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نفاق و جنگ نرم
رکــن اساســی جنــگ نــرم، نفــاق و دورویی اســت. به 
بیــان دیگــر بــدون حضــور چهره هــای نفــاق، جنــگ 
تشــکیالت  و  ســازمان ها  اســت.  غیرممکــن  نــرم 

جنــگ نــرم در جهــان، همگــی از چهره هــای نفــاق و از 
شــیوه های منافقانــه بــرای پیشــبرد اهــداف خود اســتفاده 
ــرم  ــگ ن ــیوه های جن ــی از ش ــه بعض ــا ب ــد. در اینج می کنن

ــا اســتفاده از آیــات قــرآن اشــاره می کنیــم.  منافقــان ب
 آن هــا از شــیوه طنــز و تمســخر علیــه مؤمنــان اســتفاده 
و  اســتحاله  )بــا  و   )64 توبــه:  )بقــره:14و  می کننــد 
کارهــای  جابه جایــی در ارزش هــا و باورهــای مــردم( بــه 
ــد.  ــک بازمی دارن ــای نی کاره ــد و از  ــان می دهن ــت فرم زش

)67 )توبــه: 
می کننــد  یأس آفرینــی  تردیــد،  ایجــاد  بــا  بحران هــا  در 
و  خــوف  ایجــاد  و  کنی  شــایعه پرا بــا  و   )12 )احــزاب: 
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/منطقه ای استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری رتبه نخست روزنامه های استا�ن

گهی جذب آ

 روزنامه  کیمیای وطن

95013701-4
32504254-7

به 2 نفر نیروی جوان 
جهت کار در اسپرت ماشین 

نیازمندیم

09132092938

))آگهی مزایده عمومی((
نوبت اول

شهرداری فوالدشهر  در نظر دارد حق بهره برداری از یک واحد مرکز معاینه 
 فنـی خودروهـای سبـک )سـاختمـان و تجهیزات درونی( واقـع در مــرکز 

مزایده  طریق  از  را  فوالدشهر   3 شماره  نشانی  آتش  جنب   C برزن 

عمومی واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و 

دریافت اسناد مزایده حداکثر تا روز شنبه مورخ 96/4/17 به واحد 

امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

 ایران چگونه می تواند در جام جهانی 
کند؟  گروهش صعود  از 

واقعیت های یک رؤیا
صفحه 9

 علما و مسئوالن درباره افزایش اخبار روز
طالق در جامعه چاره  ای بیندیشند

امام صادق)ع( می فرمایند: »منفورترین حالل ها، طالق است.«
ــرود.  ــالق ب ــراغ ط ــه س ــد ب ــت نبای ــن اس ــه ممک ک ــی  ــا جای ــان ت انس
بــه  را  خــدا  عــرش  طــالق،  کــه  آمــده  هــم  روایــات  بعضــی   در 

می لرزاند...
در صفحه معارف )7( بخوانید

در صفحه اصفهان )4( بخوانید

گرفت که مورد تحسین رهبر انقالب قرار  کیمیای وطن با مهدی جهاندار، شاعر شعر »فتنه«  گفت وگوی اختصاصی 

سرودن شعر را با مفاهیم انقالب اسالمی دوست دارم

هر شاعری باید دغدغه اجتماعی داشته باشد



خبر سیاسی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

پاسخ ایران به عوامل نا امن کننده 
»بی درنگ و ویرانگر« است 

ــاع  ــر دف ــان، وزی ــین دهق ــرتیپ حس ــردار س  س
و پشــتیبانی نیروهــای مســلح، درخصــوص قدرت 
و تــوان موشــکی جمهــوری اســامی ایــران اظهــار 
داشــت: در ســه  ســال گذشــته در حــوزه  موشــکی، 
برنامه هــای جــدی و گســترده ای در ابعــاد کمــی و 
ــم  ــروز قادری ــته ایم و ام ــتورکار داش ــی در دس کیف
انــواع موشــک های بالســتیک و کــروز را بــا قــدرت 
تخریبــی زیــاد و دقــت نقطه زنــی در مجموعــه 
ــار  ــم و در اختی ــد کنی وزارت دفــاع طراحــی و تولی

نیروهــای مســلح قــرار دهیــم.
اســامی  اراده جمهــوری  و  عــزم  افــزود:   وی 
ــچ  ــت و هی ــی اس ــه دفاع ــت بنی ــر تقوی ــران ب ای
ــر  ــن اراده تأثی ــر ای ــود ب ــد ب ــادر نخواه ــی ق قدرت
منفــی داشــته باشــد و تحریم هــا نیــز نه تنهــا 
موثــر نبــوده، بلکــه عــزم مــا را بــرای خوداتکایــی 
 کامــل در ایــن حــوزه راهبــردی صــد چنــدان کــرده 

است.
ــت  ــمنان مل ــرد: دش ــان ک ــاع خاطرنش ــر دف  وزی
ایــران در دوران دفــاع مقــدس آموختنــد کــه ایــن 
ملــت در دفــاع از اســتقال و تمامیــت ارضــی خود 
بــا رشــادت، شــجاعت و قاطعیــت می ایســتد 
و هــر متجــاوز و تهدیدکننــده را از کــردار خــود 

پشــیمان می کنــد.
 ســردار دهقــان تأکیــد کــرد: قــدرت و تــوان 
دفاعــی جمهــوری اســامی ایــران در خدمــت 
ــا  ــه ب ــه و در مقابل ــت منطق ــات و امنی ــح، ثب صل
عوامــل ناامن کننــده نظیــر گروه هــای تروریســتی 

ــد. ــه خواهدش ــه کار گرفت ــش ب ــری داع تکفی
ــود  ــمن وانم ــه دش ــان اینک ــا بی ــاع ب ــر دف  وزی
ــش  ــتی داع ــروه تروریس ــدام گ ــه اق ــد ک می کن
ــیدن  ــان در کش ــرد آن ــتای راهب ــران در راس در ته
ــار  ــه، اظه ــورت گرفت ــران ص ــل ای ــه داخ ــگ ب جن
داشــت: هاکــت کامــل نیروهــای اقدام کننــده 
در تهــران، وارد کــردن ضربــات قاطــع بــه طراحــان 
تیم هــای  توســط  آنــان  هدایت کننــدگان  و 
امنیتــی و عملیاتــی جمهــوری اســامی ایــران 
ــخ  ــه پاس ــان داد ک ــپاه، نش ــکی س ــه موش و حمل
مذبوحانــه  اقدامــات  این گونــه  بــه  ایــران 
بی درنــگ و ویرانگــر و نقشــه آنــان نقــش بــر آب                 

اســت. میــزان

کوتاه خبر 
فرمانده هوانیروز ارتش:
 پرتاب چند موشک 

دشمن را دستپاچه کرده است
فرمانــده  قربانــی،  یوســف  خلبــان  امیــر 
 هوانیــروز ارتــش، در حاشــیه همایــش هوانیــروز 
امــروز  گفــت:  بیت المقــدس  عملیــات  و 
ــره  ــوان جزی ــه عن ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه

می شــود. شــناخته  امــن 
ــام  ــود مق ــت وج ــه برک ــورمان ب ــزود: کش وی اف
معظــم رهبــری و رزمنــدگان دلیــر ایــن ســرزمین 

از امنیــت مطلوبــی برخــوردار اســت.
ــدام  ــه اق ــا اشــاره ب ــش ب ــروز ارت ــده هوانی فرمان
ــا  ــروز ب ــزود: ام ــه تروریســت ها اف موشــکی علی
ــی از  ــش کوچک ــه بخ ــک ک ــد موش ــاب چن پرت
تــوان دفاعــی نیروهــای مســلح اســت، دشــمن 

دســتپاچه شــده اســت.
ــدت  ــا وح ــلح ب ــای مس ــت: نیروه ــی گف قربان
ــادت هایی  ــا رش ــد و ب ــور دارن ــم حض ــار ه در کن
شــاهد  داشــته اند،  اســام  رزمنــدگان  کــه 
تروریســتی  گروهک هــای  شــدن   زمین گیــر 

بودیم.
رزمنــدگان  همــه  از  هوانیــروز  افــزود:  وی 
نیروهــای مســلح در ماموریت هــا پشــتیبانی 
ــرد.  ــر می ب ــه س ــل ب ــی کام ــد و در آمادگ می کن
اگــر بدخواهــان بخواهنــد قدمــی بردارنــد، از 

پــای درخواهنــد آمــد. فــارس

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

نفاق و جنگ نرم 
در میــان مــردم، آن هــا را از جهــاد بازمی دارنــد. 

)احــزاب: 60(
بــرای ســد کــردن راه خــدا تــاش می کننــد بــا ریــا، 
تملــق و چاپلوســی، خدعــه، فریــب و ســوگند، خــود 
را بــه رهبــران جبهــه حــق و مؤمنــان نزدیــک کننــد. 

)منافقــون: 1-2، بقــره: 9 و نســاء: 142( 
از درک معــارف و حقایــق جبهــه حــق ناتواننــد و از 
ــه  ــخصیت های جبه ــه ش ــی ب ــی و نفهم روی نادان
تحقیــر  را  آنــان  و  می دارنــد  روا  توهیــن  حــق 

)7-8 )منافقــون:  می کننــد. 
ــی  ــا بهانه جوی ــران ب ــان بح ــر و در زم ــگام خط هن
از مســؤلیت ها شــانه خالــی کــرده و میــدان را 
تــرک می کننــد. )آل عمــران: 167( )اشــاره بــه 
ــر در  ــراه ســیصد نف ــه هم ــی ب ــدهللا اب بازگشــت عب

ــد( ــگ اح جن
 بــه تــرک میــدان بســنده نمی کننــد؛ بلکــه بــا 
ــان را  ــوند و آن ــت می ش ــی همدس ــمنان خارج دش
ــد.   ــک می کنن ــلمانان تحری ــه مس ــه علی ــه حمل ب

)حشــر: 11(
 بــه راحتــی و بــدون کمتریــن ترحمــی پنهانــی بــه 
ــت  ــق دس ــه ح ــه جبه ــا علی ــن ترین توطئه ه خش
ــرای  ــه ب ــان توطئ ــه:67-64( )جری ــد. )توب می زنن
ــوک  ــگ تب ــت از جن ــرور پیامبــر)ص( در بازگش ت

ــان( ــط منافق توس
 فســادهای )اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی( 
انجــام  اصــاح  و  رفــرم  پوشــش  بــا  را  خــود 
می دهنــد. )بقــره: 13-12( از اعتقــادات مذهبــی 
را  مســاجد  و  می کننــد  سوء اســتفاده  مــردم 
                          )137 )توبــه:  می دهنــد.  قــرار  خــود  کمینــگاه 

)اشــاره بــه تأســیس مســجد ضــرار(
 امیــر مؤمنــان علیه الســام شــیوه های دوچهــرگان 
ــه  ــردم( را این گون ــب م ــرم و فری ــگ ن ــرای جن )ب

ــته اند:  ــان داش بی
ــر روز  ــد و ه ــود می گیرن ــه خ ــى ب ــار رنگ ــر ب »ه
دیگــر  شــیوه اى  و  می گوینــد  دیگــر  ســخنى 
انتخــاب می کننــد... و بــه هــر وســیله چنــگ 
مى زننــد و در هــر جــا بــه کمیــن مى نشــینند. 
می رونــد  ســو  آن  و  ســو  ایــن  خفــا   در 
و چــون خزنــدگان درون جنگل هــا، نــرم و پوشــیده 

ــپرند...  راه مى س
ســخن گفتنشــان بــه دارو می مانــد؛ بــه زبــان، 
ــل دردى  ــه عم ــى ب ــد، ول ــران خواهن ــفاى دیگ ش
ــد.  ــع می کنن ــا را قط ــته امیده ــد. رش درمان ناپذیرن
ــه  ــرده و ب ــداى خــود ک ــى، کســانى را ف ــر راه در ه
ــر  ــزد ه ــان را ن ــد و ایش ــت افکنده ان ــاک هاک خ
دلــى شــفاعتگرى اســت. بــر هــر غمــى سرشــک ها 

)اشــک تمســاح( افشــانده اند... 
بــراى هــر حقــى، باطلــى مهیــا کرده انــد و بــراى هــر 
ــده اى، کشــنده اى  ــراى هــر زن  راســتى، کــژى ای و ب
و بــراى هــر درى کلیــدى و بــراى هــر شــبى، 

چراغــى. 
ــا  ــازند ت ــود س ــدى خ ــیله آزمن ــازی را وس نومیدس
ــاى  ــه به ــود ب ــد و کاالى خ ــرم دارن ــود گ ــازار خ ب

ــند.  ــتر بفروش بیش
ــد  ــوه مى دهن ــق جل ــد و ح ــل مى گوین ــخن باط س

تــا دیگــران را بــه اشــتباه افکننــد.
ــق  ــد. طری ــر مى کنن ــد، تزوی ــف مى کنن ــر توصی  اگ
باطــل را آمــاده و آســان جلــوه دهنــد و گذرگاه هــاى 
ــده در آن  ــا رون تنــگ آن را پرپیــچ و خــم ســازند ت
سرگشــته بمانــد. گــروه شــیطان اند و زبانه هــاى 
ــان حــزب شــیطانند و بدانیــد کــه حــزب  آتــش. آن

ــد.«  ــیطان زیانکاران ان ش
در دوران  مختلــف انقــاب اســامی، شــخصیت هایی 
را مشــاهده می کنیــم کــه بــا همــه خطــوط و 
جریان هــای سیاســی هماهنــگ می شــوند و گاه 
ــیاه نمایی  ــویی و س ــز همس ــت نی ــمنان مل ــا دش ب

ــند. ــی برس ــام و منصب ــه مق ــا ب ــد ت می کنن
و  مایــم  و گاه  افراطــی  و   تنــدرو  را  خــود  گاه 
جلــوه  میانــه رو  و  معتــدل  گاه  و  غیرانقابــی 
می دهنــد و نــان را بــه نــرخ روز می خورنــد. در 
ــتند.  ــق هس ــل ناموف ــق و در عم ــیار موف ــعار بس ش
ــوزانند  ــاب، دل می س ــد انق ــی ض ــه حت ــرای هم ب
از  اساســی  ضربه هــای  می ریزنــد.  اشــک   و 
ــه پیکــر جامعــه اســامی وارد  ــن گــروه ب ســوی ای

. د می شــو

عالــی  هیئــت  عضــو  والیتــی،  علی اکبــر 
ــاره  ــی درب ــام، در گفت وگوی ــر برج ــارت ب نظ
ــدید  ــکا در تش ــنای آمری ــر س ــه اخی مصوب
داشــت:  اظهــار  ایــران  علیــه  تحریم هــا 
ــا  ــی، اروپایی ه ــه موگرین ــه ب ــف در نام ظری
ــه نقــض بندهــای 26، 27          ــه صراحــت ب را ب

و 28 برجــام ارجــاع داد.
 اروپایی ها تصدیق کردند که برجام 

از جانب آمریکا نقض شده است
تصدیــق کردنــد  اروپایی هــا  افــزود:  وی 
ــکا نقــض شــده  ــب آمری ــه برجــام از جان ک

ــت. اس
عضــو هیئــت عالــی نظــارت بــر برجــام  
تصریــح کــرد: طبعــا وقتــی اروپایی هــا ایــن 
را تصدیــق می کننــد، در روابــط  موضــوع 
تجــاری بــا کشــورمان وقفــه ایجــاد نخواهنــد 
کــرد و تعامــل مــا بــا آنــان در حــوزه تجــاری 

ــه پیشــرفت اســت. رو ب
 مصوبه اخیر سنا، ناقض بندهای 

مختلف برجام است
ناقــض  را  ســنا  اخیــر  مصوبــه  والیتــی 
و  دانســت  برجــام  مختلــف  بندهــای 
ــکا  ــه آمری ــت ک ــی اس ــن در حال ــزود: ای اف
ــه  ــده اند ک ــد ش ــای 1+5 متعه ــر اعض و دیگ
ــا غیرمســتقیم  ــه مســتقیم ی ــر کاری ک از ه
 برجــام را دچــار مشــکل کنــد، بپرهیزنــد 
و حــال آنکــه کشــورمان بــه تعهداتــش عمــل 
ــا روح  ــا ب ــنا قطع ــه س ــت؛ مصوب ــرده اس ک
و متــن برجــام مغایــرت دارد و مســتقیم 
و غیرمســتقیم بــا بندهــای 26، 27 و 28 

ــر اســت. مغای
 آمریکایی ها بار دیگر نشان دادند 

که قابل اعتماد نیستند
وی بیــان کــرد: آنچــه اهمیــت دارد ایــن 

ــان  ــر نش ــار دیگ ــا ب ــه آمریکایی ه ــت ک اس
دادنــد کــه قابــل اعتمــاد نیســتند و کســانی 
کــه اهــل درک و سیاســت جهانــی هســتند 
و آمریکایی هــا را در صحنــه جهانــی آزمــوده 
ــه  ــتند ک ــاور را داش ــن ب ــدا ای ــد، از ابت بودن

ــاد نیســتند. ــل اعتم ــان قاب آن
خوش بینــی  بــا  شــاید  برخــی  اگرچــه 
ــر  ــه اگ ــد ک ــا می کردن ــان و الق ــه بی این گون
مــا هــم ماننــد برخــی دیگــر بــا آمریکایی هــا 
صحبــت و بــا آنــان مســالمت آمیز رفتــار 
ــالمت جویانه  ــا مس ــا م ــم ب ــان ه ــم، آن کنی
وفــادار  قولشــان  بــه  و  می کننــد  رفتــار 

ــود. ــد ب خواهن
ــا  ــر آمریکایی ه ــدام اخی ــزود: اق ــی اف والیت
ســبب شــد افــراد خوش بــاور یــا دیربــاوران 
هــم در این بــاره بــه اتفــاق نظــر برســند؛ 
ــرکات ایــن کار شــیطانی  بنابرایــن یکــی از ب
دســت اندرکاران  همــه  و  آمریکایی هــا 
تصویــب ایــن تحریم هــا )دموکرات هــا و 
ــط  ــه فق ــه ن ــود ک ــن ب ــان( ای جمهوری خواه
ایــران، بلکــه همــه ملت هــای دنیــا فهمیدنــد 
کــه کشــتی بان را سیاســت دیگــر آمــده 
ــود  ــا ب ــن آمریکایی ه ــه در بط ــت و آنچ اس
ــم  ــا ه ــه اوبام ــرد، وگرن ــروز ک ــپ ب ــا ترام ب

ــت. ــپ اس ــد ترام مانن
والیتــی اظهــار داشــت: از وقتــی کــه ترامــپ 
ــا خــودش  روی کار آمــده، هــر کجــا رفتــه ب
ــس از  ــه پ ــوی ک ــه نح ــت؛ ب ــرده اس ــر ب ش
ــورای  ــای ش ــان اعض ــاض می ــه ری ــفر ب س
ــت  ــه انداخ ــارس تفرق ــج ف ــکاری خلی هم
ــگ پیــش  ــرز جن ــا م و قطــر و عربســتان ت

ــد. رفتن

 تحریم های آمریکا یک جانبه است
ــه اذعــان مکــرر آژانــس  ــا اشــاره ب والیتــی ب
بین المللــی انــرژی اتمــی بــه متعهــد بــودن 
چارچــوب  در  تعهداتــش  بــه  کشــورمان 
ــوع را  ــن موض ــا ای ــزود: اروپایی ه ــام اف برج
ــای  ــه تحریم ه ــدارد ک ــی ن ــد و دلیل می دانن
ــری  ــه بهانه هــای واهــی پیگی کشــورمان را ب
آمریــکا  تحریم هــای  بنابرایــن  کننــد؛ 
ــه در گذشــته  ــی ک ــه اســت؛ در حال یک جانب

ــود. ــه ب ــد جانب چن

ــزم  ــود را مل ــا خ ــرد: اروپایی ه ــه ک وی اضاف
ــکا  ــنای آمری ــه س ــه مصوب ــه ب ــد ک نمی دانن
پاســخ مثبــت دهنــد؛ همچنــان کــه مجمــوع 
حــدی  تــا  و  اروپــا  مقامــات  اظهــارات 
عملکردشــان نیــز ایــن موضــوع را نشــان 
ــا روســیه  ــر اینکــه مــا ب  می دهــد؛ مضــاف ب
و چیــن قراردادهــای متعــددی در حوزه هــای 
ــت  ــریک نخس ــن ش ــم و چی ــف داری مختل

تجــاری ماســت.
ــد  ــی و چن ــا س ــه م ــه داد: البت ــی ادام والیت

عــادت  آمریــکا  تحریم هــای  بــه  ســال 
طرحــی  مقاومتــی  اقتصــاد  و  کرده ایــم 

تحریم هاســت. ایــن  برابــر  در  ایجابــی 
 ملت ایران در مقابله با تهدیدات 

خارجی یکپارچه است
ــا  ــه آی ــه اینک ــن در پاســخ ب ــی همچنی والیت
طــرح مجلس شــورای اســامی بــرای مقابله 
ــت  ــکا کفای ــنای آمری ــر س ــه اخی ــا مصوب ب
بــه  تأکیــد کــرد: بســتگی دارد  می کنــد، 
اینکــه مجلــس چــه چیــزی را تصویــب کنــد؛ 
امــا بــدون تردیــد ملــت ایــران در مقابلــه بــا 
تهدیــدات خارجــی یکپارچــه اســت و اختاف 
ســایق را کنــار می گــذارد. خواهنــد دیــد کــه 
ــای  ــود جناح ه ــا وج ــس ب ــن مجل در همی
ــع  ــرح جام ــب ط ــاوت در تصوی ــری متف فک
ــنا،  ــه س ــا مصوب ــل ب ــی و تقاب ــد آمریکای ض
ــت  ــا اکثری ــد و آن را ب ــد ش ــی نخواه کوتاه
ــرد.  ــد ک ــب خواهن ــاق تصوی ــه اتف ــب ب قری

ــد بررســی  ــه ایــن طــرح بای  وی افــزود: البت
و تصویــب و پــس از تأییــد شــورای نگهبــان 
بــه دولــت ابــاغ شــود؛ آنــگاه می تــوان 
دربــاره جزئیــات آن ســخن گفــت؛ امــا 
بــه غیــرت  توجــه  بــا  بگویــم  می توانــم 
ــس  ــژه در مجل ــا به وی ــه ج ــه در هم ــی ک مل
وجــود دارد بــا قــوت در مقابــل آمریکایی هــا 

ــتاد. ــد ایس خواهن
ــرای  والیتــی خاطرنشــان کــرد: دســت مــا ب
مقابلــه بــا کاری کــه آمریکایی هــا کردنــد بــاز 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــلما جمه ــت و مس اس
تردیــدی نخواهــد کــرد کــه موضــع ابتــکار را 
ــاره  ــه سیاســی و بین الملــل در این ب در صحن

داشــته باشــد. باشــگاه خبرنــگاران

عضو هیئت عالی نظارت بر برجام:

دست ما برای مقابله با مصوبه سنای آمریکا باز است 
آمریکایی ها بار دیگر نشان دادند که قابل اعتماد نیستند

ادامه از صفحه اول

آیــت هللا محمدعلــی موحــدی  کرمانــی، دبیــر کل جامعــه 
روحانیــت مبــارز، بــا اشــاره بــه عملیــات موشــکی ســپاه علیــه 
مواضــع داعــش در ســوریه گفــت: جامعــه جهانــی بــا تحســین 
ــه  ــکار، ب ــه مشــتی جنایت ــه موشــکی ســپاه پاســداران ب حمل
حقانیــت و اقتــدار و عظمــت قــدرت موشــکی جمهــوری 

ــرد. ــرار ک ــران اق اســامی ای
داعــش  مســلمان کش  جنایتــکاران  کــرد:  تصریــح  وی 
 هنگامــی  کــه در پاســخ بــه حرکــت تروریســتی کودکانــه خــود 
بزننــد  حــدس  می تواننــد  می شــوند،  زیــرورو  این گونــه 
ــدی  ــه ج ــد حمل ــه  قص ــران ب ــلح ای ــوای مس ــه ق ــه چنانچ ک

برخیزنــد، چــه اتفاقــی رخ خواهــد داد.
دبیــر کل جامعــه روحانیــت مبــارز تصریــح کــرد: اکنــون دنیــا 
بــه  روشــنی دریافتــه کــه جمهــوری اســامی ایــران، ســرزمینی 

نیســت کــه بتــوان زد و در رفــت و بــه  خوبــی درک کــرده کــه 
نتیجــه تجــاوز بــه ســرزمین شــیران، هاکــت اســت.

ــراه  ــر گم ــه عناص ــان اینک ــا بی ــی ب ــدی کرمان ــت هللا موح آی
ــه، در  ــان نیافت ــوز پای ــی، هن ــب اله ــه تعذی ــد ک ــش بدانن داع
پایــان تأکیــد کــرد: کســانی کــه در مــاه نــزول قــرآن، دســت به 
ــب های  ــان در ش ــد، تقدیرش ــلمانان روزه دار می زنن ــل مس قت

ــت. ــم اس ــش جهن ــدی در آت ــول اب ــدر، دخ ق
در آخریــن ســاعات روز یکشــنبه 28 خردادمــاه، نیــروی 
هوافضــای ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــا چنــد فرونــد 
تروریســت های  مواضــع  میان بــرد،  بالســتیک  موشــک 
ــتیبانی(  ــع و پش ــز تجم ــی و مراک ــّر فرمانده ــری را )مق تکفی
در منطقــه »دیرالــزور« ســوریه )فاصلــه حــدود 650 کیلومتــر( 

ــرار داد. ایســنا ــت ق ــورد اصاب م

ســید جــواد ســاداتی نژاد، نماینــده مــردم کاشــان در مجلــس 
ــق  ــده و دقی ــع، کوبن ــکی قاط ــه موش ــامی، حمل ــورای اس ش
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی را بــه مقــر پشــتیبانی داعش 
ــزور  و مراکــز تجمــع تروریســت های تکفیــری در حومــه دیرال
ــا  ــت و ب ــترده دانس ــاد گس ــق و ابع ــار عمی ــوریه، دارای آث س
یــادآوری تحــوالت سیاســی و اتفاقــات اخیــر در منطقــه حملــه 
موشــکی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی را اقدامــی کوبنــده 
ــه ای  ــادالت منطق ــر مع ــب تغیی ــه موج ــت ک ــع دانس و قاط
بازیگــران منطقــه ای و کنشــگران  و تصحیــح محاســبات 

ــد. ــد ش ــی خواه بین الملل
عضــو کمیســیون آمــوزش مجلــس شــورای اســامی در ادامــه 
ــه همیشــه  ــه دشــمنانی ک ــه و کین ــار خبیثان ــادآوری رفت ــا ی ب
ــد  ــود دارن ــن خ ــامی را در ذه ــاب اس ــودی انق ــودای ناب  س

و اخیــرا بــا بهانــه قــرار دادن توانمنــدی بومــی و اقتدارآفریــن 
موشــکی، تحریم هــای ظالمانــه جدیــدی در ســنا وضــع 
کــرده و بــرای نظــام اســامی رجزخوانــی کردنــد، تاکیــد 
ــا ایــن اقــدام قاطــع ســپاه پاســداران، هــم دشــمنان   کــرد: ب
و هــم دوســتان نظــام اســامی درک ملمــوس و محسوســی 
انعطاف پذیــر  عملیاتــی  تــوان  و  بازدارندگــی  قــدرت  از 
ــد و متوجــه می شــوند  ــدا می کنن نیروهــای نظامــی کشــور پی
 کــه جمهــوری اســامی بــر ســر امنیــت کشــور و حفــظ 
فرزندانــش  دســتاوردهای  و  توانمنــدی  از  بهره گیــری   و 
ذره ای بــا هیــچ کســی تعارف و شــوخی نــدارد و جــواب هرگونه 
ــخیص  ــه تش ــبی ک ــکان مناس ــان و م ــر زم ــی را در ه حماقت
ــد ــیمان کننده خواه ــع و پش ــده، قاط ــکلی کوبن ــه ش ــد، ب  ده

 داد. فارس

آیت هللا موحدی کرمانی عنوان کرد:

هالکت، نتیجه تجاوز به سرزمین شیران
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی:

موشک های سپاه، حامل پیامی روشن است

رئیس کمیته هسته ای مجلس:
حمله موشکی سپاه، پیامی 

 دلچسب و امیدوارکننده  
برای مردم داشت 

حجت االســام مجتبــی ذوالنــور، رئیــس کمیتــه 
هســته ای مجلــس شــورای اســامی، بــا اشــاره بــه 
هــدف قــرار دادن مواضع تروریســت ها توســط ســپاه 
ــده  ــت: فرمان ــوریه گف ــزور« س ــداران در »دیر ال پاس
کل ســپاه در همــان روزهــای حملــه ددمنشــانه 
ــه مجلــس شــورای اســامی و مرقــد  تکفیری هــا ب
امــام راحــل گفتنــد کــه تنبیــه ایــران بســیار ســخت و 

ــود.  ــد ب ــیمان کننده خواه پش
ــت  ــداران در حقیق ــپاه پاس ــات س ــزود: عملی وی اف
ــام  ــه انتق ــود ک ــپاه ب ــده کل س ــده فرمان ــق وع تحق
ــران  ــه تروریســتی  ته ــوم حمل خــون شــهدای مظل
ــام  ــه نظ ــای سر ســپرده ب )17 خــرداد( از تکفیری ه
ــت ها  ــعود و صهیونیس ــم آل س ــران رژی ــلطه و س س

گرفتــه شــد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــس ب ــته ای مجل ــه هس ــس کمیت رئی
بــه مواضــع  حملــه موشــکی ســپاه پاســداران 
همچــون  نهــادی  کــرد:  تصریــح  تروریســت ها 
ــی  ــبی از باز دارندگ ــطح مناس ــه س ــروز ب ــپاه، ام س
ــایر  ــش و س ــدام داع ــر اق ــد ه ــه می توان ــیده ک رس

گروه هــای تروریســتی و اربابــان و حامیــان آن هــا را 
ــد. ــخ ده ــه پاس ــد وج ــه اش ب

ــات  ــه عملی ــان اینک ــا بی ــور ب ــام ذوالن حجت االس
ســپاه پیامــی بــرای حامیــان داعــش داشــت، گفت: 
ــن  ــد از ای ــش بخواهن ــان داع ــان و ارباب ــر حامی اگ
گروهــک تروریســتی حمایــت کننــد، بــه شــکلی کــه 
امنیــت پایــدار جمهــوری اســامی را مخــدوش کننــد 
ــدی دارد و   ــت ح ــن مل ــدان ای ــردم و فرزن ــر م صب
همان طــور کــه داعــش را هــزاران برابــر آنچــه ضربــه 
ــد، داد عزیــزان مــا می توانــد  ــد، تنبیــه کردن زده بودن

ــان داعــش را هــم مــورد صدمــه قــرار بدهــد. ارباب
ــم  ــی ه ــپاه پیام ــات س ــه عملی ــان اینک ــا بی وی ب

بــرای کشــورهای منطقــه داشــت، تصریــح کــرد: بــا 
ــه  ــد ب ــه می توانن ــور های منطق ــات، کش ــن عملی ای
ــوش  ــتیز دلخ ــد و استکبارس ــدر، توانمن ــران مقت ای

باشــند. 
تاکیــد  بــا  رئیــس کمیتــه هســته ای مجلــس 
دلچســب  پیامــی  ســپاه  اقــدام  اینکــه   بــر 
ــان  ــت، خاطرنش ــردم داش ــرای م ــده  ب و امیدوار کنن
ــن  ــدان ای ــه فرزن ــدند ک ــدوار ش ــردم امی ــرد: م ک
مــرز  ایــن  امنیــت  دارنــد کــه  آمادگــی   ملــت 
ــد  ــه بخواه ــر کســی را ک ــرده و ه ــظ ک ــوم را حف و ب
ــرکوب                        ــد، س ــدوش کن ــور را مخ ــدار کش ــت پای امنی

ــد. تســنیم  کنن
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،،
دســت مــا بــرای مقابلــه بــا کاری 
 کــه آمریکایی هــا کردنــد بــاز اســت 
و مســلما ایــران تردیــدی نخواهــد 
ــه  ــکار را در صحن ــع ابت ــه موض ــرد ک ک
این بــاره  در  بین الملــل  و  سیاســی 

ــد ــته باش داش

یادداشت
آثار روزه داری

M.Hajian@eskimia.ir
محمدحاجیانجانشین مدیرمسئول

ــرد  ــر فردف ــی ب ــه اله ــک فریض ــوان ی ــه عن روزه ب
مســلمانان واجــب شــده و دارای ابعــاد گوناگــون و 
آثــار گســترده و از آن جملــه آثــار اخاقــی و تربیتــی 

اســت. 
ــی  ــن و پاکیزگ ــای باط ــد، صف ــر روزه باش روزه اگ
ــا  ــه همــراه دارد؛ چــرا کــه انســان روزه دار ب روح را ب
ــی  ــوای حیوان ــامیدن ق ــوردن و آش ــودداری از خ خ
خــود را بــه کنتــرل درمــی آورد و بــه فضائــل انســانی 
مزیــن می شــود و بــه قــول قــرآن کریــم خداترســی 
خداتــرس  انســان  و  فرامی گیــرد  را  وجــودش 
ــاس و حتــی  ــع حــق هللا و حق الن دیگــر اهــل تضیی

ــود. ــد ب ــس نخواه حق النف
ــار  ــل و آث ــه فضائ ــن هم ــه ای ــت ک ــدی نیس تردی
تنهــا بــا دســت کشــیدن از خــوردن و آشــامیدن ... 
ــام  ــه ام ــه ک ــه همان گون ــد؛ بلک ــت نمی آی ــه دس ب
صــادق)ع( در روایتــی مفصــل اشــاره کرده انــد 

ــی دارد.  ــرایط خاص ش
ــان روزه دار  ــر انس ــه ظاه ــه ک ــت همان گون الزم اس
اســت، اعضا و جــوارح وی نیــز، روزه دار باشــند.زبان 
ــه  ــگاه ب ــد از ن ــدگان بای ــزد؛ دی ــد از دروغ بپرهی بای
ــت و  ــزاع، حســد، غیب نامحــرم فروبســته شــوند؛ ن
دیگــر رذائــل اخاقــی در بیــن نباشــد تــا روزه دارای 

ــار باشــد. آن آث
مؤمنــان  بــه  روزه  دســتور  هنــگام  بــه  قــرآن 
می فرمایــد: »ای مؤمنــان، همان گونــه کــه روزه 
ــم  ــرده بودی ــب ک ــما واج ــش از ش ــوام پی ــر اق را ب
آن را بــر شــما نیــز واجــب ســاختیم تــا پرواپیشــه 

شــوید.«
ــاه  ــا روزه داری در م ــلمان ب ــد مس ــام می خواه اس
ــه  ــوا را در هم ــرورش روح و تق ــان پ ــارک رمض مب
ــه  ــرا همان گون ــد؛ زی ــاد کنن ــود ایج ــا در خ زمینه ه
انجــام  از  انســان  هــرگاه  کردیــم  اشــاره  کــه 
کــرد،  خــودداری  تــن،  طبیعــی  خواســته های 
بــه خوبــی می توانــد از پیــروی هــوای نفــس 

خــودداری کنــد.
ــه تقــوا و پــرورش  ــه مرحل ــدون تردیــد رســیدن ب ب
ــوردن  ــاک از خ ــا امس ــا ب ــاد تنه ــه ابع روح در هم
و آشــامیدن بــه دســت نمی آیــد؛ بلکــه شــرایط 

ــم.  ــاره کردی ــدان اش ــه ب ــری الزم دارد ک دیگ
ــی  ــع اخاق ــه وض ــود ک ــده می ش ــر دی ــن اگ بنابرای
روزه  را  مــاه  یــک  اینکــه  بــا  افــراد  از  برخــی 
گرفته انــد، بــا گذشــته چنــدان تفاوتــی نــدارد و 
ــه  ــت، ب ــده اس ــان نینجامی ــی آن ــی و تعال ــه پاک ب
ــودداری از  ــا خ ــه روزه را تنه ــت ک ــن اس ــت ای جه
خــوردن و آشــامیدن پنداشــته اند؛ در حالــی کــه 
پیامبــر اســام)ص( می فرماینــد: »کوچک تریــن 
ــرای  ــد در روزه ب ــه خداون ــزی ک ــان ترین چی و آس
و  خــوردن  از  امســاک  کــرده،  واجــب  روزه دار 

آشــامیدن اســت.«
رســول اکــرم)ص( بــه جابربن عبدالّلــه  انصــاری 
فرمودنــد: »ای جابــر، هــر کــس در روز مــاه رمضــان 
روزه بــدارد و شــب آن را بــه یــاد خــدا بیــدار شــود، 
شــکم را از حــرام و دامــن را از آلودگــی حفــظ کنــد 
و زبــان خویــش را نگــه دارد، از گناهــان بیــرون رود 

همچنــان کــه از ایــن مــاه بیــرون مــی رود.«
بــر اســاس روایــات، روزه دار، همان گونــه کــه از 
خوردنی هــا و آشــامیدنی ها خــودداری می کنــد، 
بایــد همــه اعضــای بــدن خــود را روزه دار نگــه 
ــد روزه او را  ــه خداون ــن صــورت اســت ک دارد؛ در ای
می پذیــرد و صفــای روح و باطــن بــه او عنایــت 

می کنــد.

معاون اول قوه قضائیه خبر داد:

بازداشت بیش از 50 قاضی، کارمند و کارشناس متخلف

محمدباقــر نوبخــت، ســخنگوی دولــت، در نشســت خبــری با 
اصحــاب رســانه اظهــار داشــت: انتخابــات ٢٩ اردیبهشــت ماه 
 بــه عنــوان نمــادی از انســجام ملــی شــناخته می شــود 
و حملــه موشــکی ســپاه و پاســخی کــه نیروهــای مســلح و 
ــادی از  ــد، نم ــه تروریســت های داعــش دادن ــز ب ســپاه عزی
اقتــدار ملــی اســت. ایــن اقتــدار تنهــا در جهــت امنیــت ملــی 
ماســت نیســت؛ بلکــه در کنــار آن امنیــت منطقــه هــم تامیــن 
ــه  ــت ک ــتی اس ــده ای تروریس ــش پدی ــرا داع ــود؛ زی می ش
امنیــت منطقــه را مخــدوش کــرده و ایــن اقــدام نشــان داد 
جمهــوری اســامی ایــران در مبــارزه بــا تروریســت ها امنیــت 

ــه را هــم در صــدر برنامه هــای خــود دارد. منطق
وی بــا بیــان اینکــه کشــورهای منطقــه از ایــن اقــدام ایــران 
ــت: از  ــد، گف ــد خرســند باشــند و احســاس آرامــش کنن بای
ایــن رو بایــد قــدردان ایــن اقــدام و راهبری هــای کــه رهبــر 
معظــم انقــاب داشــتند و رشــادت هایی کــه دوســتانمان در 

ســپاه انجــام دادنــد، بــود.
محدودکننــده  برجــام،  شــد:  یــادآور  دولــت  ســخنگوی 
ــا نیســت؛ بلکــه  ــدرت دفاعــی م فعالیت هــای موشــکی و ق

برجــام صرفــا درخصــوص مســائل هســته ای بــود کــه آن هــا 
نگرانی هایــی را دربــاره فعالیت هــای هســته ای در زمینــه 
نظامــی داشــتند؛ بــرای ایــن منظــور شفاف ســازی های 
الزم صــورت گرفــت؛ زیــرا اصــا اســتفاده از انــرژی جمهــوری 
ــا از  ــی م ــای دفاع ــذا فعالیت ه ــت؛ ل ــران نیس ــامی ای اس
جملــه فعالیت هــای موشــکی، یــک سیاســت غیرقابــل 

بازگشــت اســت و از آن دفــاع می کنیــم.
از فعالیت هــای موشــکی ســپاه  ادامــه داد: دولــت   وی 
و نیروهــای مســلح پشــتیبانی می کنــد و هیــچ محدودیتــی 
را بــرای تقویــت بنیــه دفاعــی و افزایــش توانمنــدی موشــکی 
جمهــوری اســامی ایــران قائــل نیســت. دولــت از هــر نــوع 
فعالیــت در ایــن عرصــه - چــه در زمینــه مطالعاتــی و اجرایی 

ــد. ــاع می کن ــه انجــام آزمایش هــا و ... - دف و چــه در زمین
نوبخــت تصریح کــرد: تــوان دفاعــی و تقویــت آن قابــل 
مذاکــره و مماشــات بــا دولت هــای زیاده خــواه از جملــه 
آمریــکا نیســت؛ ایــران بایــد بــه امنیــت ملــی خــودش توجــه 
ــه و  ــم مخــل امنیــت منطق ــن مه ــد ای داشــته باشــد؛ هرچن

ــت. مهــر ــایه نیس ــورهای همس کش

سخنگوی دولت:

برجام، محدودکننده قدرت دفاعی ما نیست

حجت االســام و المســلمین محســنی  اژه ای در نشســت 
ــای  ــت: در روزه ــه گف ــوه قضائی ــه ق ــتانه هفت ــری در آس خب
پایانــی ضیافــت الهــی هســتیم. ان شــاءهللا کــه در ایــن روزهــا 
نهایــت بهره بــرداری را از ســفره الهــی بــرده و از عنایــات 

ــم. ــره کافــی ببری ــد فطــر به ــد در عی خداون
ــن روز  ــه روز قــدس گفــت: ان شــاءهللا در ای ــا اشــاره ب وی ب
ــود را  ــی و... خ ــی و مل ــه دین ــم و وظیف ــرکت کنی ــزرگ ش ب
ــاده  ــت فوق الع ــه امنی ــانی ک ــه کس ــم. از هم ــام می دهی انج
ــیج  ــات، بس ــم از وزارت اطاع ــد، اع ــاد کردن ــور ایج را در کش
و قــوه قضائیــه تشــکر می کنــم. همچنیــن بــه طــور ویــژه از 
ــان  ــا تروریســت ها و جری ــه در برخــورد ب ســپاه پاســداران ک
تکفیــری اقدامــات به موقــع انجــام دادنــد و بــا پرتــاب 
ــردم  ــتی، دل م ــان تروریس ــر جری ــدام مق ــمندانه و انه هوش

ــد. را شــاد کردن
وی در ادامــه فرارســیدن هفتــه قــوه قضائیــه را تبریــک گفــت 
و افــزود: هفتــه قــوه قضائیــه از اول تیرمــاه شــروع و تــا روز 
ــه  ــوه قضائی ــه ق ــه دارد. هفت ــت هللا بهشــتی ادام شــهادت آی
فرصتــی اســت کــه قــوه ببینــد اقداماتــی کــه کــرده، چــه بوده 

ــه  ــد و ســخن مــردم را بشــنود و ب ــا مــردم ســخن بگوی و ب
مســائل ســال بعــد توجــه داشــته باشــد.

وی بــا اشــاره بــه نامگــذاری روزهــای هفتــه قــوه گفــت: قــوه 
ــا  ــه، قــوه قضائیــه و همــکاری ب قضائیــه و امنیــت همه جانب
ــا همــه  ــارزه ب ــرای مب ــه ب ــه و مقنن ــم از مجری ــوا اع ســایر ق
مظاهــر فســاد، قــوه قضائیــه و اقتصــاد مقاومتــی و حمایــت 
ــه  ــوه قضائی ــت، ق ــال اس ــعار س ــه ش ــتغال ک ــد و اش  از تولی
و خدمــت بهتــر و آســان تر بــه مــردم و تکریــم اربــاب رجــوع، 
قــوه قضائیــه و تجدیــد میثــاق بــا آرمان هــای انقــاب و امــام 
راحــل، قــوه قضائیــه و والیتمــداری و بصیــرت انقابــی و قــوه 
ــای  ــامی روزه ــران، اس ــهدا و ایثارگ ــل از ش ــه و تجلی قضائی

هفتــه قــوه قضائیــه اســت.
رئیــس ســتاد بزرگداشــت هفتــه قــوه قضائیــه گفــت: ســال 
گذشــته نظــارت دیــوان عالــی هــم بــه صــورت الکترونیکــی و 

میدانــی تقویــت شــد. 
نظــارت  و  قضائیــه  قــوه  اطاعــات  و  حفاظــت  نظــارت 
دادســرای انتظامــی قضــات نیــز تقویــت شــد؛ هــم از طریــق 

الکترونیکــی و هــم از طریــق دســتی. میــزان



کوتاه اخبار 
دالیل پایین بودن سرانه کار مفید

عضــو شــورای مرکــزی حــزب اســامی کار می گویــد 
خاقیــت  و  ظرفیــت  از  شایســته  نبــردن  بهــره 
نیروهــای انســانی و کم توجهــی بــه مســائل رفاهــی 
و بیمــه ای نیــروی کار، مهم تریــن دلیــل پاییــن 
ــت.  ــای کار اس ــد در محیط ه ــرانه کار مفی ــودن س ب
حمیــد نجــف اظهــار کــرد: بــرای افزایــش بهــره وری 
و  ظرفیــت  از  اســتفاده  نیازمنــد  کار،  محیــط 
ــه نحــوی  توانمنــدی نیروهــای انســانی هســتیم؛ ب
ــام  ــتاق انج ــت و مش ــرد تقوی ــزه کار در ف ــه انگی ک
کار شــود و بــه دلیــل نارضایتــی از محیــط و شــرایط 
ــه  ــود را ب ــت خ ــتمزد، وق ــودن دس ــن ب ــا پایی کار ی

ــد.  ــت نگذران بطال
ــه چــرا در بســیاری  ــن پرســش ک ــا طــرح ای وی ب
از ادارات و ســازمان ها، متوســط کار مفیــد بــه ۲۰ 
دقیقــه بیشــتر نمی رســد، ادامــه داد: ایــن امــر 
دالیــل مختلفــی دارد کــه یکــی از آن هــا بهــره نبــردن 
مفیــد و شایســته از ظرفیــت و توانایــی نیــروی 

انســانی اســت. 
نجــف گفــت: بنگاهــی کــه نیــروی کارش فقــط 
۲۰ دقیقــه کار مفیــد دارد، هرگــز بــه بهــره وری 

 . نمی رســد
علمــی  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  نیازمنــد  مــا 
ــد  ــه هســتیم و بای ــن زمین ــق در ای کشــورهای موف
ــاس آن  ــر اس ــا ب ــم ت ــرداری کنی ــات الگوب از تجربی

ــم.  ــش بروی ــا پی معیاره
کار  اســامی  حــزب  مرکــزی  شــورای  عضــو 
انســانی  نیــروی  از  بهره کشــی  و  سوء اســتفاده 
تبعیــض و مقایســه رفتــاری در محیــط کار را از 
دیگــر عواملــی نــام بــرد کــه انتظــار بهــره وری و ارائــه 

ایلنــا ناممکــن می ســازد.  را  باکیفیــت  تولیــد 

انحصارشکنی در بازار ارتباطات
 مهــدی غیبــی، کارشــناس حــوزه فنــاوری اطاعــات 
ــوزه  ــات در ح ــات وزارت ارتباط ــمردن خدم ــا برش ب
اپراتورهــا  بــر  نظــارت  بانــد،  پهنــای   افزایــش 
اســتارت آپ ها  و   ICT مرتبــط  و کارآفرینی هــای 
ایــن اقدامــات را بــه دلیــل زیرســاختی و تدریجــی 
ــی  ــوس ارزیاب ــردم نامحس ــه م ــر عام ــودن، از نظ ب

کــرد. 
مهــدی غیبــی، کارشــناس حــوزه فنــاوری اطاعــات  
ــاختی  ــات زیرس ــیاری از اقدام ــه بس ــان اینک ــا بی ب
ــاوری اطاعــات از نظــر عــوام  وزارت ارتباطــات و فن
و کاربــران عــادی ممکــن اســت قابــل درک نباشــد 
اظهــار کــرد: بــرای نمونــه وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
بــا  مرتبــط  در حــوزه کارآفرینی هــای  اطاعــات 
ماننــد طــرح  و طرح هایــی  اســتارت آپ ها   ICT
 »تکاپــو« کــه حمایت هــای ویــژه ای انجــام داده 

است. 
وی دربــاره اقدامــات شــاخص وزارت ارتباطــات 
ــن  ــن ای ــه مهم تری ــت: از جمل ــم گف ــت یازده دول
بانــد  پهنــای  افزایــش  بــه  می تــوان  اقدامــات 
اینترنــت و نظــارت دقیــق بــر کار اپراتورهــای تلفــن 

ــرد. ــاره ک ــراه اش هم
ــت چــون  ــد گف ــز بای ــن نظــارت نی  در خصــوص ای
ــه  ــا ب ــد اپراتوره ــا در درآم ــتفاده از دیتاه ــهم اس س
ــت  ــه اس ــش یافت ــی افزای ــات صوت ــبت مکالم نس
ــال  ــا اعم ــر این ه ــدا ب ــی از ابت ــارت دقیق ــر نظ اگ
بــازار  بــودن  انحصــاری  دلیــل  بــه  نمی شــد، 
اپراتورهــا، مــردم بایــد شــاهد هزینه هــای هنگفــت 

ایتنــا اینترنــت می بودنــد. 

