای ــد، شناســایی و ب ــرداری قــرار گرفتــه بودن مــورد کالهب
ــان در حــال  ــده همچن ــن پرون ــوت شــدند. ای ــی دع ــم آگاه یک

ــرای یافتــن دیگــر مالباختــگان اســت. پیگیــری ب

کالهبردار واردکننده خودرو به دام افتاد
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 مــا مفتخریــم کــه »باقرالعلــوم« باالتریــن شــخصیت تاریــخ اســت 
و کســی جــز خــدای تعالــی و رســول صلــی هللا علیــه و آلــه 

و ائمــه معصومیــن علیهــم الســام، مقــام او را درک 
نکــرده و نتواننــد درک کــرد، از ماســت .

پای درس امام ؟هر؟

وصیتنامه الهی سیاسی امام

باالترین شخصیت تاریخ

دعای روز بیست وسوم ماه مبارک رمضان
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خدایا! بشوى مرا در این ماه از گناه و پاکم نما در آن از عیب ها وآزمایش کن دلم را 

در آن به پرهیزکارى دل ها، اى چشم پوش از لغزش هاى گناهکاران.

   دور همی خوشمزه
 مواد الزم

به میزان کافی نمک
3 عدد متوسط  گوجه فرنگی  نگین شده

1 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی
3 عدد متوسطتخم مرغ
یک قاشق چای خوریزردچوبه
یک بوتهسیر تازه

8 عددبادمجان قلمی
به میزان کافی  فلفل سیاه

به میزان کافی روغن

میــرزا قاســمی توســط محمدقاســم خــان  کــه در زمــان ناصرالدیــن شــاه قاجــار  
ــام او نیــز  ــه ن ــداع شــده و توســط وی گســترش یافــت و ب ــود، اب والــی رشــت ب

نامگــذاری شــد.
 طرز تهیه

ــت  ــم و روی پوس ــردن می کنی ــاب ک ــاده کب ــته و آم ــا را شس ــدا بادمجان ه 1-ابت
ــاب شــدن  ــا در حیــن کب ــا چاقــو خط هایــی را وارد می کنیــم ت ــه طــول ب آن هــا ب

مغزپخــت شــوند. 
ــوند  ــاب ش ــال، کب ــر روی زغ ــا ب ــه بادمجان ه ــت ک ــر اس ــکان بهت ــورت ام در ص
ــر روی شــعله گاز                     ــاب کــردن ب ــه امــکان کب ــد؛ البت ــا طعــم دودی بهتــری بگیرن ت

ــز هســت. ــر نی ــر روی ســینی ف ــی ب و حت
 2-پــس از ســوختن پوســت بادمجــان و نــرم شدنشــان )در صورتــی کــه تردیــد 
ــت را داخــل آن  ــک ســیخ کبری ــد ی ــه نشــده اند، می توانی ــی پخت ــه خوب ــد ب داری
فروکنیــد؛ اگــر بــه راحتــی وارد بادمجــان شــد، نشــان از پختگــی آن دارد.( پــس 

ــد پوســت آن هــا را بکنیــد.  ــرم شــدن بادمجان هــا بای ــی و ن ــان از کباب از اطمین
نکتــه قابــل عــرض در این بــاره زمــان پوســت کــردن اســت کــه اگــر بادمجــان ســرد 
شــود، پوســت آن بــه ســختی و بــا گوشــت کنــده خواهــد شــد؛ پــس بایــد عجلــه 

کنیــد و تــا بادمجان هــا داغ هســتند، پوستشــان را بکنیــد.
ــی  ــود. در ظرف ــه ش ــا ل ــا کام ــد ت ــرف بکوبی ــا را در ظ ــد بادمجان ه ــال بای 3- ح
ــرده  ــه داغ ک ــل تاب ــن را داخ ــد. روغ ــده کنی ــا رن ــد ی ــیر ها را بکوبی ــز س ــر نی دیگ
و ســیر های کوبیده شــده را اضافــه کنیــد و نمــک و فلفــل و زردچوبــه را هــم 