کوتاه از اقتصاد

چرا طال گران شد؟
ــش  ــت: افزای ــر گف ــه طــا و جواه ــس اتحادی رئی
ــد فطــر  ــه مناســبت عی ــی ب ــازار داخل  تقاضــا در ب
و همچنیــن افزایــش قیمــت دالر، ســبب افزایــش 

قیمــت طــا در بازارهــای داخلــی شــده اســت. 
محمــد کشــتی آرای افــزود: هفتــه پیــش قیمــت 
سیاســت های  بــه  توجــه  بــا  طــا  جهانــی 

منطقــه ای بــا 11 دالر کاهــش همــراه بــود. 
وی گفــت: در چنــد روز گذشــته و بعــد از گذشــتن 
از مناســبت های مــاه مبــارک رمضــان و از روز 
شــنبه تقاضــا بــرای طــا در بازارهــای داخلــی 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی افزای
صعــودی  رونــد  نیــز  دالر  قیمــت  همچنیــن   
ــا وجــود کاهــش  ــل ب ــه همیــن دلی داشــته کــه ب
طــا  قیمــت  طــا،  جهانــی  قیمــت  دالری   11
 در بازارهــای داخلــی بــا صعــود مواجــه بــوده 

است. 
وی ادامــه داد: در دو روز بعــد از مــاه مبــارک 
رمضــان و عیــد فطــر بــا افزایــش تقاضــا در بــازار 

ــود.  ــم ب ــه خواهی ــا مواج ط
ــود  ــا وج ــی و ب ــای جهان ــه داد: در بازاره وی ادام
تعــداد زیــادی مســلمان در ســطح جهــان بــا 
ــلمانان  ــاد مس ــی از اعی ــه یک ــه ب ــه اینک ــه ب توج
یعنــی عیــد فطــر نزدیــک می شــویم، انتظــار 
می رفــت قیمــت جهانــی طــا افزایــش پیــدا 

ــه طــا ــاد. اتحادی ــاق نیفت ــن اتف ــی ای ــد؛ ول کن

تولید خودروهای بی کیفیت را 
متوقف کنید

یــک کارشــناس صنعــت خــودرو از شــرکت های 
ــان   ــران خــودرو و کرم ایران خــودرو، ســایپا، مدی
خــودرو خواســت تولیــد خودروهــای بی کیفیــت 

را متوقــف کننــد.
ــی  ــه بررس ــه اینک ــخ ب ــی در پاس ــرهللا امین  ام
خودروهــای  کیفــی  ارزیابــی  گزارش هــای 
ایران خــودرو،  کــه  می دهــد  نشــان  داخلــی 
ــا  ــران خــودرو و کرمان خــودرو ماه ه ســایپا، مدی
ــه بعضــی محصوالتشــان  و بلکــه سال هاســت ک
ــد  ــد می کنن ــی تولی ــن ســطح کیف را در پایین تری
ــورت  ــوالت ص ــن محص ــت ای ــی در کیفی و ارتقای
نگرفتــه، اظهــار کــرد: مشــکل مــا در حــوزه 
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــای داخل ــت خودروه کیفی
ارزیابــی کیفیــت  اگرچــه هــر مــاه گــزارش 
ــود،  ــر می ش ــه و منتش ــی تهی ــای داخل خودروه
داده  اثــر  ترتیــب  ایــن گزارش هــا  بــه  امــا 

 . د نمی شــو
ــا بیــان اینکــه در دنیــا مهم تریــن موضــوع  وی ب
از  محصــوالت  تهیــه گزارش هــای کیفــی  در 
ــن  ــی داشــتن ای ــت اجرای ــه خــودرو، ضمان جمل
گزارش هاســت، خاطرنشــان کــرد: البتــه فــرق ما 
ــا ایــن اســت کــه سیســتم های بازرســی  ــا دنی ب
مشــکات و کاســتی های کیفــی خودروهــای 
تولیــدی را بررســی و اعــام می کننــد؛ امــا ایــن 

ــود.  ــی نمی ش ــرات اجرای تذک
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عامــه طباطبایــی 
بــه گزارش هــای  اینکــه چــرا  بــه  در پاســخ 
ــب  ــی ترتی ــای داخل ــت خودروه ــی کیفی ارزیاب
را  ایــن  کــرد:  اظهــار  نمی شــود،  داده  اثــر 
تجــارت                                  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  از  بایــد 

پرســید. 
بــر اســاس قانــون ایــن وزارتخانــه مســئول 
نظــارت بــر خودروســازان و ارتقــای کیفیــت 
خودروهــای داخلــی اســت و بایــد در برابــر 
ــی پاســخگو باشــد. خبــر فارســی مشــکات فعل

در ســال های گذشــته بــه طــور متنــاوب 
بحث هایــی مبنــی بــر حــذف یــا لــزوم 
نصــب برچســب قیمــت روی کاالهــا مطــرح 
شــد و هــر بــار موافقــان و مخالفانی داشــت؛ 
مســکوت  نتیجــه  بــدون  آن  رونــد  امــا 
چنــد  گذشــت  از  پــس  اکنــون  و  مانــد 
ــده  ــرح ش ــوع مط ــن موض ــاره ای ــاه دوب  م

است. 
موضــوع حــذف برچســب قیمــت از روی 
ــه  ــده و ب ــرح ش ــا مط ــون باره ــا، تاکن کااله
عنــوان مثــال چنــدی پیــش در بعضــی 
اخبــار این گونــه اعــام شــد کــه بــر اســاس 
وزارت  بــا  صورت گرفتــه  هماهنگی هــای 
ــه  ــده ک ــرار ش ــارت ق ــدن و تج ــت، مع صنع
مرحلــه اول ایــن طــرح بــا حــذف برچســب 
شــامل  غذایــی  مــواد  بعضــی  روی  از 
و  پفــک  شــیرینی و شــکات، چیپــس، 

ــود.  ــاز ش ــی آغ ماکارون
در توضیــح چرایــی ایــن موضــوع نیــز عنــوان 
شــد کــه درج قیمــت مصرف کننــده روی 
ــرای سوء اســتفاده برخــی  ــزاری ب کاالهــا، اب
فروشــگاه ها از  بســیاری  و  شــده   افــراد 

و عرضه کننــدگان کاال از ایــن موضــوع بــه 
ــد.  ــتفاده می کنن ــود اس ــع خ نف

ــور  ــه ط ــت ب ــرار اس ــاس ق ــن اس ــر همی ب
روی  از  مصرف کننــده  قیمــت  آزمایشــی، 
بعضــی کاالهــای غیراساســی مثــل تنقــات 
ــود  ــاس س ــر اس ــا ب ــا کااله ــود ت ــذف ش ح

ــوند. ــه ش ــی عرض منطق
 دالیل موافقان حذف 

برچسب قیمت
توجیــه ایــن افــراد بــرای اجــرای ایــن طــرح 
هــم آن بــود کــه ســود عمده فروشــی 3 
تــا 1۵  درصــد و ســود خرده فروشــی 1۲ 
درصــد اســت؛ در حالــی کــه در بعضــی 
کاالهــا شــاهدیم ســودهای 1۰۰ درصــدی 
دریافــت می شــود. بــر ایــن اســاس بــا 
ــت  ــدا قیم ــت در ابت ــب قیم ــذف برچس ح
کاالهــای  بعضــی  روی  از  مصرف کننــده 

ــس از  ــا پ ــود ت ــذف می ش ــروری ح غیرض
ــوه  ــف آن، نح ــاط ضع ــج و نق ــی نتای بررس
پیاده ســازی و ادامــه طــرح در بقیــه کاالهــا 

ــود.  ــی ش بررس
عــده ای نیــز این گونــه عنــوان می کردنــد 
ــت از روی  ــذف قیم ــرح ح ــرای ط ــه اج ک
کــه  اســت  روشــی  تنهــا  بســته بندی، 
ــی  ــد قیمت ــران چن ــور را از بح ــد کش می توان
ــن  ــه ای ــرا ک ــد؛ چ ــات ده ــازی نج و دالل ب
طــرح در تمــام کشــورهای پیشــرفته اتفــاق 
افتــاده و مصرف کننــدگان بــا رصــد بــازار 
نســبت بــه خریــد کاال از مراکــزی کــه قیمــت 
اقــدام  می دهنــد،  ارائــه  را  مناســب تری 

ــرد.  ــد ک خواهن
از ســوی دیگــر تولیدکننــده موظــف می شــود 
عرضه کننــدگان  بــرای  فــروش  فاکتــور 
کاال صــادر کنــد و ســازمان های نظارتــی 
ــرای  ــر فاکتورهــای صادرشــده ب ــد ب می توانن

ــند.  ــته باش ــارت داش ــندگان نظ فروش

زمانــی  بــازه  یــک  در  قــرار شــد  حتــی 
ــز  ــروش در مراک ــای ف ــخص، صندوق ه مش
تــا  شــود  نصــب  فروشــگاه ها  و  عرضــه 
ــل کنتــرل  قیمــت کاالهــا از ایــن طریــق قاب
ــات  ــت مالی ــن، دریاف ــر ای ــاوه ب باشــد و ع

ــرد.  ــورت گی ــری ص ــد بهت ــا رون ــز ب نی
داشــتند  تاکیــد  این گونــه  نیــز  عــده ای 
ــی در  ــتاندارد جهان ــی اس ــور کل ــه ط ــه ب ک

تعییــن  و  کشــورهایی کــه قیمت گــذاری 
نــرخ آزاد اســت و شــرایطی رقابتــی در بــازار 
وجــود دارد، بدیــن قــرار اســت کــه برچســب 

ــدارد. ــود ن ــت وج قیم
ــه ایــن موضــوع عــده ای   البتــه در پاســخ ب
ــران  ــی ای ــازار فعل ــتند در ب ــد داش ــز تاکی نی
ــا  ــب کااله ــا آزاد و برچس ــت کااله ــر قیم اگ
ــه ایجــاد  ــن اســت زمین حــذف شــود، ممک

شــود.  سوء اســتفاده هایی 
البتــه ایــن احتمــال وجــود دارد کــه در 
بعضــی کاالهــا زمینــه کاهــش قیمت هــا 
ــه  ــی ب ــور کل ــه ط ــا ب ــم شــود؛ ام ــم فراه ه
ــتر الزم  ــود بس ــل نب ــه دلی ــد ب ــر می رس  نظ
و همچنیــن شــرایط فرهنگــی پــس از حذف 
شــدن برچســب قیمت هــا، سوء اســتفاده 

رخ ندهــد.
 نصب برچسب قیمت 

الزامی است
ــب  ــذف برچس ــرح ح ــان ط ــار موافق در کن
ــد  ــه تاکی ــتند ک ــم هس ــده ای ه ــت، ع قیم
قیمــت  برچســب  حــذف  دارنــد  جــدی 
مــردم  بــه  ظلــم  نوعــی  روی کاالهــا،  از 

می شــود.  محســوب 
ــت  ــازمان حمای ــئوالن س ــی مس ــی برخ حت
ــد  ــث تاکی ــن بح ــدی ای ــرح ج ــان ط در زم
ــات در  ــت روی کاال و خدم ــد درج قیم کردن
بــازار بــر اســاس قوانیــن حمایــت از حقــوق 
حکومتــی  تعزیــرات   مصرف کننــدگان، 
و نظــام صنفــی کشــور اجبــاری اســت و 
ــا  ــی ب ــط حت ــن ضواب ــر در ای ــه تغیی هرگون
ــد  ــد تأیی ــودن، نیازمن ــی ب ــرض کارشناس ف
مراجــع قانونــی نظیــر مجلــس شــورای 
اســامی و مجمــع تشــخیص مصلحــت 

ــت.  ــام اس نظ
همچنیــن ســازمان حمایــت تاکیــد داشــت 
حــذف  در  اصنــاف  خودســرانه  اقــدام 
هیــچ  مصرف کننــده،  قیمــت  برچســب 
منفعتــی بــرای تولیدکننــدگان نــدارد و فقــط 
موجــب اجحــاف حقــوق مصرف کننــدگان 

تأمیــن  را  واســطه ها  منافــع  و  می شــود 
 . می کنــد

از منظــر قانونــی نیــز طبــق مــاده 1۵ قانــون 
ــده  ــی عرضه کنن ــراد صنف ــی اف ــام صنف نظ
ــا الصــاق  ــف هســتند ب ــات مکل کاال و خدم
در  تابلــو  نصــب  یــا  روی کاال  برچســب 
ــا حرفــه، قیمــت واحــد کاال  محــل کســب ی
ــن  ــور روش ــه ط ــات را ب ــتمزد خدم ــا دس  ی
و مکتــوب و بــه صورتــی کــه بــرای همــگان 

قابــل رؤیــت باشــد، اعــام کننــد. 
درج نکــردن قیمــت هــم عبــارت اســت 
قیمــت کاال   برچســب  نکــردن  نصــب  از 
اســتفاده نکــردن از تابلــو نــرخ دســتمزد 
حرفــه  یــا  کســب  محــل  در  خدمــت 
بــرای  نحــوی کــه  بــه  قیمــت  درج  یــا 
نباشــد.  رؤیــت  قابــل  مراجعه کننــدگان 
ــی،  ــا مــواد قانون ــق ب ــن اســاس مطاب ــر ای ب
ســوی  از  کاالهــا  روی  قیمــت  حــذف 
دارد.  قانونــی  منــع  تولیــدی  واحدهــای 
آخریــــن  طبـــق  ترتیــــب  بدیــــن 
تاکیــد  صورت گرفتــه  تصمیم گیری هــای 
ــت  ــب قیم ــذف برچس ــه ح ــت ک ــر آن اس ب

از کاالهــا، امــری غیرقانونــی اســت و بــا 
آن برخــورد خواهــد شــد؛ امــا در نهایــت 
ــی  ــن موضــوع منتقدان ــه نظــر می رســد ای  ب

دارد. 
طــی ســال های اخیــر حتــی از ســوی وزارت 
ــه عنــوان  صنعــت، معــدن و تجــارت این گون
ــگاه های  ــهم فروش ــش س ــه افزای ــده ک ش
زنجیــره ای از اهمیتــی ویــژه برخــوردار اســت؛ 
موضوعاتــی  چنیــن  طــرح  شــاید  حــال 
مطلــب کــه  ایــن  عنــوان  آن  کنــار  در  و 
ــتفاده  ــب و اس ــذف برچس ــا ح ــوان ب می ت
 از صندوق هــای فــروش در مراکــز عرضــه 
را  قیمت گــذاری  رونــد  فروشــگاه ها،  و 
کنتــرل کــرد، راهکارهایــی بــرای آماده ســازی 
زیرســاخت های مربوطــه در جهــت اســتفاده 
ــره ای  ــگاه های زنجی ــردم از فروش ــتر م بیش
امــا در هــر حــال هنــوز دالیــل  باشــد؛ 
ــب  ــذف برچس ــرح ح ــان ط ــی مدافع قطع
بــه طــور شــفاف و جامــع مشــخص نیســت 
و از ســوی دیگــر مراجــع قانونــی چنیــن 
موضوعــی را تائیــد نکرده انــد و بــه صراحــت از 
غیرقانونــی بــودن آن خبــر می دهنــد. ایســنا

چرا برخی تالش می کنند برچسب قیمت کاالها حذف شود؟

برچسب قیمت، خطری برای دالالن

ــف  ــج طــی ســال های گذشــته متوق ــه برن گرچــه واردات بی روی
شــده، امــا قیمــت برنــج خارجــی نیــز طــی ایــن ســال ها چندیــن 
ــت از  ــش قیم ــن افزای ــه ای ــه البت ــرده ک ــدا ک ــش پی ــر افزای براب

ــازار مصــرف، حــدود ۲۵۰ درصــد اســت.  ــا ب گمــرک ت
ــه ارزش ۷3  ــن ب ــزار و ۲۷۰ ت ــال، ۸۵ ه ــاه امس ــتین م در نخس
میلیــون و ۶۵۴ هــزار و 313 دالر از کشــورهای مختلــف بــه ایــران 
ــا ۶3  ــد ب ــه کشــورهای هن ــه حــدود ۹۶ درصــد آن ب وارد شــد ک
درصــد، پاکســتان بــا 3۰ درصــد و امــارات بــا 3 درصــد اختصــاص 
دارد. امــا حســاب و کتــاب ســاده ای نشــان می دهــد کــه قیمــت 
ــط  ــرخ متوس ــن ن ــر گرفت ــا در نظ ــی ب ــج ایران ــرم برن ــر کیلوگ ه
ــت؛ در  ــنت اس ــادل ۸۶ س ــان مع ــی دالر، ۲۸۰۰ توم 33۰۰ تومان
حالــی کــه ایــن محصــول در بــازار مصــرف داخلــی بــا ۲.۵ برابــر 
معــادل ۲۵۰ درصــد افزایــش، کیلویــی حــدود ۷۰۰۰ تومــان عرضــه 

ــد.  ــر نمی رس ــه نظ ــی ب ــه منطق ــه هیچ وج ــه ب ــود ک می ش
ــاده  ــاق افت ــی اتف ــی در حال ــج خارج ــازار برن ــت ب ــن وضعی  ای
و ماه هاســت وضعیــت بــر همیــن منــوال اســت کــه کاوه خاکســار 
مدیــرکل دفتــر غــات وزارت جهــاد کشــاورزی، می گویــد: قیمــت 
ــود  ــه کمب ــا ب ــت؛ ام ــی نیس ــی منطق ــازار خرده فروش ــج در ب برن
 ایــن محصــول هیــچ ارتباطــی نــدارد و اگــر کاهــش واردات 
و کمبــود محصــول عامــل گرانــی برنــج بــود، چــرا برنــج خارجــی 
ــته  ــت داش ــش قیم ــی افزای ــج ایران ــا برن ــده و تنه ــر نش گران ت
ــه مجــری  ــاد کشــاورزی ک ــه نظــر می رســد وزارت جه  اســت؟ ب
ــت و از  ــاورزی اس ــش کش ــف بخ ــز وظای ــون تمرک ــع قان و مداف
لغــو ایــن قانــون بــا الیحــه احیــای وزارت بازرگانــی ناراضــی اســت 
بایــد هرچــه ســریع تر فکــری بــرای ســاماندهی بــازار محصــوالت 

کشــاورزی پرمصرفــی ماننــد برنــج کنــد. اقتصادآنایــن

تعطیــات  افزایــش  بــا 
در  روز  دو  بــه  فطــر  عیــد 
بــرای  برنامه ریــزی  ســال، 
ــن  ــاده ای در ای ــفرهای ج س
روزهــا بــا عنــوان یکــی از 
برنامه هــای  اصلـی تریـــن 
لحــاظ  ایرانــی  مســافران 
موضوعــی  اســت؛  شــده 
ســال های  طــول  در  کــه 
فرصــت  یــک  از  گذشــته 
تهدیــدی  بــه  مناســب 

شــده  تبدیــل  ایــران  جاده هــای  بــرای   جــدی 
است. 

ــات  ــه تعطی ــیدن ب ــا رس ــته ب ــال های گذش ــول س در ط
ــیرهای  ــژه مس ــور به وی ــی کش ــای اصل ــر جاده ه ــد فط عی
ــن  ــمالی، بزرگ تری ــتان های ش ــه اس ــت ب ــال پایتخ اتص

ــد.  ــه کرده ان ــران را تجرب ــی ای ــای ترافیک گره ه
توقــف  ســاعته،  چندیــن  و  طوالنــی  ترافیک هــای 
ــداد  ــی انس ــی و حت ــاعت های طوالن ــرای س ــین ها ب ماش
طوالنــی  تونل هــای  از  بعضــی  در  عبــوری  محورهــای 
ــوده  ــی ب ــی از اتفاقات ــط بخش ــمالی، فق ــتان های ش اس
کــه تجربــه ســال های گذشــته جاده هــای ایــران بــه 
ــدن  ــک ش ــا نزدی ــد ب ــر می رس ــه نظ ــانده و ب ــت رس ثب
دوبــاره تعطیــات عیــد فطــر بــار دیگــر ایــن تجربــه تکــرار                     

ــد.  ــد ش خواه

ــد  ــر می رس ــه نظ ــن رو ب از ای
ســازمان  حاضــر  حــال  در 
ــی  ــات خاص ــداری، امکان راه
مــردم  از  تقاضــــا  جـــز 
برنامه هــای  توزیــع  بــرای 

ندارنــد.  سفری شــان 
بــا توجــه بــه اینکــه تعطیــات 
ــاری  ــال ج ــر در س ــد فط عی
و  دوشــنبه  روزهــای  بــه 
آینــده  هفتــه  سه شــنبه 
امــکان آن وجــود  رســیده، 
ــود را  ــفرهای خ ــه س ــافران برنام ــی از مس ــه بخش دارد ک
ــا بدیــن ترتیــب بخشــی از  چنــد روز زودتــر آغــاز کننــد ت

بــاز شــود.  ترافیکــی  گره هــای 
در برگشــت نیــز امــکان آن وجــود دارد کــه تعطیــات عیــد 
ــا  ــده متصــل شــود ت ــه آین ــات آخــر هفت ــه تعطی فطــر ب
ــا  ــق از جاده ه ــن طری ــه ای ــز ب ــی نی ــار ترافیک ــش ب بخ

خــارج شــود. 
ــا تاکیــد  داوود کشــاورزیان، رئیــس ســازمان راهــداری، ب
ــای  ــرای روزه ــفری ب ــای س ــع برنامه ه ــکان توزی ــر ام ب
ــا  ــته ت ــردم خواس ــر از م ــد فط ــات عی ــه تعطی ــی ب منته
ــود از  ــت خ ــت و بازگش ــان رف ــه زم ــکان ب ــورت ام در ص
ســفرها نگاهــی ویــژه داشــته باشــند تــا بــا توزیــع آن هــا 
تکــرار گذشــته  ســال های  ترافیکــی  کــور   گره هــای 

 نشود. ایرنا

کارشناســان معتقدند تــا زمانی 
ــاختار  ــژی و سـ ــه اسـتراتـ ک
شـــرکت های  برنامـه ریـــزی 
نکنـــد،  تغییـــر   هواپیمایــی 
ضعیــف  وضعیـــت  شــاهد 
ایرالین هــا  خدمات دهــی 
بــه  دســتیابی  مقابــل  در  و 
آن هــا  کان  درآمدهــای 

 . هســتیم
پیشــرفته  هوایــی  خطــوط 
مهــم  برایشــان  آنچــه 

یــک  از  بهــره وری  شــاخصه های  مــدام  تغییــر  اســت 
هواپیمــا بــا اســتفاده از افزایــش تعــداد پروازهــای آن 
اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه در ایــران مالــکان 
و  نمی دهنــد  اهمیــت  بــه چنیــن موضوعــی  هواپیمــا 
کوتاه مــدت و  مقطعــی  درآمدهــای  دنبــال  بــه   تنهــا 

هستند. 
برنامــه ای  هیــچ  هواپیمایــی  شــرکت های  ایــران  در 
بــرای تغییــر زیرســاخت های اقتصــادی خــود ندارنــد 
ــه  ــافران ارائ ــه مس ــت ب ــن کیفی ــا نازل تری ــات را ب  و خدم

می دهند. 
ــات، کارشــناس حمــل و نقــل  ــاط آرمــان بی در همیــن ارتب
ــت دوم از  ــای دس ــد هواپیماه ــوع خری ــه موض ــی، ب هوای
ــتر  ــت: بیش ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــای ایران ــوی ایرالین ه س
خریــد  دنبــال  بــه  ایــران  در  هواپیمایــی  شــرکت های 

هواپیماهــای ارزان و بــا ســن 
و ظرفیــت بــاال هســتند؛ ایــن 
می دهــد  نشــان  المان هــا 
ایـرانــــی  ایــرالیــن هـــای 
کمتریــن  بــا  می خواهنــد 
هزینــه بیشــترین درآمــد را 
داشــته باشــند؛ چــون از نظــر 
هواپیمــای ۲۰  یــک  آن هــا، 
ــک  ــرد ی ــان کارک ــاله، هم س
هواپیمــای نــو را دارد؛ ولــی 
ــد آن،  ــه خری ــل هزین در مقاب

یک پنجــم هزینــه خریــد هواپیمــای نــو اســت.
 وی بــا تأکیــد بر اینکــه شـــرکت های هواپیــمایــــی ایرانی 
هیــچ فکــر و اندیشــه ای بــرای تغییــر زیرســاخت های 
ــن کار ســبب  ــرد: ای ــح ک ــد، تصری اقتصــادی شــرکت ندارن
شــده تــا مثــا یــک شــرکتی کــه تنهــا ۴ فرونــد هواپیمــای 
ــادی  ــاختار اقتص ــه س ــل ن ــی در مقاب ــافری دارد، ول مس
مناســب و نــه امــوال ســرمایه ای کافــی دارد، در عــوض بــا 
انجــام پروازهــای متعــدد، بــه گــردش مالــی بســیار زیــادی 
برســد؛ چــون ســاختار درآمدهزینــه در ایــن شــرکت ها 
شــفاف نیســت و از ســویی نیــز بــازار فعلــی کشــش 
افزایــش پروازهــا، ولــو بــا هواپیماهــای کهنــه و از رده 

ــم دارد. ــده را ه ــارج ش خ
ــه  ــر گون ــش تقاضــا، ه ــل افزای ــه دلی ــر ب ــارت دیگ ــه عب  ب

عرضــه بی کیفیــت نیــز خریــدار دارد. خبرآنایــن

معــاون امــور مســکن شــهری بنیــاد مســکن گفــت: وام ۵۰ 
میلیونــی بــرای ســاخت مســکن حمایتــی، وام ۷ میلیونــی 
بــرای خریــد مســکن های مهــر بــدون متقاضــی و وام 1۰۰ 
ــتای  ــاره ای در راس ــکن اج ــاخت مس ــرای س ــی ب ــون تومان میلی
برنامــه دولــت بــرای خانه دارشــدن دهک هــای پاییــن پرداخــت 
ــهری  ــکن ش ــور مس ــاون ام ــناس، مع ــواد حق ش ــود. ج می ش
ــرای  ــت ب ــازه ای را از برنامه هــای دول ــات ت ــاد مســکن، جزئی بنی
خانــه دار کــردن اقشــار ضعیــف جامعــه تشــریح کــرد. مهم تریــن 
ــه  ــرای ســاخت مســکن ب ــن برنامه هــا پرداخــت تســهیات ب ای
کســانی اســت کــه زمیــن دارنــد و همچنیــن پرداخــت تســهیات 
ــه  ــرای کســانی اســت ک ــرای ســاخت مســکن های اجــاره ای ب ب

ــد.  ــه ندارن ــد خان ــا خری ــرای ســاخت ی ــی ب ــچ توانای هی
ــد طــرح را  ــه دار شــدن اقشــار آســیب پذیر چن ــرای خان ــت ب دول

ــه  ــه ب ــا ســاخت خان ــی، اجتماعــی ی ــوان مســکن حمایت ــه  عن ب
 صــورت اســتیجاری در نظــر گرفتــه کــه بــا حمایــت ســازمان هایی 
ــد بهزیســتی، کمیتــه امــداد، شــهرداری ها، بنیــاد مســکن و  مانن

نهادهــای حمایتــی دیگــر قــرار اســت اجــرا شــود. 
ــا  ــه ای ب ــد تفاهم نام ــور بای ــای مذک ــه حق شــناس نهاده ــه گفت ب
ــه مــدت  ــا مســکن اجــاره ای را ب ــد ت ــد کنن ــاد مســکن منعق بنی
ــه واجــد شــرایط  ــن برنام ــه در ای ــار کســانی ک 1۰ ســال در اختی
کمــک مســکن هســتند، قــرار دهنــد. در ایــن طــرح نــرخ اجــاره 
ترجیحــی خواهــد بــود. افــرادی هــم کــه از طــرح زمیــن دولــت 
اســتفاده کننــد، می تواننــد بــه صــورت توافقــی ۶۰ درصــد مســکن 
ــدی را  ــکن تولی ــد از مس ــند و ۴۰ درص ــازند و بفروش ــی بس ملک
ــکن و  ــاد مس ــارت بنی ــت نظ ــراد تح ــه اف ــال ب ــدت 1۰ س ــه م ب

ــد. ایــران جیــب ــب دهن ــای مخاط گروه ه

از گمرک تا بازار

افزایش ۲۵۰ درصدی قیمت برنج خارجی
معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن خبر داد:

وام 1۰۰ میلیونی برای ساخت مسکن اجاره ای

پشت پرده درآمدهای نجومی ایرالین هاهشدار به مسافران تعطیالت عید فطر

۴۹ 32.8 هزار و ۴۲۵ مگاوات، بیشترین میزان 8 
پیک مصرف برق امسال

میلیون بشکه، تقاضای روزانه 
برای نفت اوپک

میلیارد یورو، خط اعتباری 
ایران – کره جنوبی

 پیــک مصــرف بــرق در روز )شــنبه( بــا ثبــت عــدد ۴۹ هــزار 
و ۴۲۵ مــگاوات بــه بیشــترین میــزان خــود از زمــان شــروع 

ــد رســید. ســال جدی
پیش بینــی می شــود تقاضــا بــرای نفــت اوپــک در ســال ۲017 

به 3۲.8 میلیون بشــکه در روز برســد.

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی کشــورمان و رئیــس اگزیــم 
بــرای ایجــاد خــط اعتبــاری 8 میلیــارد  بانــک کــره جنوبــی 

یورویــی بــه توافــق رســیدند.
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گوشی قیمت 
تلفن همراه

)اقتصاد آناین( ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال 

 ۴ Galaxy Note

۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال 

 3۲GB Edge Galaxy S6

۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال 

 3۲GB Galaxy S6

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

 1۵۲۰ Lumia

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال 

 3۲GB ۵s iPhone

۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال 

 6۴GB Plus 6 iPhone

۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

 6۴GB 6 iPhone

۷,۵۸۰,۰۰۰ ریال 

 Ascend Mate7

،،
هنــوز دالیــل قطعــی  حــال  هــر  در 
برچســب  حــذف  طــرح  مدافعــان 
بــه طــور شــفاف و جامــع مشــخص 
مراجــع  دیگــر  ســوی  از  و  نیســت 
تائیــد  را  قانونــی چنیــن موضوعــی 
نکرده انــد و بــه صراحت از غیرقانونی 

می دهنــد خبــر  آن  بــودن 

تولید ملی

اسنوا
ــی  ــوازم خانگ ــدی ل ــای تولی ــوکار، از کارخانه ه ــوالت ت ــاق گاز و محص ــواع اج ــده ان ــنوا، تولیدکنن ــرکت اس ش
زیرمجموعه هــای گــروه صنعتــی انتخــاب، بزرگ تریــن تولیدکننــده لــوازم خانگــی کشــور اســت. ایــن کارخانــه 
ــده  ــداث ش ــورت اح ــی مورچه خ ــهرک صنعت ــع در ش ــر مرب ــزار مت ــر ۲۰ ه ــغ ب ــی بال ــال 13۸۵ در زمین  در س
و تولیــد محصــوالت سرمایشــی، گرمایشــی و اجــاق گاز شــامل اجــاق گازهــای توکار هــاب، هــود، مایکروفــر 
ســینک و آون( و اجــاق گاز ایســتاده از ســبد بــزرگ محصــوالت لــوازم خانگــی گــروه صنعتــی انتخــاب را بــه 

عهــده دارد.
ــک  ــه ای و هیدرولی ــای ضرب ــواع پرس ه ــد و دارای ان ــوژی تولی ــن تکنول ــه جدیدتری ــز ب ــرکت مجه ــن ش  ای
 ۶۰ تــا 1۰۰۰ تــن، دســتگاه های رباتیــک الکترومغناطیــس رنــگ و لعــاب، دســتگاه های C.N.C خــم 
و بــرش، تکنولــوژی جــوش پاســما جهــت صفحــات رویــه اجــاق گاز و دیگــر تجهیــزات مصرفــی در حیــن 
مونتــاژ محصــول مطابــق بــا اســتانداردهای داخلــی و خارجــی اســت. هم اکنــون حــدود ۲۵۰ نفــر بــه صــورت 
مســتقیم در خطــوط مختلــف تولیــد و نیــز واحدهــای R&D، کیفیــت، فــروش و لجســتیک آن مشــغول بــه 
ــه  ــه کشــورهای خاورمیان ــن شــرکت ب ــدی محصــوالت ای فعالیــت هســتند. حــدود ۲۵درصــد از حجــم تولی
 Carino ــا پنــج برنــد اســنوا، دوو، بســت، تکنــوگاز و ــه تولیــدی اســنوا ب صــادر می شــود. محصــوالت کارخان

ــازار مصــرف عرضــه می شــوند. ــه ب Carlo ب



هشتبهشت
  اجرای طرح »نسیم مهر« 

در بیمارستان های استان اصفهان 
مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم  کیمیای وطن

ــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــوم پزشــکی اصفه ــری دانشــگاه عل رهب
ســالروز تأســیس دفاتــر »نســیم مهــر« در بیمارســتان ها 
ــر«  ــیم مه ــه »نس ــر مجموع ــکیل دفات ــرد: تش ــار ک اظه
طرحــی ابداعــی از نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبری در 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.
ایــن  در  افــزود:  جــوادی  علیرضــا  حجت االســام   
دفاتــر روحانیــون آقــا و خانــم پــس از پذیــرش در 
بــه  مشــغول  اصفهــان  اســتان  کل  بیمارســتان های 
در  هم اکنــون  طــرح  ایــن  ؛  شــد  خواهنــد  فعالیــت 
ــر  ــر نظ ــه زی ــان ک ــتان اصفه ــتان های اس ــه بیمارس کلی
ــر  ــرا شــده و در دیگ ــوم پزشــکی اســت، اج دانشــگاه عل

اجــرا خواهــد شــد.  نیــز  بیمارســتان ها 
 وی تأکیــد کــرد: طــرح »نســیم مهــر« بــه مدیــران 
ــل  ــه پــس از تمای ــه شــده ک و رؤســای بیمارســتان ها ارائ
ــه  ــتان های مربوط ــرح در بیمارس ــن ط ــرای آن، ای ــه اج ب

اجــرا خواهــد شــد.
 پذیــرش اســتادان در ایــن طــرح دارای شــرایط خاصــی 
ــد  ــزار خواه ــی برگ ــای آموزش ــرای آن دوره ه ــه ب ــت ک اس
شــد؛ از همیــن رو کارگروهــی علمــی متشــکل از اســتادان 
و متخصصــان در موضوعــات مختلــف گــرد هــم آمــده تــا 
بیماری هــای معنــوی را بررســی کــرده و واحــد درســی آن 
را تهیــه و تدویــن کننــد کــه امیدواریــم در آینــده ای نزدیــک 

ایــن مهــم عملیاتــی شــود. 
جــوادی بــا تأکیــد بــر عــدم ورود روحانیــون بــه مباحــث 
ــرح  ــت: ط ــان داش ــر« بی ــیم مه ــرح »نس ــکی در ط پزش
نســیم مهــر توســط نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان ایجــاد شــده کــه 
مهم تریــن وظایــف روحانیــون آن عبــارت از صحبــت 
کــردن، درد دل کــردن و مشــاوره بــا بیمــار اســت؛ چــرا کــه 
بیمــاران بــه شــدت نیازمنــد کمک هــای روحــی هســتند؛ 
مباحــث قضــا و قــدر، دالیــل ایجــاد مصیبت هــای الهــی، 
ــون  ــن روحانی ــط ای ــا توس ــرها و مصلحت ه ــا، ش خیره

ــود.  ــریح می ش ــاران تش ــرای بیم ب
ــش دادن  ــه دادن و آرام ــت روحی ــرد: اهمی ــوان ک وی عن
ــه  ــرای کســانی ک ــاق عمــل ب ــه ات ــرای ورود ب ــار ب ــه بیم ب
در فضــای بیمارســتان هســتند، بســیار زیــاد اســت؛ 
ــه بیمــار، رفــع شــبهات اعتقــادی و کنتــرل  تقویــت روحی
ــیم  ــون نس ــف روحانی ــر وظای ــار، از دیگ ــگری بیم پرخاش

ــر اســت.  مه
مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اصفهــان اظهــار داشــت: درگیــری همراهــان 
بیمــاران بــا پرســنل بیمارســتان بــه دالیــل مختلــف 
توســط  بیمارســتان ها  در  بیمــاران  مــرگ  همچــون 
روحانیــون طــرح »نســیم مهــر« کنتــرل می شــود؛ طــرح 
ــا در 24  ــم و آق ــی خان ــور 49 روحان ــا حض ــر ب ــیم مه نس
بیمارســتان ســطح اســتان اصفهــان در حــال اجراســت کــه 
از ایــن تعــداد 17 بیمارســتان در شــهر اصفهــان قــرار دارد.

 اجرای طرح 
 »هر زائر، یک حامی تحصیلی ایتام« 

در امامزاده احمد)ع( نطنز
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان نطنــز گفــت: 
بــرای چهارمیــن ســال متوالــی طــرح »هــر زائــر یــک حامــی 
تحصیلــی ایتــام« بــرای امــداد خیــران بــه چهارصــد و بیســت 
دانش آمــوز در جــوار حــرم مطهــر امامــزاده احمــد)ع( نطنــز 

ــود.  ــرا می ش اج

حجت االســام و المســلمین مرتضــی اکبــری اظهــار 
کــرد: همزمــان بــا ثبت نــام چهارمیــن ســال طــرح 
ــرای امــداد  ــام« ب ــی ایت ــر یــک حامــی تحصیل »هــر زائ
خیــران بــه چهارصــد و بیســت دانش آمــوز ایتــام و 
بی بضاعــت از فرزنــدان معنــوی امامــزاده احمــد)ع(، 
 ثبت نــام بــرای طــرح خادمیــن نیابتــی نیــز آغــاز خواهــد

 شد.
وی در ادامــه بــه شــرایط فیزیکــی ایــن امامــزاده اشــاره 
و تصریــح کــرد: از آنجایــی کــه در ســال گذشــته درختــان 
زیــادی غــرس شــد و فضــای ســبز و اماکــن بیشــتری به 
محوطــه امامــزاده احمــد)ع( اضافــه شــد، بــرای نگهداری 
ــبانه روزی  ــتمر و ش ــت مس ــان و نظاف ــانی درخت و آبرس
ــران  ــه زائ ــیفت ب ــرویس دهی در دو ش ــا و س  محوطه ه
و مســافران آزادراه کاشــان - نطنــز - اصفهــان، مجبــور بــه 

دو برابــر کــردن نیروهــای خدماتی شــدیم.
رئیــس اداره اوقــاف نطنــز گفــت: همچنیــن در راســتای 
توســعه و ارائــه بهتــر خدمــات، گســترده کــردن خدمــات 
بیســت و چهــار ســاعته در آســتان مقــدس نظیــر زمیــن 
نصــب  و  بهداشــتی  ســرویس های  بــازی کــودکان، 
اجاق هــای خوراک پــزی در دســتورکار قــرار گرفــت کــه بــا 
ــی  ــارکت های مردم ــای مش ــب صندوق ه ــه نص ــه ب  توج
ــا فروشــگاه حــرم  ــن ســود تنه ــه خدمــت گرفت ــز ب و نی
بــرای تأمیــن بخشــی از هزینــه واحــد خدمــات، همچنان 
در تأمیــن حقــوق کارگــران خدمــات و تعمیــرات ســاده بــا 

مشــکل مواجــه هســتیم.
حجت االســام و المســلمین مرتضــی اکبــری بــا اشــاره 
ــه  ــت: ب ــزاده گف ــن امام مســائل و مشــکات موجــود ای
منظــور تأمیــن هزینه هــای جــاری آســتان مقــدس 
ــه  ــم ک ــی کردی ــن نیابت ــه اجــرای طــرح خادمی ــدام ب اق
شــهروندان و زائرانــی کــه بــه ایــن امامــزاده ارادت دارنــد، 
امــا توانایــی خدمــت حضــوری را ندارنــد، می تواننــد 
هزینــه یــک روز در مــاه را بــرای ارائــه خدمــات، تعمیــر و 

ــد. تســنیم ــل کنن نگهــداری ایــن مــکان تقب
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زهرا نصیریکیمیای وطن

ــتند  ــد هس ــاب عاقه من ــم انق ــر معظ »رهب
ــاب  ــا انق ــط ب ــم مرتب ــه مفاهی ــعرها ب در ش
اســامی پرداختــه شــود؛ مــن نیــز ایــن 
ــم.« ــاظ می کن ــعرهایم لح ــوع را در ش موض

مهــدی جهانــدار کــه در طــی ســال های 
ــر معظــم  ــه محضــر رهب 79، 84، 94 و 96 ب
انقــاب شــرفیاب شــده اســت، در طــول ســه 
ســال حضــور خــود در محضــر رهبــر معظــم 
انقــاب شــعرخوانی کــرد و توانســت بــا 
ــزد. ــگان را برانگی اشــعار خــود تحســین هم

ایــن شــاعر جــوان متولــد اول مــرداد 1358 
در اصفهــان اســت و از ســال 1375  بــا الهــام 
ــات و  ــل ادبی ــه اه ــواده ای ک ــن از خان گرفت
ــه ســرودن شــعر  ــد، شــروع ب فرهنــگ بودن
ــای  ــیاری را در قالب ه ــعار بس ــرد. وی اش ک
شــعری ماننــد مثنــوی، رباعــی و غــزل 

ســروده اســت.
ــودش  ــه خ ــه گفت ــه ب ــوان ک ــاعر ج ــن ش ای
ــمت و  ــه س ــتر ب ــش بیش ــوع غزل های موض
ــه  ــت، ب ــه اس ــی رفت ــعر های آیین ــوی ش س
ــتر  ــه  بیش ــاره دارد ک ــز اش ــئله نی ــن مس ای
ــی و  ــن اجتماع ســروده هایش دارای مضامی

ــت. ــی اس انقاب
ــر ایــن نکتــه تاکیــد دارد  او در عیــن حــال ب
کــه یــک شــاعر در اوایــل فعالیــت کاری 
را  شــعری  قالب هــای  تمامــی  خــودش، 
ــه  ــد ک ــی برس ــه جای ــا ب ــد ت ــه می کن تجرب
بــر یــک قالــب خــاص اســتوار شــود و 

شــعرهایش بــه همــان ســمت مــی رود.
بــا  نیــز   96 ســال  در  جهانــدار  مهــدی 
ــر  ــه( در محضــر رهب شــعرخوانی )شــعر فتن
انقــاب و شــاعران کشــور تحســین همــگان 

برانگیخــت.  را 
شــاعر  ایــن  موفقیــت  بــه  توجــه  بــا 
ــا  ــم و ب ــان رفتی ــراغ ایش ــه س ــی ب اصفهان
ــه  ــه در ادام ــتیم ک ــی داش ــان گفت وگوی ایش

. نیــد ا می خو
 به اعتقاد شما یک شاعر در اشعار 

خود باید چه نوع دغدغه هایی را 
مطرح کند و شما خود در این زمینه 

چگونه بوده اید؟ 
هــر شــاعری بایــد دغدغــه اجتماعــی داشــته 
ــم  ــش مه ــه برای ــائل روز جامع ــد و مس باش
تلقــی شــود. متاســفانه امــروز شــاهدیم کــه 
اغلــب شــاعران دغدغــه اجتماعــی ندارنــد و 

گاه از روی تعصــب شــعر می ســرایند.
 بــه نظــر مــن وارد اجتمــاع شــدن بــه 
ــه همــان کام  ــاز دارد ک ــح نی پشــتوانه صحی

اهــل بیــت)ع( و قــرآن اســت.
ایــن زمینــه اطاعــات از ولــی فقیــه    در 
ــه  ــی اســت ک ــر موضوع ــز، دیگ ــری نی و رهب
وارد  آگاهانه تــر  انســان  می شــود  باعــث 

اجتمــاع شــود و بتوانــد دربــاره مســائل 
باشــد.  داشــته  مختلــف موضع گیــری 

ــول  ــه ق ــه ب ــن اســت ک ــت نظــرم ای در  نهای
شــهید مــدرس »دیانــت مــا عیــن سیاســت 
دیانــت  عیــن  مــا  سیاســت  و  ماســت 
ماســت«؛ اگــر کســی بگویــد کــه هــر یــک از 
ایــن دو از هــم جداســت دورغ گفتــه اســت.

هــر کــس در هــر قالــب و منصبــی کــه 
ــش  ــه برای ــرایط روز جامع ــد ش ــت، بای هس
مهــم  باشــد و در ایــن زمینــه بــه هــر طریــق 
ــد. ــق کمــک کن ــه درج حقای ــد ب ــه می توان ک
 تاکنون چند کتاب از اشعار شما به 

چاپ رسیده است؟
ــاب شــعر مــن در ســال جــاری   ــن کت   اولی
ــاپ  ــتان ادب چ ــارات شهرس ــق انتش از طری

شــد. 
 آیا شما به غیر از سرودن شعر به 

کار دیگری مشغول هستید؟
بنــده دارای مــدرک کارشناســی ارشــد ادبیات 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــا اینک فارســی هســتم و ب
ــم  ــه بتوان ــرای اینک ــز داشــتم، ب ــس نی تدری
بهتــر و بیشــتر در زمینــه  شــعر فعالیــت 
داشــته باشــم، تمامــی ایــن کاس هــا را 
ــی مــن  ــون شــغل اصل ــل کــردم و اکن تعطی

ــت. ــاعری اس ش
 به نظر شما آیا پرداختن به شهر 

آیینی صرف ارزشمند است یا اشعار 
اجتماعی؟

ــا  ــدی ب ــه پیون ــه نظــر مــن هــر شــعری ک ب
دنیــای معاصــر امــروزی نداشــته باشــد 
نمی توانــد آن طــور کــه بایــد و شــاید در 

جامعــه تاثیرگــذار باشــد.

ــی دارای ارج  ــه شــعر آیین  درســت اســت ک
و قــرب خاصــی اســت، امــا همیــن ســبک 
شــعری نیــز بایــد در خــود دغدغــه اجتماعــی 

داشــته باشــد.  
بــه معنــی درســت تر شــعر آیینــی بایــد 
ــود. ــف ش ــر تعری ــای معاص ــه دنی ــبت ب نس

 به نظر شما در قالب شعر چگونه 
می توان به تولید محتوای فرهنگ  و 

انقالب اسالمی توجه داشت ؟
به طور  کلی در مقابل هجمه های 

ضد فرهنگی، شاعر و اصوال شعر چه 
نقشی می تواند ایفا کند؟

اگرچــه کار فرهنگــی در جامعــه مــا ارج و 
ــن  ــرای ای ــی ب ــدارد و کس ــی ن ــرب خاص ق
مســئله ارزش و اعتبــار خاصــی قائل نیســت، 
امــا همیــن کــه هــر فــرد از مــن شــاعر گرفته 
ــا  ــد ب ــجو بتوان ــوز و دانش ــک دانش آم ــا ی ت
هنــرو تخصصــی کــه دارد بــرای جامعــه 
مثمــر ثمــر باشــد و یــک کار فرهنگــی انجــام 

ــر اســت. ــد و موث دهــد، بســیار مفی
بایــد بگویــم رهبــر معظــم انقــاب  نیــز 
ــم  ــه مفاهی ــعرها ب ــتند در ش ــد هس عاقه من
مرتبــط بــا انقــاب اســامی پرداخته شــود؛ از 
همیــن منظــر مــن نیــز دوســت دارم ایشــان 
در  می کنــم  ســعی  و  را خوشــحال کنــم 
همیــن موضــوع شــعر بســرایم و خدمتشــان 

ــم. ــت کن قرائ
 از شعرخوانی خود نزد رهبر معظم 
انقالب برایمان بگویید؛ چه خاطره ای 

از این دیدار ها دارید؟ 
ــی را  ــعار مختلف ــال، اش ــول 4 س ــن در ط م
نــزد رهبــر معظــم انقــاب خوانــدم کــه از آن 

جملــه شــعر »انتظــار« در ســال 79 بــود کــه 
ایــن شــعر مــورد توجــه ایشــان قــرار گرفــت. 
همچنیــن در ســال 94 اشــعار مخمــس 
از قــرآن و اشــعاری در  قرآنــی برگرفتــه 
وصــف امیــر مؤمنــان)ع( ســرودم و امســال 
نیــز شــعر »فتنــه« را در محضــر رهبــری 

ــردم. ــت ک ــاب قرائ ــم انق معظ

البتــه هــر بــار کــه بــه نــزد ایشــان شــرفیاب 
ایشــان  ترغیب هــای  و  تشــویق  شــده ام، 
بــرای مــن بهتریــن خاطــره و دســتور اســت.  
ــد  ــه بای ــن جلس ــوای ای ــال و ه ــاره ح درب
ــن  ــاب ای ــوار انق ــر بزرگ ــرد رهب ــم رویک بگوی
اســت کــه در ایــن جلســات بیشــتر شــاعران 
ــد  ــاره کردن ــا اش ــد و باره ــویق می کنن را تش
کــه ایــن جلســه نقــد شــعر نیســت؛ هرچنــد 
ــاره  ــاعران اش ــعر ش ــاره ش ــه درب ــی ک نکات
می کننــد، نــکات دقیــق و کارشناســانه ای 
اســت، امــا رویکــرد اصلــی ایشــان بــر 
تشــویق اســت کــه ایــن لطــف را درباره شــعر 

ــز داشــتند. ــده نی بن

احســاس  اینکــه  تامــل  شــایان  نکتــه 
ــه  ــال ب ــه امس ــود ک ــن ب ــده ای ــخصی بن ش
دلیــل حضــور حداکثــری مــردم در انتخابــات 
رهبــر معظــم انقــاب خیلــی خوشــحال 
بودنــد و بعــد از جلســه، همــه حضــار نیــز بــا 

ایــن موضــوع هم عقیــده بودنــد.
بــه نظــرم رهبــری بــه ایــن دلیــل کــه شــعرها 
هــم از نظــر محتوایــی و هــم از نظــر لفظــی 
هــر ســال نســبت بــه ســال قبــل پیشــرفت 

کــرده، خوشــحال هســتند.   
 فکر و ایده شعر »فتنه« از چه 
زمانی به ذهن شما آمد و کی این 

شعر را سرودید؟
از ســال 1384 در مــن دغدغــه ای بــه وجــود 
ــا موضــوع فتنــه بگویــم؛  آمــد کــه شــعری ب

امــا متاســفانه ایــن مهــم محقــق نشــد.
در ســالروز حادثــه 9 دی  ســال گذشــته 
شــعر شــدم  ایــن  ســرودن  بــه   موفــق 
ــم  ــر معظ ــا رهب ــال ب ــه امس ــداری ک و در دی
انقــاب داشــتیم، ایــن شــعر را بــرای ایشــان 

قرائــت کــردم.
 چرا از بین اشعارتان شعر »فتنه« 

را برای خواندن در محضر رهبر معظم 
انقالب انتخاب کردید؟ واکنش 

معظم له به شعر شما چه بود؟
ــود را  ــده می ش ــه خوان ــعرهایی ک ــوال ش  اص

ــد. ــاب می کن ــری انتخ ــوزه هن ح
  ســال گذشــته کــه »فتنــه« را ســرودم 
در همــان روزهــا توفیقــی شــد کــه در برنامــه 
شــب شــعری در حــرم امــام رضــا)ع( ایــن 
ــاعران  ــن ش ــردم و در بی ــت ک ــعر را قرائ ش
پخــش شــد و بــه دســت حــوزه هنــری نیــز 
رســید و پــس از داوری، جــزو شــعرهای 

ــرار گرفــت. امســال ق
  مقــام معظــم رهبــری همیشــه لطــف دارنــد 
ــا  ــد و ب ــنت« می گوین ــاعران »احس ــه ش و ب
ــتند و  ــل دانس ــه« قاب ــعر »فتن ــدن ش خوان
یکــی، دو مرتبــه بیشــتر بــه شــعر بنــده ایــن 
ــان  ــه هم ــز ب ــن نی ــه م ــتند ک ــف را داش لط

ــدازه بیشــتر خوشــحال شــدم. ان
ــدی  ــه مه ــعری را ک ــی از ش ــان بخش در پای
کــرد،  قرائــت  برنامــه  ایــن  در  جهانــدار 

وریــم: می آ
فتنــه شــاید روزگاری اهــل ایمــان بــوده 

ــد باش
ــوده  ــان ب ــاید روزی انس ــس ش ــن ابلی آه ای

باشــد
میــش، گرگــی  لبــاس  در  شــاید  فتنــه 

تیزدنــدان
ــوده  ــان ب ــه چوپ ــاید فتن ــازه ش ــی ت در لباس

باشــد
فتنه شاید کُنِج پستوی کسی الی کتابی

ــوده  ــان ب ــا در خیاب ــت حتم ــه الزم نیس فتن
ــد... باش

گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن با مهدی جهاندار، شاعر شعر »فتنه« که مورد تحسین رهبری قرار گرفت

هر شاعری باید دغدغه اجتماعی داشته باشد
سرودن شعر را با مفاهیم انقالب اسالمی دوست دارم

دانش آموختــه   400 و  هــزار   6 از  بیــش  کیمیای وطن
ــه صــورت تمام وقــت و پاره وقــت در شــرکت های  دانشــگاهی ب
ــان  ــی اصفه ــان مســتقر در شــهرک علمــی و تحقیقات دانش بنی
ــی و  ــهرک علم ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــتغال دارند.ب اش
ــهرک  ــن ش ــاوری ای ــعه فن ــاون توس ــان مع ــی اصفه تحقیقات
در  فنــاوری  واحــد  از 480  بیــش  اعــام کــرد: هم اکنــون 

حوزه های مختلف در این شهرک مستقر و فعال هستند.
محمدجــواد امیــدی افــزود: ایــن شــرکت ها در زمینه هــای 
مختلــف از جملــه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات )ICT(، بــرق 
و الکترونیــک، ســاخت و تولیــد، شــیمی و صنایــع شــیمیایی و 

ــتند. ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــا مش ــایر فناوری ه س
وی همچنیــن توضیحاتــی دربــاره فعالیت هــای شــهرک در 
حــوزه حمایــت از راه انــدازی کســب و کارهــای دانش بنیــان ارائــه 

ــه گفتــه رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان   کــرد. ب
هزینــه ایجــاد هــر شــغل در ایــن شــهرک، حداکثــر 400 میلیــون 
ریــال اســت کــه در مقایســه بــا آمارهــای رســمی کشــور کمتــر از 

یک ســوم هزینــه ایجــاد اشــتغال معمــول اســت.
ــه  مهــدی کشــمیری افــزود: در ایــن شــهرک هــر دانش آموخت
ــر  ــا 15 نف ــرای 10 ت ــد ب ــط می توان ــور متوس ــه ط ــن ب فن آفری

شــغل ایجــاد کنــد.
ــش از 70  ــهرک را بی ــن ش ــت در ای ــرخ موفقی ــن ن وی همچنی
درصــد خوانــده و تصریــح کــرده کــه در خــارج از شــهرک علمــی 
و تحقیقاتــی اصفهــان، حــدود 15 درصــد احتمــال ایــن وجــود 
دارد کــه یــک دانش آموختــه تبدیــل بــه یــک فعــال اقتصــادی 
ــی و  ــهرک علم ــت در ش ــرخ موفقی ــن ن ــا ای ــود؛ ام ــق ش موف

ــی بیــش از 70 درصــد اســت. تحقیقات

مســئول ســازمان بســیج اســتادان اســتان اصفهان 
گفــت: در ســطح اســتان اصفهــان 3600 عضــو 
ــه  ــه در 3 ماه ــد ک ــور دارن ــتادان حض ــیج اس بس
اول ســال 96، پیشــرفت 75 درصــدی نســبت 
بــه ســال گذشــته در جــذب اســتادان دانشــگاهی 

داشــته ایم.
محمــد باقــری بــه مناســبت فرارســیدن روز بســیج 
ــگاه ها  ــت دانش ــا مدیری ــر ب ــاط موث ــتادان، ارتب اس
ــر  ــری را از دیگ ــم رهب ــام معظ ــاد مق ــر نه و دفات
ــرد و  ــوان ک ــتادان عن ــیج اس ــازمان بس ــداف س اه
افــزود: در حــال حاضــر در ســطح بســیج اســتادان 
ــز  ــگاه و مراک ــن 150 دانش ــان از بی ــتان اصفه اس
ــده؛ در  ــدازی ش ــون راه ان ــر و کان ــی، 78 دفت علم
حالــی کــه در ســال 95، 10 دفتــر جدیــد دیگــر نیــز 

ــود. ــدازی شــده ب راه ان
اقتصــاد  تخصصــی  ایجــاد کارگــروه  بــه  وی   
مقاومتــی در ســطح اســتان اشــاره و تصریــح 
کــرد: در حــال حاضــر در ســطح کشــور ســند 
ــت  ــی در دس ــاد مقاومت ــد و اقتص ــتغال، تولی اش
تدویــن اســت کــه ایــن ســند در اســتان اصفهــان 
70 درصــد پیشــرفت داشــته اســت. ایــن ســند در 
ــی و در  ــاد مقاومت ــدف اقتص ــا ه ــور ب ــطح کش س
ــا جمــع آوری  حــوزه تولیــد و اشــتغال اســت کــه ب
در  خوبــی  آمــار  مختلــف،  پرســش نامه های 
اســت  جمــع آوری  حــال  در  اشــتغال   حــوزه 
و پیش بینــی می کنیــم در 3 مــاه آینــده، ایــن 
ســند آمــاده شــود و در اختیــار نهاد هــای ذی ربــط 

قــرار گیــرد.

وی بــه طــرح کشــوری کرامــت در اســتان اصفهــان 
اشــاره کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه دســتور جانشــین 
ــتادان در  ــیج اس ــان بس ــتان اصفه ــی اس فرمانده
می دهــد  ادامــه  را  خــود  کارگــروه کرامــت کار 
اجتماعــی  آســیب های  حــوزه  در  امیدواریــم  و 

ــیم. ــته باش ــی داش ــی  خوب خروج
اســتان  اســتادان  بســیج  ســازمان  مســئول 

اصفهــان ادامــه داد: برگــزاری کرســی های نقــد 
اســتادان  بســیج  ســازمان  در  نظریه پــردازی  و 
از دیگــر برنامه هــای ایــن ســازمان اســت کــه 
ــی را در کرســی های  ــارت بســیار خوب اســتادان نظ
نقــد داشــته اند. در 3 مــاه اول ســال 96، 3 کرســی 
مهــم برگــزار و مــورد اســتقبال اســتادان واقــع شــده 

ــت. اس
وی ادامــه داد: ارائــه خدمــات فرهنگــی، ورزشــی و 
اردوهــای زیارتــی و ســیاحتی، از دیگــر برنامه هــای 
ســازمان بســیج اســتادان اســت و تــا پایــان هفتــه 
آینــده تســهیات خاصــی به قشــر بســیح اســتادان 
تخصیــص داده می شــود. تشــکیل هیئــت مذهبــی 
میثــاق صالحیــن، تشــکیل شــورای بســیج در 
دانشــگاه ها بــا محوریــت بســیج اســتادان در 
ــاد  ــن نه ــای ای ــر برنامه ه ــان از دیگ ــتان اصفه اس

اســت.
ــه برنامه هــای ســازمان بســیج اســتادان  باقــری ب

بــه مناســب ســالروز 31 خــرداد اشــاره کــرد و 
گفــت: بــه مناســبت 31 خــرداد برنامــه  تجلیــل از 
اســتادان نخبــه و علمــی امــروز در تــاالر شــریعتی 
ــد  ــد. تجدی ــد ش ــزار خواه ــان برگ ــگاه اصفه دانش
میثــاق بــا شــهدای دفــاع مقــدس و مدافــع حــرم، 
ــا  ــدار ب ــهدا، دی ــزز ش ــای مع ــا خانواده ه ــدار ب دی
اســتادان پیشکســوت و نخبــه عضــو ســازمان 
ــه  ــا کمیت ــتمر ب ــکاری مس ــتادان، هم ــیج اس بس
امــداد، برگــزاری نشســت بیــن اســتادان دانشــگاه 
و حــوزه علمیــه، از برنامه هــای روز بســیج اســتادان 

اســت.
ــر  ــزار نف ــر 10 ه ــال حاض ــت: در ح ــار داش وی اظه
هیئــت علمــی در دانشــگاه حضــور دارنــد کــه از این 
تعــداد 3600 نفــر عضــو بســیج اســتادان هســتند و 
ــاد بســتری  ــف نه ــم در برنامه هــای مختل امیدواری
ــارکت  ــگاه ها مش ــتادان دانش ــا اس ــم ت ــاد کنی ایج
بیشــتری در بســیج اســتادان داشــته باشند. تسنیم

رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی اســتان اصفهــان 
ــاه  ــه و رف ــای صورت گرفت ــه برنامه ریزی ه ــه ب ــا توج ــت: ب گف
حــال روزه داران، تمامــی مســیرهای پنج گانــه راهپیمایــی 
ــه ســمت مصــای اصفهــان  روز جهانــی قــدس در اصفهــان ب
اســت.جعفر عســکری افــزود:  ایــن در حالــی اســت کــه همــه 
ــا  ــدس ب ــی ق ــی روز جهان ــان در راهپیمای ــردم اصفه ــاله م  س
حضــور در میــدان امــام)ره( بــا جمعیت هــای بی نظیــری ایــن 

ــد. ــزار می کردن ــکوه تر برگ ــه باش ــم را هرچ مراس
ــزرگ  ــه مصــای ب ــی ب ــزود: اگرچــه خیابان هــای منته وی اف
ــه صــورت  ــا امســال ب ــد، ام ــی ندارن ــت چندان ــان ظرفی اصفه
آزمایشــی و بــرای نخســتین بــار ایــن مراســم در ایــن مــکان 

برگــزار می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه مصلــی گنجایشــی بیــش از 40 تــا 50 هــزار 

نفــر را نــدارد، بــه مــردم توصیــه کــرد بــرای خــود پیش بینــی 
زیرانــداز و چتــر را داشــته باشــند.

وی یــادآور شــد: ایــن مراســم از ســاعت 10 و 30 دقیقــه صبــح 
ــاعت 11 و 30  ــاز و در س ــی آغ ــیرهای راهپیمای ــادی مس از مب
ــر  ــا ســخنرانی حجت االســام حیــدر مصلحــی، وزی دقیقــه  ب
ســابق اطاعــات، در مصــای بــزرگ اصفهــان برگــزار می شــود.

عســکری مســیرهای پنج گانــه راهپیمایــی روز قــدس را 
ــهدا  ــتان ش ــک از گلس ــماره ی ــیر ش ــامل مس ــان ش در اصفه
میــدان بســیج، خیابــان آزادگان، چهــارراه فرایبــورگ بــه ســمت 
مصلــی، مســیر شــماره 2 مســجد حجــت اکبــر، خیابان شــیخ 
 صــدوق، خیابــان شــهید نیکبخــت شــرقی بــه ســمت مصلــی 
خیابــان  مرداویــج،  مســجدالمهدی،   3 شــماره  مســیر  و 

فرایبــورگ بــه ســمت مصلــی عنــوان کــرد. ایرنــا

 اشتغال 6400 دانش آموخته دانشگاهی 
در شرکت های دانش بنیان اصفهان

 مراسم روز قدس 
در مصالی اصفهان برگزار می شود

حضور ۳600 استاد بسیجی در دانشگاه های استان اصفهان
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درحاشیه

شکارچیان کرکس دستگیر شدند
بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل  کیمیای وطن
حفاظــت محیــط زیســت، چهــار متخلــف شــکار و صیــد در 
منطقــه حفاظت شــده کرکــس شهرســتان نطنــز دســتگیر و 

به مراجع قضایی معرفی شدند.
ــش  ــات وح ــتداران حی ــیده از دوس ــزارش رس ــر گ ــا ب بن
مبنــی بــر حضــور چهــار متخلــف شــکار و صیــد بــه همــراه 
یــک قبضــه اســلحه جنگــی در منطقــه حفاظت شــده 
کرکــس، مامــوران بــه محــل اعــزام و پــس از شناســایی 
محــل موفــق شــدند بــا همــکاری پرســنل نیــروی 
انتظامــی شهرســتان چهــار نفــر متخلــف شــکار و صیــد را 
دســتگیر کننــد کــه بــه همــراه پرونــده جهــت ســیر مراحــل 

ــل داده شــدند. ــی تحوی ــه مراجــع قضای ــی ب قانون
پــس از بازرســی از خــودرو متخلفیــن شــکار و صیــد یــک 
قبضــه اســلحه جنگــی ســمینوف و یــک عــدد خشــاب بــه 
همــراه 8 تیــر فشــنگ جنگــی در داخــل آن و ادوات شــکار 
شــامل دو عــدد دوربیــن دو چشــمی و یــک عــدد چاقــو 

کشــف و ضبــط شــد.

 اعمال قانون طرح پارکومتر 
از اوایل تیرماه در اصفهان 

ــال  ــت: اعم ــان گف ــتان اصفه ــور اس ــس راه ــس پلی رئی
قانــون طــرح پارکومتــر در شــهر اصفهــان بــا دریافــت کــد 
خــودروی اعمــال قانــون تــا اوایــل تیرمــاه اجرایــی خواهــد 

شــد.
ســرهنگ رضــا رضایــی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح 
ــن  ــرای ای ــت: اج ــار داش ــان اظه ــهر اصفه ــر در ش پارکومت
طــرح عدالــت درخصــوص پــاک خودروهــا را در حاشــیه 

می کنــد. فراهــم  خیابان هــا 
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر اجــرای طــرح پارکومتر 
ــزی  ــراز  داشــت: برنامه ری ــه صــورت ارشــادی اســت، اب ب
ــان در  ــان شــهر اصفه ــن طــرح در  خیاب ــرای اجــرای ای ب

دســتورکار اســت.
رئیــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــان مناطــق پنــج  ــون طــرح پارکومتــر در شــش خیاب تاکن
و شــش شــهرداری و همچنیــن منطقــه مرکــزی اجرایــی 
شــده اســت، اضافــه کــرد: اعمــال قانــون در ایــن طــرح از 
اوایــل تیرمــاه و بــا دریافــت کــد خــودروی اعمــال قانــون 

در ایــن زمینــه آغــاز خواهــد شــد. پایــگاه خبــری پلیــس

 پلمب یک واحد عرضه مرغ زنده 
در نجف آباد

رئیــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان  کیمیای وطن

ــت  ــات امنی ــدید اقدام ــتای تش ــت: در راس ــاد گف نجف آب
ــرغ  ــرورش م ــز پ ــداری و مرک ــد مرغ ــک واح ــتی، ی زیس
زنــده کــه بــه صــورت غیرمجــاز فعالیــت می کــرد، توســط 

اکیپ های نظارت این شبکه شناسایی و پلمب شد.

بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه دامپزشــکی شهرســتان 
در  کــرد:  اظهــار  حســن پور  محمدمهــدی  نجف آبــاد، 
راســتای تشــدید اقدامــات بهداشــتی قرنطینه ای و بــه 
ــگیری از  ــتی و پیش ــت زیس ــطح امنی ــای س ــور ارتق منظ
ــورد  ــی، برخ ــای صنعت ــه مرغداری ه ــا ب ــال بیماری ه انتق
جــدی بــا مراکــز غیرمجــاز نگهــداری طیــور زنــده در ســطح 

ــرار  ــبکه ق ــن ش ــتورکار ای ــاد در دس ــتان نجف آب شهرس
دارد.

ــک  ــری، ی ــاش و پیگی ــا ت ــتا ب ــن راس ــزود: در ای وی اف
ــدوده  ــتی در مح ــاز و غیربهداش ــداری غیرمج ــد مرغ واح
شــهر نجف آبــاد توســط کارشــناس ایــن شــبکه شناســایی 
پــس از هماهنگی هــای الزم بــا مقــام قضایــی، کلیــه 
طیــور موجــود در واحــد بــه کشــتارگاه اعــزام، مدیــر واحــد 
متخلــف بــه مراجــع قضایــی معرفــی و واحــد مرغــداری 

مذکــور پلمــب شــد.

۶۱مکان تهیه و توزیع مواد غذایی 
ویژه ماه رمضان در اصفهان پلمب شد

ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــط اس ــت محی ــروه بهداش ــر گ مدی
ــون، 61 مــکان تهیــه  ــارک رمضــان تاکن  از ابتــدای مــاه مب
ــان در  ــارک رمض ــاه مب ــژه م ــی وی ــواد غذای ــع م و توزی

اصفهــان پلمــب شــده  اســت.
ــره  ــپ دو نف ــه 90 اکی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــدی رفیع مه
ــدای  ــان از ابت ــط اســتان اصفه از بازرســان بهداشــت محی
مــاه مبــارک رمضــان فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد، اظهــار 
ــزار  ــون، 33 ه ــط تاکن ــت محی ــان بهداش ــت: بازرس  داش
ــژه  ــی وی ــواد غذای ــع م ــه و توزی ــز تهی ــورد از مراک و 109 م

ــد. ــد کردن ــاه بازدی ــن م ای
مــوارد  بــا  بازدیدهــا  ایــن  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
شــده،  صــادر  اخطارهایــی  و  برخــورد  غیربهداشــتی 
ــی و 62  ــص بحران ــرای نواق ــار ب ــورد اخط ــزود: 349 م اف
ــی صــادر شــده                                                                                 ــرای مشــکل و مســائل غیربحران ــورد ب م

اســت.
مدیرگــروه بهداشــت محیــط اســتان اصفهــان ادامــه داد:  
ــع  ــه مراج ــتی ب ــوارد بهداش ــن در م ــورد از متخلفی 504 م

ــی معرفــی شــدند. قضای
وی بــا بیــان اینکــه بــرای اطمینــان از کیفیــت مــواد غذایی 
مــورد اســتفاده مــردم نمونه بــرداری و آزمایش هایــی 
صــورت می گیــرد، گفــت: بازرســان بهداشــت محیــط 
ــه آزمایشــگاه و 4012  ــرداری و ارســال ب 514 مــورد نمونه ب
مــورد هــم نمونه بــرداری و کنتــرل توســط دســتگاه پرتابــل 

انجــام دادنــد.
رفیعــی خاطرنشــان کــرد: در مجمــوع در ایــن 25 روز 
ــواد  ــرم م ــزار و 128 کیلوگ ــان، 50 ه ــارک رمض ــاه مب از م

ــد. ــود ش ــان ناب ــد در اصفه ــی فاس غذای
وی گفــت: 398 مــورد نیــز تمــاس و شــکایات مردمــی بــا 
ــان صــورت گرفــت  ــط اســتان اصفه مرکــز بهداشــت محی

کــه بازرســان بــرای رســیدگی اقــدام کردنــد. تســنیم

،،
  مقام معظم رهبری همیشه لطف 
شــاعران »احســنت«  بــه  و  دارنــد 
می گویند و با خواندن شــعر »فتنه« 
قابــل دانســتند و یکــی، دو مرتبــه 
بیشــتر بــه شــعر بنــده ایــن لطــف را 

داشــتند 

 آغاز ثبت نام نخستین دوره 
 تربیت راهنمای گردشگری 

تخت فوالد اصفهان
مدیــر مجموعــه فرهنگــی، تاریخــی و مذهبــی تخــت 
تربیــت  دوره  نخســتین  ثبت نــام  آغــاز  از  فــوالد 
راهنمــای گردشــگری تخــت فــوالد و هجدهمیــن دوره 

ــر داد. ــی خب ــت فوالدشناس تخ

 بــه  نقــل از روابــط  عمومــی مجموعــه فرهنگــی، تخــت 
فــوالد، ســید علــی معرک نــژاد دربــاره ایــن دوره 
آموزشــی و شــرایط آن گفــت: ایــن دوره آموزشــی در 
ســه ســطح عمومــی، تخصصــی و مهارت افزایــی و بــا 
ــود  ــزار می ش ــوری برگ ــرب کش ــتادان مج ــور اس  حض
و افــراد متقاضــی بــا حداقــل ســن 22 ســال و 
حداکثــر 50 ســال و در دوره عمومــی بــا حداقــل 
تحصیــات دیپلــم یــا ســطح یــک حــوزوی می تواننــد 

در ایــن دوره آموزشــی ثبت نــام کننــد.
 در پایــان ســه ســطح بــه افــراد برگزیــده، کارت 
راهنمــای گردشــگر داده شــده و در طــول ســال از تــوان 

آن هــا اســتفاده می شــود.
ــی  ــزاری دوره عموم ــای برگ ــه روزه ــاره ب ــا اش وی ب
ــه در  ــار هفت ــدت چه ــه م ــن دوره ب ــت: ای ــار داش اظه
روزهــای پنجشــنبه از ســاعت 16 تــا 20 و روزهــای 
تــا 12 ظهــر  برگــزار  از ســاعت 8 صبــح  جمعــه 

د. می شــو
آغــاز  تیرمــاه   15 از  عمومــی  دوره  اســت  گفتنــی 
ــاه اســت  ــام 8 تیرم ــت ثبت ن ــن مهل  می شــود و آخری
بــرای کســب اطاعــات  و عاقه منــدان می تواننــد 
ــن  ــماره تلف ــا ش ــا 16 ب ــح ت ــاعت 9 صب ــتر از س بیش
ــیخ  ــان ش ــه خیاب ــا ب ــد ی ــاس بگیرن 36636673 تم
مراجعــه ثبت نــام  جهــت  فــدک   مفیــد، گالــری 

 کنند.
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رخداد
کشف زمین خواری 11 میلیارد ریالی 

در شهرستان کوهرنگ
فرمانــده انتظامــی چهارمحــال و بختیــاری از کشــف 
زمین خــواری 26 هکتــاری بــه ارزش 11میلیــارد 
ریــال در منطقــه بیــرگان شهرســتان کوهرنــگ خبــر 

داد.
ســردار غــالم عبــاس غالمــزاده افــزود: در پــی 
ــر تصــرف بخشــی از اراضــی ملــی  خبــری مبنــی ب
ــط  ــرگان توس ــدوده بی ــگ در مح ــتان کوهرن شهرس
2 فــرد ســودجو، موضــوع بــه صــورت ویــژه در 
آگاهــی  پلیــس  مامــوران  از  تیمــی  دســتورکار 

شهرســتان قــرار گرفــت.
وی اظهــار کــرد: بــا بررســی مشــترک فنــی و 
ــی کارآگاهــان پلیــس و کارشناســان اداره کل  میدان
منابــع طبیعــی شهرســتان، مشــخص شــد بخشــی 
از اراضــی محــدوده بیــرگان بــه مســاحت 26 هکتــار 
ــی  ــورت غیرقانون ــه ص ــال ب ــارد ری و ارزش 11 میلی
تصــرف و بخشــی از توســط 2 نفــر تســطیح شــده 

اســت.
و  ســاز  و  ســاخت  انجــام  از  غالمــزاده  ســردار 
خبــر  منطقــه  ایــن  در  غیرقانونــی  حصارکشــی 
داد و گفــت: تیــم رســیدگی بــه پرونــده پــس 
از مستندســازی از طریــق پیــاده کــردن نقشــه 
بــا  و  تصرف شــده  محــل  از  عکس بــرداری  و 
ــواری را  ــل زمین خ ــی عوام ــام قضائ ــی مق هماهنگ

کردنــد. دســتگیر  و  شناســایی 
ــع  ــه مراج ــان ب ــی متهم ــه معرف ــاره ب ــا اش وی ب
قضائــی افــزود: حفــظ اراضــی ملــی و منابــع 
ــودجویان  ــاوزان و س ــت اندازی متج ــی از دس طبیع
ــگاه  ــرار دارد. پای ــی ق ــروی انتظام ــتورکار نی در دس

پلیــس خبــری 

 پروژه راه آهن چهارمحال 
 و بختیاری، 3 هزار شغل 

ایجاد می کند
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: پــروژه 
احــداث راه آهــن اصفهــان - شــهرکرد - اهــواز، ســه 

ــد.  ــاد می کن ــتان ایج ــن اس ــغل در ای ــزار ش ه

ــار داشــت: اجــرای  قاســم ســلیمانی دشــتکی اظه
پیشــرفت  و  توســعه  زمینه ســاز  پــروژه  ایــن 

چهارمحــال و بختیــاری اســت.
ــال و  ــه چهارمح ــن ب ــرد: ورود راه آه ــوان ک وی عن
در  ســرمایه گذاری  افزایــش  موجــب  بختیــاری 

می شــود. بختیــاری  و  چهارمحــال 
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه 
اینکــه بایــد از تمــام ظرفیت هــا بــرای اجرایــی 
شــدن ایــن پــروژه بهــره بــرد، تاکیــد کــرد: اجــرای 
 ایــن پــروژه در اولویــت پیگیــری مســئوالن اســتان 

است.
ــیاری  ــای بس ــون پروژه ه ــرد: هم اکن ــوان ک وی عن
ــاری در  ــال و بختی ــعه چهارمح ــرای توس ــی ب خوب
ــدن  ــی ش ــا اجرای ــه ب ــت ک ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
ــرفت  ــعه  پیش ــیر توس ــتان در مس ــن اس ــا ای آن ه

قــرار می گیــرد. پایــگاه خبــری هنــا

 ۶۰ هزار تبعه بیگانه 
در رفسنجان ساکن هستند

 ۵۰۰ و  هــزار   ۵ گفــت:  رفســنجان  فرمانــدار 
ــل  ــنجان تحصی ــی در رفس ــاع خارج ــوز اتب دانش آم
می کننــد کــه 2 هــزار نفــر آن هــا از اتبــاع غیرمجــاز 

هســتند. 
ــه در  ــه بیگان ــزار تبع ــزود: 6۰ ه ــوری اف ــد مالن حمی
شهرســتان رفســنجان ســاکن هســتند کــه 16 هــزار 
نفــر از ایــن اتبــاع مجــاز و بقیــه غیرمجــاز هســتند 
کــه بایــد بــا آن هــا زندگــی و ایــن تعــداد را مدیریــت 

کنیــم.
ــزار و ۵۰۰  ــداد ۵ ه ــرد: تع ــان ک ــوری خاطرنش مالن
ــل  ــنجان تحصی ــی در رفس ــاع خارج ــوز اتب دانش آم
می کننــد کــه 2 هــزار نفــر آن هــا از اتبــاع غیرمجــاز 
ــر معظــم انقــالب  ــر فرمایــش رهب ــا ب هســتند و بن
ــاع  ــدان اتب ــام فرزن ــرای تم ــوزش ب ــه آم ــد زمین بای

فراهــم شــود.
ایــن جمعیــت در ســال های  ادامــه داد: در  وی 
زنــان  بــا  بیگانــه  اتبــاع  از  تعــدادی  گذشــته، 
رفســنجانی ازدواج کرده انــد و االن صاحــب چنــد 
ــی  ــاز و برخ ــا مج ــی از آن ه ــده اند؛ برخ ــد ش فرزن
نفــر   6۰۰ حــدود  اکنــون  و  هســتند  غیرمجــاز 
مــدارس  در  هویــت  بــدون  ایرانــی  دانش آمــوز 
شناســنامه  و  می کننــد  تحصیــل   رفســنجان 

ندارند. 
ایــن مشــکالت در کنــار ســایر مســائلی کــه از طــرف 
اتبــاع ایجــاد شــده اســت، دامنگیــر شهرســتان 

اســت.
ــند  ــن س ــرد: تدوی ــح ک ــنجان تصری ــدار رفس فرمان
ــه  ــاع بیگان ــا اتب ــه ب ــع نحــوه برخــورد و مواجه جام
ــی و  ــال علم ــندی کام ــوان س ــه عن ــنجان ب در رفس
ــگ،  ــوزش، فرهن ــای آم ــه حوزه ه ــه ب ــی ک تخصص
ــردازد  ــت، ازدواج و... می پ ــالمت، امنی ــاع، س اجتم
ــری شــود،  ــر جلوگی ــروز آســیب های جدی ت ــا از ب ت

ــرد. ــرار بگی ــد در دســتورکار ق بای
ــتان  ــا شهرس ــنجان، تنه ــوری رفس ــه مالن ــه گفت ب
اســتان و کشــور اســت کــه در کنــار ۳1۳ هــزار 
جمعیــت خــود، پذیــرای 6۰ هــزار اتبــاع افغانســتانی 
اســت و ایــن، یــک موقعیــت اســتثنایی در کشــور 
ــه مدیریتــی قــوی و  ــاز ب ــه  شــمار مــی رود کــه نی ب

ــوزه دارد. مهــر ــن ح ــد در ای کارآم

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان یــزد 
گفــت: آب اســتحصالی از منابــع آب شــیرین 
اســتان در ســال 1۳87 معــادل ۳ هــزار و 166 لیتــر 
در ثانیــه بــوده کــه ایــن رقــم در ســال 1۳9۵ بــه 2 
ــه اســت  ــه کاهــش یافت ــر در ثانی ــزار و 6۳1 لیت ه
ــع آب شــیرین  ــرای مناب ــگ خطــری ب ــن، زن و ای

اســتان اســت.
علــی اســالمی گفــت: بــا توجــه بــه کاهــش 
شــدید منابــع آبــی در شهرســتان های اســتان، آب 
ــر  ــه پیش ت ــرس ک ــته های زاگ ــی از سررش انتقال
تنهــا بــه یــزد، اردکان و میبــد انتقــال داده می شــد 
ــده                ــل ش ــز وص ــر نی ــتان دیگ ــت شهرس ــه هف ب

ــت. اس
ــیرین  ــع آب ش ــدید مناب ــش ش ــزود: کاه وی اف
ــری جــدی  ــگ خط ــر، زن اســتان در 8 ســال اخی
ــود و  ــوب می ش ــیرین محس ــع آب ش ــرای مناب ب
ــود  ــر می ش ــال بدت ــر س ــت ه ــن وضعی ــون ای چ
اســتان  و کم بارش تریــن  بحرانی تریــن  یــزد،  و 
ــال  ــارش در س ــر ب ــدود 6۵ میلیمت ــا ح ــران ب ای
اســت، دو اقــدام اساســی برنامه ریــزی شــده 

ــت. اس
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب یــزد تصریــح 
کــرد: بارش هــا در ایــن اســتان تنهــا در یکــی، 
دو ســال از 1۵ ســال گذشــته بــه بارندگــی 7۰ 
تــا 8۰ درصــدی نــرم معمــول خــود نزدیــک 
ــرده                            ــش را نک ــال های پی ــران س ــی جب ــده؛ ول ش

ــت. اس

 یزد از استان های شاخص در 
صرفه جویی است

ــزد از اســتان های شــاخص  ــه ی ــان اینک ــا بی وی ب
ایــن  مــردم  افــزود:  اســت،  صرفه جویــی  در 
اســتان، به وی ــژه شــهروندان یــزدی در مصــرف آب 
ــد و  ــال کرده ان ــی الزم را اعم ــترین صرفه جوی بیش
ــه ۵۰  ــرم ســال ســرانه مصــرف ب ــر در فصــل گ اگ
ــه 2۰  ــک ب ــد، نزدی ــب می رس ــر مکع ــون مت میلی
میلیــون متــر مکعــب آن در کولرهــای آبــی صــرف 
ــاالی 4۰ درجــه اســتان  می شــود کــه در گرمــای ب

طبیعــی اســت. 

ســرانه  هم اکنــون  داد:  ادامــه  مســئول  ایــن 
مصــرف اســتان بــا توجــه بــه میانگیــن ســرانه 1۵4 
لیتــر بــرای هــر نفــر ایرانــی، در یزد مناســب اســت. 
ــت  ــن هدررف ــزد در موضــوع  آب، کمتری اســتان ی

بــا  و  اســتان های شــاخص کشــور  از  و  دارد  را 
ــا  ــه ب ــه در مقایس ــوده ک ــد ب ــت 17.۵درص هدررف
ــی  ــب توجه ــگاه جال ــور، جای ــد کش ــم 28 درص رق
ــد  ــر 1۵ درص ــه زی ــیدن ب ــا رس ــالش ت ــت و ت اس

ادامــه دارد. 
اســالمی اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی را در 
تاسیســات فاضــالب و اســتفاده از آب شــیرین کن، 
ــرای مدیریــت مصــرف آب و  دو اقــدام اساســی ب
فاضــالب اعــالم کــرد و گفــت: توســعه تأسیســات 
فاضــالب عــالوه بــر جلوگیــری از هدررفــت آب در 

اســتحصال پســاب نیــز بســیار نیــاز اســت.
مدیــر عامــل آبفــای یــزد اضافــه کــرد: طــرح 
فاضــالب اردکان بــه عنــوان نخســتین طــرح بیــع 
ــی  ــش خصوص ــوی بخ ــتان از س ــل در اس متقاب
بهره بــرداری  بــه  بــه زودی  تکمیــل شــده کــه 
ــکل در  ــن ش ــه همی ــز ب ــز نی ــد و در مهری می رس

مراحــل پایانــی قــرار دارد.
مهریــز،  فاضــالب  طرح هــای  داد:  ادامــه  وی 
بافــق و میبــد کــه بــه روش بیــع متقابــل در حــال 
اجراســت نیــز، هــر کــدام دارای پیشــرفت فیزیکی 
ــده  ــال آین ــا دو س ــت و ت ــد اس 6۰، ۳8 و 2۰ درص

مــورد بهره بــرداری قــرار می گیــرد.
ــرمایه گذار  ــز س ــد نی ــهر میب ــه وی در ش ــه گفت ب
ــرارداد بســته و در شــهر  ــان ق ــارد توم ــا 2۰۰ میلی ب
یــزد نیــز مقدمــات کار انجــام شــده و پیش بینــی 
ــالم  ــرمایه گذاری اع ــان س ــارد توم ــرای 8۰۰ میلی ب
شــده اســت. اســالمی ادامــه داد: طــرح فاضــالب 

شــهر یــزد شــامل 16۰۰ کیلومتــر شــبکه جمــع آوری 
ــاز جمعیــت  ــن نی ــرای تامی ــه ب فاضــالب اســت ک
ــی  ــق 14۰4 پیش بین ــزد در اف ــری ی ــزار نف 96۰ ه
شــده و در مجمــوع اســتان یــزد یــک هــزار و 6۰۰ 
میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری انجــام خواهــد 
شــد کــه بخشــی از آن از محــل تبصــره ۳ تامیــن 

می شــود.
 ورود بخش خصوصی برای سرعت دهی به 

پروژه ها ی آب
ــی  ــش خصوص ــزوم ورود بخ ــر ل ــد ب ــا تأکی وی ب
بــرای ســرعت دهی بــه ایــن طرح هــا یــادآور شــد: 
ــزد  ــهر ی ــالب ش ــبکه فاض ــات و ش ــاد تاسیس ایج
پــس از گذشــت 2۰ ســال و بــا توجــه بــه اعتبــارات 
پیشــرفت  درصــد   ۳۰ تنهــا  دولتــی،  محــدود 
فیزیکــی داشــته و بــا ورود بخــش خصوصــی ایــن 
ــود. ــل می ش ــال تکمی ــار س ــر از چه ــرح در کمت ط

ــزد،  ــرد: ســه طــرح فاضــالب ی وی خاطرنشــان ک
بافــق و مهریــز را قبــال فــوالد بــه عنــوان طرح هــای 
ــود  ــل رک ــه دلی ــی ب توســعه ای انجــام مــی داد؛ ول
ــاره  ــری دو ســاله دوب ــس از تاخی ــن بخــش، پ ای

ــت.  ــده اس ــرگرفته ش ــا از س ــرای طرح ه اج
مدیــر عامــل آبفــای یــزد اقــدام دوم اســتان 
را بــرای حفــظ منابــع آب موجــود، اســتفاده از 
ــوردار  ــهرهای برخ ــی از ش ــیرین کن در بعض آب ش
ــن  ــت ای ــرار اس ــت: ق ــرد و گف ــالم ک ــع اع از مناب
طــرح در شــهرهای اردکان کــه در 4۰ نقطــه محــل 
دریافــت آب شــیرین خالــص وجــود دارد و در یــزد 

ــود. ــرا ش ــق اج و باف
اســالمی افــزود: بــرای اجــرای ایــن طــرح در 
شــهر یــزد بخــش خصوصــی 2۰۰ میلیــارد تومــان 
پیش بینــی کــرده کــه در بلندمــدت 4 تــا ۵ درصــد 
ــد  ــری خواه ــهر جلوگی ــن ش ــت آب در ای از هدررف
کــرد. وی دربــاره اقدامــات صورت گرفتــه بــرای 
ــر از  ــه کمت ــزد ب ــهر ی ــت آب در ش ــش هدررف کاه
12 درصــد گفــت: شــبکه های آب شــهری یــزد 
ــه  ــد ک ــول دارن ــر ط ــزار کیلومت ــه ۳ ه ــک ب نزدی
بــرای بازســازی آن هــا هــر ســاله بایــد 1۰۰ تــا 12۰ 
ــه  ــون ب ــی تاکن ــود؛ ول ــازی ش ــر آن نوس کیلومت
ــد  ــا 6۰درص ــا ۵۰ ت ــاری تنه ــکالت اعتب ــل مش دلی
ــه اجــرا شــده اســت. ایرنــا ــا در برنام پیش بینی ه

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان یزد:

یزد، کمترین هدررفت آب را دارد

معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی 
ــوز  ــزار دانش آم ــر ۵ ه ــزون ب ــال اف ــتان امس ــت: در تابس گف
اســتثنایی در ســطح کشــور زیــر پوشــش فعالیت هــای مختلــف 

ــد.  ــرار می گیرن ــات فراغــت ق طــرح اوق
مجیــد قدمــی افــزود: فعالیت هــای غنی ســازی اوقــات فراغــت 
هنــری  فرهنگــی،  زمینه هــای  در  اســتثنایی   دانش آمــوزان 
و ورزشــی اســت کــه در طــول تابســتان در ســه منطقــه کشــور 

ــود. ــرا می ش اج
وی بــدون اشــاره بــه مناطــق ســه گانه برگــزاری دوره هــای 
ــوزه  ــر ح ــوزان برت ــزود: دانش آم ــتانی اف ــت تابس ــات فراغ اوق
ــکاری  ــا هم ــوند و ب ــایی می ش ــی شناس ــت بدن ورزش و تربی
ــرکت  ــی ش ــی و خارج ــابقات داخل ــک در مس ــه پارالمپی کمیت

می کننــد.

پــرورش  و  آمــوزش  ســازمان  رئیــس  و  وزیــر  معــاون 
اوقــات  برنامه هــای غنی ســازی  اســتثنایی تصریــح کــرد: 
فراغــت دانش آمــوزان زیــر پوشــش در مقایســه بــا ســایر 
همکالســی های خــود دارای ویژگی هــای خــاص اســت کــه 

تمــام تمهیــدات الزم بــرای آن بــه عمــل آمــده اســت.
قدمــی گفــت: در میــان دانش آمــوزان اســتثنایی کشــور در 
عرصه هــای فرهنگــی و هنــری و به ویــژه ورزشــی، توانایی هــای 
خوبــی وجــود دارد کــه امیدواریــم در تابســتان امســال بتــوان در 

زمینــه شــکوفایی و شناســایی آن هــا بیشــتر تــالش کــرد. 
ــزد  ــه ایجــاد مدرســه اوتیســم خیــری در ی قدمــی همچنیــن ب
ــق  ــی در تحق ــش مهم ــرداری از آن، نق ــه بهره ب ــرد ک ــاره ک اش
اهــداف و برنامه هــای ســازمان اســتثنایی کشــور و اســتان 

ــا  ــت. ایرن ــد داش خواه

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
ــهر  ــوان ش ــه عن ــهرکرد ب ــت: ش ــاری گف ــال و بختی چهارمح

ــد. ــد ش ــی خواه ــد معرف ــی نم جهان
  بهمــن عســکری در نشســت صنعتگــران بــا اســتاندار 
ــته های  ــای رش ــه احی ــان اینک ــا بی ــاری ب ــال و بختی چهارمح
ــار  ــت، اظه ــترش اس ــال گس ــتان در ح ــتی در اس ــع دس صنای
داشــت: ســال گذشــته ۳ هــزار و 4۰۰ شــغل ایجــاد شــد کــه 
ایــن  در  برنامه هــای صورت گرفتــه  بــا  پیش بینــی شــده 

ــد. ــش یاب ــم افزای ــن رق ــاری، ای ــال ج ــه در س زمین
وی افــزود: ۳۰ غرفــه صنایــع دســتی در قلعــه چالشــتر 
زمینــه  ایــن  در  کــه  دارد  وجــود  شــهرکرد  شهرســتان 
آموزش هــای رایــگان در اختیــار دانش آموختــگان ایــن رشــته 
ــدان قــرار می گیــرد. همچنیــن پــس از یادگیــری  ــا عالقه من ی

و ایجــاد شــغل محصــوالت تولیــدی خــود را بــه بــازار عرضــه 
ــرد. ــد ک خواهن

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
ــوان  ــه عن ــان اینکــه شــهرکرد ب ــا بی ــاری ب چهارمحــال و بختی
شــهر جهانــی نمــد معرفــی خواهــد شــد، تصریــح کرد: توســعه 
و تجهیــز کارگاه هــای نمدمالــی در ســطح اســتان بــا اعتبــاری 
ــا اشــتغال 2۰ نفــر در  ــر 2 هــزار و 2۰۰ میلیــون ریــال ب ــغ ب بال

حــال گســترش اســت.
عســکری عنــوان کــرد: بازارچــه صنایــع دســتی شــهرکرد دارای 
ــتی در  ــع دس ــوالت صنای ــام محص ــه تم ــت ک ــه اس 29 غرف
ــه  ــن مجموع ــد رســید؛ در ای ــروش خواه ــه ف ــه ب ــن بازارچ ای
ــور  ــه ط ــر ب ــرای ۵۰ نف ــور مســتقیم و ب ــه ط ــر ب ــرای 4۵ نف ب

ــت. مهــر ــده اس ــاد ش ــتغال ایج ــتقیم اش غیرمس

دبیــر ســتاد دیــه شهرســتان بهابــاد از برگــزاری جشــن گلریزان 
ــاه  ــد در 29 م ــم غیرعم ــان جرای ــازی زندانی ــدف آزادس ــا ه ب

رمضــان در بهابــاد  خبــر داد.
ــتان  ــه شهرس ــان اینک ــا بی ــمی ب ــود میرابوالقاس ــید محم س
ــزان مبلغــی  ــاد در ســال گذشــته در مراســم جشــن گلری بهاب
بیــش از یــک میلیــارد ریــال را بــرای آزادی زندانیــان نیازمنــد 
جمــع آوری کــرد، اظهــار داشــت: امیداواریــم امســال نیــز بــرای 
ســومین ســال بــا حضــور خیــران شهرســتان کمک هــای 

ــه داشــته باشــیم. ــن زمین بیشــتری در ای
ــزان  ــش گلری ــه ســومین همای ــان اینک ــا بی میر ابوالقاســمی ب
ــد  ــم غیرعم ــان جرائ ــازی زندانی ــه آزادس ــک ب ــدف کم ــا ه ب
ــا حضــور  ــش ب ــن همای ــت: ای ــزار می شــود، گف ــاد برگ در بهاب
خیــران در محــل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان 

ــهروندان  ــان ش ــان، میزب ــارک رمض ــاه مب ــاد در روز 24 م بهاب
ــاد اســت. خیــر بهاب

وی بــا بیــان ایــن درخواســت از مــردم کــه حضــور پرشــور در 
ــع  ــی جام ــالم، دین ــزود : اس ــند، اف ــته باش ــن داش ــن جش  ای
ــز آســایش  ــا و آخــرت انســان ها و نی ــه دنی و کامــل اســت ک

فــرد و آســایش آحــاد جامعــه را در نظــر گرفتــه اســت.
 میرابوالقاســمی بــا اشــاره بــه اینکــه کمــک بــرای آزادی 
زندانی هــای شــرافتمندی کــه بــه لحــاظ فقــر مالــی و ارتــکاب 
جرایــم عمــد روزگار را ســپری می کننــد، خیــر مانــدگاری 
ــد  ــاری می مان ــه ج ــرای همیش ــک آن ب ــار نی ــه آث ــت ک اس
 عنــوان کــرد: انفــاق در مــاه رمضــان ثــواب بســیاری دارد 
و کســانی کــه از تمکــن مالــی برخوردارنــد، بایــد از ایــن فرصت 

اســتفاده کنند. تســنیم

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
یــزد گفــت: در حــال حاضــر 14 اثــر تاریخــی شهرســتان اشــکذر 
در انتظــار ثبــت ملــی اســت. فاطمــه دانش یــزدی بــا اشــاره بــه 
اینکــه اشــکذر از شهرســتان های تاریخــی و قدیمــی اســتان یــزد 
ــر تاریخــی آن ثبــت ملــی شــده، اظهــار  اســت و تاکنــون 67 اث
داشــت: آثــار تاریخــی بســیاری نیــز در ایــن شهرســتان ها وجــود 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــت مل ــتانه ثب ــا در آس ــی از آن ه ــه بعض دارد ک

اســت.
  وی بــا بیــان اینکــه مراحــل ثبــت ملــی 14 اثــر تاریخــی 
و فرهنگــی شهرســتان اشــکذر انجــام شــده، عنــوان کــرد: ایــن 
ــی  ــت مل ــی ثب ــراث فرهنگ ــا رأی ســازمان می ــه زودی ب ــا ب بناه
خواهنــد شــد. دانش یــزدی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر یــک از ایــن 
آثــار از پیشــینه تاریخــی ارزشــمندی برخــوردار هســتند، افــزود: از 

ــاد  ــار اســماعیل، قلعــه خضرآب ــه آب انب ــوان ب ــه آن هــا می ت جمل
ــری  ــه صغ ــار فاطم ــاد، آب انب ــام خضرآب ــاد، حم ــار علی آب آب انب
ــار  ــین، آب انب ــی محمدحس ــار حاج ــاد، آب انب ــینیه جالل آب حس
ــاد  ــام فیروزآب ــم، مســجد و حســینیه شمســی، حم ــال ابراهی م
مســجد معصومــه، بنــای آرامگاهــی شمســی، حســینیه مجومرد 

ــرد. ــاد اشــاره ک ــاره عزآب و مســجد تک من
وی یــادآور شــد: پرونــده ایــن آثــار ارزشــمند تاریخــی بــا هــدف 
ــراث  ــازمان می ــه س ــی ب ــه تاریخ ــار و ابنی ــت آث ــظ و صیان حف
فرهنگــی بــرای ثبــت در فهرســت آثــار ملــی ارســال شــده اســت.
ــز  ــت تاریخــی اشــکذر نی ــه باف ــه اینک ــا اشــاره ب ــزدی ب دانش ی
ــده  ــی نش ــت مل ــوز ثب ــه هن ــت ک ــمندی اس ــای ارزش  از بافت ه
افــزود: الزم اســت تدابیــر الزم ابتــدا بــرای تعمیــر و مرمــت ایــن 

آثــار و ســپس ثبــت ملــی آن هــا انجــام شــود. مهــر

استانها

 مشارکت 5 هزار دانش آموز استثنایی کشور 
در برنامه های اوقات فراغت

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری:

شهرکرد به عنوان شهر جهانی نمد معرفی خواهد شد
مدیر کل میراث فرهنگی یزد خبر داد:

۱۴ اثر تاریخی اشکذر در آستانه ثبت ملی 

با هدف کمک به آزادی زندانیان نیازمند

جشن گلریزان در بهاباد برگزار می شود 

 لوت، عروس کویر ایران 
در کرمان 

کویــر لــوت در اســتان کرمــان بــه عنــوان یکــی از آثــار پنج گانــه 
ــمار  ــه ش ــی ب ــت جهان ــان در فهرس ــتان کرم ــی اس ــت جهان ثب
مــی رود؛ امــا مهم تریــن شــاخصه ایــن اثــر کــه آن را در ایــران 
ــامل  ــه ش ــوت ک ــر ل ــه کوی ــت ک ــن اس ــد، ای ــر می کن بی نظی
ــران  ــا اکوسیســتم ای ــی اســت، تنه ــر طبیع ــر بی نظی ــا اث صده

ــی شــده اســت. ــت جهان ــه ثب محســوب می شــود ک
ــه ای  ــه دارد، دارای جاذب ــیاری ک ــای بس ــا ترین ه ــر ب ــن اث ای
مثال زدنــی در ذهــن گردشــگران اســت کــه می تــوان بــه 
گرم تریــن نقطــه جهــان، تنهــا نبکاهــای ایــران، بلندتریــن 
تپه هــای جهــان و تنهــا مکانــی در ایــران کــه در آن کلــوت 

وجــود دارد و ده هــا جاذبــه بی نظیــر دیگــر اشــاره کــرد.
کویــر لــوت در کنــار داشــته های طبیعــی آثــار تاریخــی بســیاری 
ــاخصه  ــن ش ــا مهم تری ــت؛ ام ــای داده اس ــود ج ــز در خ را نی
چنیــن مکانــی، بکــر بــودن و لــزوم دســت نخوردگی بــه 

داشــته های کویــر اســت.

کارشناســان می گوینــد: بیــش از 8۰ درصــد کویــر لــوت در 
اســتان کرمــان و بیــش از 9۰ درصــد جاذبه هــای ایــن عرصــه 

ــان حضــور دارد. ــز در اســتان کرم نی
ــه  ــوت در زمین ــر ل ــته های کوی ــه داش ــی ک ــای ابتدای در روز ه
گردشــگری مطــرح شــده بــود و ایــن مــکان از منطقــه ای گمنام 
و البتــه مبهــم در ذهــن مــردم بــه عنــوان مکانــی گردشــگری 
ــودن  ــوت بکــر ب ــر ل معرفــی می شــد، مهم تریــن شــاخص کوی
ــای  ــور ماجراجوه ــا حض ــه ب ــی و رفته رفت ــه معرف ــن منطق ای
ــوت شــناخته شــد  ــر ل طبیعت گــردی مکان هــای مختلــف کوی

ــد گردشــگران قــرار گرفــت. و در معــرض دی
ــوری  ــای جان ــگان گونه ه ــور هم ــالف تص ــوت برخ ــر ل در کوی
ــه  ــا توجــه ب ــز اهمیــت اســت ب ــد. حائ متعــدد زندگــی می کنن
ــف  ــررات تعری ــط و مق ــد ضواب ــوت بای ــان ل ــی بیاب ــت جهان ثب
ــت  ــگاه ثب ــی پای ــن نشــده و حت ــوز چنی ــه هن ــالغ شــود ک و اب
ــروی انســانی  ــال اســت و نی ــوت در شــهداد نیمه فع ــی ل  جهان
و تجهیــزات نــدارد؛ در صورتــی کــه حفــظ ایــن اثــر پــس از ثبــت 
ــر اســت  ــی آن مهم ت ــت جهان در فهرســت یونســکو از خــود ثب

کــه متاســفانه توجــه چندانــی نمی شــود.

# میراث_ طبیعی

روزنه
کسب دو رتبه برتر جشنواره 
 کشوری پایان نامه های قرآنی 

از دانشگاه کاشان
عضــو هیئــت علمــی گــروه قــرآن و  کیمیای وطن

حدیــث دانشــگاه کاشــان گفــت: در شــانزدهمین دوره 
دکتــر  آقــای  قرآنــی،  برتــر  پایان نامه هــای  انتخــاب 
حســین ســتار رتبــه ســوم و خانــم فاطمــه حاجی اکبــری 
از دانشــگاه کاشــان رتبــه چهــارم ایــن جشــنواره را کســب 

کردند.
 دکتــر محســن قاســم پور افــزود: در ایــن جشــنواره 
دانشــگاه  فرهنگــی  معــاون  دکتــر ســتار،   پایان نامــه 
بــا عنــوان »بررســی و تحلیــل دالیــل و پیامدهــای روایــات 
ــم  ــه خان ــدوق)ره(«و  پایان نام ــیخ ص ــار ش ــه در آث منتقل
قــرآن  دکتــرای  دانشــجوی  حاجی اکبــری،   فاطمــه 
ــی  ــوان »بررســی گفتمان ــا عن ــن دانشــگاه، ب ــث ای و حدی
نســخ و نقــد آن میــان متقدمــان و متأخــران« حائــز 

رتبه هــای برتــر شــدند.
ملــی  جشــنواره  شــانزدهمین  داشــت:  اظهــار  وی 
 پایان نامه هــای برتــر قرآنــی بــا هــدف ایجــاد انگیــزه 
و تشــویق دانشــجویان نســبت بــه نقش آفرینــی در حــوزه  
ــی  ــت اداره کل فرهنگ ــه هم ــی ب ــی و قرآن ــات دین تحقیق
ــای  ــاوری در فض ــات و فن ــوم، تحقیق ــی وزارت عل اجتماع
ــم  ــرآن کری ــی ق ــن  نمایشــگاه بین الملل بیســت و پنجمی
همــراه بــا معرفــی و تقدیــر از پژوهش هــای برتــر قرآنــی 

دانشــجویی برگــزار شــد.
ــه  ــدود 6۰۰ پایان نام ــنواره ح ــن جش ــت در ای ــی اس گفتن
مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری از دانشــگاه های 
سراســر کشــور جمــع آوری و در دو مرحله توســط اســتادان 
دانشــگاه های  از  بعضــی  قــرآن و حدیــث  گروه هــای 

ــد. ــور داوری ش کش

مرمت و احیای قنات فرح آباد 
روستای پشت گدار بم 

ــت  ــتای پش ــاد روس ــات فرح آب ــت: قن ــم گف ــدار ب فرمان
ــر جــاری شــدن ســیالب  ــر اث ــه ب ــم ک گــدار شهرســتان ب
ــر  ــار الزم ب ــن اعتب ــا تامی ــود، ب ــده ب ــدود ش ــر مس اخی
اســاس تفاهم نامــه اســتانداری کرمــان بــا ســازمان جهــاد 
کشــاورزی ایــن اســتان مرمــت، الیه روبــی و دوبــاره احیــا 

شــد.