همین طــور. 
ــه  ــز اضاف ــده را نی ــای کوبیده ش ــد، بادمجان ه ــی ش ــیر ها طای ــه س ــس از اینک پ

کــرده و شــروع بــه تفــت دادن مــواد بــا حــرارت کــم کنیــد. 
ــدت 15  ــه م ــد و ب ــواد بیفزایی ــه م ــده را ب ــای نگین ش ــن گوجه ه ــن حی در همی

ــا آب غــذا خشــک شــود. ــد ت ــا شــعله کــم بگذاری ــه ب دقیق
ــد                   ــاد، آن را هــم بزنی ــه روغــن افت ــی کــه غــذا ب 4-پــس از زمــان ذکرشــده زمان

ــد.  ــه کنی ــو اضاف ــی رب و آب لیم ــل، کم و در صــورت تمای
ــی  ــد و هنگام ــن بیندازی ــرغ را داخــل روغ ــدد تخم م ــد ع ــر چن ــه دیگ در ماهی تاب
ــد                 ــه کنی ــرزا قاســمی اضاف ــه می ــرد، ب ــه ســفت شــدن ک ــه تخم مــرغ شــروع ب ک

و بــه مــدت چنــد دقیقــه مــواد را کامــا هــم بزنیــد.
 نــوش جــان کار بــه اتمــام رســید و می توانیــد غــذای ســنتی شــمال ایــران را بــا 

برنــج یــا نــان میــل کنیــد. برترین هــا

ال�ن  گ�ی
�ت اسمی �ب رو�ش س�ن ا �ق رن م�ی

   ترفند های خانه داری
تمیز کردن خانه

ــوازم منــزل  تمیــز کــردن شیشــه های کثیــف، گردگیــری ل
روش هــای خاصــی  لباس هــا،  بهتــر  و شست وشــوی 
ــری و  ــال یادگی ــه دنب ــه دار ب دارد کــه همــه خانم هــای خان

ــتند. ــتفاده از آن هس اس
 بــرای تمیــز شــدن بهتــر شیشــه های پنجــره، 2 لیــوان 
آب، یک چهــارم لیــوان ســرکه ســفید و یــک قاشــق 
مرباخــوری مایــع ظرفشــویی را در بطــری اســپری بریزیــد 

ــد. ــتفاده کنی و از آن اس
ــه  ــف و درهم بافت ــوازم ظری ــاک از ل ــن خ ــرای گرفت  ب
ماننــد مبل هــای حصیــری، گل هــای مصنوعــی از سشــوار 
ــتفاده  ــت، اس ــده اس ــم ش ــن تنظی ــه پایی ــه روی درج ک

ــد. کنی
 بــرای تمیــز کــردن قابلمــه ای کــه در آن باقی مانــده غــذا 
چســبیده اســت، از کمــی آب و 2 تــا 3 قاشــق غذاخــوری 
ــد روی حــرارت  ــد و بگذاری جــوش شــیرین اســتفاده کنی

کــم بــه مــدت 15دقیقــه بجوشــد.
 بــرای شست وشــوی بهتــر ظــرف در مخــزن ظرفشــویی 
مقــدار مســاوی پــودر ظرفشــویی و جــوش شــیرین بریزید 

و از آن اســتفاده کنیــد.
 تشــک ها را بــا جاروبرقــی تمیــز کنیــد؛ به ویــژه اطــراف 
نوارهــا و درزهــای آن را کــه ســلول های پوســت مــرده 

جمــع می شــود.بیتوته

   سالم باشیم
ژینکو آلزایمر را از شما دور می کند

ژینکــو بــا نــام علمــی  Gingko biloba از قدیمی تریــن 
درختــان جهــان اســت و عصــاره برگ هــای آن در بهبــود 