رضــا اشــک بــا اشــاره بــه اینکــه احیــای دوبــاره ایــن قنات 
موجــب خوشــحالی ســاکنان روســتا و به ویــژه کشــاورزان 
ــار زمیــن و حــدود 8 هــزار  منطقــه شــد، افــزود: 4۰ هکت
درخــت خرمــا در روســتای پشــت گــدار کــرک بــه وســیله 

ــاری می شــود. ــات آبی ایــن قن
بــرای  انجام شــده  هزینــه  میــزان  بــه  بــم  فرمانــدار 

نکــرد. اشــاره ای  قنــات  ایــن  الیه روبــی 
کشــاورزی  جهــاد  رئیــس  قهــری،  رضــا  همچنیــن 
آب  بــه کاهــش  توجــه  بــا  بــم، گفــت:  شهرســتان 
ــور  ــه منظ ــد ب ــاورزان می توانن ــی کش ــفره های زیرزمین س
صرفه جویــی آب و اســتفاده بهینــه از آب موجــود بــا 
اســتفاده از تســهیالت بالعــوض ایــن ســازمان زمین هــای 
ــد. ایرنــا ــه آبیــاری نویــن مجهــز کنن کشــاورزی خــود را ب

اجرای طرح توانمندسازی مهارتی 
عشایر چهارمحال و بختیاری

از  امــور عشــایر چهارمحــال و بختیــاری    مدیــر کل 
 انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری مشــترک بســیج ســازندگی 
و امــور عشــایر در راســتای توانمندســازی مهارتــی جامعــه 

عشــایری خبــر داد.
تفاهم نامــه در  ایــن  اظهــار کــرد:  یحیــی حســین پور 
و  اســتان  عشــایری  جامعــه  توانمندســازی  راســتای 
ــه  ــن جامع ــی ای ــای مهارت ــش و ارتق ــی دان کیفیت بخش

مولــد در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی، منعقــد شــد.
وی افــزود: محرومیت زدایــی از قشــر مولــد عشــایر، 
رفاهــی،  فرصت هــای  از  بیشــتر  هرچــه  بهره منــدی 
ــای  ــه فرصت ه ــی ب ــکان دسترس ــش ام ــی، افزای اجتماع
در  تولیــدات  بهــره وری  افزایــش  و  مناســب  شــغلی 
چارچــوب آیین نامــه ســاماندهی عشــایر، از دیگــر اهــداف 

انعقــاد ایــن تفاهم نامــه اســت.
ــح  ــاری تصری ــور عشــایر چهارمحــال و بختی ــر کل ام مدی
تولیــدی،  مهارتــی،  فرهنگــی،  ســطح  ارتقــای  کــرد: 
عشــایری  خانوارهــای  بــه  عمرانــی  و  خدمات رســانی 
در زمینــه اشــتغال، ســازندگی و آموزشــی در تولیــد از 

محورهــای اصلــی ایــن همــکاری دوجانبــه اســت.
ــز  ــت قرم ــدی گوش ــن 28 درص ــد و تامی ــین پور تولی حس
اســتان از ســوی عشــایر کوچــرو در طــول ســال را یــادآور 
ــا اســتقرار  شــد و گفــت: در نیمــه نخســت امســال نیــز ب
ــی می شــود  عشــایر در مناطــق ییالقــی اســتان، پیش بین
ــازار  ــه ب بیــش از 8 هــزار تــن گوشــت قرمــز تولیــد و روان

مصــرف شــود. ایرنــا

توقیف اتوبوس حامل یک میلیارد ریال 
کاالی قاچاق در بروجن

ــک  ــف ی ــاری از توقی ــال و بختی ــی چهارمح ــده انتظام فرمان
دســتگاه اتوبــوس حامــل کاالی قاچــاق بــه ارزش یــک 
ــه گندمــان  میلیــارد ریــال کاالی قاچــاق در محــور بروجــن ب
خبــر داد. ســردار غالم عبــاس غالمــزاده افــزود: در پــی 
کســب خبــری مبنــی بــر اینکــه قاچاقچیــان کاال قصــد دارنــد 
ــه  ــردگان ب ــن - ل ــی بروج ــور مواصالت ــه ای را از مح محمول
ــتورکار  ــوع در دس ــد، موض ــال دهن ــزی انتق ــتان های مرک اس
ــی  ــس آگاه ــاق کاال و ارز پلی ــا قاچ ــارزه ب ــوران اداره مب مام
ــوران  ــتا مام ــن راس ــت: در ای ــت. وی گف ــرار گرف ــن ق بروج
پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضائــی در یــک عملیات ایســت 
ــوس حامــل کاالی قاچــاق را  و بازرســی در ایــن محــور، اتوب
توقیــف کــرده و در بازرســی از آن، 4 هــزار و 8۰۰ عــدد لــوازم 
 خــودرو، یــک هــزار و ۵۰۰ ثــوب البســه، ۳۰۰قلم لوازم آرایشــی 
و ۳۰۰حلقــه الســتیک خــودرو فاقــد مــدارک ثبت شــده 
ــتگیر  ــز دس ــوس نی ــده اتوب ــد و رانن ــف کردن ــی را کش گمرک

شــد. پایــگاه خبــری پلیــس

بــا  جیرفــت گفــت:  شهرســتان  فرمانــدار 
ــارکت  ــد و مش ــر و امی ــت تدبی ــت دول حمای
ــر  ــال اخی ــی چهارس ــاز ط ــران مدرسه س خی
تعــداد ۳4 طــرح خیرســاز در ایــن شهرســتان 

بــه بهره بــرداری رســیده اســت.
احمــد امینــی در شــورای آمــوزش و پــرورش 
ایــن شهرســتان بــا بیــان اینکــه دولــت تدبیــر 
و امیــد نــگاه ویــژه ای بــه دســتگاه حســاس 
آمــوزش و پــرورش دارد و عملکــرد درخشــان 
دولــت در ایــن بخــش نشــان از اهمیــت 
درک وظیفــه حســاس ایــن دســتگاه اســت، 
افــزود: ســال 92 بودجــه آمــوزش و پــرورش 
ــم  ــت یازده ــوده و در دول ــد ب ــور 9 درص کش

ــن  ــذا ای ــید؛ ل ــد رس ــه 14 درص ــدد ب ــن ع ای
ــوزش       ــه آم ــت ب ــت دادن دول ــان از اهمی نش

ــرورش دارد. و پ
ــرورش را  ــوزش و پ ــرمایه  گذاری در آم وی س
ــان  ــت و بی ــه دانس ــعه جامع ــاز توس زمینه  س
ــا توجــه  ــی ب ــش مشــارکت مردم ــرد: افزای ک
بــه کمبــود بودجــه و منابــع، می  توانــد بعضــی 

ــد. ــران کن ــتی ها را جب کاس
 تاکید مسئوالن بر غنی سازی 

اوقات فراغت دانش آموزان
ــه آســیب های  ــدار جیرفــت همچنیــن ب فرمان
ــای  ــی از دغدغه ه ــوان یک ــه عن ــی ب اجتماع
ــا توجــه  ــت: ب ــرد و گف ــت اشــاره ک ــم دول مه

بــه فصــل تعطیلــی مــدارس، بایــد برنامه ریزی 
ــوان  ــل ج ــت نس ــات فراغ ــرای اوق ــی ب دقیق
شــود تــا شــاهد کاهــش آســیب های اجتماعــی 

باشــیم.
بــا هجمه هــای  افــزود: دشــمنان  امینــی 
ــوان  ــل ج ــب نس ــال تخری ــه دنب ــی ب فرهنگ
هســتند؛ لــذا بایــد در ایــن زمینــه همــه 
داشــته  حساســیت  مرتبــط  دســتگاه های 

باشــند.
وی تصریــح کــرد: بــا همــکاری ادارات آموزش 
و پــرورش، ورزش و جوانــان و بهزیســتی 
جیرفــت بــرای اوقــات فراغــت نســل جوانــان 
ــی  ــزی دقیق ــوزان برنامه ری ــژه دانش آم به وی

رضــا  حجت االســالم  شــود.  انجــام  بایــد 
ــاز  ــز آغ ــت، نی ــه جیرف ــام جمع ــور، ام کرمی پ
فصــل تابســتان را نیازمنــد برنامه ریــزی از 
تهیــه طرح هــای  بــرای  ســوی مســئوالن 
و  دانســت  دانش آمــوزان  فراغــت  اوقــات 
گفــت: یکــی از دغدغه هــای مهــم خانواده هــا، 
ــدان  ــت فرزن ــات فراغ ــرای اوق ــزی ب برنامه ری
اســت؛ لــذا در ایــن زمینــه دســتگاه های 
ــد. ــده دارن ــر عه ــنگینی ب ــه س ــوط وظیف مرب

رئیــس اداره آمــوزش و پــرورش جیرفــت 
 هــم گفــت: ســال گذشــته 9۰ ملــک آمــوزش 
و پــرورش جیرفــت بــه مصــارف تجــاری 
تغییــر کاربــری داده شــد؛ ایــن در حالــی 
اســت کــه 9۰ درصــد از مــدارس جیرفــت 
بهره منــد شــده               ائمــه جماعــت  وجــود  از 

اســت. ایرنــا 

 فرماندار جیرفت خبرداد:

 خیران در شهرستان جیرفت، 3۴مدرسه ساختند

،،
کاهــش شــدید منابــع آب شــیرین 
زنــگ  اخیــر،  ســال   8 در  اســتان 
آب  منابــع  بــرای  جــدی  خطــری 

می شــود محســوب  شــیرین 



دبیــر اجرایــی ســومین ســمینار تومورهــای ســر و گــردن 
ــت  ــره دانس ــور حنج ــت توم ــایع ترین عل ــدا را ش ــی ص  گرفتگ
ــای  ــه می شــود گرفتگی ه ــراد ســیگاری توصی ــه اف ــت: ب و گف

ــد.  ــی کنن ــدی تلق ــدا را ج ــدت ص ــت و طوالنی م بی عل
دکتــر حســین یحیــی زاده در آســتانه برگزاری ســومین ســمینار 
ــار کــرد: ســرطان حنجــره  ــی تومورهــای ســر و گــردن اظه مل
ــا  ــردن اســت؛ ام ــه ســر و گ از شــایع ترین ســرطان های ناحی
ــن بیمــاری در کشــور وجــود  ــه ای ــان ب ــی از مبتالی ــار دقیق آم

نــدارد.
ــروز  ــل ب ــایع ترین عل ــات از ش ــتعمال دخانی ــزود: اس وی اف
ســرطان حنجــره اســت؛ بــه گونــه ای کــه ۹۸ درصــد مبتالیــان 

ــی هســتند. ــواد دخان دارای ســابقه اســتعمال م
وی دربــاره نشــانه های بــروز ایــن ســرطان یــادآور شــد: 

ــل ســرطان حنجــره اســت؛  ــی صــدا از شــایع ترین عل گرفتگ
ــن  ــروز ای ــت ب ــی را عالم ــی صدای ــر گرفتگ ــوان ه ــا نمی ت ام

ــت. ــرطان دانس س
رئیــس مرکــز تحقیقــات ســرطان بیمارســتان میــالد در ادامــه 
ــه مــدت ۲ هفتــه بــدون  تصریــح کــرد: اگــر فــرد ســیگاری ب
علــت صدایــش گرفــت، بایــد بــرای بررســی بیشــتر علــت بــه 

پزشــک مراجعــه کنــد.
ــه  ــه ب ــا توج ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ ــی زاده در بخ یحی
ــادآور  ــردن ی ــر و گ ــای س ــمینار توموره ــومین س ــزاری س برگ
شــد: متخصصــان گوش،حلــق و بینــی، جراحــان ســر و گــردن 
متخصصــان رشــته رادیوتراپــی انکولــوژی، پاتولوژیســت ها 
ــی  ــی علم ــن گردهمای ــدف ای ــروه ه ــت ها، از گ و رادیولوژیس

ــتند. مهــر هس

دکتــر محمــد آقاجانــی، معــاون درمــان وزارت بهداشــت، گفــت: در 
جلســه هیئــت دولــت، مصوبــات مهمــی بــرای حــوزه ســالمت بــه 
تصویــب رســید کــه هــر یــک از آن هــا تاثیــر مهمــی در نظــام ارائــه 

خدمــات در حــوزه ســالمت خواهنــد داشــت.
ــذاری  ــه را نرخ گ ــن مصوب ــت اولی ــان وزارت بهداش ــاون درم مع
خدمــات پرســتاری در منــزل برشــمرد و گفــت: بــا ایــن مصوبــه 
پیگیــری 3 ســاله وزارت بهداشــت دربــاره تعرفه هــای پرســتاری 

در منــزل تحقــق پیــدا کــرد. 
ــذاری  ــار نرخ گ ــن ب ــرای اولی ــه، ب ــن مصوب ــا ای ــه داد: ب وی ادام
خدمــات پرســتاری در منــزل صــورت گرفــت. حســن ایــن 
ــه نیــز آن اســت کــه تکلیــف مــردم، گروه هــای پرســتاری  مصوب
ــه  ــات پرســتاری روشــن شــد و ب ــده خدم و مؤسســات ارائه کنن
ایــن ترتیــب تعــادل و تنظیــم بــازار در ایــن حــوزه اتفــاق می افتــد.

وی یــادآور شــد: 3 ســال اســت کــه وزارت بهداشــت پیگیــر ایــن 
ــن پیگیــری ســه ســاله، در هیئــت  موضــوع اســت و پــس از ای

ــم. ــن تعرفه هــا بودی ــب ای ــت شــاهد تصوی دول
آقاجانــی گفــت: 30 نــوع خدمــت پرســتاری در منــزل نرخ گــذاری 
شــد کــه ســه ســطح خدمــات عــادی، بینابینــی و خدمــات ویــژه 
ــه پوشــش بیمــه ای  ــه مصوب ــان ب را شــامل می شــود. وی در پای
ــه  ــوط ب ــدی مرب ــه بع ــزود: مصوب ــرد و اف ــاره ک ــان اش مددجوی
ســازمان بیمــه ســالمت و تکلیــف هیئــت دولــت بــر این ســازمان 
اســت کــه همــه مددجویــان تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام 
ــش  ــت پوش ــگان، تح ــتی را رای ــازمان بهزیس ــی)ره( و س خمین
بیمــه درمــان قــرار دهــد. افــراد نیازمنــدی هــم کــه تحت پوشــش 
ایــن دو نهــاد نیســتند، مقــرر شــد کــه بــا معرفــی ایــن دو نهــاد از 

بیمــه رایــگان ســالمت برخــوردار شــوند. وبــدا

دبیر اجرایی سمینار تومورهای سر و گردن:

گرفتگی طوالنی مدت صدا را جدی بگیرید
معاون درمان وزیر بهداشت خبر داد: 

30 نوع خدمت پرستاری در منزل، نرخ گذاری شد

 فواید و عوارض مصرف شیر 
از منظر طب سنتی 

 مصرف زیاد »شیر« 
برای دندان و لثه زیان آور است 

ــیر  ــت. ش ــر اس ــرم و ت ــیر، گ ــق ش ــت مطل طبیع
ــه  ــک ب ــا نزدی ــی آن ه ــدت حاملگ ــه م ــی ک حیوانات
زمــان حاملگــی انســان باشــد، از نظر تغذیه مناســب 
اســت. پــس شــیر گاو کــه مــدت حاملگــی آن نیــز 
۹ مــاه اســت، بــرای تغذیــه انســان و به ویــژه اطفــال 
ــفند  ــز و گوس ــیر ب ــن ش ــت. همچنی ــب تر اس مناس

ــه مناســب اســت. ــرای تغذی بعــد از شــیر گاو، ب
شــیر حیوانــی کــه در نیســتان و بیشــه چــرا می کنــد، 
تــری و مائیــت بیشــتری دارد و شــیر حیوانــی که در 

ــد، ســبک تر اســت. کوه هــا چــرا می کن
 بهتریــن شــیر، شــیر گاو جــوان و چــاق اســت کــه 
ســالم اســت و هیچ گونــه بیمــاری نــدارد و در مراتــع 

چریــده باشــد. 

ــق آورده  ــر جــا شــیر مطل ــب طــب ســنتی ه در کت
ــت  ــه دهنی شــده باشــد، منظــور شــیر گاو اســت ک
)چربــی( بــر آن غالــب بــوده و غلیــظ اســت. )شــیر 
 میــش چربــی و غلظــت بیشــتری از شــیر گاو

 دارد.(
 شیر موجب تقویت قلب و خوش رنگی 

صورت می شود
ــاف  ــفید و ص ــدل دارد، س ــوام معت ــوب ق ــیر خ  ش
اســت، طعــم شــیرین دارد و بــدون بــوی بــد اســت. 
ــرای  ــات اصلــی بــدن اســت و ب شــیر، حافــظ رطوب
فراموشــکاری، مالیخولیــا، افســردگی، وســواس، 

ــت. ــد اس ــه مفی ــی ری ــای عفون ــان و زخم ه خفق
 شــیر موجــب تقویــت قلــب و لینــت شــکم، 
ــود  ــی می ش ــروی جنس ــی و نی ــد من ــش تولی افزای

و همچنیــن چاق کننــده نیــز هســت.
 مصــرف شــیر بــه صــورت شــیر برنج و فرنــی 
موجــب طوالنــی شــدن عمــر و خوش رنگــی صــورت 

می شــود.

ــرد  ــت ک ــه را رعای ــد نکت ــد چن ــیر بای ــرف ش در مص
ــدل خــورده شــود.  ــدار معت ــه مق ــد ب ــه بای اول اینک
دوم آنکــه گاهــی اوقــات مصــرف شــود و نکتــه آخــر 
اینکــه بــا ُمصلحــات آن مصــرف شــود. مصلــح شــیر 
ــرد،  ــزاج س ــکر و در م ــرم، ش ــزاج گ ــا م ــراد ب در اف
عســل اســت کــه مانــع انجمــاد و بســته شــدن شــیر 

در معــده اســت. 
فصــل  در  جوانــان  در  به ویــژه  مناطــق گــرم  در 
ــل  ــدن تبدی ــرف در ب ــس از مص ــیر پ ــتان، ش تابس
ــرای  ــل ب ــب ترین فص ــود. مناس ــرا  می ش ــه صف ب
مصــرف شــیر در جوانــان، بهــار و در پیــران، تابســتان 

ــت. اس
 مداومت در خوردن شیر و سنگ کلیه 

ــد ســنگ  ــت در خــوردن شــیر موجــب تولی  مداوم
زیــاد شــیر  مثانــه می شــود. مصــرف  و  کلیــه 
بــرای دنــدان و لثــه زیــان آور اســت. همچنیــن 
ــرص ایجــاد                      ــی مثــل بهــق و ب ــد بیماری های می توان

ــنیم ــد. تس کن

زولبیــا و بامیــه از خوراکی هــای محبــوب مــاه 
ــرای خریــد  مبــارک رمضــان در ایــران اســت کــه ب
ــود.   ــکیل می ش ــی تش ــای طوالن ــی صف ه آن گاه
ــیرینی  ــن ش ــرف ای ــاه، مص ــن م ــفانه در ای متاس
ــزان  ــه می ــده و ب ــل ش ــی تبدی ــه فرهنگ ــنتی ب س
ــد اصــالح شــود. ــه بای ــاد اســتفاده می شــود ک زی

واحــد  اطالع رســانی  پاکمهــر، مســئول  فرزانــه 
غــذای معاونــت غــذا و دارو می گویــد: مصــرف 
زولبیــا  مثــل  شــیرین  و  پرچــرب   غذاهــای 
ــه  ــد ب ــت و بای ــر اس ــالمتی مض ــرای س ــه ب و بامی

ــد.  ــزان برس ــن می کمتری
ــن  ــاد روغ ــر زی ــه مقادی ــه ب ــا توج ــالت ب ــن تنق ای
و شــکر دارای انــرژی زیــاد و قندهــای ســاده 

ــل  ــی تبدی ــه چرب ــریع ب ــدن س ــه در ب ــتند ک هس
شــده و عــالوه بــر بــروز اضافــه وزن موجــب ســیری 
زودرس، کاهــش اشــتها و حــذف وعــده اصلــی غذا 
می شــوند کــه ایــن امــر کمبــود ریزمغذی هــا را بــه 

ــال خواهــد داشــت. دنب
 زولبیا و بامیه، قند خون را به سرعت 

باال می برد 
پاکمهــر ادامــه می دهــد: مصــرف ایــن خوراکی هــا 
 باعــث ایجــاد مشــکالت گوارشــی، تحریــک معــده 
بــه  مبتــال  افــراد  در  به ویــژه  تــرش کــردن،  و 
ریفالکــس )بازگشــت اســید معــده بــه داخــل 
مــری( می شــود. ایــن محصــوالت بــه دلیــل زیــاد 
ــه ســرعت  ــد خــون را ب ــودن قندهــای ســاده، قن ب

ــاران  ــه بیم ــه ب ــه هیچ وج ــد و ب ــش می دهن افزای
دیابتــی توصیــه نمی شــود. 

ــده ســحر  ــژه در وع ــه، به وی ــا و بامی مصــرف زولبی
ــون در  ــد خ ــت قن ــنگی زودرس و اف ــث گرس باع
ــاز  ــن نی ــود و همچنی ــی روز می ش ــاعات ابتدای س
ــد  ــش می ده ــی افزای ــور غیرطبیع ــه ط ــه آب را ب ب
کــه بــا تشــنگی همــراه اســت و چربــی زیــاد 
ــده  ــه مع ــر تخلی ــه تاخی ــن محصــوالت منجــر ب ای
می شــود.  وی بــا اشــاره بــه اینکــه بســته بــه نــوع 
 روغنــی کــه در تهیــه ایــن شــیرینی بــه کار مــی رود 
مخاطراتــی بــرای ســالمتی مصرف کننــده هــم 
در  شــیرینی ها  ایــن  می شــود، گفــت:  ایجــاد 
روغــن فــراوان بــا حــرارت زیــاد بــه صــورت غوطه ور 
ســرخ می شــوند و معمــوال اصــول مناســب ســرخ 
کــردن در تهیــه آن هــا رعایــت نمی شــود و ترکیبــات 
آلدئیــدی منجــر بــه ایجــاد اســیدهای چــرب 

ــاک  ــه بســیار مضــر و خطرن ــن ک اکســیده در روغ
اســت، می شــود. بســیاری از قنادی هــا بــرای 
ــد  ــد اســتفاده می کنن ــن جام ــردن از روغ ســرخ ک
کــه دارای مقادیــر زیــادی اســیدهای چــرب اشــباع 
ــروز  ــل مهمــی در ب ــس اســت و عام ــوع تران و از ن
بیماری هــای قلبی عروقــی بــه شــمار می آیــد.

مســئول اطالع رســانی واحــد غــذای معاونــت غــذا 
و دارو افــزود: در صــورت اســتفاده از روغــن مایــع 
نیــز کیفیــت روغــن مصرفــی و نحــوه ســرخ کــردن 
زولبیــا و بامیــه مــورد ســوال اســت. معمــوال بــرای 
طبــخ از روغن هــای نامناســب و چنــد بــار مصــرف 
کــه گاهــی بــه رنــگ ســیاه درآمــده  و حــاوی 
ــاز اســت ــش از حــد مج  پراکســید و اســیدیته بی

اســتفاده می شــود. وجــود پراکســید بیــش از حــد 
مجــاز باعــث ایجــاد رادیکال هــای آزاد می شــود 
پــی دارد و در  را در  کــه فســاد مــواد غذایــی 

ــدن آســیب می رســاند  ــای ب ــه بافت ه ــدت ب درازم
و عاملــی بــرای ایجــاد ســرطان، بیماری هــای 

ــت.  ــکلروز و... اس ــی، آترواس التهاب
 زولبیا و بامیه باید فاقد ذرات سوخته 

باشد
وی در ادامــه توصیــه کــرد: تــا حــد امــکان زولبیــا 
و بامیــه را از ســفره های مــاه رمضــان حــذف و 
ــد کشــمش و خرمــا را  شــیرینی های طبیعــی مانن

ــد. ــن آن کنی جایگزی
ــر  ــای معتب ــا از قنادی ه ــوالت را صرف ــن محص ای
ــرایط  ــه در ش ــت ک ــارت وزارت بهداش ــت نظ و تح
عرضــه  محــل  همــان  در  و  تولیــد  بهداشــتی 
میــزان  و  نــوع  کــه  چــرا  بخریــد؛  می شــود، 
ــتی  ــرایط بهداش ــت کم ش ــی و دس ــن  مصرف روغ
ــرل  ــی کنت ــز توســط واحدهــای نظارت ــن مراک در ای

ایمنــا می شــود. 

#  طب  _ سنتی
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مسئول اطالع رسانی واحد غذای معاونت غذا و دارو تاکید کرد: 

لزوم اصالح فرهنگ مصرف زولبیا و بامیه 

تازه های پزشکی
دود سیگار عامل موثر در ابتال به 

بیماری آرتریت روماتوئید
نتایــج مطالعــات جدیــد نشــان داده اســت قــرار گرفتــن 
در معــرض دود ســیگار در دوران کودکــی بــه طــور جالــب 
توجهــی خطــر ابتال بــه آرتریــت روماتوئیــد را در بزرگســاالن 

ــد. ــش می ده ســیگاری افزای
ایــن یافته هــا نشــان داده در افــراد ســیگاری کــه در دوران 
کودکــی در معــرض دود قــرار گرفته انــد، نســبت ایــن خطر 
1.73 درصــد بیشــتر نســبت بــه افــراد غیرســیگاری اســت 

کــه در دوران کودکــی در معــرض دود قــرار نگرفته انــد.
رافــل ســرور، نویســنده ایــن مطالعــه در دانشــگاه پاریــس 
ــی  ــاری التهاب ــک بیم ــد، ی ــت روماتوئی ــرد: آرتری ــار ک اظه
مزمــن اســت کــه مفاصــل دســت و پــا را درگیــر می کنــد.

پژوهشــگران اظهــار کردنــد: ســیگار کشــیدن منجــر 
بــه شــکل گیری رشــد اســتخوانی جدیــد بــا عنــوان  

ایســنا می شــود.   syndesmophytes

ورزش خطر افسردگی پس از زایمان را 
کاهش می دهد

ــای  ــه پزشــکان و کارشناســان ســالمت فعالیت ه ــه گفت ب
آن وضعیــت  از  پــس  و  بــارداری  مــدت  در  جســمی 
ــد از  ــود می بخشــد و می توان ــادران را بهب روان شــناختی م
ــد. ــر افســردگی پــس از زایمــان حفاظــت کن ــان در براب آن
متخصصــان اســپانیایی در ایــن مطالعــه همچنیــن اظهــار 
ــا کاهــش احتمــال  داشــتند: حتــی ورزش هــای ســبک ب
ــی کــه به تازگــی وضــع حمــل  ــم افســردگی در مادران عالئ

ــت. ــط اس ــد، مرتب کرده ان
یکــی از متخصصــان ایــن مطالعــه گفــت: پیامدهــای 
ــالمت  ــر س ــا ب ــان نه تنه ــس از زایم ــردگی پ ــی افس منف
مــادر تاثیــر می گــذارد، بلکــه آثــار منفــی بــر نــوزاد دارد و او 
را در معــرض عــدم رشــد شــناختی و احساســی مطلــوب 

ــد. ــرار می ده ق
طبــق اعــالم مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از امــراض 
ــان شــایع ترین مشــکل  ــس از زایم ــکا، افســردگی پ آمری
فرزنــدآوری اســت؛ بــه طــوری کــه از هــر ۹ زن، یــک نفــر 
ــامل  ــد ش ــانه های آن می توان ــود. نش ــار می ش ــه آن دچ ب
ــدن،  ــاس ش ــی، حس ــاس ناامن ــی، احس ــه استرس حمل
ــوزاد شــود. بیتوتــه ــدن ن خســتگی و تــرس از آســیب دی

خواب خوب با کاهش بهتر وزن 
همراه است

مطالعــات نشــان می دهــد کمبــود خــواب و بی خوابــی 
ــتها  ــه اش ــود ک ــی می ش ــح هورمون ــش ترش ــب افزای موج
 را تحریــک کــرده و موجــب کاهــش هورمــون ســیری 
ــه مغــز می شــود؛ از ایــن رو افــراد  و انتقــال پیــام ســیری ب
ــتراحت  ــوب اس ــه خ ــانی ک ــا کس ــه ب ــود در مقایس خواب آل
کرده انــد، بیشــتر احســاس گرســنگی می کننــد و تمایــل 
بــه مصــرف غذاهــای آســان تر نظیــر غذاهــای غنــی از 
چربــی و کربوهیــدرات دارنــد. زبیشــتر افــراد بزرگســال بایــد 
دســت کم هفــت ســاعت در شــب بخوابنــد و گاه برخــی بــه 

ــد. مهــر ــاز دارن ۹ ســاعت خــواب نی

تغذیه

گیالس بخورید
فراتــر از خاصیــت آنتی اکســیدانی گیــالس، ایــن 
یعنــی  اســت؛  مالتونیــن  طبیعــی  منبــع  میــوه 
ــدن  ــداری را در ب ــواب و بی ــه خ ــه چرخ ــی ک هورمون

می کنــد. تنظیــم 
در اینجــا می توانیــد چنــد دلیــل زیــر را بــرای مصــرف 
ــال  هــر چــه بیشــتر گیــالس در فصــل تابســتان دنب

کنیــد:
 کمک به بهبود ورم مفاصل و بیماری های 

التهابی
ســطح  کاهــش  بــه  گیــالس  منظــم  مصــرف 
آرتریــت  و  اســتئوآرتریت  بــا  اکســیدنیتریک کــه 
ــه  ــد. رابط ــک می کن ــاط اســت، کم ــد در ارتب روماتوئی
ــرس  ــالت نق ــش حم ــالس و کاه ــرف گی ــن مص بی
ــید  ــدار اس ــون مق ــت؛ چ ــیده اس ــات رس ــه اثب ــز ب نی
، کاهــش  باالســت  نقرســی ها  در  را کــه   اوریــک 

می دهد. 
 سطوح پایین تر قند خون در افراد دیابتی 

گیالس حاوی آنتوسیانین است؛ یک رنگدانه طبیعی 
که خواص درمانی متعددی دارد؛ از جمله اینکه منجر 
به افزایش تولید انسولین به میزان ۵0 درصد می شود 

و کنترل بهتر قند خون را به دنبال دارد. 
ــت؛  ــر نیس ــی مض ــراد دیابت ــرای اف ــالس ب ــد گی قن
چــون از نــوع ســوربیتول اســت کــه 70 درصــد آن در 
ــز شــود، صــرف  ــه گلوک ــل ب ــه تبدی ــدون اینک ــدن ب ب

تولیــد انــرژی می شــود.
 کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی 

گیــالس مزایــای ســالمت قلــب و عــروق را بــه دنبــال 
دارد و درســت ماننــد داروهــای تجویزشــده بــرای 
ــاران  ــد خــون در بیم ــی و قن ــم چرب ــه تنظی ــک ب کم

ــد.  ــل می کن ــک عم ــندرم متابولی ــه س ــال ب مبت
ــه  ــال ب ــر ابت ــن خط ــالس همچنی ــم گی ــرف منظ مص

ســکته مغــزی را کاهــش می دهــد.
 خواب خوب شبانه

 مالتونیــن موجــود در گیــالس بــرای تنظیــم ســاعت 
داخلــی بــدن و چرخــه خــواب و بیــداری مفیــد 
اســت. خــوردن یــک فنجــان گیــالس در روز بــه بهبــود 

ــد. ــک می کن ــبانه کم ــواب ش خ
 پیشگیری از پوسیدگی دندان

 عصــاره گیــالس یــک ضــد باکتــری علیــه فســاد و 
ــدان اســت.  پوســیدگی دن

ــالس  ــاره گی ــه عص ــده ک ــاهده ش ــی ها مش در بررس
ســیاه تــا ۸۹ درصــد فعالیــت آنزیم هــای عامــل 

تشــکیل پــالک دنــدان را متوقــف می کنــد.
 کمک به کاهش وزن

 آلبالــو و گیــالس دارای کالــری و چربــی کمــی 
هســتند و مقــدار زیــادی آب دارنــد. تحقیقــات 
نشــان داده کــه افزایــش مصــرف آب ســطح انــرژی 
ــه  ــد؛ در نتیج ــش می ده ــدن را افزای ــم ب و متابولیس

انــرژی بیشــتری در بــدن می ســوزد. 
آثــار مفیــد میوه هایــی مثــل  افــراد  از  بســیاری 
آلبالــو و گیــالس را کــه دارای آب زیــادی هســتند، در 
ــد.آوای ســامت کاهــش وزن خــود مشــاهده کرده ان

زیبایی

پرپشت و ضخیم شدن موها 
ــی  ــت اله ــک موهب ــتن، ی ــت داش ــای پرپش موه
اســت کــه شــامل همــه نمی شــود. برخــی از افــراد 
ــد  ــا و پرپشــتی دارن ــه طــور طبیعــی موهــای زیب ب
 ولــی برخــی دیگــر موهــای نــازک و بی حالــت 

دارند. 
علــل ایــن تفــاوت همیشــه ژنتیــک نیســت و 
ــای  ــتن موه ــرای داش ــه ب ــی ک ــد از راه های می توانی
پرپشــت و زیبــا وجــود دارد، کمــک بگیریــد و 

موهــای زیبایــی داشــته باشــید.
 مراقبت درست از موها

ــه  ــی ب ــت نگاه ــویید؛ الزم اس ــت بش ــا را درس موه
برنامــه مراقبتــی موهــای خــود داشــته باشــید و آن 

ــاره بررســی کنیــد: را دوب
1- آیــا موهایتــان را هــرروز بــا شــامپو می شــویید؟ 
اگــر پاســخ مثبــت اســت؛ شــما بــدون آنکــه 
بدانیــد بــه موهــای خــود آســیب می زنیــد و مانــع 
از پرپشــت شــدن و ضخیــم شــدن موهایتــان 

می شــوید. 
ایــن کار باعــث می شــود چربــی طبیعــی در ســطح 
پوســت و مــو از بیــن بــرود و موهــا بی دفــاع و 

شــکننده شــوند. 
ــی دارد  ــدن متفاوت طبیعــی اســت کــه هــر کــس ب
ــا  ــد؛ ام ــد می کن ــی تولی ــی چرب ــزان متفاوت ــه می ک
ــه  ــار در هفت ــار ب ــا چه ــه ت ــا س ــا تنه ــتن موه شس
ــت در  ــی پوس ــی طبیع ــا چرب ــود ت ــه می ش توصی
ــد.  ــی بمان ــالم تر باق ــود و س ــذب ش ــطح آن ج س
ــر  ــه نظ ــن کار ب ــل ای ــت اوای ــن اس ــد ممک هرچن
ســخت برســد و موهــا چــرب و کثیــف دیــده شــوند 
امــا بــا کاهــش تعــداد دفعــات شســتن مــو، پس از 
مدتــی، پوســت بــدن بــا ایــن تغییــر خــود را وفــق 

ــد. ــد می کن ــری تولی ــی کمت ــد و چرب می ده
۲- برنامــه نامنظــم بــرای شســتن موهــا نیــز 
توصیــه نمی شــود؛ چــون ایــن کار موهــا را بــه 
ــد؛  ــار می کن ــر دچ ــت س ــکالت پوس ــوره و مش ش
پــس حتمــا فاصلــه ثابــت و منظمــی بیــن دفعــات 

شست وشــوی ســر داشــته باشــید.
ــویید.  ــرد بش ــا آب س ــا را ب ــد موه ــعی کنی 3- س
شســتن مــو بــا آب داغ باعــث می شــود موهــا 
خشــک و شــکننده و ضعیــف شــوند؛ امــا آب 
ــر آســیب مقــاوم  ســرد موهــا را درخشــان و در براب

. می کنــد
4- موهــا را درســت خشــک کنیــد؛ اگــر پــس 
را  بــا حولــه موهــا  از حمــام  آمــدن  بیــرون  از 
موهایتــان  بــه  کنیــد،  خشــک  خشــونت   بــا 

آسیب می زنید. 
اگــر می خواهیــد موهــای پرپشــت و ضخیمــی 
ــود  ــس خ ــای خی ــا موه ــد ب ــید، بای ــته باش داش
بــه مالیمــت رفتــار کنیــد. حولــه را بــه آرامــی 
ــا  ــد؛ ســپس ب ــد و فشــار دهی روی موهــای بگذاری

ــک کنیــد.  جریــان هــوا آن را خش
ــر شــدن  ایــن ترفنــد ســاده نقــش مهمــی در زیبات

ــا دارد. بهداشــت نیــوز موه

خانواده
کودکان را قربانی اختالفات 

خانوادگی نکنید
ــک  ــئله کوچ ــک مس ــر ی ــر س ــث ب ــم بح ــار ه ــن ب ای
 شــروع شــد. امــا کم کــم بحثشــان بــاال گرفــت 
و کنتــرل اوضــاع از دستشــان خــارج شــد. دیگــر 
ــود؛  ــد شــده ب ــدازه کافــی بلن ــه ان صداهایشــان هــم ب
ــک  ــر ی ــوهرند، زی ــه زن و ش ــود ک ــه ب ــان رفت یادش
ــی  ــر، کودک ــه مهم ت ــد و از هم ــی می کنن ــقف زندگ س
گوشــه اتــاق، بــا تــرس بــه ایــن میــدان جنــگ خیــره 
شــده و قلبــش مثــل یــک گنجشــک کوچــک می زنــد.

آنقــدر  اگــر گمــان کرده ایــد کــودک شــما هنــوز 
ــد،  ــوا را درک نمی کن ــای دع ــه معن ــت ک ــک اس کوچ
ســخت در اشــتباه هســتید و بایــد بدانیــد کــودکان از 
شــش ماهگــی صداهــای بلنــد را بــه عنــوان نشــانه ای 
ــاع  ــودن اوض ــاک ب ــب و خطرن ــرایط نامناس ــرای ش ب

. می فهمنــد
ــیب  ــترین آس ــدان بیش ــان داده فرزن ــات نش تحقیق
می بیننــد  خــود  والدیــن  مشــاجرات  از  را   روحــی 
ــر  ــن ه ــر بی ــالف  نظ ــه اخت ــی اســت ک ــن در حال و ای
ــوان ایــن واقعیــت  زن و شــوهری وجــود دارد و نمی ت
را منکــر شــد کــه مشــاجرات گاه بــه گاه میــان والدیــن 

اجتناب ناپذیــر  اســت.
جعفــر بــای، آسیب شــناس اجتماعــی، بــا بیــان 
اینکــه متاســفانه در بعضــی جوامــع کــودکان، قربانــی 
داشــت:  اظهــار  می شــوند،  خانوادگــی  اختالفــات 
ــرای  ــری ب ــی کمت ــه توانای ــت ک ــن عل ــه ای ــودکان ب ک
دفــاع از خــود دارنــد بیشــتر مــورد تهاجــم قــرار 
ــوند. ــی می ش ــات خانوداگ ــر اختالف ــد و درگی می گیرن

 وی خاطرنشــان کــرد: در مشــاجره میــان والدیــن 
ــودکان را  ــد ک ــوام و خویشــاوندان، نبای ــات اق و اختالف
هــدف قــرار داد و از آن هــا بــه عنــوان طعمــه اســتفاده 
کــرد؛ چــرا کــه اختالفــات موجــب تخریــب شــخصیت 
کــودکان می شــود؛ درنتیجــه چنیــن کودکانــی توانایــی 
ــد داشــت و در  ــط پیرامــون خــود را نخواهن درک محی
ــی و  ــای روح ــواع بیماری ه ــرض ان ــالی در مع بزرگس

ــد. ــرار می گیرن ــی ق روان
ایــن آسیب شــناس اجتماعــی تصریــح کــرد: کودکانــی 
ــخ  ــورد توبی ــی م ــات خانوادگ ــر اختالف ــه تحــت تاثی ک
آزار و اذیــت قــرار می گیرنــد، در بزرگســالی نســبت 
ــوند و  ــیب پذیر می ش ــتر آس ــود بیش ــاالن خ ــه همس ب

ــد. ــرار می گیرن ــه ق ــان حادث ــر هم تحــت تاثی
ــه  ــان و کــودکان ب ــان گفــت: متاســفانه زن ــای در پای ب
دلیــل نداشــتن توانایی هــای الزم بــرای دفــاع از خــود 
ــی از  ــتند. در بعض ــونت هس ــرض خش ــتر در مع بیش
ــر آزار و اذیــت کــودکان   اختالفــات خانوادگــی عــالوه ب
بــا بدگویــی هــر یــک از والدیــن، ذهنیــت کــودکان دچــار 
تعــارض و دوگانگــی می شــود و کــودکان در بزرگســالی 
ــه یکــی از والدیــن رفتــار  ــا نگــرش منفــی نســبت ب ب

خواهنــد کــرد. باشــگاه خبرنــگاران
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روزهــای گــرم  بــه  شــدن  نزدیــک  بــا 
ــا  ــدن روزه ــر ش ــاهد طوالنی ت ــتان، ش تابس
و رونــق تفریحــات مختلــف اعــم از اســتخر 
و... هســتیم. در کنــار ایــن روزهــای آفتابــی 
هــم  پنهانــی  خطــرات  دوست داشــتنی 
وجــود دارد کــه مــا را در معــرض خطــر 
پیــری زودرس، تغییــر رنــگ )لکه هــای 
ســرطان  و  کبــدی(  لکه هــای  قهــوه ای، 

پوســت قــرار می دهــد.
آفتــاب تنــد و گرمــای ســوزان تابســتان 
اگــر بــه درســتی مهــار نشــود، می توانــد بــه 
پوســت شــما آســیب برســاند و مشــکالتی 

ــد.  را ایجــاد کن
بســیاری از افراد در این فصل دچار مشــکالت 
آفتاب ســوختگی  از  می شــوند؛  پوســتی 
 بگیریــد تــا کــم  آبــی و خشــکی پوســت 
و  شــدن  عرق ســوز  ماننــد  مشــکالتی  و 

تعریــق زیــاد بــدن.
غلبــه بــر دمــای گــرم و ســوزان نه تنهــا 
ســخت و طاقت فرساســت، بلکــه آزاردهنــده 

ــز هســت.  نی

اشــعه  های  اثــر  در  ظریــف  پوســت 
فرابنفــش خورشــید دچــار صدمــه می شــود 
مشــکالت  بیشــترین  می تــوان گفــت  و 
پوســتی در ایــن فصــل ایجــاد مــی  شــوند. 
پوســت  از  مراقبــت  نــکات  رعایــت  بــا 
می توانیــد فشــار و ناراحتــی ای را کــه در 
فصــل تابســتان بــر شــما وارد می آیــد، 
در  راحت  تــر  بتوانیــد  و  دهیــد  کاهــش 
هــوای ســوزان و داغ بــه کار خــود بپردازیــد.

 اولین راه پیشــگیری
ــد،  ــرون می روی ــتان بی ــه در تابس ــی ک زمان
پوســتتان در معــرض اشــعه فرابنفــش قــرار 

می گیــرد. 
کــه  کاری  بهتریــن  ترتیــب  ایــن  بــه 
می توانیــد بــرای پیشــگیری از هــر نــوع 
ــتفاده  ــد، اس ــام دهی ــتی انج ــه پوس صدم
از کــرم ضدآفتــاب دســت کم نیم ســاعت 
پیــش از بیــرون رفتــن از منــزل و مواجهــه 

ــت. ــوای داغ اس ــا ه ب
ــژه  ــاب را به وی ــای ضدآفت ــتعمال کرم ه اس
ــد  ــه ســر می بری ــزل ب ــرون از من ــر در بی اگ
ــید  ــته باش ــاد داش ــه ی ــد. ب ــوش نکنی فرام
بــاال،   SPF فاکتــور  بــا  کرم هــای  کــه 

لزومــا کرم هــای مناســبی نیســتند و در 
ــت  ــان پوس ــا متخصص ــد ب ــه بای ــن زمین ای

ــد. ــورت کنی مش
 آثــار کوتاه مــدت و بلندمدت آفتاب

یــک متخصــص پوســت و مــو در گفت وگــو 
آثــار  آفتــاب  گفــت:  مــا  خبرنــگار  بــا 
کوتاه مــدت و بلندمــدت بــر روی پوســت 
شــامل  آن  کوتاه مــدت  آثــار  می گــذارد؛ 
ایجــاد  ســطحی،  آفتاب ســوختگی های 
گرمــا و تعریــق و پیامدهــای آن اســت؛ امــا 
مهم تــر از آن آثــار بلندمــدت اشــعه های 
ــرطان های  ــروز س ــه ب ــت ک ــیدی اس خورش
ــور  ــدت ن ــار درازم ــت آث ــت را در اولوی پوس

خورشــید می تــوان قــرار داد.
دکتــر گیتــا فقیهــی ادامــه داد: البتــه نقــش 
ــن  ــاخت ویتامی ــا، س ــاب در دنی ــد آفت مفی
ــل  ــد غاف ــش نبای ــن نق ــه از ای ــت ک D اس
شــد و بــا آن انــرژی و گرمایــی کــه آفتــاب 
بــرای مــا دارد، نمی تــوان صددرصــد نقــش 
ــرد؛  ــوال ب ــر س ــید را زی ــعه های خورش اش
ــژه در فصــل تابســتان  ــا الزم اســت به وی ام
و گرمــا، محافظت هــای الزم را از پوســت 

ــیم. ــته باش ــان داش خودم
 دوری از اســترس 

ــزان کافــی آب بنوشــید  ــه می در تابســتان ب
شــبانه  خــواب  ســاعت   ۸ دســت کم  و 
داشــته باشــید. ایــن میــزان اســتراحت 
ــش  ــما کاه ــترس ش ــود اس ــب می ش موج
ــی  ــمی و احساس ــترس های جس ــد. اس یاب
مطمئنــا باعــث بــروز آکنــه و جــوش در 
برخــی افــراد می شــود؛ پــس ســعی کنیــد 

ــد. ــش دهی ــتان را کاه استرس
بــه  آنتی اکســیدان  از  سرشــار  تغذیــه ای 
مقابــل  در  دفــاع  بــرای  شــما  پوســت 
ــد  ــک خواه ــید کم ــور خورش ــار ن ــار زیانب  آث

کرد.  
و  میــوه  جملــه  از  ســالم  غذاهــای 
ســبزیجات بخوریــد تــا در روزهــای ســوزان 
ــا طــراوت داشــته  تابســتان هــم پوســتی ب

باشــید.
 نوشــیدن آب کافی

بــا گــرم شــدن هــوا و افزایــش درجــه 
ــدن کاهــش  ــی ب ــزان آب داخل حــرارت، می
زیــادی  اگــر ســاعات  به ویــژه  می یابــد؛ 

ــر  ــن ام ــد؛ ای ــزل بگذرانی ــارج از من را در خ
ــوع  ــت ته ــی و حال باعــث ســردرد، گرمازدگ
ــت  ــوارد، پوس ــن م ــر ای ــالوه ب ــود. ع می ش
دســت  از  را  خــود  نیــاز  مــورد  آب  نیــز 

 . می دهــد
ــت  ــی پوس ــه کم آب ــد ک ــما می دانی ــه ش هم
ــیار  ــتی بس ــکالت پوس ــاد مش ــب ایج موج
ــد چیــن و چــروک و خشــکی پوســت  مانن
و پوسته پوســته شــدن آن و ... می شــود 

ــد. ــری کنی ــد از آن جلوگی ــه بای ک
 کرم هــای ضد آفتاب

ــاره اســتفاده از کرم هــای  دکتــر فقیهــی درب
ــاب  ــاب گفــت: کرم هــای ضــد آفت ضــد آفت
می تواننــد از ۹0 درصــد آثــار زیانبــار نــور 

ــد.  ــری کنن خورشــید جلوگی
ــداری  ــات و پای ــد ثب ــاب بای ــد آفت ــرم ض ک
خــود را بــر روی پوســت حفــظ کنــد؛ کرمــی 
ــش از حــد روان اســت و متناســب  ــه بی ک
بــا پوســت شــخص نیســت، نمی توانــد 
ــر محافظتــی خــود  ــرای تأثی ــات الزم را ب ثب

داشــته باشــد. 
ــتی  ــرایط پوس ــا ش ــب ب ــی متناس ــر کس  ه
ــاب  ــد کرم هــای ضــد آفت و ســنی خــود بای

را انتخــاب کنــد.

وی در ادامــه تصریــح کــرد: مراقبــت از 
پوســت و حفــظ ســالمت آن در فصل هــای 
جلوگیــری  اول،  درجــه  در  ســال  گــرم 
از تابــش مســتقیم آفتــاب بــه پوســت 
ــاب  ــد آفت ــرم ض ــرف ک ــا مص ــه ب ــت ک اس
بــرای جلوگیــری  و لباس هــای محافــظ 
از تابــش آفتــاب بــه بــدن  می تــوان تــا 
را  ایــن مســئله  درصــد جالــب توجهــی 

ــرد. ــرل ک کنت
 کنترل خشــکی احتمالی پوســت

بیــان  مــو  و  پوســت  متخصــص  ایــن 
ــی  ــکی احتمال ــرل خش ــرای کنت ــت: ب داش
پوســت در فصــل گرمــا، بایــد از آب فــراوان 
و مایعــات دیگــر اســتفاده کــرد تــا امالحــی 
کــه از طریــق تعــرق از بــدن دفــع می شــود، 
توســط ایــن نوشــیدنی ها جایگزیــن شــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه خشــکی ایجادشــده 
کرم هــای  بــا  می تــوان  را  پوســت  در 
ــزود:  ــرد، اف ــرل ک ــن کنت ــل وازلی ــرب مث چ
ــکی ها  ــن خش ــع ای ــرای رف ــت ب ــر اس بهت
درصــد  بــا  از مرطوب کننــده   در صــورت 
ــرا  ــود؛ زی ــتفاده ش ــم اس ــیار ک ــی بس چرب
ــد،  ــه باش ــوش و آکن ــورت دارای ج ــر ص اگ
ایــن چربی هــا در افزایــش آن بســیار مضــر 

ــت. اس
 حفظ بهداشــت صورت 

ــک  ــا ی ــود را ب ــورت خ ــم ص ــور منظ ــه ط ب
دهیــد.  شست وشــو  مالیــم  تمیزکننــده 
ــا  ــویید ت ــرد بش ــا آب س ــود را ب ــورت خ ص
پوســتتان شــاداب و تــازه شــود. همچنیــن 
نداشــته  بــدون تحــرک  ســبک زندگــی 
باشــید؛ ســعی کنیــد از نظــر جســمی فعــال 

ــد. ــی بمانی باق
 پوســتتان را بپوشانید

ــتتان،  ــت از پوس ــرای محافظ ــن راه ب بهتری
آفتــاب  برابــر  در  را  آن  اســت کــه  ایــن 
بپوشــانید. کالهــی ســرتان بگذاریــد کــه 
و  آفتابــی  عینــک  و  دارد  بلنــد  لبه هــای 
لباس هــای محافــظ در برابــر آفتــاب را نیــز 

فرامــوش نکنیــد.
 توصیه هــای پایانی

اســتفاده از لبــاس پوشــیده و روشــن، کاله 
ــرض  ــن در مع ــرار گرفت ــز از ق ــه دار، پرهی لب
ــه خــوب و ســیگار  ــاب مســتقیم، تغذی آفت
نکشــیدن در حفــظ ســالمت پوســت بســیار 

مؤثــر اســت. 
شــد،  گفتــه  کــه  عواملــی  بــر  عــالوه 
ویتامین هــا نیــز بــا ترکیبــات ضــد  رادیکالــی 
کــه در اختیــار پوســت قــرار می دهنــد، آثــار 
ــی  ــت خنث ــید را در پوس ــور خورش ــمی ن س
می کننــد و عــوارض احتمالــی آن را کاهــش 

می دهنــد.

،،
مراقبــت از پوســت و حفــظ ســامت آن 
اول  درجــه  در  ســال  گــرم  فصل هــای   در 
جلوگیــری از تابــش مســتقیم آفتــاب بــه 
پوســت  اســت کــه بــا مصــرف کــرم ضــد 
آفتــاب و لباس هــای محافــظ بــرای جلوگیری 
از تابــش آفتــاب بــه بــدن  می تــوان تــا درصــد 
جالــب توجهــی ایــن مســئله را کنتــرل کــرد

کیمیای وطن بررسی کرد:

سالمت پوست در تابستان
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تپه سیلک
ناحیــه ســیلک در کاشــان بــه عنــوان یکــی از قدیمی تریــن 
مراکــز ســکنای بشــر ماقبــل تاریــخ در ایــران شــناخته شــده 
ــه  ــی ب ــی، کس ــای علم ــاز کاوش ه ــش از آغ ــا پی ــت. ت اس
ــود.  ــرده ب ــی نب ــی آن پ ــت تاریخ ــتانی و اهمی ارزش باس
ــه  ــی فرانســوی ب در ســال 1311 هجــری خورشــیدی، هیئت
سرپرســتی دکتــر گریشــمن از طــرف مــوزه لــوور فرانســه در 
ــس از  ــد و پ ــافی پرداختن ــات اکتش ــه عملی ــا ب ــن تپه ه ای
ــیای  ــا و اش ــاری، نمونه ه ــای حف ــا و گمانه ه ــدن کانال ه کن
نفیــس و نویدبخشــی بــه دســت آوردنــد کــه موجــب شــد تا 
ســال 1316 خورشــیدی، متناوبــا ایــن کاوش هــا ادامــه یابــد.

ــس  ــای تتی ــای دری ــوار بقای ــکونی در ج ــه مس ــن منطق ای
و  ایــران  مرکــزی  فــات  تمــام  بزرگــی کــه  )دریــای 
افغانســتان را در برگرفتــه بــوده( قــرار گرفته و شــاید خشــک 
ــا و پدیــد آمــدن خشــکی ها، انســان هایی را  شــدن آرام دری
ــه ســمت  ــد، ب ــات زندگــی می کرده ان ــاال در ارتفاع ــه احتم ک
ــی  ــا قدمت ــن ب ــه ای بســیار که خــود کشــانده اســت. منطق

ــزار ســال. حــدود 7 ه
بــا تمــام ویژگی هــای منحصربه فــرد ســیلک، افــراد زیــادی 
ــی یــک  ــگاه ابتدای ــد؛ چــرا کــه در ن ــه نمی رون ــدن تپ ــه دی ب
ــای  ــم در گرم ــدن، آن ه ــرای دی ــه ای ب ــی، جاذب ــه خاک تپ
ــت  ــه قدم ــه ب ــی توج ــا کم ــی ب ــدارد؛ ول ــان ن ــهر کاش  ش
ــرای ورود  و شــناخت تاریــخ، آن وقــت ایــن تپــه، داالنــی ب
بــه دنیایــی دیگــر محســوب خواهــد شــد و ایــن، وسوســه 

ــدار از آن را برخواهــد انگیخــت. دی
ایــن تپــه در مغــرب مســیر کاشــان - فیــن و در مجــاورت 
جــاده قــرار دارد. ســیلک در حــال حاضــر مشــتمل بــر یــک 
تپــه شــمالی و یــک تپــه جنوبــی اســت کــه بــه فاصلــه 500 

متــر از یکدیگــر قــرار دارنــد.
ــل  ــا، گورســتان هایی از انســان های ماقب ــن تپه ه ــو ای در جل
ــیلک  ــتانی س ــه باس ــای تپ ــود دارد. در خرابه ه ــخ وج تاری
ــه  ــدا شــده  ک ــد اســکلت انســان و ظــروف باســتانی پی چن
ــران  ــی ای ــوزه مل ــوور فرانســه، م ــای ل ــن اشــیا در موزه ه  ای
و مــوزه بــاغ فیــن و مــوزه ای در کنــار ایــن مجموعه باســتانی 
قــرار داده شــده  اســت. از نــکات دیدنــی ایــن منطقــه 
ــاله روی  ــزار س ــد ه ــفال های چن ــود خرده س ــتانی وج باس

ــت. ــن تپه هاس ــون ای ــن و پیرام زمی
 پیداشــدن دوک هــای ریســندگی و بافندگــی نشــانی از 
آشــنایی ایــن مــردم در هزاره هــای پیــش از میــاد از 
صنعــت ریســندگی و بافندگــی دارد. همچنیــن ســاکنان 
ــایل  ــود وس ــرای خ ــزات ب ــردن فل ــا ذوب ک ــه ب ــن منطق  ای

و ابزارهای کار می ساختند. 
ایــن تپه هــا بــرای افــراد عــادی جذابیــت فراوانــی نــدارد. بــه 
غیــر از قســمت کوچکــی از دیوارهــای خشــتی و چنــد ابــزار و 
ــا تپه هــای خشــک  ــه نمایــش گذاشته شــده، تنه اســکلت ب
و بــی آب و علــف دیــده می شــود کــه احتمــاال توجــه افــراد 
عــادی را جلــب نخواهــد کــرد؛ بــه همیــن دلیــل در صورتــی 
کــه همراهــان شــما از مشــتاقان بــه امــور باســتانی نیســتند 

توجــه بــه ایــن نکتــه مفیــد فایــده خواهــد بــود.

منفورتریــن  می فرماینــد:  صــادق)ع(  »امــام 
اســت. طــاق  حال هــا 

ــه  ــد ب ــا جایــی کــه ممکــن اســت نبای انســان ت
ــم  ــات ه ــی روای ــرود. در بعض ــاق ب ــراغ ط س
آمــده کــه طــاق، عــرش خــدا را بــه می لرزانــد.«

حضــرت آیــت هللا العظمــی مــکارم شــیرازی 
دوشنبه شــب در برنامــه »چشــمه معرفــت« کــه 
ــا اشــاره  از شــبکه ســوم ســیما پخــش شــد، ب
بــه کام امــام ســجاد)ع( در صحیفــه ســجادیه 
دربــاره آســیب های اجتماعــی، جایــگاه خانــواده 
را بســیار مهــم دانســت و گفــت: آمــار می دهنــد 
بــه  رو  بــه کاهــش و طــاق  رو  ازدواج  کــه 

ــش اســت. افزای
ایشــان افــزود: ایــن یعنــی اجتمــاع مــا از ایــن 
ــد  ــی ســالم خواه ــار اســت و در صورت ــر بیم نظ
بــود کــه ازدواج رو بــه افزایــش و طــاق رو 
ــئوالن  ــام مس ــن تم ــد؛ بنابرای ــش باش ــه کاه ب
روان شناســان،  و  علمــا  بــزرگان،  اجتماعــی، 
ــا ایــن  همــه، بایــد دست به دســت هــم دهنــد ت

ــود. ــان ش ــی درم ــاری اجتماع بیم
معظم لــه بــا بیــان اینکــه اصــل طــاق در اســام 
وجــود دارد، اظهــار داشــت: در بعضــی از مذاهــب 

ــا هــم  دیگــر طــاق نیســت و اگــر زن و مــرد ب
نســاختند، بــدون طــاق از هــم جــدا می شــوند 
انتخــاب  خــود  بــرای  را  دیگــری  زندگــی  و 

ــت. ــاک اس ــه خطرن ــد ک می کنن

ــروری  ــیار ض ــع بس ــه داد: در مواق ــان ادام ایش
امــا  اســت؛  داده  طــاق  اجــازه  اســام 
ــع  ــاق مان ــر راه ط ــر س ــام ب ــکان اس حتی االم
ایجــاد می کنــد. پیامبــر اســام فرمودنــد: »هیــچ 
چیــزی نــزد خــدا محبوب تــر از خانــه ای کــه بــا 
ازدواج آبــاد می شــود، نیســت و هیــچ چیــز نــزد 

خــدا از خانــه ای کــه بــا طــاق خــراب می شــود 
ــت.« ــر نیس منفورت

ــا  حضــرت آیــت هللا العظمــی مــکارم شــیرازی ب
بیــان اینکــه طــاق نوعــی ویرانــی خانــه اســت، 
ابــراز داشــت: امــام صــادق)ع( می فرماینــد: 
ــان  ــت.« انس ــاق اس ــا ط ــن حال ه »منفورتری
ــه ســراغ  ــد ب ــه ممکــن اســت نبای ــی ک ــا جای ت
طــاق بــرود. در بعضــی روایــات هــم آمــده کــه 

ــد. ــدا را می لرزان ــرش خ ــاق ع ط
ــوم  ــاره مذم ــات درب ــرد: روای ــوان ک ــان عن ایش
ســؤال  اســت.  زیــاد  بســیار  طــاق  بــودن 
بــه            انــدازه  ایــن  اســام  چــرا  می شــود 
ایــن موضــوع اهمیــت می دهــد و مانــع آن 

؟ د می شــو
 علــت ایــن اســت کــه طــاق، مشــکات بزرگــی 
در جامعــه ایجــاد می کنــد؛ اول ایــن اســت کــه 
ــه  ــه زن و شــوهری ک شــوک و فشــار روحــی ب
جــدا می شــوند، وارد خواهــد شــد کــه آثــار آن تــا 

آخــر عمــر باقــی خواهــد مانــد.
معظم لــه خاطرنشــان کــرد: دوم ایــن اســت کــه 
غالبــا ســبب عــداوت و دشــمنی بیــن دو خانواده 
می شــود؛ یعنــی خانــواده زن طرفــدار زن بــوده و 

ــداوت  ــدار مــرد هســتند و ع ــواده مــرد طرف خان
ــه  ــد ک ــواده ســرایت می کن ــه دو خان ــر ب از دو نف

بایــی بــزرگ بــرای جامعــه اســت.
ــه  ــر اســت ک ــرد: مســئله دیگ ــه ک ایشــان اضاف
ازدواج  بعــدا می خواهنــد  افــراد طاق گرفتــه 
ــده  ــی کــه ســابقه ســوئی در پرون ــد؛ در حال کنن
ــد،  ــوض کنن ــنامه را ع ــر شناس ــد؛ اگ ــود دارن خ
فــاش  باالخــره  اســت کــه  نوعــی خیانــت 
می شــود و اگــر بخواهنــد مســئله طــاق را 
بگوینــد ســابقه ســوء می شــود. اگــر ازدواج 
جدیــد صــورت گرفــت، افــراد نســبت بــه یکدیگر 
نگــران و شــک زده هســتند کــه مبــادا بــار دیگــر 

ــود. ــاری ش ــاق ج ط
حضــرت آیــت هللا العظمــی مــکارم شــیرازی 
ــی  ــد و فرزندان ــای فرزن ــر پ ــه اگ ــان اینک ــا بی ب
هــم  دیگــری  مشــکات  باشــد،  میــان  در 
ــه  ــدی ک ــن فرزن ــه یقی ــود: ب ــود، فرم ــد ب خواه
ــردی  ــر جــدا شــدند، ف ــادر او از یکدیگ ــدر و م پ

عقــده ای  فرزنــد  ایــن  می شــود؛  عقــده ای 
ــد ــه مشــکل ایجــاد خواه ــرای جامع  باالخــره ب

 کرد.
ایشــان افــزود: بســیاری از ایــن افــراد بــه 
ســمت مــواد مخــدر کشــیده می شــوند، عــده ای 
ــدا  ــش پی ــر گرای ــرف دیگ ــای منح ــه گروه ه ب
می کننــد؛ چــون معتقــد هســتند بــه آن هــا 
ظلــم شــده و جامعــه ظالــم اســت کــه بــه پــدر 
و مــادر او اجــازه داده از یکدیگــر جــدا شــوند و او 

بی سرپرســت شــود.
اینکــه فرزنــدان طــاق   بیــان  بــا  معظم لــه 
ــد، اظهــار  ــرای خــود و جامعــه مشــکاتی دارن ب
ــر ایــن اســت کــه  ــکات دلیــل ب داشــت: ایــن ن
اســام طــاق را منفورتریــن و مغبوض تریــن کار 
معرفــی کــرده اســت. جامعــه بــا در نظــر گرفتــن 
ــراغ  ــه س ــد ب ــد نبای ــا می توان ــام ت ــرات اس نظ
ــده آن  ــه باهــای آین ــد ب ــرود، بلکــه بای طــاق ب

فکــر کنــد.

آیت هللا العظمی مکارم شیرازی:

علما و مسئوالن درباره افزایش 
طالق در جامعه چاره  ای بیندیشند

کتــاب »چشم روشــنی« اثــر کوثــر لــک، داســتانی متفــاوت 
از پایــداری همســران جانبازان اســت.

ــران  ــی همس ــاوت از زندگ ــی متف ــنی«، روایت »چشم روش
جانبــازان هشــت ســال دفــاع مقــدس اســت کــه بــه قلــم 

کوثــر لــک، نویســنده یــزدی، نوشــته شــده اســت. 
ایــن اثــر در 170 صفحــه، داســتان زندگــی فاطمــه )شــهناز( 
طالبــی و جانبــاز شــهید ســید جــواد کمــال را در 1۹ فصــل 

ــد. ــت می کن روای
ــمارگان 1500  ــا ش ــی ب ــع رقع ــار ۹6 در قط ــاب به ــن کت ای
نســخه توســط انتشــارات شــهید کاظمــی منتشــر و روانــه 

ــاب شــد. ــازار کت ب
ــاری  ــزدی و صاحــب آث ــری، نویســنده ی ــی جعف محمدعل
ــاور  ــز  مش ــب«، نی ــار حل ــریف« و »عم ــغل ش ــون »ش چ

ــوده اســت. ــر ب ــن اث ــف ای تألی
در بخشی از این کتاب می خوانید: 

ــم، او  ــدازه فامیل های ــه ان ــدم ب ــی فهمی ــان اول زندگ »هم
ــا اینکــه آن زمــان بیســت و چهــار  دوســت و آشــنا دارد. ب
پنــج ســال بیشــتر نداشــت، هــر شــب مهمــان داشــتیم. 
برایمــان کادوی عروســی می آوردنــد. یــک شــب کــه 
مــادرم آنجــا بــود گفــت کــه زشــته مهمان هــا شــام نخــورده 
ــن  ــادر رفــت ســراغ مــرغ پخت ــد. م ــد، نگهشــان داری برون
مــن هــم بــا اعتمادبه نفــس رفتــم ســراغ برنــج و قابلمــه. 
پلویــی پختــم کــه تــوی تاریــخ ثبــت شــد. دانه هــای برنــج 
ــی  ــک قالب ــل کی ــه مث ــود ک ــبیده ب ــم چس ــه ه ــوری ب ط
ــو را ســر ســفره  ــس پل ــی دی ــد. وقت ــرون آم ــه بی از قابلم

گذاشــتیم...«  رســا

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی و گردشــگری کاشــان بــا بیــان 
ــت:  ــدازی می شــود، گف ــاد کاشــان راه ان ــوزه نوش آب ــه م اینک
300 میلیــون ریــال بــه مــوزه نوش آبــاد اختصــاص داده شــد.

ــن  ــگاران ضم ــع خبرن ــروز در جم ــر دی محســن جــاوری ظه
آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات بــا بیــان اینکــه از 15 
ــه  ــگر از ابنی ــزار و 321 گردش ــرداد، 16 ه ــا 15 خ ــن ت فروردی
تاریخــی کاشــان بازدیــد کردنــد، اظهــار داشــت: میــزان بازدیــد 
ابنیــه تاریخــی کاشــان در مــدت مشــابه، 10 هــزار و 314 نفــر 

ــوده اســت. ب
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
کاشــان بــا بیــان اینکــه از 68 کشــور ابنیــه کاشــان را بازدیــد 
ــوی ها  ــی فرانس ــگران خارج ــان گردش ــزود: از می ــد، اف کردن
بــا بیــش از 6 هــزار گردشــگر، یعنــی اختصــاص 37 درصــد 

ــه تاریخــی کاشــان  ــد را از ابنی ــده، بیشــترین بازدی بازدیدکنن
داشــتند.

ــا بیــان اینکــه آلمــان، ایتالیــا و هلنــد بــه ترتیــب  جــاوری ب
ــه  ــرد: ابنی ــان ک ــد، خاطرنش ــرار دارن ــدی ق ــای بع در رده ه
ــن  تاریخــی کاشــان گردشــگرانی از کشــورهای اســپانیا، چی
ــز  ــد را نی ــس و تایلن ــوئیس، انگلی ــک، س ــگ، بلژی هنگ کن

میزبانــی کرده انــد.
ــزار  ــک ه ــش از ی ــان بی ــتان کاش ــرد: شهرس ــح ک وی تصری
ــداد  ــن تع ــه از ای ــده دارد ک ــی شناسایی ش ــر تاریخ و 700 اث
ــه  ــی ب ــار مل ــت آث ــی آن در فهرس ــای تاریخ ــون 132 بن تاکن
ــی  ــان، یعن ــخ کاش ــر تاری ــاخص ترین اث ــیده و ش ــت رس ثب
بــاغ فیــن ایــن شــهر نیــز، در فهرســت جهانــی یونســکو ثبــت 

شــده اســت. تســنیم

»چشم روشنی« 
روایتی متفاوت از پایداری همسران جانبازان

رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری کاشان:

موزه نوش آباد راه اندازی می شود

،،
و  منفورتریــن  را  طــاق  اســام 
کــرده  معرفــی  کار  مغبوض تریــن 
ــا در نظــر گرفتــن  اســت. جامعــه ب
نظــرات اســام تــا می توانــد نبایــد 

بــه ســراغ طــاق بــرود

دادنامه
ــه  ــده : ۹5-5۹5 شــماره دادنام کاســه پرون
: ۹25 مــورخ ۹5/8/2۹ مرجــع رســیدگی : 
ــان  ــاف  خواه ــل اخت ــورای ح ــعبه 24 ش ش
ــا  ــی علیرض ــه نمایندگ ــاد ب ــر اقتص ــک مه بان
تــاالر  جنــب  توحیــد  خ  نشــانی  زمانــی 
ــلیمانی و  ــمیه س ــل : س ــچیان پ 3 وکی فرش
ــه مجتمــع  ــه محمــدی نشــانی خ صارمی نجم
فــردوس یــک طبقــه ســوم دفتــر وکالــت   
خوانــدگان 1- ملیحــه مددیــان 2- منصــور 
ــول  ــه مجه ــر  س ــزه ه ــا حم ــان 3- من مددی
ــت  ــغ دویس ــه مبل ــته : مطالب ــکان خواس الم
میلیــون ریــال بخشــی از یــک فقــره چــک  بــه 
شــماره 258335 مــورخ ۹5/4/1۹بــه انضمــام 
کلیــه خســارات قانونــی و حــق الوکالــه وکیــل   
شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی 
را اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 
رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای حــل 
اختــاف در خصــوص دعــوی بانــک مهــر 
ــه  ــی   ب ــا زمان ــی علیرض ــه نمایندگ ــاد ب اقتص
طرفیــت 1- ملیحــه مددیــان 23- منصــور 
خواســته  بــه  حمــزه   منــا   -3 مددیــان 
مطالبــه مبلــغ 200000000ریــال  وجــه چــک 
ــه  ــورخ ۹5/4/1۹ ب ــماره 258335  م ــه ش ب
عهــده بانــک ملــی ایــران  بــه انضمــام مطلــق 
ــت  ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون خس
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی 
عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه 
ــتحقاق  ــده و اس ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ظه
خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه 
ــه  ــی در جلس ــاغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل خوان
ــه الیحــه  رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون
و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی در 
ــان از  ــوی خواه ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف مق
خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا دعــوی 
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت 
و 1۹8و515و51۹و522و قانــون آئیــن دادرســی 
ــه  ــدگان ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
ــون  ــت میلی ــغ دویس ــی مبل ــت تضامن پرداخ
ریــال   بابــت اصــل خواســته و پنــج میلیــون 
ــه  ــت هزین ــال باب ــاد هــزار  ری و یکصــد و هفت
دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی وطبــق تعرفــه 
قانونــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریخ ســر 
ــخ  ــا تاری ــوف ۹5/4/1۹ ت ــک موص ــید چ رس
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی 
مهلــت  اتمــام  از  پــس  و  شــعبه  ایــن  در 
واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 
ــان ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک  نظ

 می باشد .م الف ۹137
قاضــی شــعبه 24 شــورای حــل اختــاف 

اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
صادق  فرزند  ریاحی  نرگس  خانم  خواهان 
حیدری  علیرضا  آقای  طرفیت  به  دادخواستی 
تقدیم  طاق  خواسته  به  عبداله  فرزند 
نموده  اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاههای 
در  واقع  اصفهان  خانواده  اول  شعبه  به  که 
خیابان میر مجتمع شهید قدوسی طبقه چهاره 
ارجاع و به کاسه ۹60386 ثبت و دارای وقت 
رسیدگی 13۹6/5/1 ساعت 10 صبح می باشد 
لذا به جهت مجهول المکان بودن خوانده و در 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  خواست 
آیین دادرسی مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
اول  شعبه  دفتر  مدیر  الف  :۹142/م  شماره 
دادگاه خانواده اصفهان – جعفر مسلمی امیرانی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان   ۹50817: کاسه  پرونده  خصوص  در 
 : بر  مبنی  دادخواستی  رضایی  حسن  محمد 
محمد   – محمدی  احسان   : بطرفیت  مطالبه 
علی محمدی تقدیم نموده ووقت رسیدگی برای 
روز : دوشنبه مورخ :۹6/5/2 ساعت :18 عصر 
تعیین گردیده است . با توجه به مجهول المکان 
برابر  خواهان  تقاضای  حسب   ، خوانده  بودن 
ماده 73 قانون آئین دادرسی  مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
سپهساالر  چهارراه  اصفهان  در  واقع  شعبه  این 
ابتدای خیابان حاج رحیم ارباب مجتمع شماره 
و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شوراهای  یک 
اخذ  را  آن  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه 
رسیدگی  وقت   ، حضور  عدم  صورت  در  نماید. 
می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ 

شود . 
 41 شعبه  دفتر  مدیر  الف  :۹158/م  شماره 
مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
۹60041خواهان  کاسه  پرونده  خصوص  در 
زمانی   سارینا   – زمانی  سوفیا   – مینا کاظمیان 
دادخواستی مبنی بر:مطالبه نفقه   به طرفیت 
وقت   . است  نموده  تقدیم  زمانی   مظاهر 
رسیدگی برای روز ............. مورخه 13۹6/5/2 
ساعت 16/00 تعیین گردیده با توجه به مجهول 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان 
از وقت  تا خوانده قبل  مراتب در جراید منتشر 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- 
 – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول  
پستی  57 کد  پاک   – صبا  ساختمان  جنب 
8165756441 شورای حل اختاف اصفهان – 
شعبه ....  شورای حل اختاف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

 1۹ شعبه  دفتر  مدیر  الف  ۹122/م  شماره: 
مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر 
زمین به مساحت 425/17 متر مربع به شماره 
از 36 اصلی  پاک 20۹3 فرعی از 5۹7 فرعی 
واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای محمد حسن 
ثبت  جریان  در  اکبر  فرزند  کاشانی  میرزایی 
به  آن  قانونی  حدود  تحدید  عملیات  و  است 
عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پاک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 
و  شروع  محل  در  صبح   ۹ ساعت   ۹6/4/26
این آگهی  . لذا به موجب  به عمل خواهد آمد 
و  روز  در  اخطار می گردد که  به کلیه مجاورین 
ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
ماده  مطابق  مجاورین  یا  مالکین  اعتراضات  و 
مجلس  تنظیم صورت  تاریخ  از  ثبت  قانون   20

تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار : ۹6/03/31 

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر – رضا 
طویلی 

اجرائیه
شماره   ۹510426836400244 اجرائیه:  شماره 

پرونده: ۹50۹۹868364000۹5
تنظیم:  ۹50110تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 
ردیف  له  محکوم  مشخصات   13۹5/12/03
ده  حقیقت   : خانوادگی  نام  :مرتضی    نام   1
 – اصفهان  نشانی:  رضا      پدر:  نام  سرخی  
خ هشت بهشت غربی – کوی شیخ علی خان 
۹4 کدپستی  نوروزی پ  بست  بن  خان  کوی 
 -128028۹58۹: کدملی   -8154738۹61:
همراه :0۹138117270 مشخصات محکوم علیه 
ردیف 1- نام: بتول     نام خانوادگی : قراخانی    
المکان محکوم به: بسمه  نشانی: فعا مجهول 
تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه 
شماره  و   ۹5100۹6836403۹51 شماره  به 
 ۹50۹۹76836401842 مربوطه  دادنامه 
به  الزام خوانده  به  علیه محکوم است  محکوم 
تمکین عام و خاص را صادر و اعام می نماید. 
باتوجه به رای صادره غیابی رعایت تبصره 2 ماده 
306 ق.آ.د.م الزم االجرای می باشد. ضمنا حق 
عهده  بر  ریال   300000 مبلغ  به  دولتی  االجرای 
باشد.   محکوم علیه مکلف  محکوم علیه می 
: 1- ظرف ده روز  اباغ اجرائیه  تاریخ  از  است 
قانون  ماده34   ( گذارد  اجرا  بموقع  آنرا  مفاد 
اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا 
باشد.  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفا  و  حکم 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 

شامل  را  خود  اموال  کلیه  روز  سی  ظرف  باید 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر 
منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
موسسات  و  بانکها  نزد  عنوان  هر  به  نقدی که 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
فهرست  ونیز  ثالث  اشخاص  از  او  مطالبات 
اموال  تغییر دیگر در  نوع  انتقاالت و هر  و  نقل 
دعوای  از طرح  قبل  یک سال   زمان  از  مذکور 
مقام  به  اعسار  دادخواست  ضمیمه  به  اعسار 
محکوم  خواست  در  به  واال  نماید  ارائه  قضائی 
له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 13۹4(  .4- خودداری 
به  اموال  صورت  کامل  اعام  از  علیه  محکوم 
تعزیری  حبس   ، حکم  اجرای  از  فرار  منظور 
قانون  ماده 34   ( دارد.  در پی  را  در جه هفت 
ماده  و  ق.م.ا   20 ماده  و  مدنی  احکام  اجرای 
16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
اموال  باقیمانده  به نحوی که  ادای دین  از  فرار 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
معادل  نقدی  جزای  یا  شش  درجه  تعزیری 
نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) 
مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   21 ماده 
13۹4(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
یا تودیع وثیقه یا  منوط به موافقت محکوم له 
معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) 
تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 13۹4( 
شماره: ۹148/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی 
اصفهان  شهرستان  خانواده   دادگاه    4 شعبه 
)مجتمع شهید قدوسی (- فاطمه محمدی ده 

آبادی     

دادنامه
کاســه پرونــده : ۹6-63 شــماره دادنامــه 
: 243 مــورخ ۹6/3/21 مرجــع رســیدگی : 
ــان  ــاف  خواه ــل اخت ــورای ح ــعبه 31 ش ش
شــهنام روحانــی نجــف آبــاد ی نشــانی اص خ 
ماصــدرا  خ ششــم مجتمــع پیونــد واحــد 23   
ــول  ــاهی  مجه ــی ایرانش ــوب ابدال ــده ای خوان
المــکان خواســته : مطالبــه ســه فقــره چــک به 
مبلــغ شــصت میلیــون ریــال شــورا بــا عنایــت 
بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
ــه  ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش اعض
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نماید 
رای قاضــی شــورای حــل اختــاف در خصــوص 
ــه  ــادی    ب ــی  نجــف آب دعــوی شــهنام روحان
بــه  ایرانشــاهی  ابدالــی  ایــوب  طرفیــت 
خواســته مطالبــه مبلــغ شــصت میلیــون ریــال   
وجــه چــک بــه شــماره 577440-577445-
ــه  ــادرات   ب ــک ص ــده بان ــه عه 577443  ب
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 

دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
ــک محــال  گواهــی عــدم پرداخــت توســط بان
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــی در  ــاغ قانون ــی رغــم اب ــده عل و اینکــه خوان
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
ــذا دعــوی  ــراز و ارایــه ننمــوده اســت ل خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت 
و 1۹8و515و51۹و522و قانــون آئیــن دادرســی 
ــه  ــدگان ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
ــت  ــال باب ــون ری ــغ شــصت میلی پرداخــت مبل
اصــل خواســته و ســه میلیــون و ســیصدو 
ــی و  ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــزار   ری ــود ه ن
هزینــه نشــر آگهــی وخســارت تاخیــر تادیــه از 
تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف ۹4/7/15و 
۹4/4/1و۹4/5/10 تــا تاریــخ اجــرای حکــم 
ــد  ــی نمای ــام م ــادر و اع ــان ص ــق خواه در ح
رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت 
روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی 

ــان مــی باشــد . ــی اصفه حقوق
ــل  ــورای ح ــعبه 31 ش ــی ش ــف ۹12۹قاض م ال

ــان ــاف اصفه اخت

اجرائیه
شماره   ۹610420351400105 اجرائیه:  شماره 

پرونده: ۹40۹۹80351401115
تنظیم:  ۹41225تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 
 1 ردیف  له  محکوم  مشخصات   13۹6/03/22
نام :حمید   نام خانوادگی : رنگرز خوراسگانی  
نام پدر: قدمعلی     نشانی: اصفهان – خ تاالر 
– کوی پردیس بلوک 18 واحد 44  مشخصات 
نام  بهرامعلی      نام:   -1 ردیف  علیه  محکوم 
 : پدر  نام  اخاصی   قلعه  صفری   : خانوادگی 
محکوم  المکان  مجهول  نشانی:  علی     امید 
اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به: 
حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
محکوم  علیه  محکوم   ۹50۹۹70351401248
بابت  ریال   85/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است 
از  تادیه  تاخیر  بانضمام خسارت  اصل خواسته 
پرداخت  و  وصول  لغایت   13۹4  /۹/27 تاریخ 
مبلغ 2/۹75/000 ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق محکوم له و پرداخت مبلغ 4/250/000 ریال 
بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ./. 
رای صادره غیابی  است./.  محکوم علیه مکلف 
: 1- ظرف ده روز  اباغ اجرائیه  تاریخ  از  است 
قانون  ماده34   ( گذارد  اجرا  بموقع  آنرا  مفاد 
اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا 
باشد.  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفا  و  حکم 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 

شامل  را  خود  اموال  کلیه  روز  سی  ظرف  باید 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر 
منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
موسسات  و  بانکها  نزد  عنوان  هر  به  نقدی که 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
فهرست  ونیز  ثالث  اشخاص  از  او  مطالبات 
اموال  تغییر دیگر در  نوع  انتقاالت و هر  و  نقل 
دعوای  از طرح  قبل  یک سال   زمان  از  مذکور 
مقام  به  اعسار  دادخواست  ضمیمه  به  اعسار 
محکوم  خواست  در  به  واال  نماید  ارائه  قضائی 
له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 13۹4(  .4- خودداری 
به  اموال  صورت  کامل  اعام  از  علیه  محکوم 
تعزیری  حبس   ، حکم  اجرای  از  فرار  منظور 
قانون  ماده 34   ( دارد.  در پی  را  در جه هفت 
ماده  و  ق.م.ا   20 ماده  و  مدنی  احکام  اجرای 
16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
اموال  باقیمانده  به نحوی که  ادای دین  از  فرار 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
معادل  نقدی  جزای  یا  شش  درجه  تعزیری 
نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) 
مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   21 ماده 
13۹4(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
یا تودیع وثیقه یا  منوط به موافقت محکوم له 
معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) 
تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 13۹4( 
شماره: ۹153/ م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   14 شعبه 

اصفهان – احمدی نبی     

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محسن      نام 
خانوادگی: امامی مقدم  نام پدر: احمد    نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم 
له: نام:صدیقه    نام خانوادگی:دهقانی  نام پدر 
: عبدالکریم  نشانی محل اقامت: اصفهان – خ 
شهیدان  – کوی  غربی  طوسی  – شیخ  پروین 
شماره  رای  موجب  به:به  محکوم  احمدی 
حوزه  تاریخ۹6/1/1۹   ۹60۹۹767۹7100024
اصفهان  شهرستان  اختاف  حل  شورای    41
محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که 
مبلغ  پرداخت  به  خوانده  به:محکومیت  است 
108/000/000 ریال بابت وجه چک موردی دعوی 
بابت هزینه دادرسی و  و مبلغ 2/۹10/000 ریال 
چک  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
به  حکم  اجرای  زمان  لغایت    )۹5/4/25(
انضمام هزینه  به  االجرا  نیم عشر حق  انضمام 
احکام:  اجرای  قانون   34 .ماده  آگهی  نشر  ی 
شد،  اباغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  همین که 
روز  ده  مدت  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم 

مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای 

معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع  صورت  مزبور 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام 

نماید.
شماره۹123/ م الف 

دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک  شورای حل 
اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 25 863/۹5ش  کاسه  پرونده  خصوص  در 
خواهان  حسین ابراهیمیان دادخواستی مبنی 
مطلق  انضمام  به  ریال   30000000 مطالبه  بر: 
پوالدوندتقدیم  ایمان  طرفیت  به  خسارات 
مورخ  روز......   برای  رسیدگی  وقت  و  نموده 
گردیده  تعیین  عصر   4:30 ساعت   ۹6/5/8
است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
مجتمع  آتشگاه-  خیابان  اصفهان-ابتدای  در 
شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
اباغ  رسیدگی  وقت  در  حضور  عدم  صورت  در 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  شده   تلقی  قانونی  

خواهد شد.
شماره: ۹168/م الف 

مدیر دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای 
حل اختاف اصفهان

اعالم مفقودی 
رنــگ   X33 مــدل  ام  وی  ام  ســند 
موتــور  شــماره  روغنــی  ســفید 
شــماره  MVM484FAFF.343۹8و 
بــه   NATGBAXK۹F1034440شاســی
نــام خانــم فاطمــه محمــدی دولــت آبــادی 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی مفق

مــی باشــد .

اعالم مفقودی 
کارت بیمــه اتومبیــل پرایــد جــی ال ایکــس 
ــماره  ــه ش ــک ب ــره ای متالی ــگ نق آی ، رن
شاســی S141228635688 شــماره موتــور 
 563  –  23 پــاک  شــماره    205452۹
پ 6۹ شــماره بیمــه نامــه  000305 / ۹5 
ــرد  ــهرابی مف ــواد ش ــام ج / 31220676 بن
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 

معارف
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق 

بازرگانی استان کرمان:
 کرمان، از پایگاه های ماندگار 

تعزیه است
ــتان  ــی اس ــاق بازرگان ــگری ات ــیون گردش ــس کمیس رئی
کرمــان گفــت: اســتان کرمــان از پایگاه هــای موفــق 

میــراث معنــوی و مانــدگارِ تعزیــه اســت.
مهــدی سیاوشــی بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن پنجمیــن 
ــار« کرمــان در تیرمــاه  ــه در »ده زی ســوگواره اســتانی تعزی
امســال گفــت: ایــن ســوگواره از جملــه نمایش هــای 
ســنتی و آیینــی اســت کــه در چنــد ســال اخیــر بــه همــت 
ــا حضــور گروه هــای  ــار و ب ــدار ده زی ــی مــردم دین و میزبان
متعــدد تعزیه خــوان، به ویــژه جوانــان، بــا هنرمنــدی و بــه 

ــود. ــزار می ش ــم برگ ــورت منظ ص
ــرای  ــمند ب ــی ارزش ــار را اقدام ــه ده زی ــوگواره تعزی وی س
ــت  ــان دانس ــتان کرم ــوی در اس ــراث معن ــن می ــظ ای  حف
و افــزود: بــدون شــک تماشــای ایــن آییــن مذهبــی مــورد 
اســتقبال گردشــگران داخلــی و خارجــی قــرار می گیــرد و 
برگــزاری ایــن ســوگواره، فرصــت باارزشــی بــرای معرفــی 

هنــر اصیــل تعزیــه بــه ایــران و جهــان اســت.
ــان از  ــی کرم ــاق بازرگان رئیــس کمیســیون گردشــگری ات
فعــاالن گردشــگری دعــوت کــرد بــرای حضــور گردشــگران 
خارجــی در مراســم ده زیــار برنامه ریــزی و زمینــه معرفــی 
بیــش از پیــش میــراث مانــدگار تعزیــه را بــه ســایر ملــل 

فراهــم کننــد.
ــای  ــت از گروه ه ــر ضــرورت حمای ــد ب ــا تأکی سیاوشــی ب
مســتعد و فعــال تعزیــه در اســتان کرمــان تصریــح 
ــگ اســام و شــیعه  ــه، پیام رســان فرهن ــر تعزی ــرد: هن ک
ــن  ــی ای ــت جهان ــه ثب ــه ب ــا توج ــروز ب ــت و ام ــه دنیاس ب
ــر  ــه پررنگ ت ــوی، الزم اســت گروه هــای تعزی ــراث معن می
و گســترده تر در ایــن عرصــه حضــور داشــته باشــند. ایکنــا

جلسه »بهره هایی از کالم وحی« 
در شهرکرد برگزار شد

نخســتین جلســه از سلســله جلســات انــس بــا قرآن 
ــکار و  ــا ابت ــی« ب ــی از کام وح ــوان »بهره های ــا عن ب
ــدرس  ــاری و م ــعود داوری، ق ــتاد مس ــس اس تدری
ــی  ــیم وح ــه نس ــر مؤسس ــرآن و مدی ــوت ق پیشکس

ــام شــهرکرد برگــزار شــد. شــهرکرد در مدرســه اله
، نخســتین جلســه از سلســله جلســات هفتگی انس 
بــا قــرآن و آمــوزش قرائــت بــا عنــوان »بهره هایــی از 
کام وحــی« عصــر روز گذشــته 30 خرداد مــاه با ابتکار 
ــاری و مــدرس  و تدریــس اســتاد مســعود داوری، ق
ــی  ــیم وح ــه نس ــر موسس ــرآن و مدی ــوت ق پیشکس
 شــهرکرد در نمازخانــه مدرســه الهــام شــهرکرد برگــزار

 شد.
مهــدی پرتــوی قــاری برتــر و رئیــس اداره امــو ر 
ــه  ــن جلســه، ب ــا حضــور در ای ــی اســتان هــم ب قرآن
ــن  ــت.در ای ــد پرداخ ــی از کام هللا مجی ــت آیات قرائ
جلســه کــه بــا حضــور قــرآن آمــوزان خواهــر و بــرادر 
تشــکیل شــد تعــدادی از قاریــان نوجــوان بــه قرائــت 

ــد. پرداختن
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ــت  ــه وکال ــام رضــا ب ــر ام ــدوق مه خواهــان صن
ــه  ــد محمــد علــی ب ــان دان فرزن اقــای رضــا زب
نشــانی : اصفهــان فالورجــان خ طالقانــی نبــش 

ــی عصــر  خ شــریعتی ط 2 پوشــاک ول
خوانــدگان : اقــای علــی اکبــر کریــم زاده بــارده 
فرزنــد حیــدر قلــی بــه نشــانی : فالورجــان 
ــای  ــم 10 اق ــوی هفت ــی ک کرســکان خ ش همت
ــه  ــین ب ــد حس ــر فرزن ــیدی ف ــا جمش علیرض
همتــی  فالورجــان کرســکان خ ش  نشــانی 
کــوی هفتــم 20خواســته هــا : مطالبــه خســارت 

ــک 20 ــه چ ــه وج ــه 10مطالب ــر تادی تاخی
مطالبه خسارت دادرسی 30

ــم  ــده خت ــات پرون ــه محتوی ــه ب ــا توج دادگاه ب
ــدور رای  ــه ص ــادرت ب ــالم و مب ــیدگی را اع رس
ــت  ــوص دادخواس ــد رای دادگاه در خص مینمای
ــی  ــه تمایندگ ــا )ع( ب ــام رض ــر ام ــدوق مه صن
ــان دان  ــت زب ــا وکال ــی ب ــدی خلج ــای مه اق
ــر  ــیدی ف ــا جمش ــان علیرض ــت اقای ــه طرفی ب
فرزنــد حســین  و علــی اکبــر کریــم زاده بــارده 
فرزنــد حیــدر علــی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 
یــک صــد و پانــزده میلیــون ریــال بابــت وجــه 
یــک فقــره چــک بــه شــماره 93/3/11-89059 
عهــده بانــک ملــی شــعبه ذوب آهــن از حســاب 
جــاری 102005241001 بــه انضمــام خســارت 
ــا  ــه دادگاه ب ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس دادرس
ــه  ــت ب ــا عنای ــده و ب ــات پرون ــه محتوی توجــه ب
اینکــه اصــول مســتندات در یــد وکیــل خواهــان 
ــت  ــتندات حکای ــول مس ــاع اص ــد و بق میباش
ــه  ــت و اینک ــدگان اس ــت خوان ــد مدیونی و موی
خوانــدگان بــا وصــف ابــالغ در جلســه دادرســی 
ــه خواســته  ــرادی ب ــاع و ای حاضــر نشــده و دف
ــا وصــف تجریــدی  خواهــان ننمــوده اســت و ب
ــاظ  ــف ولح ــن توصی ــا ای ــال ب ــک ح ــودن چ ب
تمامــی قرائــن و عمــارات دعــوی خواهــان وارد 
میباشــد و مســتندا بــه مــواد 198 و 519 و 522 
قانــون آییــن دادرســی مدنــی مصــوب ســال 79 
و مــواد 304 و 310 و 313 قانــون تجــارت و 
تبصــره الحاقــی مــاده 2 قانــون چــک خواندگان 
متضامنــا محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ یــک صــد 
ــت اصــل خواســته  ــال باب ــون ری ــزده میلی و پان
ــه  ــم از هزین ــی اع ــارت دادرس ــام خس و انضم
ــق تعرفــه  ــه وکیــل مطاب دادرســی و حــق الوکال
ــخ ســر رســید  ــه از تاری ــر تادی و خســارت تاخی
ــه توســط  ــه ک ــان وصــول محکــوم ب ــت زم لغای
اجــرای احــکام محاســبه خواهــد شــد در حــق 
خواهــان مینمایــد ایــن رای غیابــی بــوده و 
ــل  ــالغ قاب ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ اب

ــد ــن دادگاه میباش ــی در ای واخواه
رئیــس شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقــی 

فالورجــان احمدرضــا قاضــی

گواهی حصر وراثت
قهدریجانــی  زاده  اســماعیل  ایــران  خانــم 
بشناســنامه شــماره 141باســتناد شــهادت نامــه 
ــه  ــنامه ورث ــت شناس ــوت و رونوش ــی ف و گواه
ــن  ــم ای ــه شــماره 96.464  تقدی درخواســتی ب
شــورا نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت 
احمــدی کافشــانی  ابراهیــم  کــه شــادروان 
ــخ 96.2.24در  ــماره22  در تاری ــنامه ش بشناس
ــت  ــگام در گدش ــه ی وی در هن ــته و ورث گذش

عبارتنــد از:
فرزند:ابراهیــم  احمــدی کافشــانی   1-زهــرا 
بــا متوفی:فرزنــد ش.ش1101039159نســبت 

قهدریجانــی  زاده  اســماعیل  2-ایــران 
بــا  ش.ش:141نســبت  فرزند:عزیــزهللا 

همســر : فی متو
ــور  ــت مزب ــی درخواس ــریفات قانون ــس از تش پ
را یــک مرتبــه آگهــی مینمایــد تــا هرکســی هــر 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــک 
ــورت  ــر اینص ــم دارد در غی ــه دادگاه تقدی ــاه ب م

گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد شــد
دبیرخانــه شــورای حــل اختــالف شــعبه اول 

فالورجــان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای عباســعلی ســاربان  دادخواســتی بــه 
ــه طرفیــت اکــرم الماســی  ــه  ب خواســته مطالب
ــه  ــه کالس ــه ب ــلیم ک ــورا تس ــن ش ــه ای ــره ب زف
تاریــخ 96/05/23  بــرای  و  ثبــت    95/734
ــده  ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس ــاعت 06:30 وق س
اســت نظــر بــه اینکــه خوانــدگان مجهــول 
المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده 73 قانــون 
ــت در  ــک نوب ــب ی ــی مرات ــن دادرســی مدن آئی
ــع و  ــار طب ــر االنتش ــای کثی ــه ه ــی از روزنام یک
ــه  ــوت ب ــور دع ــده مذک ــود و از خوان ــر میش نش
ــی  ــت نســخه ثان 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

ــود.  ــر ش حاض
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک 

برخــوار شهرســتان 
ــگ و ارشــاد اســالمی  ــه اداره فرهن  شــماره نام

ــخ 96/03/28 ــه تاری ــف ب 5/37/274/م ال

دادنامه
کالســه پرونــده : 96/61 شــماره دادنامــه : 122-

ــم   ــعبه پنج ــیدگی ش ــع رس 1396/03/22 مرج
شــورای حــل اختــالف دســتگرد خواهــان : علــی 
احمــدی فرزنــد محمدرضــا بــه نشــانی خــورزوق 
ــدری پ  ــهیدمحمود حی ــه ش ــاد کوچ ــالم آب اس
18 خوانــده : ســیاوش اســکندری فرزنــد علــی 
بــه نشــانی مجهــول المــکان خواســته مطالبــه

در خصــوص دعــوی علــی احمــدی فرزنــد 
اســکندری   ســیاوش  بطرفیــت  محمدرضــا 
ــه   ــال وج ــغ 70000000 ری ــه مبل ــته مطالب بخواس
دوفقــره چــک بــا احتســاب هزینــه دادرســی و 
خســارت تاخیــر تادیــه و بــدوا تامیــن خواســته 
در خصــوص اصــل دعــوی نظــر بــه مفــاد 
دادخواســت تقدیمــی خواهــان  و مالحظــه  
مصــدق چــک مســتند دعــوی و گواهــی عــدم 
علیرغــم  خوانــده  ایــن کــه  و  آن  پرداخــت 
ــی و انتظــار کافــی در شــورا حاضــر  ــالغ قانون اب
نگردیــده و نســبت بــه خواســته خواهــان ایــراد 
ــه  ــت ذم ــر برائ ــی ب ــوده و دلیل و اعتراضــی ننم
ــان  ــای خواه ــذا ادع ــوده ل ــه ننم ــش ارائ خوی
ــه  ــتندا ب ــخیص داده و مس ــت تش را وارد و ثاب
مــواد 249 قانــون تجــارت و 1291 و 1301 قانــون 
مدنــی و 198و 519 و 522 قانــون آئین دادرســی 
ــغ 70000000  ــه پرداخــت مبل ــده را ب ــی خوان مدن
ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 1090000 ریال 
بابــت هزینــه دادرســی و نیــز پرداخــت خســارت 
ــا تاریــخ  تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور چــک ت
اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ تــورم بــر اســاس 
شــاخص اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی کــه 
توســط اجــرای احــکام محاســبه خواهــد شــد 
ــی در  ــه قانون ــق تعرف ــل طب ــه وکی و حــق الوکال
ــادره  ــد رای ص ــوم مینمای ــان محک ــق خواه ح
غیابــی اســت و ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ 
قابــل واخواهــی در همیــن شــورا و ســپس 
ــد نظــر خواهــی  ــل تجدی ظــرف بیســت روز قاب
ــی باشــد.  در دادگســتری شهرســتان برخــوار م
دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک  

برخــوار  شهرســتان 
ــگ و ارشــاد اســالمی  ــه اداره فرهن  شــماره نام

ــخ 27 /96/03 ــه تاری ــف ب 5/37/170/م ال

دادنامه
کالســه پرونــده : 95/341 شــماره دادنامــه : 
123-1396/03/22 مرجــع رســیدگی شــعبه 
پنجــم  شــورای حــل اختــالف دســتگرد خواهان 
ــه نشــانی  ــد محمدرضــا ب ــی احمــدی فرزن : عل
خــورزوق اســالم آبــاد کوچــه شــهیدمحمود 
حیــدری پ 21منــزل مرتضــی احمــدی خوانــده 
: ســیاوش اســکندری بــه نشــانی مجهــول 

ــه ــته مطالب ــکان خواس الم
دادنامــه در خصــوص دعــوی علــی احمــدی 
ســیاوش  بطرفیــت  محمدرضــا  فرزنــد 
ــغ 192000000  ــه مبل اســکندری  بخواســته مطالب
ــا احتســاب  ــره چــک ب ــال وجــه  شــش فق ری
تادیــه  تاخیــر  و خســارت  دادرســی  هزینــه 
و بــدوا تامیــن خواســته در خصــوص اصــل 
ــی  ــت تقدیم ــاد دادخواس ــه مف ــر ب ــوی نظ دع
ــتند  ــک مس ــدق چ ــه  مص ــان  و مالحظ خواه
دعــوی و گواهــی عــدم پرداخــت آن و ایــن 
ــار  ــی و انتظ ــالغ قانون ــم اب ــده علیرغ ــه خوان ک
ــه  ــده و نســبت ب ــی در شــورا حاضــر نگردی کاف
ــراد و اعتراضــی ننمــوده و  خواســته خواهــان ای
ــه ننمــوده  ــر برائــت ذمــه خویــش ارائ ــی ب دلیل
لــذا ادعــای خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص 
ــارت  ــون تج ــواد 249 قان ــه م ــتندا ب داده و مس
قانــون مدنــی و 198و 519 و  و 1291 و 1301 
ــده را  ــی خوان ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 522 قان
بــه پرداخــت مبلــغ 192000000 ریــال بابــت اصــل 
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ 1245000 ری خواســته و مبل
دادرســی و نیــز پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه 
از تاریــخ صــدور چــک تــا تاریــخ اجــرای حکــم 
ــاخص  ــاس ش ــر اس ــورم ب ــرخ ت ــای ن ــر مبن ب
ــط  ــه توس ــزی ک ــک مرک ــوی بان ــی از س اعالم
ــد شــد و حــق  اجــرای احــکام محاســبه خواه
ــق  ــی در ح ــه قانون ــق تعرف ــل طب ــه وکی الوکال
ــی  ــد رای صــادره غیاب خواهــان محکــوم مینمای
اســت و ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
واخواهــی در همیــن شــورا و ســپس ظــرف 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در 
ــد.  ــی باش ــوار م ــتان برخ ــتری شهرس دادگس

دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک  
برخــوار  شهرســتان 

ــگ و ارشــاد اســالمی  ــه اداره فرهن  شــماره نام
ــخ 27 /96/03 ــه تاری ــف ب 5/37/171/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آبــادی   دولــت  محمــدی  رســول  آقــای 
ــال  ــه انتق ــزام ب ــته ال ــه خواس ــتی ب دادخواس
ــن  ــه ای ــی ب ــدی مومن ــت مه ــه طرفی ــند  ب س
ــه کالســه 96/204  ثبــت و  شــورا تســلیم کــه ب
ــت  ــاعت 17:45 وق ــخ 96/06/04 س ــرای تاری ب
ــه اینکــه  ــن شــده اســت نظــر ب رســیدگی تعیی
لــذا  میباشــد  المــکان  مجهــول  خوانــدگان 
حســب مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
ــای  ــه ه ــی از روزنام ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
کثیــر االنتشــار طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده 
مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت 
ــم  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس دریاف
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق 

ــود.  ــر ش ــیدگی حاض ــت رس ــز جه نی
یــک  شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار شهرســتان 
ــگ و ارشــاد اســالمی  ــه اداره فرهن  شــماره نام

ــخ 96/03/29 ــه تاری ــف ب 5/37/277/م ال

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجــرای احــکام دادگســتری شهرســتان برخــوار 
پرونــده کالســه  خصــوص  در  دارد  نظــر  در 
ــع  ــه نف ــرا ح 1( اجــرای احــکام ب 950137 )اج
اکــرم علــی نجیمــی علیــه ایــرج علــی نجیمــی 
بــه خواســته فــروش ملــک مشــاع جلســه 
ســاعت   96/04/27 تاریــخ  در  ایــی  مزایــده 
09:00 صبــح بــه منظــور فــروش یــک بــاب 
منــزل مســکونی حــدود 269 متــر مربــع عرصــه 
ــدود  ــت ح ــا قدم ــی ب ــع اعیان ــر مرب و 254 مت

ســی ســال واقــع در اســالم آبــاد برخــوار بلــوار 
ــی  ــی نجیم ــن عل ــهید بهم ــه ش ــر کوچ ولیعص
ــه  ــناس ب ــط کارش ــه توس ــالک 1 ک ــه 80 پ کوچ
مبلــغ 1400000000 ریــال ارزیابــی گردیــده و فعــال 
ــزار  ــت برگ ــی اس ــی نجیم ــای عل ــرف آق در تص
مــی نمایــد. طالبیــن می تواننــد پنــج روز قبل از 
مزایــده جهــت بازدیــد از ملــک بــه دفتــر اجــرای 
ــد  ــه نماین ــوار مراجع ــتری برخ ــکام دادگس اح
مزایــده در روز مقــرر در دفتــر اجــرا از مبلــغ 
ــه  ــه کســی ک ــک ب ــی شــده شــروع و مل ارزیاب
ــه  ــد فروخت ــنهاد نمای ــت را پیش ــن قیم باالتری
خواهــد شــد . الزم بــه ذکــر اســت خریــدار 
ــده را  ــغ مــورد مزای مــی بایســتی 10 درصــد مبل
فــی المجلــس بــه حســاب دادگســتری واریــز 
ــعبه اول دادگاه  ــکام ش ــرای اح ــر اج نماید.مدی

ــوار ــی برخ حقوق
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش

5/37/267/م الــف بــه تاریــخ 96/03/27

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خانــم صفــورا اورنگــی دادخواســتی بــه خواســته 
حکــم حضانــت بــه طرفیــت آقــای حســن 
رحمانــی بــه ایــن دادگاه تســلیم کــه بــه کالســه 
960267/ح 1 ثبــت و بــرای تاریــخ 96/05/16 
ــده  ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس ــاعت 10:30 وق س
مجهــول  خوانــده  اینکــه  بــه  نظــر  اســت 
المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده 73 قانــون 
ــت در  ــک نوب ــب ی ــی مرات ــن دادرســی مدن آئی
ــع و  ــار طب ــر االنتش ــای کثی ــه ه ــی از روزنام یک
ــه  ــوت ب ــور دع ــده مذک ــود و از خوان ــر میش نش
ــی  ــت نســخه ثان 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

ــود.  ــر ش حاض
حقوقــی  عمومــی  دادگاه  اول  شــعبه  دفتــر 

برخــوار
ــگ و ارشــاد اســالمی  ــه اداره فرهن  شــماره نام

ــخ 96/03/29 ــه تاری ــف ب 5/37/278/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خانــم ســکینه اصغــری   دادخواســتی بــه 
ــد  ــای محم ــت آق ــه طرفی ــت ب ــته حضان خواس
حیدرپــور  بــه ایــن دادگاه تســلیم کــه بــه کالســه 
960376ثبــت و بــرای تاریــخ 96/06/06 ســاعت 
10:30 وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر 
ــد  ــکان میباش ــول الم ــده مجه ــه خوان ــه اینک ب
ــن دادرســی  ــون آئی ــاده 73 قان ــذا حســب م ل
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه 
ــود و  ــر میش ــع و نش ــار طب ــر االنتش ــای کثی ه
ــد  ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــور دع ــده مذک از خوان
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
ــت  ــه و در وق ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــم ب ضمائ
مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 
حقوقــی  عمومــی  دادگاه  اول  شــعبه  دفتــر 

برخــوار
ــگ و ارشــاد اســالمی  ــه اداره فرهن  شــماره نام

ــخ 96/03/03 ــه تاری ــف ب 5/37/182/م ال

ابالغ وقت رسیدگی
حفیظیــان  رویــا  خواهــان  اینکــه  بــه  نظــر 
ــغ 200  ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ــتی ب دادخواس
میلیــون ریــال بــه همــراه خســارت تاخیــر تادیــه 
و کلیــه خســارات دادرســی  بــه طرفیــت یوســف 
ــل  ــوراهای ح ــع ش ــه مجتم ــرابی  ب ــی س اویس
ــاع  ــس از ارج ــه پ ــم ک ــان تقدی ــالف  کاش اخت
ــالف   ــل اخت ــورای ح ــی ش ــعبه4 حقوق ــه ش ب
بــه کالســه 937/95  ثبــت و بــرای تاریــخ 
96/5/3  ســاعت 7/15 عصــر وقــت رســیدگی 
تعییــن گردیــده از آنجــا کــه خوانــده فــوق الذکــر 
مجهــول المــکان بــوده لــذا بــه تجویــز مــاده 73 
ــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و  ــون آئی قان
انقــالب در امــور مدنــی مراتــب بــه نامبــرده ابالغ 
کــه در وقــت مقــرر در جلســه دادرســی حاضــر 
ــل از  ــا قب ــد ت ــی توان ــرده م ــا نامب ــوند ضمن ش
جلســه رســیدگی جهــت دریافــت نســخه ثانــی 
بــه دفتــر شــورا  دادخواســت و ضمائــم آن 
مراجعــه نماینــد انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه 
ابــالغ محســوب شــده در صــورت عــدم حضــور 
شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــود . 
مســئول دفتــر شــعبه چهــارم شــورای حــل 

اختــالف کاشــان
فقیهی فر 

ابالغ وقت رسیدگی
حفیظیــان  رویــا  خواهــان  اینکــه  بــه  نظــر 
مبلــغ  مطالبــه  خواســته  بــه  دادخواســتی 
ــارات  ــه خس ــراه کلی ــه هم ــال ب 114/400/000 ری
تادیــه و خســارات دادرســی  بــه طرفیت یوســف 
ــل  ــوراهای ح ــع ش ــه مجتم ــرابی  ب ــی س اویس
ــاع  ــس از ارج ــه پ ــم ک ــان تقدی ــالف  کاش اخت
ــالف   ــل اخت ــورای ح ــی ش ــعبه4 حقوق ــه ش ب
بــه کالســه 936/95  ثبــت و بــرای تاریــخ 
96/5/3  ســاعت 7 عصــر وقــت رســیدگی 
تعییــن گردیــده از آنجــا کــه خوانــده فــوق الذکــر 
ــاده  ــز م ــه تجوی ــذا ب ــوده ل ــکان ب ــول الم مجه
73 قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی 
ــرده  ــه نامب ــب ب ــی مرات ــور مدن ــالب در ام و انق
ــی  ــه دادرس ــرر در جلس ــت مق ــه در وق ــالغ ک اب
ــا  ــد ت ــی توان ــرده م ــا نامب ــوند ضمن ــر ش حاض
قبــل از جلســه رســیدگی جهــت دریافــت نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم آن بــه دفتــر شــورا 
مراجعــه نماینــد انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه 
ابــالغ محســوب شــده در صــورت عــدم حضــور 
شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــود . 
مســئول دفتــر شــعبه چهــارم شــورای حــل 

اختــالف کاشــان 
فقیهی فر 

آگهی مزایده 
شــعبه 3 اجــرای احــکام حقوقــی حقوقــی 
اصفهــان در نظــر دارد در خصــوص  پرونــده 

3/ 961506ج  کالســه 
ــای  ــت آق ــا وکال ــان ب ــر حاجی ــای ناص ــه آق ل
حســینعلی احمــدی و علیــه اصغــر اســماعیلیان 
ــغ 742, 216.921, 1  ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ب
ریــال بابــت اصلــی خواســته و خســارات وارده و 
مبلــغ 846,087 و 60 ریــال حــق االجــرا دولــت 
ــورخ  ــنبه م ــج ش ــده ای در روز پن ــه مزای جلس
96/4/15 ســاعت 9 صبــح در محــل ایــن اجــرا 
ــان - خ نیکبخــت - ســاختمان  ــع در اصفه واق
ــن -  ــه زیرزمی ــان - طبق کل دادگســتری اصفه

واحــد اجــرای احــکام( برگــزار
نماید.نظریه کارشناسی

مشــخصات و مــورد مزایــده: میــزان 10/53 
حبــه از 72 حبــه پــالک ثبتــی 15190/1544 
ــاب  ــک ب ــورت ی ــان بص ــت اصفه ــش 5 ثب بخ
خانــه واقــع در اصفهــان - خیابــان پرویــن 
ــارک  ــب پ ــرهنگ - جن ــل س ــه پ ــیده ب - نرس
ــالک  ــوی شــهید محمــدی - پ ــان - ک پورعبائی
29 ملــک شــمالی ) درب بــه حیــاط( کــد 
ــه  ــاحت عرص ــه مس ــتی 15555 81998 ک پس
ــی  ــر و اعیان ــینی 205 مت ــب نش ــت عق ــا رعای ب
ــه همکــف و اول  ــر شــامل طبق حــدود 340 مت
غربــی و اول شــرقی مــی باشــد. طبقــه اول 
ــه  ــی مجموع ــده و کل ــاخته ش ــوز س ــدون مج ب
ــر  ــقف تی ــگ دارد. س ــری پارکین ــد کس دو واح
آهــن بــا آجــر ضربــی کار شــده و قدمــت حــدود 
25 ســال مــی باشــد و دارای یــک عــدد کنتــور 
آب و بــرق بــرای ســه واحــد و ســه عــدد کنتــور 
گاز مجــزا تامیــن شــده اســت و دارای سیســتم 
ســرمایش بــا کولــر آبــی و گرمایــش بــا بخــاری 
ــع  ــن جمی ــا در نظــر گرفت ــه ب گازســوز اســت ک
ــت،  ــان، موقعی ــه  و اعی ــراژ عرص ــات و مت جه
کاربــری، ارزش ششــدانگ آن 8.730.000.000 
ریــال ارزیابــی و نظریــه مصــون از اعتــراض 
طرفیــن باقــی مانــده اســت. ضمنــًا منــزل فــوق 
ــن  ــذا طالبی ــد. ل ــی باش ــده م ــرف خوان در تص
خریــد مــی تواننــد 5 روز قبــل از تاریــخ مزایــده 
ــد از  ــن بازدی ــوق ضم ــه آدرس ف ــه ب ــا مراجع ب
محــل بــا تودیــع 10 درصــد از قیمــت پایــه فــی 
ــد.  ــرکت نماین ــده ش ــه مزای ــس در جلس المجل
مزایــده  برنــده  دهنــده  پیشــنهاد  باالتریــن 

ــد خواه
بــود. شــماره :6086/م الــف دادورز شــعبه 3 
ــان  ــان – اکبری ــی اصفه ــکام حقوق ــرای اح اج

آگهی ابالغ اجرائیه  پرونده اجرائی به 
شماره بایگانی :9600282 

  139604002003000150/1  : پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی پرونــده :9600282/1شــماره 
ــخ  ــه :139603802003000075تاری ــی ابالغی آگه
ــان  ــه آقای صــدور : 1396/03/24  بدینوســیله ب
ــی  ــدی و عل ــد مه ــم فرزن ــوری رحی ــدی پ مه
پــور جــم فرزنــد علــی هــردو بــه نشــانی : 
ــالک 120  ــا پ ــوی دلگش ــتان ک ــان سروس اصفه
ــزارش  ــر گ ــه براب ــتی 8199966613 ک ــد پس ک
مامــور ابــالغ مربوطــه ، آدرس مذکــور مــورد 
ــی  ــالغ م ــت ، اب ــده اس ــع نگردی ــائی واق شناس
گــردد کــه برابــر ســند اجــاره امــوال غیــر منقــول  
ــه اســناد  ــر خان شــماره 105611-95/2/15 دفتت
ــی  ــای عل ــما و آق ــن ش ــان بی ــمی 8 اصفه رس
ــه  ــل س ــه و تحوی ــوع تخلی ــر ، موض ــر عطاف اکب
دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــالک 927 فرعــی 
از 15177 اصلــی مجــزی شــده از پالکهــای 399 
و 460 فرعــی از اصلــی  مرقــوم واقــع در بخــش 
ــه  ــه ب ــر عــدم تخلی ــر اث ــه ب ــان ک ــت اصفه 5 ثب
موقــع در خواســت صــدور اجرائیــه نمــوده اســت 
ــادر و  ــه ص ــی اجرائی ــریقات قانون ــس از تش . پ
بــه شــماره بایگانــی فــوق در ایــن اجــرا ء مطرح 
باشــد لــذا طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه اجرائــی 
ــردد  ــی گ ــالغ م ــما اب ــمی بش ــناد رس ــاد اس مف
ــالغ  ــخ اب ــن آگهــی کــه تاری ــخ انتشــار ای از تاری
اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در  
روزنامــه کیمیــای وطــن چــاپ اصفهــان درج و 
ــدت ده روز  ــرف م ــذا ظ ــردد . ل ــی گ منتشــر م
ــه پرداخــت  بدهــی خــود اقــدام و در  نســبت ب
غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری 
ــما  ــه ش ــررات علی ــق مق ــی طب ــات اجرائ عملی

ــب خواهــد شــد./ ش  تعقی
شماره:9410/م الف 

اسدی 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای ســید محمــد قریشــی بــا تســلیم 2 بــرگ 
شــهادت شــهود مدعــی مفقــود شــدن یــک جلد 
ســند مالکیــت بــه شــماره چاپــی 328249  
بمیــزان ششــدانگ پــالک 105/65 واقــع در 
ــه 425  ــه در صفح ــان ک ــت اصفه ــش 16 ثب بخ
دفتــر 68 ذیــل ثبــت شــماره 12843 بــه نامــش  
ثبــت و صــادر و تســلیم  گردیــده و طبــق ســند 
ــر  ــورخ 84/05/01 دفت ــماره 8528 م ــی ش رهن
129 اصفهــان در رهــن بانــک تجــارت مــی باشــد 
و بــه موجــب نامــه شــماره 17695 ج 90-31 
مــورخ 88/06/04 ســازمان تامیــن اجتماعــی 
ــال  ــون ری ــیصد میلی ــغ س ــه مبل ــاد ب ــت آب دول
اجــرای   88/10/14 مــورخ   245/85 نامــه  و 
احــکام دادســرای برخــوار بــه مبلــغ ســیصد 
ــورخ  ــماره 47648 م ــه ش ــال و نام ــون ری میلی
بــه  اصفهــان  اجرایاســناد رســمی   88/12/19
ــال و  ــغ نهصــد و بیســت و پنــج میلیــون ری مبل
نامــه 39/89 مــورخ 89/02/29 اجــرای  احــکام 
ــال  ــارد ری ــغ دو میلی ــه مبل ــوار ب ــرای برخ دادس
 90/06/03 مــورخ   4066327-29769 نامــه  و 
ــغ  ــه مبل ــان ب اداره اجــرای اســناد رســمی اصفه
چهارصــد و پنجــاه میلیــون ریــال و نامــه شــماره 

105/93 ج 28 مــورخ 93/02/27 اجــرای احــکام 
ــده  ــغ هف ــه مبل ــان ب ــی اصفه ــعبه 28 حقوق ش
ــورخ  ــماره 29255 م ــه ش ــال و نام ــارد ری میلی
ــت  ــی دول ــن اجتماع ــازمان تامی 94/07/04 س
آبــاد بــه مبلــغ هشــتصدو چهــل و پنــج میلیــون 
ــورخ 96/03/29  ــه شــماره 15415 م ــال و نام ری
ســازمان تامیــن اجتماعــی دولــت آبــاد بــه مبلــغ 
ــال در  ــون ری ــت میلی ــتاد و هف ــد و هش چهارص
ــد کــه  ــار داشــته ان بازداشــت مــی باشــد  و اظه
ســند مالکیــت مرقــوم در اثــر جابــه جایــی 
مفقــود شــده اســت و چــون درخواســت صــدور 
المثنــی ســند مالکیــت نمــوده انــد طبــق مــاده 
120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آگهــی مــی 
شــود کــه هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه )غیر 
آنچــه در ایــن آگهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن 
یــا وجــود ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد 
از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا ده روز بــه ایــن 
ــن  ــا ضم ــود را کتب ــراض خ ــه و اعت اداره مراجع
ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــع 
ــس و  ــورت مجل ــب ص ــا مرات ــد ت ــلیم نمای تس

ــده مســترد گــردد . ــه کنن ــه ارائ اصــل ســند ب
ــا  ــرر اعتراضــی نرســید ی ــت مق ــر ظــرف مهل اگ
ــود  ــه نش ــند ارائ ــل س ــراض اص ــورت اعت در ص
المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه 

ــد. ــد ش ــلیم خواه ــی تس متقاض
تاریخ انتشار : 1396/03/31 

ــالک  ــناد و ام ــت اس ــس اداره ثب ــی - رئی حبیب
برخــوار

اداره ثبــت اســناد و امــالک برخــوار   شــماره:279 
/37/05/الــف/م به تاریــخ 96/03/29

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

ــک  ــت مل ــت اســناد و امــالک حــوزه ثب اداره ثب
ــاد برخــوار ــت آب دول

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــت ثبت ــن تکلیــف وضعی ــون تعیی ــه قان نام

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ــات موضــوع  ــل هی ــای ذی ــر آرای شــماره ه براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
ــاد  در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت آب
برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
ــه  عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکان
ــده  ــرز گردی ــل مح ــان ذی ــارض متقاضی و بالمع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی اس
باشــند  مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
ــدت  ــرف م ــس از اخــذ رســید ،  ظ تســلیم و پ
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
ــد .  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت مذکــور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات اســناد 
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند 
ــه دادگاه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــت مان مالکی

ــت. نیس
ــر رای شــماره 139660302018000120 کالســه  براب
ــن  ــای حس ــده 1391114402018001369 آق پرون
ــنامه  ــماره شناس ــین بش ــد حس ــی فرزن دهقان
936 صــادره از اصفهــان  نســبت بــه ششــدانگ 
ــر  ــاحت  355.20 مت ــه مس ــاب کارگاه ب ــک ب ی
مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 
ــت  ــی دول ــه صنعت ــع در منطق ــی واق 320  اصل
ــان در ازای ماکیــت  ــت اصفه ــاد بخــش 16 ثب آب

ــه مشــاعی اولی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/31

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/04/15
ــماره:  ــوار   ش ــالک برخ ــناد و ام ــت اس اداره ثب

37/05/272/الــف/م بــه تاریــخ 96/03/28

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

ــک  ــت مل ــت اســناد و امــالک حــوزه ثب اداره ثب
ــاد برخــوار ــت آب دول

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــت ثبت ــن تکلیــف وضعی ــون تعیی ــه قان نام

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ــات موضــوع  ــل هی ــای ذی ــر آرای شــماره ه براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
ــاد  در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت آب
برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
ــه  عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکان
ــده  ــرز گردی ــل مح ــان ذی ــارض متقاضی و بالمع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صدور اســناد 
مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند  
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
ــن  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
ــرف  ــید ،  ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ اداره تس
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م

ــت صــادر خواهــد شــد.  ــررات اســناد مالکی مق
صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــت. ــه دادگاه نیس ب
 139660302018000144 شــماره  رای  1-برابــر 
کالســه پرونــده 1394114402018000194  خانــم 
اشــرف ســهی خرزوقــی فرزنــد جــواد  بشــماره 
شناســنامه 129 صــادره از خــورزوق  نســبت 
بــه  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت  123.46 متــر مربــع 
احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 211 فرعــی 
از 114  اصلــی واقــع در خــورزوق بخــش 16 
ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت مشــاعی اولیــه
2- برابــر رای شــماره 139660302018000143 
کالســه پرونــده 1394114402018000193  آقــای 
حســن رســتمی ریــزی فرزنــد حســین  بشــماره 
ــه   ــان  نســبت ب شناســنامه 55 صــادره از اصفه
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان س
مربــع  متــر   123.46 مســاحت   بــه  خانــه 
احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 211 فرعــی 
از 114  اصلــی واقــع در خــورزوق بخــش 16 
ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت مشــاعی اولیــه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/31
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/04/15

اداره ثبــت اســناد و امــالک برخوار   شــماره:268 
ــه تاریخ 96/03/28 /37/05/الف/م ب

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک 
دولــت آبــاد برخــوار

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

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

ــت. ــه دادگاه نیس ب
 139660302018000119 شــماره  رای  1-برابــر 
کالســه پرونــده 1391114402018001371  آقــای 
بشــماره  ناصــر   فرزنــد  روزگاریــان  منصــور 
شناســنامه 129 صــادره از اصفهــان  نســبت 
بــه  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
بــاب کارگاه بــه مســاحت  436.75 متــر مربــع 
احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 320  اصلــی 
واقــع در منطقــه صنعتــی دولــت آبــاد بخــش 16 
ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت مشــاعی اولیــه
2- برابــر رای شــماره 139660302018000134 
کالســه پرونــده 1391114402018001370  آقــای 
محســن روزگاریــان فرزنــد ناصــر  بشــماره 
شناســنامه 845 صــادره از اصفهــان  نســبت 
بــه  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
بــاب کارگاه بــه مســاحت  436.75 متــر مربــع 
احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 320  اصلــی 
واقــع در منطقــه صنعتــی دولــت آبــاد بخــش 16 
ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت مشــاعی اولیــه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/31
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/04/15

اداره ثبــت اســناد و امــالک برخوار   شــماره:270 
/37/05/الــف/م به تاریــخ 96/03/28

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک فریدن

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
 آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
 139560302012002309 شــماره  رای  برابــر    -1
مــورخ 11/27 /95 هیــات اول موضــوع قانــون 
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
مســتقر  رســمی  ســند  فاقــد  ســاختمانهای 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن 
ــای  ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
داود گنجعلــی فرزنــد حیــات بشــماره شناســنامه 
287  در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 562.18 
مترمربــع مجــزی شــده از پــالک 1 فرعــی از 206 
اصلــی  واقــع در افــوس خریــداری از مالــک 
رســمی آقــای شــیرزاد حاجــی بنــده محــرز 

ــت. ــده اس گردی
رای شــماره 139560302012002306  برابــر    -2
مــورخ 11/27 /95 هیــات اول موضــوع قانــون 
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
مســتقر  رســمی  ســند  فاقــد  ســاختمانهای 

در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن 
ــم  ــی خان ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــماره  ــات بش ــد حی ــی فرزن ــی افوس ــرا گنجعل زه
شناســنامه 55  در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
544.52 مترمربــع مفــروز ومجــزی شــده از 
ــوس  ــع در اف ــی  واق ــی از 206 اصل ــالک 1 فرع پ
آقــای شــیرزاد  رســمی  مالــک  از  خریــداری 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــده مح ــی بن حاج
3-  برابــر رای شــماره 139560302012002326 
مــورخ 12/3 /95 هیــات اول موضــوع قانــون 
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای داود مهــدور 
موگوئــی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 
7108  در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 562 
ــالک 1  ــروز ومجــزی شــده از پ ــع  پ مف مترمرب
ــداری  ــی  واقــع در بوئیــن خری فرعــی از 200 اصل
از مالــک رســمی آقــای یوســف صدیقــی  محــرز 

ــت. ــده اس گردی
4-  برابــر رای شــماره 139560302012002317 
مــورخ 12/3 /95 هیــات اول موضــوع قانــون 
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد شــاه 
ســوندی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 89  در 
یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 39.77 مترمربــع 
ــی از 206  ــالک 1 فرع ــروز ومجــزی شــده از پ مف
اصلــی  واقــع در افــوس خریــداری از مالــک 
رســمی آقــای رضــا فــرح بخــش محــرز گردیــده 

اســت.
5-  برابــر رای شــماره 139560302012002323 
مــورخ 12/3 /95 هیــات اول موضــوع قانــون 
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات 
بهــروز  آقــای  متقاضــی  بالمعــارض  مالکانــه 
ــنامه  ــماره شناس ــم بش ــده فرزند هاش ــی بن حاج
2318 در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 370.04 
مترمربــع مفــروز ومجــزی شــده از پــالک 1 
فرعــی از 206 اصلــی  واقــع در افــوس خریــداری 
از مالــک رســمی آقــای فتــح الــه پاینــده محــرز 

ــت. ــده اس گردی
رای شــماره 139560302012002320  برابــر    -6
مــورخ 12/3 /95 هیــات اول موضــوع قانــون 
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
مســتقر  رســمی  ســند  فاقــد  ســاختمانهای 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن 
ــم  ــی خان ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــماره  ــا بش ــد امیرآق ــوری فرزن ــمی حص زهرا هاش
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــنامه 2 در ی شناس
ــالک  ــده از پ ــزی ش ــروز ومج ــع مف 230 مترمرب
711 فرعــی از 11 اصلــی  واقــع در داران خریــداری 
ــرز  ــمی مح ــای امیرآقا هاش ــمی آق ــک رس از مال

ــت. ــده اس گردی
ــت  ــه منظوراطــالع عمــوم مراتــب دردونوب ــذا ب   ل
ــی  ــود درصورت ــی ش ــی م ــه 15 روزآگه ــه فاصل ب
ــت  ــند مالکی ــه صدورس ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
مــی  باشــند  داشــته  اعتراضــی  متقاضــی 
توانندازتاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت 
ــلیم  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دوم
ــاه از  ــک م ــدت ی ــید،ظرف م ــذ رس ــس ازاخ وپ
ــود را  ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس تاری
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت 
ــول  ــدم وص ــدت مذکوروع ــای م ــورت انقض درص
اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صــادر 
ــناد و  ــت اس ــس ثب ــی  رئی ــد.  امام ــد ش خواه

امــالک فریــدن -  شــماره :115/م الــف 
 تاریخ انتشار نوبت اول :16 /3  /1396                

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 31 /3  /1396

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 863/95ش 25 
خواهــان  حســین ابراهیمیــان دادخواســتی مبنی 
ــق  ــام مطل ــه انضم ــال ب ــه 30000000 ری ــر: مطالب ب
خســارات بــه طرفیــت ایمــان پوالدوندتقدیــم 
ــورخ  ــرای روز......  م ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق نم
96/5/8 ســاعت 4:30 عصــر تعییــن گردیــده 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای اس
ــاده  ــر م ــان براب ــای خواه ــب تقاض ــده حس خوان
ــب در  ــی ، مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 73 قان
جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقت رســیدگی 
اصفهان-ابتــدای  در  واقــع  شــعبه  ایــن  بــه 
خیابــان آتشــگاه- مجتمــع شــماره 2 شــورای 
ــی  ــان مراجعــه و نســخه ثان حــل اختــالف اصفه
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 
ــی   ــالغ قانون ــیدگی اب ــت رس ــور در وق ــدم حض ع
تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 

ــف  ــماره: 9189/م ال ــد. ش ش
دو  دفتــر شــعبه 25 مجتمــع شــماره  مدیــر 

اصفهــان اختــالف  حــل  شــورای 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مینا  960040خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
استرداد   بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  کاظمیان  
نموده  تقدیم  زمانی   مظاهر  طرفیت  به  جهزیه  
............. مورخه  است . وقت رسیدگی برای روز 
1396/5/2 ساعت 15/30 تعیین گردیده با توجه 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به 
قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان 
خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از 
سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور 
پستی  57 کد  پالک   – صبا  ساختمان  جنب   –
اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441
اصفهان  اختالف  حل  شورای    .... شعبه   –
را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده   ابالغ 

می شود. شماره: 9199/م الف 
مدیر دفتر شعبه 19 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان
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اخبار نقل و انتقاالت
 مخالفت جدی باشگاه ذوب آهن 

با جدایی مظاهری
ــی  ــف جدای ــان مخال ــن اصفه ــگاه ذوب آه ــئوالن باش مس
ــگاه  ــن باش ــال ای ــم فوتب ــان تی ــری، دروازه ب ــید مظاه رش

ــتند. هس
 ایــن روزهــا شــایعه حضــور رشــید مظاهــری در پرســپولیس 
مطــرح اســت، امــا مســئوالن باشــگاه ذوب آهــن بــه صــورت 
ــی  ــر قلعه نوی ــد. امی ــت کرده ان ــی او مخالف ــا جدای ــدی ب ج
بــه مســئوالن باشــگاه گفتــه کــه بــرای فصــل بعــد بــه هیــچ 
عنــوان اجــازه جدایــی بــه مظاهــری را ندهنــد و باشــگاه هــم 
ــد از  ــه او اعــام کــرده کــه تحــت هیــچ شــرایطی نمی توان ب

ایــن تیــم جــدا شــود. تســنیم

مدافع افغان در انتطار تأیید کرانچار
ــل  ــان اوای ــپاهان اصفه ــال س ــم فوتب ــروات تی ــرمربی ک س
هفتــه آینــده و پــس از برگــزاری دیــدار تدارکاتــی ســپاهان 
نظــر نهایــی اش را درخصــوص جــذب ســید محمــد  هاشــمی 

ــار خواهــد کــرد.  اظه
ــداری  ــپاهان در دی ــال س ــم فوتب ــده، تی ــه آین ــنبه هفت ش
تدارکاتــی بــه مصــاف امیدهــای ســپاهان خواهــد رفــت کــه 
در ایــن مســابقه نیــز ســید محمــد  هاشــمی بــرای آخریــن 
ــد  ــش خواه ــم گزین ــن تی ــروات ای ــار توســط ســرمربی ک ب

شــد. 
ســید محمــد  هاشــمی کاپیتــان ۲۲ ســاله تیــم ملــی امیــد 
افغانســتان چنــد روزی اســت در تمرینــات ســپاهان حاضــر 
شــده و گزارش هــا حاکــی اســت وی در آســتانه عقــد 

ــن باشــگاه اســت. نــود ــا ای ــرارداد ب ق

 عسکری قراردادش را 
با سیاه جامگان فسخ کرد

ــا  ــیاه جامگان ب ــل س ــل قب ــی فص ــم جنوب ــرارداد مهاج ق
ایــن تیــم فســخ شــد. عبــاس عســکری مهاجــم فصــل 
ــم ۴ گل زده و 3  ــن تی ــرای ای ــه ب ــیاه جامگان ک ــل س قب
پــاس گل داده بــود، قــراردادش را بــا ایــن تیــم مشــهدی 

ــرد. ورزش 3 ــخ ک فس

به زودی تکلیف شماره ۱ فوالد 
مشخص می شود

قــرار اســت تــا انتهــای هفتــه گلــر مــد نظــر ســید ســیروس 
پورموســوی بــا فــوالد خوزســتان قــراردادش را نهایــی کنــد.

 ســید ســیروس پورموســوی، ســرمربی فــوالد، در نقــل 
و انتقــاالت ســعی کــرده تــا از نیروهایــی اســتفاده کنــد کــه 

بتواننــد بــه او در لیــگ هفدهــم کمــک شــایانی کننــد. 
ــد  ــد عاشــوری، پیمــان شــیرزادی، حمی ــوی، نوی ــم زهی رحی
گلــزاری، ایمــان مبعلــی و آرمــان رمضانــی بازیکنانــی هســتند 
ــا  ــد، ام ــا کرده ان ــرارداد امض ــم ق ــن تی ــا ای ــون ب ــه تاکن ک
ــد  ــوز مشــخص نیســت. بای ــوالد هن ــی ف ــت دروازه بان وضعی
ــی  ــه کس ــوالد چ ــده ف ــل آین ــر فص ــد گل ــد و دی ــر مان منتظ
خواهــد بــود. آیــا از بیــن سوشــا و خســوس، یکــی فــوالدی 
ــواز را  ــای اه ــماره ۱ قرمزه ــر ش ــر دیگ ــک گل ــا ی ــود ی می ش

می پوشــد؟ خبــر فارســی

کوتاه اخبار 
اعالم ترکیب نهایی تیم ملی 

اعزامی به قهرمانی آسیا
ــم  ــی تی ــب نهای ــی، ترکی ــای مل ــازمان تیم ه ــخنگوی س س
ملــی دوومیدانــی ایــران را جهــت حضــور در رقابت هــای 
قهرمانــی آســیا اعــام کــرد. تیــم ملــی دوومیدانــی کشــورمان 
کــه قرار اســت بــه بیســت و دومیــن دوره مســابقات قهرمانی 
آســیا )هندوســتان( اعــزام شــود، در حــال حاضر در ورزشــگاه 
آماده ســازی  اردوی  پیگیــری  حــال  در  شــیراز  حافظیــه 
اســت. بــه همیــن منظــور، تیمــور غیاثی، ســخنگوی ســازمان 
تیم هــای ملــی فدراســیون دوومیدانــی، اســامی نهایــی 
ملی پوشــان را جهــت اعــزام بــه ایــن دوره از مســابقات 

ــرد.  ــی آســیا اعــام ک قهرمان
احســان حــدادی، محمــد صمیمــی )پرتــاب دیســک(، 
علــی خدیــور )۴00 متــر(، حســن تفتیــان )۱00 متــر(، رضــا 
ــزه(،  ــاب نی ــی )پرت ــحر ضیای ــش(، س ــاب چک ــدم )پرت مق
ــرادی )800  ــر م ــع(، امی ــا مان ــر ب ــی )3000 مت حســین کیهان
متــر(، علــی ثمــری )پرتــاب وزنــه( و کیــوان قنبــرزاده 
)پــرش ارتفــاع(، ده ملی پوشــی هســتند کــه ترکیــب اصلــی 
ــن دوره  ــت و دومی ــران را در بیس ــی ای ــی دوومیدان ــم مل تی
ــد.  رقابت هــای دوومیدانــی قهرمانــی آســیا تشــکیل می دهن

دوومیدانــی فدراســیون 

 آغاز تمرینات تیم ملی والیبال 
از ۱2 تیر 

ــور  ــرای حض ــش را ب ــران تمرینات ــال ای ــی والیب ــم مل تی
ــد.  ــاز می کن ــر آغ ــان از ۱۲ تی ــی جه ــابقات انتخاب در مس
ــم  ــی ۲0۱7، تی ــگ جهان ــران در لی ــن کار ای ــان یافت ــا پای ب
ملــی والیبــال کشــورمان بامــداد روز سه شــنبه وارد تهــران 
ــال  ــی والیب ــم مل ــی تی ــام کادر فن ــاس اع ــر اس ــد. ب ش
ایــران، تمرینــات آمادگــی تیــم ملــی ایــران بــرای شــرکت 
در رقابت هــای انتخابــی جهــان از ۱۲ تیرمــاه در ســالن 
والیبــال مجموعــه ورزشــی آزادی آغــاز خواهــد شــد. 
ــان در گــروه مــردان آســیا از ۱9  ــی جه رقابت هــای انتخاب
ــران  ــه میزبانــی جمهــوری اســامی ای ــا ۲3 مردادمــاه ب ت
در شــهر اردبیــل برگــزار خواهــد شــد. فدراســیون والیبــال

 تیم کشتی آلیش بانوان 
به قرقیزستان می رود

ــی  ــای بین الملل ــوان در رقابت ه ــش بان ــم منتخــب آلی تی
جایــزه بــزرگ آلیــش قرقیزســتان شــرکت می کنــد. 
ــای  ــش روزه ــزرگ آلی ــزه ب ــی جای ــای بین الملل رقابت ه
ــزار می شــود و  ــاه در کشــور قرقیزســتان برگ ــا 8 تیرم 6 ت
ــور  ــا حض ــن رقابت ه ــوان در ای ــش بان ــب آلی ــم منتخ تی
خواهــد داشــت. ترکیــب تیــم اعزامــی کشــورمان بــه ایــن 
رقابت هــا بــه شــرح زیــر اســت: ۵۵ کیلوگــرم: زهــرا 
یزدانــی- 60 کیلوگــرم: لیــا ســاالروند - ســرمربی: نرگــس 
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ــا شایســتگی تمــام  ــران توانســت ب ــی ای ــم مل تی
ــد.  ــدا کن ــیه راه پی ــی ۲0۱8 روس ــام جهان ــه ج ب
ــان  ــیه، میزب ــه روس ــل و البت ــس از برزی ــران پ ای
ســومین تیمــی اســت کــه توانســته صعــود خــود 

ــد.  ــی کن ــا حتم ــن رقابت ه ــه ای را ب
دربــاره موفقیــت ایــران و درخشــش احتمالــی این 
تیــم در جــام جهانــی پیــش رو، صحبت هــای 
ــران  ــم ای ــن تی ــا ای ــا آی ــی شــده اســت؛ ام فراوان
می توانــد در جــام جهانــی هــم شگفتی ســاز 

ــود؟ ش
اگرچــه پاســخ بــه ایــن ســؤال در افــکار عمومــی 
مثبــت اســت، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه جــام 

جهانــی تجربــه ای متفــاوت از فوتبــال اســت. 
در جــام جهانــی دیگــر خبــری از رقبــای ســطح دو 
و ســه نیســت و تمــام تیم هــای شــرکت کننده در 

ایــن رقابت هــا، از بهترین هــای جهــان هســتند.
 قرعه

ــت. 3۲  ــود اس ــرای صع ــی ب ــور مهم ــه، فاکت قرع
تیــم شــرکت کننده در جــام جهانــی در وهلــه 
ــال  ــه احتم ــه ای تقســیم می شــوند ک ــه گون اول ب
ــان  ــال جه ــای اول فوتب ــی شــدن قدرت ه هم تیم
ــه  ــا همیش ــد؛ ام ــش می یاب ــادی کاه ــد زی ــا ح ت
مســابقات  ایــن  در  هــم  مــرگ  گروه هــای 
قدرتمنــد  تیــم  چندیــن  کــه  دارنــد  وجــود 

یکدیگــر راهــی جــز حــذف  ناگزیــر   جهــان، 
 ندارند. 

اگــر در بهتریــن حالــت شــانس بــا مــا یــار 
ــک  ــا ی ــد ب ــی بای باشــد دســت کم در جــام جهان
ــت کنیــم.  ــر جهــان رقاب ــان ۱0 تیــم برت تیــم از می
ــر  ــود ناگزی ــروه خ ــود در گ ــرای صع ــا ب ــس م پ
ــان  ــای جه ــن تیم ه ــی از بهتری ــا یک ــازی ب ــه ب ب
ــا  ــد ب ــا بای ــور ی ــن منظ ــرای ای ــود و ب ــم ب خواهی
 اختــاف گل انــدک شکســت بخوریــم یــا بتوانیــم 
 دســت کم یــک مســاوی از این مســابقه به دســت 

آوریم. 
ــا  ــکان دارد، ام ــذ ام ــه روی کاغ ــرد اگرچ ــور ب تص
بایــد منطقــی بــه ایــن موضــوع نــگاه کــرد. مــا در 
ــت دادن  ــوان شکس ــان ت ــی فوتبالم ــرایط فعل ش
چنیــن تیم هایــی را نداریــم. تجربــه ای کــه در 
ــل آرژانتیــن  ــدار مقاب ــی قبلــی و در دی جــام جهان

ــم.  ــوح آن را دیدی ــه وض ب
ــدار  ــا در دو دی ــد، م ــار باش ــا ی ــا م ــه ب ــر قرع اگ
 دیگــر خودمــان بایــد بــا تیم هــای درجــه دو اروپــا 
ــا  ــه قطع ــم ک ــدار کنی ــا دی ــک آفریق ــه ی ــا درج ی
ــد  ــا خواه ــرای م ــی ب ــخت و حیات ــی س دیدارهای

ــود.  ب
امــا ســؤال اینجاســت کــه مــا بــرای چنیــن 

هســتیم؟  آمــاده  دیدارهایــی 
فوتبــال آفریقــا در ســال های اخیــر افــت فاحشــی 
داشــته اســت؛ امــا هنــوز هــم تیم هــای ایــن قــاره 

ــدرت  ــراوان و ق ــر ف ــان لژیون ــودن بازیکن ــا دارا ب ب
ــردن از  ــرو گ ــک س ــا، ی ــی آفریقایی ه ــی ذات بدن
ــل  ــن دلی ــه همی ــر هســتند؛ ب ــال آســیا باالت فوتب
هــم شکســت ایــن تیم هــا کار ســاده ای نخواهــد 
ــن  ــا ای ــراوان ب ــا هوشــمندی ف ــد ب ــا بای ــود و م ب

ــم. ــازی کنی ــا ب تیم ه
 دیدار تدارکاتی

ــا ســبک  ــرای آشــنایی ب ــا ب ــرای م ــن راه ب بهتری
ــی  ــای تدارکات ــام دیداره ــا، انج ــن تیم ه ــازی ای ب
پیــش از جــام جهانــی بــا چنیــن تیم هایــی 
ــم ســطح  ــا 3 تی ــد ب ــران دســت کم بای اســت. ای
اول فوتبــال آفریقــا، دیــدار دوســتانه داشــته باشــد 

ــه مشــکل برنخــورد.  ــی ب ــا در جــام جهان ت

ایــن موضــوع دربــاره تیم هــای اروپایــی هــم 

ــا  ــد ب ــا بای ــوان م ــان ج ــد و بازیکن ــدق می کن ص
ــه  ــا تجرب ــازی کننــد ت تیم هــای خــوب اروپایــی ب

ــد. ــب کنن ــا کس ــن بازی ه ــرای ای الزم را ب
ــکای  ــاالی آمری ــطح ب ــال س ــه فوتب ــه ب ــا توج ب
از  یکــی  بــا  ایــران  اینکــه  احتمــال  جنوبــی 
تیم هــای ایــن قــاره روبــه رو شــود هــم زیــاد 
اینجاســت  امــا نکتــه مثبــت ماجــرا  اســت؛ 
کــه بــا توجــه بــه نــوع بــازی آمریکایی هــای 
ــا  ــن تیم ه ــل ای ــران دســت کم در مقاب ــی  ای جنوب
می توانــد بهتــر ظاهــر شــود. هــر چنــد مهاجمــان 
ــی زهــردار هســتند، امــا ســاختار  آمریــکای جنوب
دفاعــی آن هــا چنــدان مســتحکم نیســت و ایــران 
حتــی می توانــد دروازه بهتریــن تیم هــای ایــن 
ــاز هــم بــرای کســب  ــاز کنــد. امــا ب قــاره را نیــز ب
تجربــه دســت کم نیــاز اســت ایــران بــا دو تیــم از 
آمریــکای جنوبــی دیــدار دوســتانه داشــته باشــد.

 قدرت بدنی
ــدار تدارکاتــی  ــه جــز قرعــه مناســب و دی ــران ب ای

بــه یــک فاکتــور مهــم دیگــر بــرای صعــود در جــام 
جهانــی نیــاز دارد. 