جریــان خــون از طریــق عــروق بــه مغــز مفید اســت.
عصــاره بــرگ ژینکــو کــه از قدیمی تریــن درختــان 
ــور  ــه ط ــد، ب ــت می آی ــه دس ــان ب ــده در جه باقی مان
جالــب توجهــی در بهبــود جریــان خــون از طریــق عروق 
ــزی را  ــی مرک ــد اســت و سیســتم عصب ــز مفی ــه مغ ب
نیــز از آســیب های اکســیداتیو محافظــت می کنــد؛ 
 همچنیــن بــه منظــور تقویــت تمرکــز و توانایــی ذهنــی 
و روانــی افــراد ســالم نیــز مــورد اســتفاده قــرار می گیرد. 
ــوه آن  ــرگ و می ــاه ب ــن گی ــورد اســتفاده ای قســمت م
اســت و آثــار مهــم آن آنتی اکســیدان، محــرک گــردش 
ذهنــی، محافظت کننــده  توانایــی  افزایــش  خــون، 
حافظــه  دادن  دســت  اســت.از  عصبــی  بافــت   از 
و مشــکات یــادآوری، شــواهد تحقیقاتــی، اســتفاده از 
ژینکــو بــرای تقویــت حافظــه و ادراک مغــزی را تأییــد 

می کنــد.
 ژینکــو، به ویــژه بــرای درمــان و کاهــش ســرعت زوال 
ــد  ــر رخ می ده ــاری آلزایم ــه در بیم ــزی ک ــرد مغ عملک
کاربــرد دارد. ژینکــو همچنیــن می توانــد بــه خوبــی در 
ــه کار  ــون ب ــاری پارکینس ــم بیم ــان عائ ــرل و درم کنت

ــد. ســامتی آی

   سبک زندگی
 حضرت خدیجه)س( 

و احترام به همسر
ــت  ــراوان و موقعی ــوال ف ــم ام ــه رغ ــه ب  خدیج
اجتماعــی ویــژه ای کــه داشــت، در برخــورد و 
ــم  ــواره حری ــرم)ص( هم ــول اک ــا رس ــه ب مواجه
حرمــت او را پــاس می داشــت و کوچک تریــن 
ــد، از  ــری ده ــار برت ــانی از اظه ــه نش ــاری ک رفت

ــی داد. ــروز نم ــود ب خ
جلــوه ای عالــی از ایــن رفتــار را می تــوان در 
ماجــرای عروســی آن حضــرت ســراغ گرفــت. 
یافتــه  پایــان  عقــد  مراســم  کــه  وقــت   آن 
ــش  ــه عموی ــه خان ــت  ب ــر می خواس ــود و پیامب ب
خدیجــه)س(  حضــرت  برگــردد،  ابوطالــب 
قــرار  مخاطــب  را  خــود  همســر  این گونــه 

 : هــد می د
ــک«  ــا جاریت ــک و أن ــی بیت ــک. فبیت ــی بیت »إل
»بــه خانــه خودتــان وارد شــوید، خانــه مــن، خانــه 

شماســت و مــن، کنیــز شــما هســتم.« 
یعنــی موقعیــت مالــی و اجتماعــی زن هیــچ گاه 
نبایــد ســبب برتری جویــی بــر شــوهر شــود؛ بلکــه 
ــت  ــی را در خدم ــی و اجتماع ــت مال ــد موقعی بای
اهــداف دینــی و مذهبــی مــرد قــرار داد و بــا ایــن 
کار بــه عمیق تــر شــدن پیونــد زن وشــوهر همــت 

گماشــت. آوا

استرس و از دست  دادن دندان ها 
اغلــب مــا می دانیــم کــه اضطــراب یــا اســترس می توانــد بــه 
مشــکات ســامتی بســیاری همچــون ریــزش مــو، چاقــی، 
ــه بعضــی بیماری هــا  ــا ب ــز افزایــش احتمــال ابت ــه و نی آکن
منجــر شــود؛ امــا آیــا ســبب افتــادن یــا از دســت دادن دندان 
هــم می شــود؟ محققــان گفته انــد: بلــه؛ گرچــه چنیــن 