در جــام جهانــی قبلــی تیــم ایــران تقریبــا در هــر 
ــازی از نظــر قــدرت بدنــی  ســه دیــدار در اواخــر ب
ــه  ــا توج ــران ب ــان ای ــیاری از بازیکن ــم آورد. بس ک
بــه ســطح لیــگ داخــل، توانایــی دویــدن بیــش 
ــی  ــد؛ در حال ــدار ندارن ــک دی ــر را در ی از ۱0 کیلومت
کــه بازیکنــان شــاغل در اروپــا در هــر دیــدار بیــش 
ــی  ــری بدن ــن برت ــد. همی ــر می دون از ۱۲ کیلومت
باعــث می شــود ایــران در دیــدار مقابــل ایــن رقبــا 
بــا بازیکنانــی کــه بیشــتر در اروپــا تــوپ می زننــد 
ــه  ــود. ب ــکل ش ــار مش ــد دچ ــه بع ــه 70 ب از دقیق
همیــن منظــور هــم نیــاز اســت دســت کم برنامــه 
آماده ســازی طوالنــی مدتــی پیــش از شــروع 
جــام جهانــی بــرای بازیکنــان اندیشــیده شــود. بــا 
انجــام همــه ایــن کارهــا و اندکــی بخــت و اقبــال 
ایــران می توانــد بــرای اولیــن بــار صعــود بــه 

ــد. ــه کن ــی را تجرب ــه دوم جــام جهان مرحل

ایران چگونه می تواند در جام جهانی از گروهش صعود کند؟

واقعیت های یک رؤیا

ــاوه  ــا ع ــد ت ــم دارن ــترالیا تصمی ــال اس ــیون فوتب ــران فدراس س
بــر برگــزاری یــک بــازی دوســتانه بــا ایــران، کارلــوس کــی روش 
ــازی  ــرای برگــزاری ب ــوز توافــق ب ــد. هن ــه خدمــت بگیرن ــز ب را نی
ــن حــال  ــا ای ــی نشــده اســت. ب ــن دو کشــور قطع دوســتانه بی
ــی در  ــرفت های خوب ــترالیا پیش ــری اس ــگاه خب ــته پای ــه نوش ب
ــرد  ــران بپذی ــه ای ــی ک ــت. در صورت ــده اس ــل ش ــاره حاص این ب
بــازی دوســتانه دو کشــور در اســترالیا برگــزار خواهــد شــد. 
ــازی  ــزاری ب ــاره برگ ــا، درب ــی فیف ــر اجرای ــوپ، مدی ــی گال دیل
ــا  ــا ب ــران و اســترالیا در کشــور کانگوروهــا، گفــت: م دوســتانه ای
فدراســیون های معتبــر فوتبــال در آســیا در حــال مذاکــره هســتیم 
و ایــران یکــی از آن هاســت. مــا هنــوز خاطــره آن شــب تلــخ برابــر 
 ایــران در انتخابــی جــام جهانــی 98 را فرامــوش نکرده ایــم 
و خــود مــن بــه شــخصه آن بــازی را یکــی از تلخ تریــن خاطــرات 
ــحال  ــیار خوش ــل بس ــن دلی ــه همی ــم؛ ب ــودم می دان ــی خ زندگ

می شــوم اگــر اســترالیا و ایــران در دیــداری دوســتانه برابــر 
ــازی  ــن ب ــرای هــر دو کشــور ای ــد؛ چــون ب ــدان برون ــه می هــم ب
دوســتانه می توانــد محــک خوبــی پیــش از شــروع جــام جهانــی 
ــی روش  ــوس ک ــه کارل ــت ک ــی از آن اس ــا حاک ــد. صحبت ه باش
ــم  ــت تی ــا هدای ــد اســت ت ــی ۲0۱8 عاقه من ــام جهان ــس از ج پ
ملــی فوتبــال اســترالیا را بــر عهــده بگیــرد؛ آن هــم در شــرایطی 
ــال اســترالیا  ــی فوتب ــم مل ــی تی ــد شــده ســرمربی فعل ــه تأیی ک
یعنــی آنــژه پوســتچ اوغلــو، پــس از جــام جهانــی روســیه کنــار 
خواهــد رفــت. در همیــن بیــن قــرارداد کارلــوس کــی روش نیــز 
ــد  ــان می رس ــه پای ــده ب ــال آین ــران س ــال ای ــیون فوتب ــا فدراس ب
ــران را  ــال ای ــی فوتب ــم مل ــه او قصــد دارد تی ــه نظــر می رســد ک و ب
تــرک کنــد. هــر چنــد کــه او عملکــرد خوبــی بــا تیــم ملــی فوتبــال 
ایــران در مســتطیل ســبز داشــته، ولــی مشــکات متعــدد با مســائل 
غیرفوتبالی باعث نارضایتی ســرمربی 6۴ ســاله شــده اســت. ایســنا

علیرضــا بیرانونــد، دروازه بــان ملی پــوش فوتبــال ایــران در 
تیــررس باشــگاه مشــهور فنرباغچــه ترکیــه قــرار گرفتــه اســت. 
ملی پــوش  دروازه بــان  حضــور  ماجــرای  کــه  شــرایطی  در 
پرســپولیس در یــک تیــم ترکــی از یکــی، دو مــاه پیــش مطــرح 
ــاز هــم  ــوده، ایــن پیشــنهاد جدی تــر شــده و شــاید ترک هــا ب ب
اقــدام بــه جــذب یــک بازیکــن ایرانــی در لیــگ خــود کننــد. ایــن 
خبــری اســت کــه ســی ان ای ترکیــه دیــروز آن را منتشــر کــرده 
و بــه نظــر می رســد بایــد بحــث حضــور بیرانونــد در ایــن لیــگ 
ــت  ــن روزنامه هــای حری پرســتاره را جــدی گرفــت. پیــش از ای
و ملیــت، اخبــاری در ایــن زمینــه منتشــر کرده انــد و حــاال 
ســی ان ای تــرک نیــز دیــروز خبــر حضــور بیرانونــد را بــه عنــوان 
یــک شــایعه جــدی منتشــر کــرده اســت. بــه نوشــته ایــن رســانه 
بــه نقــل از ملیــت در پــی مصدومیــت فابیانــو، دروازه بــان ذخیــره 
ــورد  ــر م ــب فن ــور در ترکی ــرای حض ــد ب ــه، بیرانون ــم فنرباغچ تی

توجــه مســئوالن ایــن تیــم تــرک قــرار گرفتــه و البتــه او بــرای 
ــان  ــرل، دروازه ب ــکان دمی ــا ول ــد ب ــی بای ــب اصل حضــور در ترکی

ــد.  ــت کن ــه، رقاب ــی ترکی ــم مل ــوش و مشــهور تی ملی پ
بیرانونــد در ترکیــه بــه پرتاب هــای بلنــد و بازی ســازی اش 
مشــهور شــده و ســایت های تــرک در خبرهــا و ویدئوهــای 
ــاره  ــد اش ــرد بیرانون ــت منحصربه ف ــن خصوصی ــه ای ــی ب مختلف
ــاره  ــوع اش ــن موض ــه ای ــرک ب ــانه های ت ــار رس ــد. در اخب کرده ان
شــده کــه دمیــرل قصــد دارد بــه لیــگ آمریــکا بــرود و بیرانونــد 
حتــی می توانــد گزینــه پیراهــن شــماره ۱ فنــر باشــد کــه البتــه 
در روزنامــه حریــت خبــری مبنــی بــر حضــور اوســپینا، دروازه بــان 

کلمبیایــی، نیــز در فنــر منتشــر شــده اســت.
 مبلــغ قــرارداد بیرانونــد هنــوز مشــخص نیســت؛ اما پرســپولیس 
ــورو صــادر  ــون ی ــر از ۱.۵ میلی ــددی کمت ــا ع ــه او را ب رضایت نام
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آگهی تحریر ترکه 
در تاریخ 96/3/۲3 خانم صدیقه رستگار فرد 
فرزند مرحوم علی اصغر دارای شماره شناسنامه 
دادخواستی  کاشان  از  صادره   ۱۲۵00۱886۲
مبنی بر تحریر ترکه مرحوم علی اصغر رستگار 
فرد فرزند حسین که در تاریخ 9۵/۱۱/۵ فوت 
مستندا  متقاضی  سمت  احراز  با  اند  شده 
قرار   ، حبسی  امور  قانون   ۲۱0 و   ۲09 مواد  به 
اجرای  برای  لذا  است  شده  صادر  ترکه  تحریر 
نشر  به  نسبت  وسیله  بدین  ترکه  تحریر  قرار 
آگهی اقدام تا کلیه ورثه قانونی ، نمایندگان آنها 
، بستانکاران ، مدیونین به متوفی و یا هر کس 
ساعت   96/۵/۱6 تاریخ  در  دارد  ترکه  به  حقی 
۵/30 برای تحریر ترکه در مجتمع شورای حل 
افضل حضور  بابا  در خ  واقع  اختاف شعبه ۴ 

بهم برسانند . 
قاضی شعبه ۴ شورای حل اختاف کاشان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960۲۲8 خواهــان 
آقــای رجبعلــی کیانــی بــا وکالــت خانــم نباتــی 
بــه  وجــه   برمطالبــه  مبنــی  دادخواســتی 
ــم  ــام تقدی ــا اهتم ــد رض ــای محم ــت آق طرفی
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز ........  
تعییــن  صبــح   9 ســاعت   96/۵/9 مــورخ 
گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان 
مســتندا بــه مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
ــده  ــا خوان ــد منتشــر ت ــی، مراتــب در جرای مدن
قبــل از وقــت رســیدگی به ایــن شــعبه واقع در 
خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه 
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل روی مدرس
صبــا – پــاک ۵7 کــد پســتی 8۱6۵7۵6۴۴۱ 
ــعبه 9  ــان – ش ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد شــد. ــم مقتضــی اتخــاذ خواه تصمی
شماره: 9۱80/م الف 

ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه 9 ش ــر ش ــر دفت مدی
ــان اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 9600۴7 خواهــان 
پیمــان رضــا حیــدری دادخواســتی مبنــی 
میــاد کریمــی   طرفیــت  بــه  برمطالبــه   
ــرای روز  ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق ــم نم تقدی
8صبــح  ســاعت   96/۵/9 مــورخ    ........
تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 
تقاضــای  خوانــده حســب  بــودن  المــکان 
خواهــان مســتندا بــه مــاده 73 قانــون آئیــن 
ــر  ــد منتش ــب در جرای ــی، مرات ــی مدن دادرس
ــن  ــه ای ــت رســیدگی ب ــل از وق ــده قب ــا خوان ت
ــب  ــع در خ محتشــم کاشــانی جن شــعبه واق
بیمــه ایــران مجتمــع شــماره یــک اصفهان  

مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
شماره: 9۱۲۱/م الف 

دفتــر شــعبه ۴۵ مجتمــع شــماره یک  شــورای 
حــل اختــاف اصفهان

ابالغیه
شماره اباغنامه : 96۱0۱06797۲00۱79

 9609986797۲00۲38: پرونــده  شــماره 
تاریــخ   960۲38 : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــونده  ــاغ ش ــخصات اب ــم : 96/3/۲۲مش تنظی
مجهــول  پناهــی  علــی  محمــد   : حقیقــی 
المــکان تاریــخ حضــور 96/۵/7 شــنبه ســاعت 
۱6 محــل حضــور اص خ ســجاد – خ آیــت 
الــه اربــاب روبــروی مدرســه نیلــی پــور جنــب 
ســاختمان صبــا پــاک ۵7 تاریــخ حضــور 
: 96/۵/7 ســاعت حضــور : ۱6 در خصــوص 
دعــوی حمیــد رضــا داروغــه بــه طرفیــت شــما 
در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن 

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ش
م الف 9۱88 

یــک  شــماره  مجتمــع   شــعبه۴۲  دفتــر 
اصفهــان  شهرســتان 

ابالغیه
شماره اباغنامه : 96۱0۱06797۲00۱8۴

شــماره پرونــده :9609986797۲00۲۴6 شــماره 
بایگانــی شــعبه : 960۲۴6 تاریــخ تنظیــم : 
ــی  ــونده حقیق ــاغ ش ــخصات اب 96/3/۲3مش
ــد مرتضــی  مجهــول  : ســاغر شــانه ســاز فرزن
المــکان تاریــخ حضــور 96/۵/7 شــنبه ســاعت 
۱7 محــل حضــور اص خ ســجاد – خ آیــت 
الــه اربــاب روبــروی مدرســه نیلــی پــور جنــب 
ســاختمان صبــا پــاک ۵7 تاریــخ حضــور 
: 96/۵/7 ســاعت حضــور : ۱7 در خصــوص 
ــه طرفیــت شــما در  ــی عشــقیان  ب دعــوی عل
ــن  ــیدگی در ای ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق وق

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ش
م الــف 9۱78 دفتــر شــعبه۴۲ مجتمــع  شــماره 

یــک شهرســتان اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960068 خواهــان 
مهــرداد عزیــزی دادخواســتی مبنــی برمطالبــه   
بــه طرفیــت ســید حســین ســیدان – عبــاس 
ابــو طالبیــان تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی 
96/۵/۲۱ ســاعت  مــورخ    ........ روز  بــرای 
۱7:30 عصــر  تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت 
ــب  ــده حس ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ب
تقاضــای خواهــان مســتندا بــه مــاده 73 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب در جراید 
منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 
ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان خ شــیخ صــدوق 

شــمالی چهــارراه وکا  مجتمــع شــهدای مدافع 
حــرم شــورای حــل اختــاف   مراجعه و نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

اتخــاذ خواهــد شــد.
شماره: 9۱9۵/م الف 

دفتــر شــعبه 39 مجتمــع شــماره دو  شــورای 
حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960۱9۲ خواهــان 
ــی  ــتی مبن ــی دادخواس ــعیدی دهک ــد س حام
ــل زاده  ــدی فاض ــت مه ــه طرفی ــه   ب برمطالب
وقــت  و  نمــوده  تقدیــم  آبــادی    حبیــب 
رســیدگی بــرای روز ........  مــورخ 96/۵/۲۱ 
ــده اســت .  ــن گردی ســاعت 3:30 عصــر  تعیی
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــاده  ــه م حســب تقاضــای خواهــان مســتندا ب
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان خ 
شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکا  مجتمــع 
ــاف    ــع حــرم شــورای حــل اخت شــهدای مداف
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقت 
رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیم 

ــد شــد. مقتضــی اتخــاذ خواه
شماره: 9۱۵6/م الف

 دفتــر شــعبه 39 مجتمــع شــماره دو  شــورای 
حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ
 96۱0۱068۲۵303۴86  : اباغنامــه  شــماره 
 96099868۲۵300۲۵۲  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   960۲80  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــم : 96/3/۲۲ خواهــان/ شــاکی  ســعید  تنظی
ــه  ــتی ب ــاد ی دادخواس ــب آب ــی حبی علیخاص
طرفیــت خوانــدگان احمــد بیــات فرزند حســن 
و زینــب پهلوانــی فرزنــد غامعلــی و بتــول 
خدمتکــن و جــواد پهلوانــی فرزنــد مهــدی  
ــمی  ــند رس ــم س ــه تنظی ــزام ب ــته ال ــه خواس ب
ملــک تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان 
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه 
شــعبه 3۱ دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 
ــاال  ــاغ ب اصفهــان واقــع در اصفهــان - خ چهارب
- خ شــهید نیکبخت - ســاختمان دادگســتری 
کل اســتان اصفهــان – طبقــه اول اتــاق شــماره 
۱۲۱ ارجــاع و بــه کاســه 960۲80ثبــت گردیــده 
ــه  ــان  دادرســی وقــت رســیدگی ب کــه در جری
ــده  ــن گردی ــاعت ۱۱ تعیی ــخ 96/۵/۱۴ س تاری
ــودن  ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــذا ب اســت ل
ــز  ــه تجوی ــان و ب ــت خواه ــده و درخواس خوان
ــن دادرســی دادگاه هــای  ــون آیی ــاده 73 قان م
ــتور  ــی و دس ــور مدن ــاب در ام ــی و انق عموم

ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی دادگاه مرات
ــده در  ــا خوان کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود ت
ــخ و زمــان فــوق در شــعبه حاضــر گــردد.  تاری
ــق  ــور وف ــدم حض ــورت ع ــت در ص ــی اس بدیه
ــا  ــد. ضمن ــد ش ــری خواه ــم گی ــون تصمی قان
رونوشــت دادخواســت و ضمائــم جهــت رویــت 
ــده  ــه وی ، در پرون ــورت مراجع ــده در ص خوان

ــی باشــد. ــوط م مضب
م الف 9۱۵۱

دادگاه   3۱ شــعبه  حقوقــی  دادگاه  منشــی 
اصفهــان شهرســتان  حقوقــی  عمومــی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960۱93 خواهــان 
حامــد ســعیدی  دادخواســتی مبنــی برمطالبــه   
ــوده  ــم نم ــی زاده تقدی ــت زهــرا عادل ــه طرفی ب
و وقــت رســیدگی بــرای روز ........  مــورخ 
96/۵/۲۱ ســاعت ۴ عصــر  تعییــن گردیــده 
ــودن  ــه  مجهــول المــکان ب اســت . باعنایــت ب
ــتندا  ــان مس ــای خواه ــب تقاض ــده حس خوان
ــی،  ــن دادرســی مدن ــون آئی ــاده 73 قان ــه م ب
ــل  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
ــع در  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق
ــارراه  ــمالی چه ــدوق ش ــیخ ص ــان خ ش اصفه
ــورای  ــرم ش ــع ح ــهدای مداف ــع ش وکا  مجتم
ثانــی  نســخه  و  مراجعــه  اختــاف    حــل 
در  نمایــد.  اخــذ  را  ضمائــم  و  دادخواســت 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

ــد. ــد ش ــاذ خواه اتخ
شماره: 9۲03/م الف 

دفتــر شــعبه 39 مجتمــع شــماره دو  شــورای 
حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960۱9۴ خواهــان 
ــی  ــی  دادخواســتی مبن ــد ســعیدی دهک حام
برمطالبــه   بــه طرفیــت میــاد اســدی قجرلــو 
تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز 
ــر   ــاعت ۴:30 عص ــورخ 96/۵/۲۱ س ........  م
تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 
تقاضــای  حســب  خوانــده  بــودن  المــکان 
ــون آئیــن  ــه مــاده 73 قان خواهــان مســتندا ب
دادرســی مدنــی، مراتــب در جرایــد منتشــر تــا 
خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه این شــعبه 
ــمالی  ــدوق ش ــیخ ص ــان خ ش ــع در اصفه واق
ــع حــرم  ــارراه وکا  مجتمــع شــهدای مداف چه
شــورای حــل اختــاف   مراجعــه و نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

ــد شــد. اتخــاذ خواه
شماره: 9۱۵7/م الف 

دفتــر شــعبه 39 مجتمــع شــماره دو  شــورای 
حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 9603۱3 ش ۵  
ــان دادخواســتی  ــد رضــا اعتزازی خواهــان حمی
بــه طرفیــت مصطفــی  برمطالبــه    مبنــی 
ســلیمی نیــا تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی 
ــاعت  ــورخ 96/۵/۱6 س ــنبه   م ــرای روز دوش ب
9:30 صبــح  تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت 
ــب  ــده حس ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ب
تقاضــای خواهــان مســتندا بــه مــاده 73 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب در 
جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان خ 
شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکا  مجتمــع 
ــاف    ــع حــرم شــورای حــل اخت شــهدای مداف
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقت 
رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیم 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
شماره: 9۱30/م الف 

مدیــر دفتــر شــعبه ۵ مجتمــع شــماره دو  
شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960۱۱۴خواه ــده کاس ــوص پرون در خص
آبــادی  محمــد  جعفــری  عــرب  غامرضــا 
ــت  ــه طرفی ــه   ب ــی برمطالب ــتی مبن دادخواس
عبدالرضــا  فرزنــد  شــهبازیان  غامحســین 
تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز 
ــح   ــاعت ۱0:30 صب ــورخ 96/۵/۱۵ س .......   م
تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 
تقاضــای  حســب  خوانــده  بــودن  المــکان 
ــون آئیــن  ــه مــاده 73 قان خواهــان مســتندا ب
دادرســی مدنــی، مراتــب در جرایــد منتشــر تــا 
خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه این شــعبه 
ــمالی  ــدوق ش ــیخ ص ــان خ ش ــع در اصفه واق
ــع حــرم  ــارراه وکا  مجتمــع شــهدای مداف چه
شــورای حــل اختــاف   مراجعــه و نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

ــد. ــد ش ــاذ خواه اتخ
شماره: 9۲0۲/م الف

 مدیــر دفتــر شــعبه 7 مجتمــع شــماره دو  
شــورای حــل اختــاف اصفهــان

دادنامه
ــه :  ــماره دادنام ــده : 9۵۱۴۲6 ش ــه پرون کاس
960997679370۱6۵۲ مــورخ 96/3/۱۱ مرجــع 
رســیدگی : شــعبه 7 شــورای حــل اختــاف  
ــد محمــود  خواهــان مجیــد شــاه ســنایی فرزن
نبــوی  خ  اصفهانــی  اشــرفی  خ  اص  آدرس 
ــوژن  ــا ن نبــش فروشــگاه ســعید وکیــل : میدی
آدرس اص خ نیکبخــت مقابــل دادگســتری 
ــده  ــد ۱7  خوان ــاکان ۵ ط اول واح ــع م مجتم
ــا  ــورا ب ــی  ش ــر آگه ــوی آدرس : نش ــن نب حس

ــه  ــده و اخــذ نظری ــات پرون ــه محتوی ــت ب عنای
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــام 
و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
ــاف در  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد رای قاض نمای
ــد  ــد شــاه ســنایی فرزن خصــوص دعــوی مجی
ــد  ــوی فرزن ــن نب ــت حس ــه طرفی ــود   ب محم
محمــد بــه خواســته مطالبــه مبلــغ یکصــد 
میلیــون  ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 09۱۴۲۱  
ــه  ــپه ب ــک س ــده بان ــه عه ــورخ 9۲/3/۱۴ ب م
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
ــر مصــدق چــک و  دادخواســت تقدیمــی تصوی
ــک محــال  ــدم پرداخــت توســط بان ــی ع گواه
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــی در  ــاغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان و اینک
ــه  جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
ــذا دعــوی  ــه ننمــوده اســت ل ــراز و ارای خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 3۱0و3۱3 قانــون تجــارت 
و ۱98و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲و قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
ــت  ــال  باب ــون ری ــد میلی ــغ یکص ــت مبل پرداخ
اصــل خواســته و و دو میلیــون و ششــصد و 
ــی و  ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــزار  ری ــل ه چه
ــی و   ــه قانون ــق تعرف ــی وطب ــر آگه ــه نش هزین
ــید  ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی خس
ــرای  ــخ اج ــا تاری ــوف 9۲/3/۱۴ ت ــک موص چ
ــی  ــام م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــم در ح حک
نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی 
مهلــت  اتمــام  از  پــس  و  شــعبه  ایــن  در 
واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 
 نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان 

می باشد .
م الف 9۱۴0

اختــاف  حــل  شــورای   7 شــعبه  قاضــی 
ن  صفهــا ا

دادنامه
ــه :  ــماره دادنام ــده : ۵93/9۵ ش ــه پرون کاس
ــورخ 9۵/9/۱ مرجــع رســیدگی : شــعبه  9۲9 م
۲۴ شــورای حــل اختــاف  خواهــان بانــک مهــر 
اقتصــاد بــه نمایندگــی علیرضــا زمانــی نشــانی 
خ توحیــد جنــب تــاالر فرشــچیان پ 3 وکیــل : 
ســمیه ســلیمانی و نجمــه محمــدی نشــانی خ 
ــه ســوم  ــک طبق ــردوس ی ــع ف ــه مجتم صارمی
دفتــر وکالــت   خوانــدگان ۱- ملیحــه مددیــان 
۲- منصــور مددیــان 3- منــا حمــزه هــر  ســه 
مجهــول المــکان خواســته : مطالبــه مبلــغ 
ــک  ــره چ ــک فق ــی از ی ــال بخش ۲00000000 ری
بــه انضمــام هزینــه دادرســی و تاخیــر تادیــه و 
ــا  ــی   شــورا ب ــل و نشــر آگه ــه وکی حــق الوکال
ــه  ــده و اخــذ نظری ــات پرون ــه محتوی ــت ب عنای

ــیدگی را  ــم رس ــورا خت ــا ش ــورتی اعض مش
ــه صــدور  ــادرت ب ــی مب ــه شــرح آت اعــام و ب
رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای حــل 
بانــک مهــر  اختــاف در خصــوص دعــوی 
ــه  ــی   ب ــا زمان ــی علیرض ــه نمایندگ ــاد ب اقتص
طرفیــت ۱- ملیحــه مددیــان ۲3- منصــور 
مددیــان 3- منــا حمــزه  بــه خواســته مطالبــه 
ــه شــماره  ــال  وجــه چــک ب ــغ ۲00000000ری مبل
ــک  ــده بان ــه عه ــورخ 9۵/۴/۱9 ب ۲۵833۵  م
ملــی بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا 
توجــه بــه دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصدق 
چــک و گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک 
محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانده 
و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد 
ــی در  ــاغ قانون ــی رغــم اب ــده عل و اینکــه خوان
ــه  جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
ــذا دعــوی  ــه ننمــوده اســت ل ــراز و ارای خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 3۱0و3۱3 قانــون تجــارت 
و ۱98و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲و قانــون آئیــن دادرســی 
ــه  ــدگان ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
پرداخــت تضامنــی مبلــغ ۲00000000ریــال  بابــت 
اصــل خواســته و۵۱6۵000  ریــال بابــت هزینــه 
ــق تعرفــه  ــه نشــر آگهــی وطب دادرســی و هزین
قانونــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
ســر رســید چــک موصــوف 9۵/۴/۱9 تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی 
مهلــت  اتمــام  از  پــس  و  شــعبه  ایــن  در 
واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 
 نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان 

می باشد .
م الف 9۱38

قاضــی شــعبه ۲۴ شــورای حــل اختــاف 
اصفهــان

آگهی ابالغیه
مراتب  اباغ  به  نسبت  مقررات  احتراما 
 -۲ حسین  امیر   –  ۱ آقایان  به  کارشناسی 
مهری   –  ۴  ، اربابی  همگی  پریا   –  3 پریناز 
حاجیه   –  7 دوخت  مهین   –  6 شکوه   –  ۵
صارمی  قمصری  همگی   )  7 تا   ۴ ت  شهر   (
و جهت  اربابی  9 – فرشته  نیکخواه  زیور   –  8
استحضار و روئیت نظریه کارشناسی در پرونده 
اجرائیه به شماره 88009۱ اجرای احکام شعبه 
اول حقوقی کاشان ظرف مهلت 3 روز به این 
واحد واقع در کاشان بلوار بهارستان ساختمان 
دادگستری طبقه اول مراجعه تا چنانچه ادعایی 
کارشناسی  نظریه  خصوص  در  اثباتا  یا  نفیا 
اعام  کتبا  را  مراتب  قانونی  مهلت  در   دارند 

نمایند . 
اجرای احکام شعبه اول حقوقی کاشان

،،
بهتریــن راه بــرای مــا بــرای آشــنایی 
بــا ســبک بــازی ایــن تیم هــا، انجــام 
دیدارهــای تدارکاتــی پیــش از جــام 
جهانــی بــا چنیــن تیم هایــی اســت



دول ارکا�ن �ج

زیر سقف دودی
کارگردان پوران درخشنده

بازیگران مریال زارعی، فرهاد 
اصالنی، بهنوش طباطبایی 

هوشنگ توکلی، آزیتا حاجیان
سینما ساحل

مادر قلب اتمی
کارگردان علی احمدزاده

بازیگران ترانه علیدوستی، پگاه 
آهنگرانی، مهرداد صدیقیان 

محمدرضا گلزار، رضا بهبودی 
سینما قدس

نهنگ عنبر 2؛ سلکشن رؤیا
کارگردان سامان مقدم

بازیگران رضا عطاران، مهناز 
افشار، ویشکا آسایش، محسن 
قاضی مرادی، احمدرضا اسعدی 

سینما فلسطین

پیشهناد فیلم

اژدها وارد می شود

کارگردان: مانی حقیقی
نویسنده: مانی حقیقی

ــادر  ــدی، احســان گــودرزی، ن ــر جدی بازیگــران: امی
فــاح، علــی باقــری، جــواد انصــاری، کیانــا تجمــل 

ــی زاده ــون غن همای
 خالصه داستان فیلم 

شــورلت  یــک  اســت.   1343 بهمن مــاه  دوم 
باســتانی  قبرســتان  از  نارنجی رنــگ  ایمپــاالی 
می گــذرد و بــه ســمت کشــتی بــه خاک نشســته ای 
می رانــد. داخــل کشــتی یــک زندانــی تبعیــدی 
کشــتی  دیوارهــای  روی  کــه  شــده  حلق آویــز 
خاطــرات روزانــه اش را نوشــته اســت؛ آیــا ایــن 
نوشــته ها بــه کارآگاه حفیظــی کمــک خواهنــد کــرد 
تــا بفهمــد چــرا سال هاســت کســی مــرده اش را در 

ــت؟ ــرده اس ــن نک ــتان دف ــن قبرس ای
ــی  ــش فیلم ــد عنوان ــا وارد می شــود«، همانن »اژده
در فرم هــای  و عجیــب  خارق العــاده، وهم انگیــر 

ــی و بصــری اســت.  روای
فیلــم، بی هیــچ توضیــح اضافــه ای در ســکانس 
معارفــه اش )ورود بابــک بــه کشــتی به گل نشســته( 
و  می ســازد  مطــرح  را  خــود  اصلــی  و گــره  راز 
بــا بیــان نخســتین جملــه از رمــاِن »ملکــوت« 
ــرارآمیز  ــزان اس ــر می ــی( ب ــرام صادق ــاد به )زنده ی
بودنــش می افزایــد و مخاطــب را آگاه می ســازد 
کــه بهتــر اســت بــدون هیــچ پیش فرضــی بــه 
تماشــای فیلــم بنشــیند و خــود را در دنیــای رازآلــود 

ــود.  ــراه ش ــا آن هم ــد ب ــا بتوان ــد ت ــرق کن آن غ
فیلــم روابــط بینامتنــی تنگاتنگــی بــا فیلــم »اســرار 
ــان  ــتان( و رم ــم گلس ــاخته ابراهی ــی« )س دره جن
»ملکــوت« دارد و دانســتن دربــاره  ایــن دو اثــر کلید 

ــت. ــر »اژدها...«س ــم و درک بهت فه

حرف و نقل

 ناصــر مطیعی نــژاد، شــاعر و ادیــب فرهیختــه  اصفهانــی 
بــدرود حیــات گفــت. ناصــر مطیعــی، متخلــص بــه »پیمــان« 
از بــزرگان شــعر و ادب اصفهــان و از جملــه اولیــن مؤسســان 

انجمــن ادبــی صائــب در اصفهــان بــود.
 تک آهنــگ »پانــزده ســالگی« بــه خوانندگــی رضــا 
یزدانــی بــا آهنگســازی علیرضــا افــکاری منتشــر شــد. قطعــه 
ــا  ــازی علیرض ــا آهنگس ــی ب ــا یزدان ــالگی« رض ــزده س »پان
افــکاری، تنظیــم ســعید زمانــی و ترانــه مهــدی ایوبــی تولیــد 
شــده و تهیه کنندگــی ایــن تک آهنــگ را نیــز علــی اوجــی بــر 

عهــده داشــته اســت.
ــه ششــمین  ــر ب ــی و ارســال اث ــام اینترنت ــت ثبت ن  مهل
جشــنواره بین المللــی فیلــم شــهر کــه تــا پایــان وقــت اداری 

31 خردادمــاه اســت، بــرای بــار دوم تمدیــد نخواهــد شــد. 
ــزه  ــی«، جای ــای آهن ــتند »رؤی ــا مس ــی ب ــر طالب  یاس
بهتریــن کارگــردان فیلــم مســتند جشــنواره فیلمســازان 

بین المللــی نیــس فرانســه را از آن خــود کــرد.
ــی  ــه مدت ــاپ ک ــده موســیقی پ  شــهاب رمضــان، خوانن
طوالنــی از فعالیت هــای مســتمر خــود در عرصــه تولیــد 
آلبــوم و برگــزاری کنســرت دور بــود، بــه طرفــداران خــود نویــد 

ــرکار را داد. یــک ســال پ
 فــرزاد فربــد کــه ایــن روزهــا بیشــتر وقــت خــود را صرف 
آمــوزش ترجمــه کــرده، از ترجمــه ســه کتــاب دیگــر از نیــل 

گیمــن خبــر داد.
ــدی  ــی مه ــه کارگردان ــیمرغ« ب ــمفونی س ــتند »س  مس
نمایــش شــده  آمــاده  دیگــر  مــاه  دو  تــا   نورمحمــدی 
و متقاضــی حضــور در یازدهمیــن دوره جشــنواره بین المللــی 

ســینماحقیقت خواهــد شــد.
 بیــش از ۶۰ هــزار نفــر، 29 خــرداد قســمت اول از فصــل 
دوم ســریال »شــهرزاد« را بــه صــورت آنایــن تماشــا کردنــد.

ــه  ــا بادکوب  »درســاژ«، اولیــن فیلــم بلنــد ســینمایی پوی
اســت کــه  بــرادری  و ســمیرا  روح هللا  تهیه کنندگــی  بــه 
اواســط  در  و  دریافــت کــرده  پروانــه ســاخت  به تازگــی 
تابســتان کلیــد می خــورد. فیلمنامــه ایــن فیلــم توســط حامد 
ــن نویســندگی  ــه پیــش از ای ــده ک ــگارش درآم ــه ن ــی ب رجب
فیلمنامه هایــی همچــون »فصــل باران هــای موســمی«، 
»پرویــز« و »پریــدن از ارتفــاع کــم« را در کارنامــه خــود دارد.

 نمایشــگاه »مشــاغل مردانــه« کــه دربرگیرنــده مجموعــه 
ــار فیگوراتیــو مریــم درویــش اســت، 9 تیرمــاه در گالــری  آث

ــاح می شــود. گلســتان افتت
ــدود دو  ــه ح ــتعفایی ک ــس از اس ــور پ ــر صفی پ  علی اکب

ــه بنیــاد رودکــی بازمی گــردد. ــاره ب هفتــه پیــش داد، دوب
مشــهور  هفت گانــه  نویســنده  »جی.کی.رولینــگ«   
»هــری پاتــر« در سلسله پســت های توئیتــری خــود افــرادی 

ــرد. ــوم ک ــد، محک ــدام می کنن ــلمانان اق ــه مس ــه علی را ک
بــه  پاییــز می شــود«  فیلــم کوتــاه »گلدانــی کــه   
کارگردانــی مهــدی فردقــادری در اولیــن حضــور جهانــی اش 
ــش  ــه نمای ــان ب ــد آلم ــنواره دتمول ــابقه جش ــش مس در بخ

درمی آیــد.
 عبــاس غزالــی، بازیگــر ســریال »آشــوب«، دربــاره حضور 
کم رنــگ خــود در چنــد ســال اخیــر در تلویزیــون بیــان کــرد: 
مــن آگاهانــه مدتــی از تلویزیــون فاصلــه داشــتم؛ چــرا کــه در 
ــا  ــودم ی ــرده ب ــه ک ــا شــخصیت ها را تجرب ــار پیشــنهادی ی آث
دوســت داشــتم قصه هــا و فیلمنامه هــای قوی تــری باشــند.

 هومــن بنایــی، کارگــردان نمایــش »ســزارین«، بــا انتقــاد 
از عملکــرد مدیــران تئاتــری عنــوان کرد پدیــده تئاتــر زیرزمینی 

در بیــن هنرمنــدان تئاتــر در حــال شــکل گیری اســت.
 کیــم ســئونگ هــو، ســفیر کــره جنوبــی در تهــران 
ــوک  ــر ش ــت تأثی ــال 1994 تح ــره س ــینمای ک ــد: س می گوی
حاصــل از فــروش فیلــم »پــارک ژوراســیک« کــه درآمــدش 
ــود  ــره در صنعــت خودروســازی ب ــادل ارزش صــادرات ک مع

متحــول شــد.

در دومیــن روز از برگــزاری  کیمیای وطن

ــش  ــرکت در بخ ــان ش ــا متقاضی ــه ب مصاحب
ــودک  ــنواره ک ــن دوره از جش ــوان ای داوران ج
ــا در  ــد ت ــه میــدان آمدن ــی ب ــران اصفهان دخت
 عرصــه قضــاوت تولیــدات ســینمایی کــودک 
و نوجــوان هرچــه را در چنتــه دارنــد، رو کننــد 
و بــرای داوری فیلم هــا وارد جشــنواره ســی ام 

شوند. 
ــی امین  ــانی س ــتاد اطاع رس ــزارش س ــه گ ب
 جشــنواره بین المللــی فیلم هــای کــودکان 
ــا  ــران 9 ت ــان، دخت ــر اصفه ــان دفت و نوجوان
ــا  ــا قــد و قواره هــای مختلــف و ب 15 ســاله ب

شــکل و ظاهرهــای متفــاوت، در صــف انتظــار 
هســتند. 

بــه  پاســخ  در  شــرکت کنندگان  صداقــت 
و  شــیرین  بســیار  کارشناســان  ســؤاالت 

اســت. جــذاب 
 داور با تجربه

ــه  ــان، نوجــوان 13 ســاله ای اســت ک آوا کارب
ــه  ســه ســال داوری در جشــنواره را در کارنام

دارد. 
ــه از شــاگردان مرحــوم  ــد ک ــادرش می گوی م
ــته  ــت و توانس ــوده اس ــیان ب ــتاد قوکاس اس

ــد.  ــی کن ــودش کارگردان ــم را خ ــک فیل ی

حتــی فیلمــش آنقــدر مناســب ســاخته شــده 
بــود کــه مقــام اول آن جشــنواره خــاص را از 

آن خــود کــرده بــود. 
آوا در ایــن جشــنواره جــزو پیشکســوتان 
داوری بــه حســاب می آیــد؛ چــرا کــه تاکنــون 
ســه بــار در جشــنواره بــه عنــوان داور حضــور 

داشــته اســت. 
آوا می گویــد: فیلــم زیــاد می بینــم؛ مثــا 
»زیــر  فیلم هــای  اخیــر  هفتــه  چنــد  در 
و  اتمــی«  قلــب  »مــادر  دودی«،  ســقف 

اســت.  دیــده  را  »تعقیب شــونده« 
مــادرش اینجــا وارد بحــث می شــود و از 
ــه  ــد ک ــی« می گوی ــب اتم ــادر قل ــم »م فیل
ــم را درک کــرده، مــا  ــه کــه آوا ایــن فیل آنگون

خودمــان متوجــه نشــده ایم. 
آوا می گویــد: ســبک این گونــه فیلم هــا را 

ــت دارم.  دوس
ــه  ــم ب ــم را ه ــک فیل ــد: ی ــه می ده او ادام
ــرده ام  ــری ک ــی بازیگ ــای طالب ــی آق کارگردان
بــه نــام »هســتی، نیســتی، رهایــی«. بعضــی 
ــران  ــال اک ــازه در ح ــه ت ــم ک ــا را ه از فیلم ه
ــر  ــم فج ــنواره فیل ــا در جش ــن قب ــت، م اس

ــده ام.  دی
می گویــد:  آینــده اش  برنامه هــای  از  آوا 
عاقــه دارم دندان پزشــک شــوم و کنــار آن 
کار هنــری مثــل کارگردانــی و بازیگــری را 

ــم. ــام ده انج
 فیلم های کمدی را می پسندم

و  اســت  ســاله   11 انصاری پــور  مهــرو 
فیلم هــای  از  بیــش  را  فیلم هــای کمــدی 
ــه و  ــر رفت ــار تئات ــک ب ــندد. ی ــر می پس دیگ

نمی آیــد.  بــدش  تئاتــر  از  می گویــد کــه 
ســروش صحــت، ســامان مقــدم و ســیروس 

مقــدم را از میــان کارگردانــان می شناســد. 
اینکــه مهــرو  بــا   مــادر مهــرو می گویــد: 
ــا هــم در آزمــون کتبــی شــرکت  و بــرادرش ب
کرده انــد، بــرادر مهــرو قبــول نشــده؛ امــا 
مهــرو می گویــد آزمــون خیلــی راحــت و 

ــت.  ــوده اس ــاده ب س
مهــرو می گویــد: حتمــا در ایــن مصاحبــه 
قبــول می شــوم و مــن را در بیــن داوران 
جشــنوار خواهیــد دیــد؛ امــا در آینــده دوســت 

ــوم. ــک ش دارم پزش
 داور خجالتی

ــار  ــالن کن ــه س ــی گوش ــر خجالت ــک دخت ی
ــال  ــت. 1۰ س ــتاده اس ــر ایس ــادرش منتظ م
ــت داوری  ــه از تس ــد در مدرس دارد و می گوی

ــت.  ــه اس ــاع یافت ــنواره اط جش

فیلم هایــی ماننــد »اختاپــوس«، »ســین 
مثــل ســبزه« و »جنجــال در عروســی« را 

دیــده و کا عاقــه دارد فیلم هــای کــودکان 
را ببینــد. بــا همــان خجالــت زیــادی کــه 
دارد، می گویــد: بیشــتر فیلم هــای کمــدی 
ــان،  ــازی مهــران مدیــری، مهــران غفوری ــا ب ب
رامبــد جــوان و رضــا عطــاران را دوســت دارم     

ــوم. ــر ش ــده بازیگ ــت دارم در آین و دوس
 دوقلوها

ــک  ــری های ی ــه روس ــادری ک ــر چ دو دخت
ــود  ــمت خ ــه س ــا را ب ــد، نظره ــکلی دارن ش
ــه  ــتند ک ــی هس ــد؛ دو قلوهای ــب می کنن جل
داوری جشــنواره دعــوت  بــرای مصاحبــه 

شــده اند. 
بــا  همــراه  نجاریــان  ســاجده  و  مائــده 
مــادر  حرف هــای  از  آمده انــد.  مادرشــان 
می تــوان دریافــت کــه رضایــت چندانــی 
نــدارد؛ امــا بچه هــا شــوق و ذوق زیــادی 
ــن  ــه پرســش ها عی ــد. جواب هایشــان ب دارن
هــم اســت؛ فقــط طــرز حــرف زدنشــان 
ــا  ــر دوی آن ه ــت. ه ــاوت اس ــداری متف مق
ــد اســتاد دانشــگاه شــوند. هــر دو  می خواهن
می گفتنــد آزمون هــای کتبــی و حضــوری 
آســان و راحــت بــوده و هــر دو هنــر را در 
داده انــد.  قــرار  زندگی شــان  دوم  اولویــت 
هــر دو آخریــن فیلم هایــی کــه دیده انــد 
»زیبــای خفتــه« و »گشــت 2« بــوده اســت. 
ــدارم  ــر ن ــه هن ســاجده می گویــد: عاقــه ای ب

و دوســت دارم اســتاد دانشــگاه شــوم.
مائــده هــم می گویــد: کارهــای مهم تــر   
از هنــر در زندگــی دارم کــه اول بایــد بــه 
ــای  ــم فیلم ه ــات فراغت ــا برســم. در اوق آن ه

ســینمایی نــگاه می کنــم.

ســریال »ایســتاده در غبــار« بــا محوریــت زندگــی جاویداالثر 
احمــد متوســلیان روی آنتــن مــی رود. 

ــا ســالگرد  ــان ب ــه همزم ــن مینی ســریال ۶ قســمتی ک در ای
ــن  ــش روی آنت ــلیان و همراهان ــر متوس ــش جاویداالث ربای
شــبکه یــک ســیما مــی رود، روایــت ســینمایی مســتندگونه 
از کودکــی »احمــد« و زندگــی اش در ســال های انقــاب 
مقــدس                 دفــاع  در  حضــورش  آن،  از  پــس  و  اســامی 

و ربایــش وی در بیــروت پخــش می شــود. 
ایــن ســریال بــر اســاس فیلــم ســینمایی »ایســتاده در غبار« 
ســاخته شــده و بخــش بزرگــی از آن را تصاویــر مربــوط بــه 
ــد.  ــکیل می ده ــار« تش ــتاده در غب ــینمایی »ایس ــم س فیل
مینی ســریال »ایســتاده در غبــار« کــه در ۶ قســمت 3۰ 
ــینمایی آن  ــخه س ــه نس ــبت ب ــده، نس ــد ش ــه ای تولی دقیق
ــای  ــلیان، درگیری ه ــی متوس ــه کودک ــتری را ب ــق بیش دقای

پــاوه، حضــور »احمــد« در بیــروت و ... اختصــاص داده 
اســت. 

مینی ســریال »ایســتاده در غبــار« بــه کارگردانــی محمدحســین 
مهدویــان و تهیه کنندگــی حبیــب هللا والی نــژاد از جمعــه 
ــیما  ــک س ــبکه ی ــن ش ــاعت 22:15 روی آنت ــاه از س 9 تیرم

ــی رود.  م
ــم  ــز فیل ــول مرک ــار محص ــتاده در غب ــینمایی ایس ــم س  فیل
و ســریال اوج، برنــده ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلــم، 
بهتریــن جلوه هــای ویــژه میدانــی و بصــری و بهتریــن 
ــم  ــی وچهارم فیل ــنواره س ــاس از جش ــه و لب ــی صحن طراح
فجــر بــوده کــه تحســین منتقــدان را بــه دنبال داشــته اســت.  
هــادی حجازی فــر در نقــش احمــد متوســلیان، امیرحســین 
 هاشــمی، فرهــاد فــداکار و عمــاد محمــدی در ایــن فیلــم بــه 

ایفــای نقــش پرداخته انــد. ایســنا

معــاون امــور مطبوعــات اظهــار کــرد: خبرنــگاران از قواعــد بیمــه 
ــک  ــا کم ــه م ــه ب ــن زمین ــند و در ای ــود آگاه باش ــانه های خ رس

کننــد. 
ــام  ــگاران تم ــودن خبرن ــه ب ــزوم بیم ــاره ل ــی درب حســین انتظام
وقــت رســانه ها اظهــار کــرد: در ایــن چهــار ســال بســیار در ایــن 
ــزار  ــال 92، 4 ه ــه در س ــوری ک ــه ط ــم؛ ب ــاش کرده ای ــه ت زمین
ــزار  ــدود 12 ه ــال ح ــود و امس ــانه ها ب ــده در رس ــروی بیمه ش نی
ــا  ــرار م ــد. ق ــت دارن ــانه ها فعالی ــده در رس ــروی بیمه ش ــر نی نف
ــت  ــا دریاف ــه از م ــه بیم ــر یاران ــه اگ ــت ک ــن اس ــانه ها ای ــا رس ب
ــوان  ــا عن ــود را ب ــت خ ــای تمام وق ــام نیروه ــد تم ــد، بای می کنن

ــه ســمت دیگــری بیمــه کــرده باشــند.  ــگار و ن خبرن
ــا از  ــگاران م ــیاری از خبرن ــفانه بس ــرد: متاس ــد ک ــی تاکی انتظام
ایــن قاعــده خبــر ندارنــد و بایــد در جریــان قــرار بگیرنــد و ایــن 
موضــوع را خودشــان پیگیــری و بــه مــا کمــک کننــد. وظیفــه مــن 

نیــز ایــن اســت کــه پیگیــری کنــم کــه خبرنــگاران در رســانه های 
خــود بیمــه و در لیســت بیمــه نیــز بــه عنــوان خبرنــگار معرفــی 

شــده باشــند. 
معــاون امــور مطبوعــات بــا بیــان اینکــه بیمــه کــردن خبرنــگاران 
ــت: رســانه ها  ــذار اســت، گف ــدی رســانه ها تاثیرگ در طــرح رتبه بن
بایــد بداننــد کــه بیمــه کــردن خبرنگارانشــان در طــرح رتبه بنــدی 
آن هــا تاثیرگــذار اســت؛ بــه عنــوان مثــال اگــر در نشســت خبــری 
رئیس جمهــور از 3۰ رســانه دعــوت می شــود، رســانه هایی در 
ــاز  ــدی امتی ــرح رتبه بن ــه در ط ــت ک ــد گرف ــرار خواهن ــت ق لیس
ــانه های  ــه رس ــوند ک ــه ش ــق متوج ــن طری ــا از ای ــند ت آورده باش
ــادآور  ــد. او ی ــانه ها دارن ــایر رس ــا س ــی ب ــه تفاوت ــنامه دار چ شناس
شــد: ورود وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه مناســبات داخلی 
ــا  ــا صرف ــت و م ــه ای اس ــی و غیرحرف ــری غیرقانون ــانه ها، ام رس
می توانیــم بــه عنــوان مشــوق وارد ایــن عرصه هــا شــویم. خبــر فارســی

خبرنگاران از قواعد بیمه آگاه باشندپخش مینی سریال »ایستاده در غبار«

امروز چهارشنبه 31 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 458 روزنامه10 فرهنگ و هنر

،،
آوا کاربان، نوجوان 13 ساله ای است 
که سه سال داوری در جشنواره را در 
کارنامــه دارد. مــادرش می گویــد که از 
شــاگردان مرحــوم اســتاد قوکاســیان 

بــوده اســت

حال و هوای روز دوم مصاحبه داوران جوان جشنواره سی ام

 از شاگردان زاون تا خواهران دوقلو 
در مصاحبه داوران نوجوان

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران
شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری رودشت جنوبی را 

از طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صاحیت واگذار نماید. از 

مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت می گردد تا نسبت به تهیه، تکمیل و 

تحویل اسناد ارزیابی توان انجام کار اقدام نمایند.

مبلغ پایه: حدود 12۰49۶۰4392 ریال )دوازده میلیارد و چهل و نه میلیون و ششصد و چهار هزار و 

سیصد و نود و دو ریال( بر اساس فهارس بهای پایه سال 139۶

حداقل رتبه پیمانکار: متقاضیان شرکت در مناقصه باید دارای گواهینامه رتبه بندی معتبر در رشته 
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باشند.
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مشاور: مهندسین مشاور زاینداب

مدت اجراء: 5 ماه

واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت 14 روز مهلت دارند نسبت 

به تهیه و تکمیل اسناد ارزیابی از سایت ESRW.IR گزینه مناقصه ها، سامانه امور قراردادها اقدام 
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م الف 53465

سینما
 قطعی شدن 

تحریم »اکسیدان«
منوچهــر محمــدی بــا بیــان اینکــه تحریــم فیلــم 
»اکســیدان« توســط ســینماهای حــوزه هنــری قطعــی 
ــکل  ــک مش ــه ی ــد ب ــن رون ــا ای ــه داد: ب ــده، ادام ش
حقوقــی جــدی برخواهیــم خــورد و در ایــن زمینــه وزارت 
ارشــاد بایــد پیگیــر یــک راه حــل و فکــر جــدی باشــد. 
ایــن تهیه کننــده ســینما در آســتانه  اکــران عمومــی 
ــورای  ــت: ش ــب گف ــن مطل ــان ای ــا بی ــیدان« ب »اکس
پروانــه نمایــش وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
اســت  داده کــه شــورایی  نشــان  ایــن ســال ها  در 
کــه بــا وســواس، دقــت و ســخت گیری فیلم هــا را 
 بازبینــی و بــرای آن هــا پروانــه نمایــش صــادر می کنــد 
و در صــورت لــزوم اصاحیه هــای جــدی هــم بــه فیلم ها 
می دهــد کــه پــس از انجــام اصاحیه هــا آن فیلــم قابــل 
نمایــش دادن می شــود. او ادامــه داد: طبعــا اتفاقــی کــه 
در زمینــه فیلــم »اکســیدان« افتــاده، دوســتان در حــوزه 
ــتند؛  ــری داش ــای اضافه ت ــرات و اصاحیه ه ــری نظ هن
بــود  زیــاد  نســبتا  اصاحیه هــا  ســاختار  و   حجــم 
و ســاختار فیلــم را بــه هــم می ریخــت و علی رغــم 
در  فیلــم  اعــام کردنــد کــه  ســرانجام  رایزنی هــا 

ســینماهای تحــت پوشــش حــوزه هنــری بــه نمایــش 
ــد.  ــد آم درنخواه

بــه  منوچهــر محمــدی تصریــح کــرد: بــرای مــن 
اســت  بزرگــی  ســؤال  عامــت  آنچــه   شــخصه 
ــک  ــاد دارای ی ــش ارش ــه نمای ــه پروان ــت ک ــن اس ای
مشــخصات و ویژگی هایــی اســت کــه نکتــه مهــم 
دقیقــه  قیــد  بــا  فیلــم  زمــان  مشــخص  درج   آن 
ــد  ــه نمی توان ــه هیچ وج ــده ب ــت و تهیه کنن ــه اس و ثانی
ــم  ــی فیل ــه هــر دلیل ــه نمایــش ب پــس از صــدور پروان
را کــم یــا اضافــه کنــد و اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد 
وزارت ارشــاد می توانــد دربــاره ایــن اتفــاق مدعــی                   

ــنا ــود. ایس ش

تئاتر
 پرتال های خبری 

تئاتر استان ها فعال شد
مدیــر امــور تئاتــر اســتان های اداره کل هنرهــای 
نمایشــی اعــام کــرد کــه پرتــال خبــری اســتان های 
مختلــف راه انــدازی و فعــال شــد و اطاع رســانی 
ــا الزم و  ــن پرتال ه ــی در ای ــای عموم ــاره اجراه درب

ــت.  ــاری اس اجب
ــتان های اداره  ــر اس ــور تئات ــر ام ــادری، مدی ــک ن اتاب
ــاره راه انــدازی و فعالیــت  کل هنرهــای نمایشــی، درب
مختلــف  اســتان های  تئاتــر  خبــری  پرتال هــای 
گفــت: از ســال گذشــته درگاه جامــع تئاتر را در ســایت 
خبــری و اطاع رســانی اداره کل هنرهــای نمایشــی و 
ــه همــت انجمــن هنرهــای نمایشــی دایــر کردیــم.  ب
ایــن درگاه جامــع تئاتــر در همــه اســتان های کشــور، 
پرتالــی خبــری بــه نــام هــر اســتان دارد کــه مدیریــت 
ایــن پرتال هــا بــا رؤســای انجمن هــای هنرهــای 

نمایشــی اســت. 
وی بــا اشــاره بــه انتخابــات آزاد رؤســای انجمن هــای 
ــدان  ــان هنرمن ــن رؤســا از می نمایشــی و انتخــاب ای
انجمن هــای  رؤســای  کــرد:  اظهــار  اســتان ها 
تئاتــر  رویدادهــای  و  اخبــار  اســتان ها،  نمایشــی 

اســتان خــود را در ایــن پرتال هــا منعکــس می کننــد.
ــه  ــه هم ــه ای ب ــی اباغی ــته، ط ــال گذش ــر س  اواخ
ــای  ــات اجراه ــار و اطاع ــد اخب ــرر ش ــتان ها، مق اس
ــار توســط رؤســای انجمن هــای نمایشــی  عمومــی آث
ــر هــر اســتان، روی ایــن  و همچنیــن هنرمنــدان تئات
ــد.  ــار ش ــزام و اجب ــن کار ال ــرد و ای ــرار گی ــال ق پرت

ــای  ــردن اجراه ــد ک ــرای رص ــا ب ــد: م ــادآور ش وی ی
ــا  ــن پرتال ه ــق ای ــتان ها از طری ــار در اس ــی آث عموم
عمــل می کنیــم و بــه نوعــی ایــن پرتال هــا بــا 
می کننــد،  منعکــس  کــه  اخبــاری  و  اطاعــات 
ــد                   ــان خواهن ــن جری ــا در ای ــمی م ــع رس ــا مرج تنه

ــر ــود. مه ب

نوبت دوم
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 معافیت مالیاتی 

تجهیزات پزشکی و داروها
بهداشــت و ســامت مجلــس  نایب رئیــس کمیســیون 
 از معافیــت مالیاتــی صددرصــدی بســیاری از تجهیــزات 
و داروهــای پزشــکی کــه توســط مجمع خیــران ســامت وارد 

کشــور می شــود، خبــر داد. 
ــس از  ــه پ ــای خیرخواهان ــه فعالیت ه ــاره ب ــا اش ــی ب قربان
ــران بیشــتر  ــرد خی ــت: رویک ــاب اســامی گف ــروزی انق پی
در حــوزه مدرسه ســازی، ســاخت مســجد و اقداماتــی از 
ایــن قبیــل بــود و بــا شــکل گیری مجمــع خیــران ســامت، 
رویکــرد فعالیت هــای خیرخواهانــه بــه ایــن ســمت هدایــت 

شــد. 
ــه  ــای خیرخواهان ــردم از کاره ــروز م ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
در حــوزه ســامت بیشــتر اســتفاده می کننــد، افــزود: 
اگــر ســامت جامعــه را بــه درســتی ریل گــذاری کنیــم 
بــه کشــوری موفــق و توســعه یافته تبدیــل می شــویم. 
ــه  ــت ک ــی اس ــن بخش ــامت، بهتری ــروز س ــت: ام وی گف
ــم.  ــت کنی ــه ســمت آن هدای ــران را ب ــع خی ــم مناب می توانی
قربانــی بــا اشــاره بــه توجــه مجلــس بــه موضــوع ســامت 
ــه  گفــت: ســامت جــزو اولویت هــای مجلــس قــرار دارد؛ ب
طــوری کــه در بودجــه 96 و برنامــه ششــم توســعه، اولیــن 
گام را در افزایــش بودجــه حــوزه ســامت برداشــته اســت. 
وی بــا اشــاره بــه امتیازاتــی کــه مجلــس بــرای بهبــود کیفیت 
ســامت جامعــه در نظــر گرفتــه، افــزود: معافیــت مالیاتــی 
صددرصــدی بســیاری از تجهیــزات و داروهــای پزشــکی کــه 
توســط خیــران وارد کشــور می شــود، از جملــه حمایت هایــی 