رخــدادی نــادر اســت، امــا امــکان آن هســت.
دکتــر متیــو مســینا، ســخنگوی انجمــن دندانپزشــکی آمریــکا 
بــا تاییــد چنیــن امکانــی گفــت: ایــن اتفــاق یــک شــبه رخ 

نمی دهــد. 
بــه گفتــه وی، اولیــن دلیــل منجــر بــه از دســت  دادن 
دندان هــا در بزرگســاالن، بیمــاری پریودنتــال اســت کــه 
ــش  ــه آن نق ــا ب ــد اســترس در ابت ــات نشــان داده ان مطالع
دارد. مســینا خاطرنشــان کــرد: در حالــی کــه بیمــاری 
ــدان در افــراد  پریودنتــال از عوامــل عمــده از دســت دادن دن
ــودن دندان هــا  ــه شــمار مــی رود، تحــت فشــار ب بزرگســال ب
ــروز اســترس بیشــتر  ــع ب ــه در مواق ــز )ک و دندان قروچــه نی
رخ می دهــد(، نقــش مهمــی در از دســت دادن دندان هــا 
ایفــا می کنــد. خــودداری از قــرار گرفتــن در محیط هــای 
ــبک  ــر س ــراب آور، تغیی ــای اضط ــترس، دوری از رفتاره پراس
زندگــی و کار، توجــه بیشــتر بــه بهداشــت دهــان و دنــدان و 
ــه  ــات و مراجعــات منظــم ب ــی، معاین رفــع نگرانی هــای روان
ــا ســال های  ــا را ت ــد ســامت دندان ه دندانپزشــکی، می توان

ــد. ســامت ــظ کن ــر حف بیشــتری از عم

   خانواده

جشنواره

بــرای نخســتین بــار در اصفهان 7 اثــر پویانمایی از دســتاوردهای  کیمیای وطن

ســی امین دوره جشــنواره بین المللــی فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان بــه 
نمایش درمی آید.

ــای وطــن، نشســت ســتاد هماهنگــی ســی امین جشــنواره  ــزارش کیمی ــه گ ب
ــتاد در  ــن س ــای ای ــای کمیته ه ــور اعض ــا حض ــوان ب ــودک و نوج ــای ک فیلم ه

مهمانســرای شــهرداری برگــزار شــد.
دبیــر ســی امین دوره جشــنواره بین المللــی کــودکان و نوجوانــان در ایــن 
نشســت بــا بیــان اینکــه بخــش انتخــاب آثــار ایــن جشــنواره بــه اتمــام رســید، 
ــش  ــی، در بخ ــم خارج ــل 12 فیل ــینمای بین المل ــش س ــرد: در بخ ــار ک اظه
انیمیشــن 7 فیلــم، 18 فیلــم کوتــاه و نیمه بلنــد غیــر ایرانــی، 32 فیلــم کوتــاه 
ــنواره  ــن جش ــودک در ای ــاره ک ــد درب ــم بلن ــی و 8 فیل ــر ایران ــد غی و نیمه بلن

ــود. ــته می ش ــش گذاش ــه نمای ــه ب ــده ک ــاب ش انتخ
ــی  ــه بخــش فیلم هــای غیرایران ــژه ای ب ــان اینکــه امســال توجــه وی ــا بی وی ب
فیلم هــای  غیرایرانــی،  فیلم هــای  از  بســیاری  کــرد:  تصریــح  شــده، 
ارزشــمندی هســتند کــه الزم اســت والدیــن کــودکان بــه طــور حتــم از 
ــابقه  ــش مس ــارج از بخ ــی خ ــا فیلم های ــد. این ه ــدن کنن ــا دی ــن فیلم ه  ای

هستند.
ــده، در  ــم زن ــران، 11 فیل ــینمای ای ــش س ــه داد: در بخ ــاداد ادام ــا رض علیرض

بخــش آثــار پویانمایــی و انیمیشــن 7 فیلــم، در بخــش آثــار غیربلنــد ســینمایی 
8 اثــر، 19 اثــر در آثــار کوتــاه و نیمه بلنــد ایرانــی و 30 اثــر نیــز در بخــش کوتــاه 

پویانمایــی انتخــاب شــده اســت.
ــار رخ  ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــال را ک ــنواره امس ــتاوردهای جش ــی از دس وی یک
ــاق  ــر، اتف ــن 7 اث ــزود: ای ــرد و اف ــر ک ــن ذک ــر انیمیش ــش 7 اث ــد نمای می ده

ــت.  ــودک اس ــینمای ک ــران و س ــینمای ای ــری در س ــزرگ و بی نظی ب
در دهــه 80 اگــر تنهــا یــک فیلــم انیمیشــن ســاخته می شــد، بــه طــور حتــم 
ــمند در  ــر ارزش ــداد اث ــن تع ــا ای ــروز ب ــا ام ــت؛ ام ــرار می گرف ــه ق ــورد توج م

ــه رو هســتیم. بخــش انیمیشــن روب
ــت  ــان ظرفی ــرد: در اصفه ــد ک ــوان تاکی ــودک و نوج ــم ک ــنواره فیل ــر جش دبی
بزرگــی در بخــش انیمیشــن وجــود دارد. هم اکنــون دو کارگاه بــرای ایــن 
بخــش طراحــی شــده تــا از ظرفیت هــای موجــود ایــن شــهر اســتفاده                 

ــود. ش
وی بــا بیــان اینکــه دو ویژگــی بــرای جشــنواره امســال طراحــی شــده، گفــت: 
نــگاه تخصصــی بــه بخــش کــودک و نوجــوان و نــگاه ویــژه بــه بخش انیمیشــن 
 از جملــه ویژگی هــای ســی امین جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان در اصفهــان

است.
رضــاداد خاطرنشــان ســاخت: در مجمــوع در بخــش ســینمای ایــران 77 فیلــم، 
ــه  ــنواره ب ــن جش ــم در ای ــوع 165 فیل ــر و در مجم ــی 88 اث ــینمای غیرایران س

ــد. ــش درمی آی نمای
ــم  ــا فیل ــده ی ــنواره نماین ــن جش ــور در ای ــدود 55 کش ــه ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــان رســیده و از ای ــه پای ــران ب ــه کــرد: کارهــای ســتادی در ته ــم، اضاف داری

ــود. ــری می ش ــان پیگی ــنواره در اصفه ــر جش ــای دیگ ــس کاره پ

 ستاد مرکزی جشنواره افتتاح شد
ــه طــور  مدیــر اجرایــی جشــنواره کــودک در ادامــه ایــن جلســه اظهــار کــرد: ب
ــده و  ــزار ش ــنواره برگ ــن جش ــرای ای ــه ب ــار جلس ــک ب ــه ای ی ــط هفت متوس
ــع ــام را رف ــاط ابه ــرف و نق ــی را برط ــه ناهماهنگ ــن زمین ــم در ای ــعی کردی  س

کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه ســتاد مرکــزی جشــنواره روبــه روی هتــل عباســی آمــاده و 
افتتــاح شــد، تصریــح کــرد: امــورات تشــریفات و هماهنگــی هتل هــا مراحــل 

ــد. نهایــی خــود را طــی می کن
شــهیدی ادامــه داد: تاکنــون نزدیــک بــه 340 نفــر از میهمانــان بــرای حضــور در 

جشــنواره اعــام آمادگــی کرده انــد.
و  کــودکان  فیلم هــای  بین المللــی  جشــنواره  ســی امین  اســت  گفتنــی 

نوجوانــان از 9 تــا 15 تیــر در اصفهــان برگــزار می شــود.

در نشست ستاد هماهنگی جشنواره فیلم های کودک و نوجوان در اصفهان مطرح شد:

نمایش 165 فیلم در سی امین جشنواره فیلم کودک و نوجوان
اتفاق بزرگ جشنواره امسال، نمایش 7 اثر در بخش پویانمایی

 4-95013701 و 6-32504254 و 32298058ارتباط با روزنامه کیمیای وطن