اســت کــه در حــوزه ســامت انجــام داده ایــم. خبرآنالیــن

مشاهده سوابق بیمه با کد ملی
ــوابق  ــاهده س ــرای مش ــی ب ــن اجتماع ــدگان تأمی بیمه ش
نیــاز نیســت کــد بیمــه را ارائــه دهنــد و تنهــا بــا کــد ملــی 
خــود می تواننــد ثبت نــام را کامــل و ســوابق خــود را 

ــد.  مشــاهده کنن
ــای  ــی از دغدغه ه ــه یک ــه، همیش ــوابق بیم ــاهده س مش
بیمه شــدگان محســوب می شــود کــه در چنــد ســال 
ــن  ــات تأمی ــی از خدم ــدن بخش ــزه ش ــا مکانی ــته ب گذش
بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد  بیمه شــدگان  اجتماعــی، 

ــد.  ــدام کنن ــود اق ــوابق خ ــاهده س ــرای مش ــایت ب س
میــزان ســابقه پرداخــت حــق بیمــه موجــب بازنشســتگی 
گاه  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  و  می شــود  بیمه شــدگان 
کارفرمایــان بــه دالیــل مختلــف امــکان دارد بیمــه کارکنــان 
ــن مشــاهده ســوابق بســیار  ــد، بنابرای ــز نکنن خــود را واری

ــم اســت.  مه
ــود  ــوابق خ ــاهده س ــرای مش ــدگان ب ــته بیمه ش در گذش
ــد؛  ــه می کردن ــی مراجع ــن اجتماع ــعب تأمی ــه ش ــد ب بای
ــه  ــا مراجع ــی ب ــن اجتماع ــروز بیمه شــدگان تأمی ــی ام ول
ــر ۴۸  ــس از حداکث ــد پ ــام می توانن ــایت و ثبت ن ــه س ب
ســاعت بــا دریافــت کــد کاربــری بــرای مشــاهده ســوابق 

ــد. ــدام کنن خــود اق
ــت  ــرای دریاف ــدگان ب ــه بیمه ش ــت ک ــر اس ــه ذک  الزم ب
ــا  ــد و تنه ــد بیمــه را وارد کنن ــه ک ــد ک ــاز ندارن ــات نی اطاع
ــام را کامــل و ســوابق  ــا کــد ملــی خــود می تواننــد ثبت ن ب

ــد. مــوج خــود را مشــاهده کنن

جامعه

قلیان از قهوه خانه ها حذف می شود
دکتــر خســرو صــادق نیــت، رئیــس مرکــز ســامت محیــط 
ــی  ــون اساس ــه قان ــان اینک ــا بی ــت، ب و کار وزارت بهداش
ــق  ــت: طب ــت، گف ــه را داده اس ــیس چایخان ــازه تأس اج
ــا  ــه چایخانه ه ــی از جمل ــن عموم ــی اماک ــون اساس قان
اجــازه عرضــه دخانیــات را ندارنــد و عرضــه مــواد دخانــی از 

ــوع اســت.  ــز ممن ــان در ایــن اماکــن نی ــه قلی جمل
ــون پذیرفتــه  ــر اینکــه رعایــت نکــردن قان ــا تاکیــد ب وی ب
ــان در  ــه منافــات عرضــه قلی ــا توجــه ب نیســت، افــزود: ب
ــردن  ــون عرضــه نک ــا قان ــا ب ــی و چایخانه ه ــن عموم اماک
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی، دانش ــن عموم ــات در اماک دخانی
اصفهــان و مراجــع قانونــی بــا چایخانه هــای عرضــه قلیــان 

ایــن اســتان برخــورد کــرده اســت. 
ــر  ــی ب ــوردی مبن ــچ م ــه هی ــان اینک ــا بی ــت ب صادق نی
فعالیــت چایخانه هــای بــدون جــواز وجــود نــدارد، افــزود: 
باشــد،  داشــته  وجــود  این چنینــی  مــوردی  چنانچــه 
نیــروی انتظامــی، بازرســان مــا و مراجــع قانونــی ذی ربــط 
بــا ایــن مســئله برخــورد خواهنــد کــرد و مــردم می تواننــد 
را گــزارش                  مراتــب  مراکــز،  ایــن  وجــود  صــورت  در 

ــوز ــال نی ــد. پامچ دهن

 گرمای کشنده، گریبانگیر
یک سوم مردم جهان

ــرایط  ــرض ش ــان در مع ــردم جه ــوم م ــه یک س ــک ب نزدی
ــوج  ــده م ــه وجودآورن ــل ب ــه عام ــد ک ــرار دارن ــی ق اقلیم

ــت.  ــنده اس ــای کش گرم
ــه ای  در بررســی های جدیــد آمــده انباشــت گازهــای گلخان
در اتمســفر موجــب شــده مناطــق وســیعی از کــره زمیــن 
بــا افزایــش تلفــات ناشــی از افزایــش دمــا روبــه رو شــود. 
بــه گفتــه کارشناســان، تغییــرات اقلیمــی خطــر مــوج گرمــا 
را در جهــان تشــدید کــرده و نزدیــک بــه نیمــی از جمعیــت 
جهــان حتــی بــا کاهــش چشــمگیر گازهــای گلخانــه ای تــا 
ــد  ــه رو خواهن ــنده روب ــای کش ــوج گرم ــا م ــرن ب ــان ق  پای

بود.
 کارشناســان دانشــگاه  هاوایــی اظهــار داشــتند: دربــاره 
 شــیوع مــوج گرمــا گزینه هــای مــا اکنــون بیــن بــد 
و بدتــر اســت. همچنیــن از ســال ۱9۸۰ مجمــوع خطــرات 
ــته  ــور پیوس ــه ط ــا ب ــی از گرم ــرگ ناش ــا م ــا ی بیماری ه
افزایــش داشــته و اکنــون حــدود ۳۰ درصــد جمعیــت 
جهــان در شــرایط اقلیمــی زندگــی می کننــد کــه دســت کم 
۲۰ روز در ســال را بــا میــزان دمــای کشــنده روبه رو هســتند. 
ــه در  ــرادی ک ــبت اف ــن نس ــن، همچنی ــزارش گاردی ــه گ ب
 سراســر جهــان در معــرض خطــر قــرار دارنــد، حتــی 
در صورتــی کــه انتشــار گازهــای گلخانــه ای بــه طــور جالــب 
توجهــی کاهــش یابــد تــا ســال ۲۱۰۰ میــادی، ۴۸ درصــد 
ــن  ــد ای ــد تولی ــوی رون ــر جل ــا اگ ــد؛ ام ــش می یاب افزای
گازهــا بــه هیچ وجــه گرفتــه نشــود تــا آن زمــان ســه چهارم 
جمعیــت دنیــا در معــرض خطــر خواهــد بــود. دیلــی میــل

کوتاه حوادث 
فرمانده انتظامی شهرستان 

شاهین شهر خبر داد:
دستگیری زن رمال در شاهین شهر

ــایی و  ــهر از شناس ــتان شاهین ش ــی شهرس ــده انتظام فرمان
دســتگیری یــک زن رمــال کــه ماهیانــه بیــش از ۴۰ میلیــون 

ریــال درآمــد داشــت، خبــر داد. 
ســرهنگ رجبعلــی مختــاری اظهــار داشــت: در پــی دریافــت 
ــای حــل  ــا ادع ــر ب ــک زن فالگی ــه ی ــر اینک ــی ب ــری مبن خب
مشــکات مــردم از طریــق دعانویســی و رمالــی از افــراد 
بــه  موضــوع  بررســی  می کنــد،  ســاده لوح کاهبــرداری 
صــورت ویــژه در دســتورکار مأمــوران پلیــس امنیــت عمومــی 

ــت.  ــرار گرف ــهر ق ــتان شاهین ش شهرس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فــرد رمــال ادعــای حــل مشــکاتی 
ــت و  ــر و محب ــش مه ــاق، افزای ــکاری، ازدواج، ط ــد بی مانن
دیگــر مشــکات را می کــرده، افــزود: یــک گــروه از مأمــوران 
پلیــس امنیــت عمومــی پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضائی 
بــه محــل اعــزام شــدند کــه تعــداد زیــادی کتــاب مخصــوص 
ــته و  ــف نوش ــراد مختل ــرای اف ــه ب ــی را ک ــی و دعاهای رمال

ــد.  ــود، کشــف کردن ــرده ب بســته بندی ک
ــتن کارگاه  ــه داش ــه بهان ــردار ب ــرد کاهب ــن ف ــزود: ای وی اف
ــه تهیــه یــک دســتگاه کارت خــوان بانکــی  خیاطــی اقــدام ب
کــرده بــود و در هــر بــار ویزیــت افــراد، بیــن یــک تــا 
ــرده؛  ــت می ک ــراد دریاف ــال از اف ــزار ری ــون و 5۰۰ ه یک میلی
ــه وی  ــد ماهیان ــق اســناد موجــود، درآم ــه طب ــوری  ک ــه  ط ب

ــت. ــوده اس ــال ب ــون ری ــش از ۴۰ میلی بی
ــن  ــده در ای ــه تشــکیل پرون ــا اشــاره ب ــان ب ــاری در پای  مخت
خصــوص و تحویــل متهــم بــه مراجــع قضائــی از شــهروندان 
ــد و در  ــردار را نخورن ــیاد و کاهب ــراد ش ــب اف ــت، فری خواس
صــورت مواجه شــدن بــا مشــکاتی در زندگــی از مراکــز مجــاز 

ماننــد مراکــز مشــاوره اســتفاده کننــد. پلیــس

تصادف مرگبار با آمبوالنس
برخــورد موتورســیکلت بــا آمبوالنــس مــرگ راکــب را رقــم زد. 
عالی منــش، رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
پزشــکی فــارس، گفــت: بــا اعــام گــزارش تصــادف در آبــاده 
ــه اعــزام  ــه محــل حادث طشــک یــک دســتگاه آمبوالنــس ب
شــد. وی ادامــه داد: در ایــن حادثــه، آمبوالنــس مرکــز 
درمانــی در حــال انتقــال بیمــار بــا موتورســیکلت برخــورد کــرد 

و راکــب جــان خــود را از دســت داد. باشــگاه خبرنــگاران

 یک اتفاق عجیب 
در سیستان و بلوچستان

روابــط عمومــی بیمارســتان خــاش از مراجعــه افــراد زیــادی 
بابــت استشــمام بــوی غیرطبیعــی در ایــن شــهر خبــر داد و 
ــن موضــوع  ــا ای ــه ب ــی در رابط ــه نگران ــرد: هیچ گون ــد ک تاکی

وجــود نــدارد.
ــاره استشــمام   رئیــس پلیــس سیســتان و بلوچســتان درب
بــوی تعفــن در خــاش هــم گفــت: 6۰ نفــر دچــار مســمومیت 
ــداوا شــدند. در حــال  ــا ســرپایی م ــر آن ه ــه ۱9 نف شــدند ک
ــو و مســمومیت  ــا علــت ایــن ب بررســی موضــوع هســتیم ت

شــهروندان مشــخص شــود. ایرنــا

کنش    وا

معاون پرستاری وزیر بهداشت   
بر اساس استانداردها، به ۱۸۰۰ مرکز مراقبت های 
پرستاری در کشور نیاز است که اکنون حدود ۱۲۰۰ 
مرکز آن در کشور فعال است که یا از قبل بوده یا 

جدیدا راه اندازی شده اند. این مراکز باید خود را با 
آیین نامه جدید وفق دهند.

 آموزش و پرورش  
چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های 

اجرایی کشور از جمله وزارت آموزش و پرورش روز 
جمعه، سوم شهریورماه برگزار می شود.

 ثبت نام در این آزمون تا 5 تیرماه ادامه خواهد 
داشت. 

متقاضیان شرکت در این آزمون باید عاوه بر دارا 
بودن شرایط عمومی )اعم از داشتن دست کم ۲۰ 
سال سن و حداکثر ۳5 سال سن برای دارندگان 
مدرک فوق دیپلم و لیسانس و حداکثر ۴۰ سال 
برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیساسن و 
باالتر( از شرایط و ضوابط اختصاصی شرکت در 

آزمون استخدامی نیز برخوردار باشند.

رئیس اورژانس کشور   
شاید باورتان نشود از زمان اعزام یک آمبوالنس 
تا برگشت آن به پایگاه، حدود سه ساعت زمان 
الزم است که عامل اصلی آن نیز ترافیک است. 

گاهی متاسفانه خودروهای عبوری به آمبوالنس 
راه نمی دهند و در مواقع دیگر نیز شاهد بودیم 

خودروها در حین راه دادن به آمبوالنس تخلفشان 
توسط پلیس ثبت می شود و عمل خیر رانندگان 

خودرو با جریمه شدن پایان می یابد.

مدیر ملی حفاظت از تاالب های ایران   
تفاهم نامه »توانمندسازی جوامع محلی و توسعه 

کسب و کارهای خرد و کوچک در راستای حفاظت 
از اکوسیستم های طبیعی، تاالب های حائز اهمیت 

بین المللی و دارای برنامه جامع مدیریت« بین 
صندوق کارآفرینی امید و سازمان حفاظت محیط 

زیست در مهرماه 95 به امضا رسید. 
بر این اساس سقف تسهیات بسته به نوع کسب و 
کار معرفی شده )خانگی، خوداشتغالی، کارفرمایی( 
بر اساس مستندات معتبر و طرح فنی و اقتصادی 

ارائه شده پس از تأیید صندوق، با کارمزد ۴ درصد 
و حداکثر یک میلیارد ریال خواهد بود که پس از 

ثبت نام در سایت صندوق، تشکیل پرونده تسهیاتی 
و ارائه تضامین الزم )طبق ضوابط صندوق( به 

صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت کار و تأیید 
مرحله قبلی توسط کارشناس صندوق، پرداخت 

می شود.

رئیس امداد و نجات هالل احمر   
 طرح امداد و نجات تابستان امسال از اول تیر آغاز 

می شود و تا یک مهر ادامه دارد. در این طرح مجموعا 
۱۲۸۰ پایگاه به کار گرفته شده اند.

تو در حد من نیستی

ــک  ــرا در ی ــم. زه ــه ازدواج کرده ای ــت ک ــال اس ــد: ۱۲ س می گوی
خانــواده پرتنــش بــزرگ  شــده، مــادرش را در کودکــی از دســت 
 داده بــود و بــا نامــادری زندگــی می کــرد. توجــه همه جانبــه پــدر 
ــر  ــرا و خواه ــخت گیری او، زه ــونت و س ــرش و خش ــه همس ب
ــن  ــا م ــه ب ــود ک ــود. ۱6 ســاله ب ــرده ب ــش را محــدود ک و برادران
ازدواج کــرد و مــن خــوب می دانســتم دلیــل ایــن ازدواج، رهایــی 
از فشــار پــدر و نامــادری و خــروج از خانــه پــدری بــود. دو ســال 
ــم  ــی می کردی ــتیم و آرام زندگ ــی داش ــه خوب ــی رابط اول زندگ
 امــا مشــکات آرام آرام رخ  نمــود. مــن آدم درون گرایــی هســتم

و بــه نــدرت احساســاتم را بــروز می دهــم؛ همیــن مســئله باعــث 
ناراحتــی و رنجــش و گاه اعتــراض همســرم می شــد. از طرفــی 
خواهــر همســرم کــه چنــد ســالی از او بزرگ تــر اســت، بــه دلیــل 
ــده  ــدری ران ــزل پ ــرای همیشــه از من ــادری ب ــا نام ناســازگاری ب
ــد و  ــی می کن ــا زندگ ــا م ــه ب ــار ســال اســت ک ــاال چه شــد و ح

زهــرا خــودش را وقــف خواهــرش کــرده اســت.
 تو در حد من نیستی

تولــد پســرم هــم نتوانســت بــه بهبــودی رابطــه مــا کمــک کنــد. او 
هشــت  ســاله اســت و همســرم او را بــه شــدت وابســته بــه خــود 
تربیــت کــرده؛ بــه  طــوری کــه اصــا از مــن حرف شــنوی نــدارد.

ــی  ــذران زندگ ــرای گ ــی هســتم و ب ــی از ادارات دولت ــد یک کارمن
ــن مســئله  ــرده و همی ــت کار ک ــه  صــورت دو نوب ــودم ب ــور ب مجب

باعــث شــد از همســر و فرزنــدم غفلــت کنــم.
ــدم  ــه می دی ــرم را ک ــکوک همس ــای مش ــن رفتاره ــش  از ای  پی
راه  دلــم  بــه  بــد  و  می گذشــتم  کنــارش  از  ســادگی  بــه  
نمــی دادم؛ امــا پــس از مدتــی کم کــم ایــن ســوءظن بــه  یقیــن 
ــردن  ــب و چــک ک ــل و باعــث شــد همیشــه درصــدد تعقی تبدی

باشــم. او  رفت وآمدهــای 
می دیــدم کــه دائــم بــا شــماره ناشــناس در تمــاس اســت، پیــام 
ردوبــدل می کنــد و بیشــتر پیام هــا، رنــگ و بــوی عاشــقانه دارد.

ــه  ــم ک ــی ه ــد، زمان ــت می کن ــن خیان ــه م ــرم ب ــدم همس فهمی
خیلــی منطقــی علــت را پرســیدم، پاســخش ایــن بــود کــه بــه 

ــی. ــه مــن تهمــت می زن ســرت زده و ب
ســؤال و جواب هــای وقــت و بی وقــت باعــث شــد کــه همســرم 
بــه  کلــی بــه مــن و نیازهایــم بی توجــه شــود و امــروز مــا تنهــا 
هم خانــه هســتیم؛ امــا بــه  تازگــی حــرف دیگــری می زنــد و بــه 
مــن می گویــد: تــو اصــا در حــد مــن نیســتی! مــن از مردهــای 
ســنتی و بی حــال خوشــم نمی آیــد و دوســت دارم شــوهرم 
بــه روز و بــاکاس باشــد؛ درســت مثــل خــودم کــه شــیک             

ــاکاس هســتم. و ب

جوان هــای  از  بعضــی  مثــل  کــه  دارد  انتظــار  مــن  از  او 
ــا در  ــا واقع ــن رفتاره ــا ای ــم؛ ام ــروزی باش ــاله ام بیست وچندس
ــا  ــد بی ــه می گوی ــت ک ــی اس ــرم مدت ــت. همس ــن نیس ــأن م ش
ــود  ــت خ ــال بخ ــه دنب ــدام ب ــر ک ــم و ه ــاق بگیری ــی ط توافق
ــرم آوار  ــا روی س ــگار دنی ــا ان ــن حرف ه ــنیدن ای ــا ش ــم. ب بروی

شــد. نمی دانــم چــه کنــم؟
 سرنخ مشکل کجاست؟

مغشــوش بــودن روابــط خانوادگــی و زندگــی زناشــویی، ارتباطات 
ــن  ــرد. در چنی ــن می ب ــواده از بی ــت را در خان ــی و امنی خانوادگ
ــوند. ــدی می ش ــاس و ناامی ــار ی ــراد دچ ــا اف ــرد ی ــواده ای ف خان

ــه در زهــرا         ــود عاطف ــی و زهــرا و کمب اختــاف ســنی ۱۱ بیــن عل
ــی  ــرا در زندگ ــت. زه ــی اس ــه عل ــت او ب ــم خیان ــل مه از دالی
زناشــویی خــود بــا علــی )کــه خــود عامــل بــروز خیانــت از ســوی 
همســرش شــده(، دچــار خــأ عاطفــی شــدید بــوده؛ عــاوه بــر 
ــی  ــن و ناآگاه ــادی زوجی ــی و اعتق ــن مذهب ــطح پایی ــن، س  ای
و شــناخت قبلــی و جســت وجو نکــردن در زندگــی گذشــته زهــرا 

آســیب پذیری ایــن خانــواده را افزایــش داده اســت.
ــه  ــرا از جمل ــردی زه ــرخوردگی های ف ــدد و س ــای متع ناکامی ه
نداشــتن تحصیــل کافــی، ســخت گیری های زیــاد از طــرف 
نامــادری، بیمــاری اعصــاب و روان، ازدواج ناموفــق و اجبــاری بــه 
ــواده، او را در طــول دوران زندگــی مشــترک  دلیــل رهایــی از خان
ــواده،  ــت. خان ــرده اس ــیب پذیر ک ــأس و آس ــدی و ی ــار ناامی دچ
نقطــه آغــاز اســت. کارشــناس ارشــد مرکــز مشــاوره بــا تأکیــد بــر 
ــودک شــروع می شــود  ــد ک ــش از تول ــن پی ــه نقــش والدی اینک
ــکل  ــن ش ــه بهتری ــود را ب ــدان خ ــد فرزن ــن بای ــد: والدی می گوی
ــه بســیاری از  ــد؛ چــرا ک ــت کنن ــر هدای ــه  ســوی خی ــت و ب تربی
ــن  ــوند، والدی ــی می ش ــب جرم ــه مرتک ــی ک ــان و نوجوانان جوان

ــد. ــود می دانن ــراف خ ــل انح ــود را عام خ
»خانــواده« شــروع  از  اصلــی  اســت: مشــکل  معتقــد  وی 
ــوا  ــاجره و دع ــون مش ــه را کان ــه خان ــای ک ــود؛ خانواده ه می ش
قــرار می دهنــد، نمی داننــد کــه ایــن مشــاجرات چــه تأثیــر 

مخربــی بــر روح و روان فرزنــدان دارد.
ایــن کارشــناس تأکیــد می کنــد: نبــود روابــط عاطفــی در خانــواده 
ــر فرزنــدان باعــث  و کنتــرل نکــردن درســت و  بجــای والدیــن ب
ــرار  ــواده و ف ــی از خان ــاری جهــت رهای ــه ازدواج اجب ــن دادن ب ت
ــا را  ــال م ــن و س ــم س ــراد ک ــان و اف ــود و جوان ــه می ش از خان
ــواده بایــد از  ــه و فضــای خان تهدیــد می کنــد؛ بنابرایــن جــو خان
حالــت خشــک و ناامــن خــارج و رابطــه ای دوســتانه و عاطفــی 

بــا فرزنــدان برقــرار شــود. ایمنــا
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ــا  ــدن خیلی ه ــل لن ــرج گرنف ــوزی ب ــه آتش س حادث
ــخ پاســکو انداخــت.  ــه تل ــاد حادث ــه ی ــران ب را در ای
ایــن دو حادثــه تلــخ از بســیاری جهــات بــه یکدیگــر 

شــباهت داشــتند.
ــا اینکــه ســاختمان پاســکو تجــاری و ســاختمان  ب
گرنفــل مســکونی بــود، امــا هــر دو ســاختمان 
ایمنــی  هشــدارهای  بــه  بی توجهــی  قربانــی 
شــدند. ایــن حادثــه تلــخ نشــان داد کــه توجــه 
نکــردن بــه مســائل ایمنــی ســاختمان تــا چــه 
حادثــه  در  باشــد.  فاجعه آفریــن  می توانــد  حــد 
نیروهــای  بهتریــن  از  تعــدادی  ایــران  پاســکو 
دادنــد؛  دســت  از  را  خــود  جــان  آتش نشــان 
دوران  طــول  در  می توانســتند  کــه  نیروهایــی 
ــر را  ــا نف ــاید صده ــا و ش ــان ده ه ــود ج ــت خ خدم
ــم  ــل ه ــو در گرنف ــد؛ در آن س ــات دهن ــرگ نج از م
ــه  ــن حادث ــی ای ــاه قربان ــان بی گن ــش از 7۰ انس بی
 ناگــوار شــدند. امــا بــا وجــود همــه شــباهت ها 
ایــن دو حادثــه تفاوت هــای اساســی هــم در بحــث 
ــرای  ــت کم ب ــه دس ــت ک ــران« داش ــت بح »مدیری

ــده باشــد. ــد بســیار آموزن ــا می توان کشــور م
وقــوع  هنــگام  هســت؛  یادمــان  مــردم  رفتــار 
آتش ســوزی پاســکو ازدحــام مــردم در مســیرهای 
 منتهــی بــه حادثــه باعــث شــد عملیــات امــداد 

و نجات به کندی انجام شود. 

انبــوه جمعیــت ســلفی بگیر در حادثــه پاســکو یکــی 
ــه  ــن حادث ــود. در ای ــن ماجــرا ب ــخ ای از خاطــرات تل
آتش نشــان  نیروهــای  وقــت  از  زیــادی  بخــش 
ــد؛  ــف ش ــاختمان تل ــردم از س ــردن م ــارج ک ــه خ ب
ــد،  ــرده بودن ــی ک ــردم همراه ــر م ــه اگ ــی ک در حال
ــر از  ــیار زودت ــتند بس ــم می توانس ــان ها ه آتش نش
ــخ  ــتان های تل ــوند و آن داس ــارج ش ــاختمان خ س

ــی داد.  رخ نم

امــا در حادثــه گرنفــل آنگونــه کــه در فیلم هــا مشــهود 
ــود  ــی ب ــا خال ــرج کام ــراف ب ــای اط ــود، خیابان ه ب
و نیروهــای امــدادی بــه راحتــی بــه ســاختمان 
ــرج  ــک ب ــل ی ــه گرنف ــا اینک ــتند. ب ــی داش دسترس
ــادی  ــیار زی ــت بس ــا جمعی ــود و قاعدت ــکونی ب مس
ــچ  ــا در هی ــد، ام ــراف حاضــر می بودن ــد در آن اط بای

تصویــری شــما جمعیــت بیــش از ده نفر را مشــاهده 
بــرج  ایــن  همســایه های  تمــام  و  نمی کنیــد 
ــن  ــای ام ــه مکان ه ــود را ب ــه خ ــکونی، بافاصل مس

ــاندند. ــه رس ــل حادث ــر از مح ــی دورت خیل
 امکانات آتش نشانی

ــه  ــه کار رفت ــواد ب ــل م ــه دلی ــل ب ــوزی گرنف آتش س
در ســاختمان بنــا بســیار مهیــب بــود؛ بــه حــدی کــه 
حــدود ۲۰ تــا ۳۰ دقیقــه آتــش کل ســاختمان را در بر 
گرفــت؛ امــا بــرای مهــار ایــن آتش ســوزی تنهــا ۲۰۰ 
ــر  ــد. ه ــه ش ــه کار گرفت ــودرو ب ــان و ۴۰ خ آتش نش
چنــد خالــی بــودن اطــراف ســاختمان امــکان مانــور 
ــا  ــود، ام ــای آتش نشــان داده ب ــه نیروه بیشــتری ب
وجــود امکانــات مناســب و مدیریــت منطقــی و فــارغ 
آتش نشــان ها  بــود  شــده  باعــث  احساســات  از 
بــدون دغدغــه و دخالــت، کار خــود را انجــام دهنــد. 
امــا در حادثــه پاســکو از همــان دقایق اول آشــفتگی 
بــه حــدی بــود کــه تقریبــا هیچ کــس نمی توانســت 
برنامــه مهــار آتــش را متوجــه شــود و نیروهــا تنهــا 
بــا ازجان گذشــتگی بــه فکــر نجــات جــان همــکاران 
ــد؛ برنامــه ای کــه در نهایــت هــم ناموفــق  خــود بودن

بــود. 
یکــی از تصاویــری کــه از ایــن حادثــه در یادهــا مانده، 
دســتگاه خــودکاری بــود کــه مــواد مهــار آتــش را بــه 
ســاختمان اســپری می کــرد. مزیــت ایــن روش 
ایــن بــود کــه حتــی اگــر ســاختمان خــراب می شــد، 
هیــچ آتش نشــانی آســیب نمی دیــد؛ بــه خاطــر 

داریــم کــه هنــگام فروریختــن پاســکو چگونــه چنــد 
ــد.  ــه شــکلی معجزه آســا نجــات یافتن آتش نشــان ب
ایــن اتفــاق البتــه همیشــه رخ نخواهــد داد و ممکــن 
اســت در حــوادث بعــدی خدایــی ناکــرده حــوادث به 

گونــه ای دیگــر رقــم بخــورد. 
ــق  ــان دقای ــات از هم ــام امکان ــل تم ــه گرنف در حادث
ماننــد  و  بــود  آتش نشــانی  تیــم  اختیــار  در  اول 
پاســکو ذره ذره و بــا همــکاری نهادهــای دیگــر 
مهیــا نشــد و همیــن امــر هــم از آشــفتگی بی مــورد 

ــرد. ــری ک جلوگی
 احترام و دیگر هیچ

ــرام  ــورد احت ــان م ــه جــای جه آتش نشــان ها در هم
مــردم هســتند؛ امــا تنهــا احتــرام بــرای ایــن مــردان 

شــریف کافــی نیســت. 
ــب،  ــیار مناس ــوق بس ــدن از حق ــان ها در لن آتش نش
امکانــات رفاهــی، امکانــات درمانــی و ده هــا امــکان 
ــی  ــرده اتفاق ــی نک ــر خدای ــد و اگ ــر برخوردارن دیگ
ــدن  ــهرداری لن ــت و ش ــد، دول ــا رخ ده ــرای آن ه ب
بــا تمــام تــوان از خانــواده ایــن افــراد حمایــت 

ــرام  ــه جــز احت ــا ب ــد. متاســفانه در کشــور م می کنن
آتش نشــان ها  بــرای  دیگــری  امکانــات  مــردم، 
فراهــم نیســت. حتــی اگــر لبــاس ایــن افــراد در طی 
ــه شــخصی آن  ــا هزین ــد ب ــه خــراب شــود، بای حادث
ــد. علی رغــم  ــد فراهــم کنن ــا لبــاس جدی را ترمیــم ی
خواســت قلبــی مــردم و راه انــدازی کمپین هــای 
فــراوان، آتش نشــان های شــهید تحــت حمایــت 
بنیــاد شــهید قــرار نمی گیرنــد؛ جــای بســی تأســف 
ــه جــان خــود را در راه نجــات  اســت انســان هایی ک
مــردم ایــن کشــور فــدا می کننــد، شــهید محســوب 
نشــوند. درک ایــن مســئله از آنجایــی ســخت اســت 
ــن  ــران در ای ــان ای ــهدای آتش نش ــداد کل ش ــه تع ک
ســال ها بســیار کــم بــوده و حمایــت از خانــواده ایــن 
افــراد بــرای ســازمان بزرگــی ماننــد بنیــاد شــهید بــا 
ــه حســاب  ــدا عــدد و رقــم بزرگــی ب ــات، اب آن امکان
نمی آیــد. امیدواریــم ایــن مهــم بــه همــت مســئوالن 
هرچــه زودتــر اتفــاق بیفتــد و همچنیــن تمــام 
امکانــات مــورد نیــاز بــرای آتش نشــان ها در سراســر 

ــران فراهــم شــود. ای

رئیــس ســازمان بهزیســتی بــا بیــان اینکــه در برابــر ۱6۰۰ 
ــم  متقاضــی فرزندخواندگــی، 9۰۰ شــیرخوار در کل کشــور داری
گفــت: از ایــن میــزان بــر اســاس آمــار، ۲۰ تــا ۲5 درصــد ایــن 
کــودکان فاقــد سرپرســت هســتند کــه مــا برایشــان شناســنامه 
ــه  ــم. بقی ــه واگذاری شــان را فراهــم می کنی ــم و زمین می گیری
ــپرده  ــا س ــه خانواده ه ــت« ب ــن موق ــورت »امی ــه ص ــد ب بای

شــوند. 
ــیرخوارگاه  ــه ش ــان اینک ــا بی ــی ب ــنی بندپ ــیروان محس انوش
»آمنــه«، یکــی از بهتریــن شــیرخوارگاه های کشــور اســت 
گفــت: در حــال حاضــر ۱۱۸ شــیرخوار در ایــن مرکــز نگهــداری 
می شــوند. در کل کشــور 9۰۰ شــیرخوار داریــم. بســیاری از 
خانواده هــا خواســتار دریافــت سرپرســتی کــودکان دختــر 
هســتند؛ ایــن در حالــی اســت کــه در حــال حاضــر ۱6۰۰ 

متقاضیــان  افــزد:  وی  داریــم.  فرزندخواندگــی  متقاضــی 
فرزندخواندگــی زیــاد هســتند و سیاســت مــا ایــن اســت کــه 
در اســرع وقــت آن هــا را بــه خانواده هــا واگــذار کنیــم. قانــون 
تســهیاتی در ایــن زمینــه قائــل شــد و حتــی بــرای واگــذاری 

ــم اجــازه صــادر شــده اســت.  ــان مجــرد ه ــه زن ــد ب فرزن
ــداری  ــز نگه ــن مرک ــه در ای ــی ک ــه کودکان ــان اینک ــا بی وی ب
ــذاری  ــه واگ ــتند و زمین ــت هس ــا بدسرپرس ــوند، عمدت می ش
ــم  ــوع ه ــن موض ــرای ای ــت: ب ــدارد، گف ــود ن ــا وج ــم آن ه دائ
ــورت  ــه ص ــدان ب ــن فرزن ــه ای ــرده ک ــخص ک ــذار مش قانونگ
ــواده  ــوند و خان ــپرده ش ــا س ــه خانواده ه ــت« ب ــن موق »امی
نســبت بــه مراقبــت و تربیــت آن هــا اقــدام کنــد. البتــه در ایــن 
ــه  ــد هســتند ب ــه متقاضــی کــم اســت و بیشــتر عاقه من زمین
صــورت دائــم کودکانــی را بــه فرزندخواندگــی بپذیرنــد. ایســنا

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه هــر چقــدر رشــد 
ــود  ــادمانی وج ــاس ش ــد، احس ــدارا نباش ــاق و م ــا اخ ــم، ام کنی
ــزرگ مــددکاری هســتیم.  ــد جنبــش ب ــدارد، تاکیــد کــرد: نیازمن ن
مــا بــه جامعــه مــددکار نیــاز داریــم. هــر کــدام از مــا بایــد بتوانیــم 
ــی  ــم. عل ــال کنی ــی نوعــی مــددکاری اجتماعــی را دنب در هــر جای
ــران  ــری خی ــاش و جهت گی ــت، ت ــه حرک ــان اینک ــا بی ــی ب ربیع
و مدیــران در راهبــردی کــه جامعــه مشــخص می کنــد مؤثــر 
اســت، دربــاره بــروز نابرابری هــا گفــت: روزی کــه قــدرت بــه 
وجــود می آیــد، عــده ای در یــک جامعــه حکومــت می کننــد و بــر 
عــده ای حکومــت می شــود و در نهایــت نابرابــری شــکل می گیــرد 
کــه انــواع مختلفــی دارد. وی افــزود: در چنیــن جامعه ای شــرایطی 
بــه وجــود می آیــد کــه عــده ای راحــت و عــده ای ســخت تر زندگــی 
می کننــد. می خواهــم از خشــن ترین نــوع برابــری ســخن بگویــم. 

ــه آن  ــرد، ب ــا ک ــه پ ــروصدا ب ــواب س ــس آن گورخ ــه عک ــی ک زمان
ــام  ــز« ن ــه »پروی ــواب ک ــا آن گورخ ــاعتی ب ــم و دو س ــل رفت مح
ــود و  ــودش ب ــرد خ ــول عملک ــردم؛ وی معل ــت ک ــت صحب داش
ثروتمنــدی بــود کــه از خانــواده طــرد شــده بــود. ربیعــی بــا اشــاره 
ــی  ــودکان معصوم ــن، ک ــری خش ــوع از نابراب ــن ن ــه در ای ــه اینک ب
ــد  ــده نقشــی ندارن ــه وجــود آم ــه در آنچــه برایشــان ب هســتند ک
ــی کــه  ــا کودکان ــد ی ــا می آین ــه دنی ــول ب ــی کــه معل گفــت: کودکان
بــدون پــدر و مــادر زندگــی می کننــد، در مســیری قــرار می گیرنــد 
کــه اگــر مــا و خیریــن نباشــیم، آن هــا نابرابری هــای وحشــتناکی 
را تحمــل خواهنــد کــرد. هــر کــدام از مــا بایــد بتوانیــم در هــر جایی 
ــاد  ــف زی ــم. نقطه ضع ــال کنی ــی را دنب ــددکاری اجتماع ــی م نوع
داریــم؛ امــا بــه دنبــال آن هســتیم بهزیســتی را بــه متــن جامعــه 
ببریــم تــا یــک گفت وگــوی اجتماعــی شــکل بگیــرد. خبــر فارســی

رئیس سازمان بهزیستی خبر داد:

وجود 1600 متقاضی »فرزندخواندگی« در کشور
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

نیازمند جنبش بزرگ مددکاری هستیم

نگاهی به مدیریت بحران در شهرها

از گرنفل تا پالسکو

،،
از  امکانــات  تمــام  گرنفــل  حادثــه  در 
تیــم  اختیــار  در  اول  دقایــق  همــان 
پالســکو  ماننــد  و  بــود  آتش نشــانی 
ذره ذره و بــا همــکاری نهادهــای دیگــر 
مهیا نشد و همین امر هم از آشفتگی 

کــرد جلوگیــری  بی مــورد 

تازه دامــادی کــه بــه بهانــه رهایــی از مزاحمت هــای 
عشــق قدیمــی اش، دسیســه قتــل دختــر جــوان را 
ــا حکــم قضــات  طراحــی و اجــرا کــرده بــود، در حالــی ب
دادگاه کیفــری اســتان البــرز بــه قصــاص محکــوم شــد 
کــه بــا گذشــت 5 ســال از جنایــت، هنــوز جســد قربانــی 

ــدا نشــده اســت.  پی
 رســیدگی بــه ایــن پرونــده از ۲۲ دی مــاه ســال 9۱ 
و در پــی مراجعــه مــردی میانســال بــه کانتــری مرکــزی 

ســاوجباغ در دســتورکار پلیــس قــرار گرفــت. 
ــاله اش  ــر ۲۱ س ــت دخت ــی از سرنوش ــراز نگران ــا اب وی ب
گفــت: دیــروز حوالــی ظهــر دختــرم »آیــدا« بــا عجلــه از 
خانــه خــارج شــد و بــه مــادرش گفــت تــا نیــم ســاعت 
دیگــر برمی گــردد. او گوشــی همــراه و کیفــش را در 
ــاری  ــا رفت ــد ی ــدون آنکــه حرفــی بزن ــه گذاشــت و ب خان
ــا متأســفانه  ــت؛ ام ــرون رف ــادی داشــته باشــد، بی غیرع
هرچــه منتظــرش ماندیــم، برنگشــت. چنــد ســاعت بعــد 
ــه بیمارســتان های اطــراف و پزشــکی  ــی ب ــا نگران ــم ب ه
قانونــی مراجعــه کردیــم، امــا اثــری از او نیافتیــم؛ حــاال 
ــاده  ــان افت ــرای دخترم ــدی ب ــاق ب ــم اتف ــم مطمئنی ه

اســت.
وی بــا ارائــه عکــس و مشــخصات ظاهــری دختــرش از 
ــد.  ــدا کنن ــر گمشــده اش را پی ــا دخت ــس خواســت ت پلی
ــات  ــدا در تحقیق ــدر آی ــده، پ ــکیل پرون ــا تش ــان ب همزم
بعــدی بــه پلیــس گفــت: دختــرم منشــی یــک پزشــک 
بــود و آن طــور کــه شــنیده ام یکــی از بیمــاران بــه او ابــراز 

ــا هــم رابطــه دوســتی داشــته اند.  ــرده و ب ــه ک عاق
همچنیــن مــرد جوانــی بــه نــام »رضــا« نیــز کــه مدت هــا 
ــرده  ــی ازدواج ک ــود و به تازگ ــرم ب ــتگار دخت ــل خواس قب
ــه  ــب رفت ــه مط ــدا ب ــدن آی ــش از ناپدیدش ــک روز پی  ی
و بــا هــم جــر و بحــث داشــته اند؛ حــاال هــم بــه ایــن دو 

مــرد مظنــون هســتم. 
کارآگاهــان اداره آگاهــی هشــتگرد بــا گذشــت ۳ روز 
ــتگیر  ــده را دس ــون پرون ــکایت، ۲ مظن ــن ش ــرح ای  از ط
و تحــت بازجویــی قــرار دادنــد؛ امــا هــر ۲ منکــر دخالــت 
ــی  ــل کاف ــود دالی ــل نب ــه دلی ــدند و ب ــرا ش ــن ماج در ای

ــا قــرار تأمیــن آزاد کــرد. بازپــرس نیــز آن هــا را ب
تحقیقــات پلیســی قضایی از چندیــن مظنــون دیگــر نیــز 
ــدر  ــا گذشــت ۴ ســال پ ــا اینکــه ب نتیجــه ای نداشــت، ت
ــا  ــده درخواســت کــرد ت ــار دیگــر از بازپــرس پرون ــدا ب آی
ــی  ــت بازجوی ــرش، تح ــابق دخت ــتگار س ــا«، خواس »رض

قــرار گیــرد.
ــه شــعبه دوم  ــار ب ــرای دومیــن ب ــن ترتیــب متهــم ب بدی
ــاز  ــا ب ــد؛ ام ــار ش ــاوجباغ احض ــرای س ــی دادس بازپرس

ــر گمشــده شــد. ــا دخت ــاط ب هــم منکــر ارتب
 بــا ادامــه بازجویی هــای فنــی، پلیســی ســرانجام او لــب 
بــه اعتــراف گشــود و بــه قتــل اعتــراف کــرد و گفــت: بــه 
ــا  ــودم؛ ام ــده ب ــد ش ــتان عاقه من ــدا در دوران دبیرس آی
وقتــی بــه ســربازی رفتــم، ارتبــاط مــا قطع شــد. پــس از 
پایــان دوره ســربازی بــار دیگــر آیــدا را دیــدم و عشــقمان 
تــازه شــد. بــا هــم قــرار ازدواج گذاشــتیم؛ امــا دوســتانم 
خبــر دادنــد کــه او در ایــن مــدت تغییــرات زیــادی کــرده 

ــت  ــدت مخالف ــه ش ــان ب ــا ازدواجم ــز ب ــواده ام نی و خان
کردنــد؛ بــه همیــن دلیــل بــا دختــر دیگــری پــای ســفره 

عقــد نشســتیم.
 آیــدا بــا شــنیدن ایــن خبــر شــوکه شــد. او برایــم 
ــم  ــم گرفت ــن تصمی ــا م ــتاد؛ ام ــادی فرس ــای زی پیغام ه
ــم                ــروع کن ــرم ش ــار همس ــری را در کن ــی بی دردس زندگ

ــم.  ــد باش ــه او پایبن و ب
ــپرده  ــی س ــه فراموش ــرا ب ــن ماج ــت و ای ــا گذش مدت ه
شــد تــا اینکــه یــک روز بــه طــور اتفاقــی بــا آیــدا روبــه رو 
شــدم و او فهمیــد کــه دنبــال کار هســتم. همــان موقــع 
ــد  ــنایانش می توان ــی از آش ــک یک ــه کم ــد ب ــی ش مدع
شــغل مناســبی برایــم پیــدا کنــد و بدیــن ترتیب بــار دیگر 
ــا  ــار ب ارتبــاط تلفنــی مــا از ســر گرفتــه شــد. آیــدا هــر ب
ــا اصــرار از مــن می خواســت  ــادآوری عشــق گذشــته، ب ی
از همســرم جــدا شــوم و بــا او ازدواج کنــم؛ ولــی مــن کــه 
عاشــق زندگــی ام بــودم چنــد بــار از او خواســتم گذشــته 
را فرامــوش کنــد کــه بــر ســر همیــن مســائل بــا هــم جــر 

و بحثمــان شــد. 
آیــدا بــاور نمی کــرد کــه بــرای همیشــه ایــن رابطــه تمــام 
شــده و هنــوز تــاش می کــرد تــا مــرا بــه ســوی خــودش 
ــاس  ــی تم ــه وقت ــل روز حادث ــن دلی ــه همی ــد؛ ب برگردان
گرفــت و قــرار ماقــات گذاشــت. بــا عصبانیــت بــه آنجــا 
ــای  ــی بیابان ه ــردم و راه ــم ک ــم. او را ســوار خودروی رفت
ــی رســیدیم، از  ــه محــل خلوت هشــتگرد شــدم. وقتــی ب
ــدی را  ــا گردنبن ــدد ت ــم هایش را ببن ــا چش ــتم ت او خواس
کــه برایــش خریــده بــودم، بــه گردنــش بیاویــزم. وقتــی 
ــل  ــه داخ ــمه ای را ک ــواری تس ــت، ن ــم هایش را بس چش
خودرویــم بــود، دور گردنــش انداختــم و خفــه اش کــردم؛ 
بعــد هــم جســدش را در چالــه ای کنــار ۴ درخــت ســرو 

انداختــم و بــه خانــه برگشــتم.
بــا اعترافــات تلــخ مــرد ۳۰ ســاله کارآگاهــان ویــژه قتــل 
ــرس و کارشناســان تشــخیص  ــه همــراه بازپ هشــتگرد ب
هویــت بــرای بررســی صحنــه جنایــت بــه همــراه متهــم 
اصلــی، راهــی محــل دفــن جســد شــدند؛ امــا اثــری از 
۴ درخــت قدیمــی نبــود؛ چــرا کــه در آنجــا یــک گاوداری 
ــتور  ــه دس ــال ب ــن ح ــا ای ــود؛ ب ــده ب ــاخته ش ــزرگ س ب
ــه  ــا اینک ــر و رو شــد ت ــازرس خــاک محــل مدنظــر زی ب
ریشــه های درختــان قدیمــی کــه ســر بریــده شــده 
ــدادی اســتخوان  ــن تع ــد. همچنی ــه دســت آم ــد، ب بودن
ــی پــس  ــای درختــان کشــف شــد؛ امــا پزشــکی قانون پ
ــان  ــه انس ــق ب ــرد متعل ــام ک ــتخوان ها اع ــی اس از بررس
نیســت. بــا وجــود ایــن عامــل جنایــت در چنــد مرحلــه 
 بازجویــی، جزئیــات قتــل دختــر جــوان را تشــریح 
ــرار  ــب ق ــن ترتی ــرد؛ بدی ــازی ک ــل را بازس ــه قت و صحن
ــرای  ــده ب ــل عمــد صــادر و پرون ــام قت ــه اته مجرمیــت  ب
محاکمــه بــه شــعبه اول کیفــری )یــک( کــرج فرســتاده 
شــد. قاضــی هدایــت رنجبــر رئیــس و »ایــرج خنکــدار« 
و علــی یزدان پــور مستشــاران دادگاه جنایــی کــرج پــس 
ــای  ــت اولی ــا درخواس ــه و ب ــه محاکم ــزاری جلس از برگ
ــوم  ــس محک ــاص نف ــه قص ــم را ب ــاق آرا مته ــه اتف دم ب

ــد. رکنــا کردن

جنایت تازه داماد برای رهایی از عشق قدیمی
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صفحه اول روزنامه العربی الجدید
 - دوحه؛ در محاصره، مذاکره نخواهیم کرد

گاردین صفحه اول روزنامه 
 - ترور جدید در لندن با رانده شدن یک ون به درون 

جمعیت در کنار مسجد

 - تهدید روسیه به هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی پس از سقوط جنگنده سوریصفحه اول روزنامه فایننشیال تایمز

  صفحه اول روزنامه 
واشنگتن پست

 - چهره پنهان اعتیاد در افغانستان

زندگیامروز چهارشنبه 31 خرداد ماه 1396 - سال سوم - شماره 458 روزنامه
دریچه

 ادامه آتش سوزی گسترده در جنگل های مرکز پرتغال

 تلف شدن ماهی های رودخانه اهرچای شهرستان اهر آذربایجان 
شرقی - عکس: ایسنا

 اعتراضات مرگبار در کاراکاس 

  جوانان فلسطینی ساکن نوار غزه در اعتراض به محاصره 
اقتصادی و قطع مداوم برق با نظامیان صهیونیست درگیر شدند. 

مردم غزه روزانه فقط ۳ ساعت از نعمت برق برخوردار هستند. 

مردم بندرعباس برای فرار از گرمای 40 درجه به ساحل پناه 
می برند. عکس: ایسنا 

رمضان روحانی عده ای از مبلّغان در مناطق محروم کرمان 
عکس: فارس  
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مــا امــروز مفتخریــم كــه می خواهیــم مقاصــد قــرآن و ســنت را پیــاده كنیــم و 
اقشــار مختلــف ملــت مــا در ایــن راه بــزرگ سرنوشت ســاز ســر از 

پــا نشــناخته، جــان و مــال و عزیــزان خــود را نثــار راه خــدا 
می كننــد.

پای درس امام ؟هر؟

وصیت نامه الهی سیاسی امام

پیاده کردن مقاصد قرآن

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان
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خدایا! قرار بده كوشش مرا در این ماه قدردانـى شده و گناه مرا در این ماه 

آمرزیده و كردارم را در آن مورد قبول و عیب مرا در آن پوشیده، اى شنواترین. 

   ترفندهای خانه داری
راز و رمز خرید یک هندوانه شیرین 

بــا رعایــت چنــد نکتــه ســاده می توانیــد یــک هندوانــه 
ــید. ــته باش ــود داش ــد خ ــبد خری ــیرین در س ش

ــه و خــوردن آن  ــد هندوان ــازار خری ــا ب ــا شــروع فصــل گرم ب
در بعدازظهــر و پایــان یــک روز کاری، گــرم می شــود؛ از ایــن 
ــه  ــک هندوان ــد ی ــر خری ــه فک ــا ب ــردم دنی ــیاری از م رو بس
ــراوان آن  ــت ف ــا از خاصی ــتند ت ــگ هس ــیرین و خوش رن ش
بهــره کافــی را ببرنــد. بــرای خریــدن یــک هندوانــه ســالم و 
خــوش طعــم بایــد هنــگام ضربــه بــه آن یــک صــدای طبــل 

ــد. ــرون بیای ــم بی ــوه خوش طع ــن می ــی از درون ای توخال
ــه شــکم  ــا دو دســت خــود رو ب ــه را ب ــه هندوان  هنگامــی ک
می گیریــد، معمــوال یــک لکــه درســت مقابــل شــکمتان قــرار 
دارد و وزن آن بــا اینکــه ســنگین اســت، ولــی ســبک بــه نظــر 
ــب  ــکلی متناس ــد از ش ــوب بای ــه خ ــک هندوان ــد. ی می رس
برخــوردار باشــد و یــک لکــه زردرنــگ در قســمت پاییــن آن 

بــه دلیــل دوری از نــور خورشــید وجــود داشــته باشــد.
 گفتنــی اســت برداشــت هندوانــه بــرای اولیــن بــار بــر روی 
ــری در  ــف مص ــتانی در هیروگلی ــاختمان های باس ــوار س دی
ــر کشــیده  ــه تصوی ــی بیــش از  ۵ هــزار ســال پیــش ب زمان

شــده اســت. 
بــا توجــه بــه کتــاب رکوردهــای گینــس، بزرگ تریــن هندوانــه 
بــا وزنــی معــادل ۲۶۲ پونــد، در ســال ۱۹۹۰ در ایالــت تنســی 

foodchannel.com .رشــد کــرده بــود

   سالم باشیم
خوردن خیار با پوست ممنوع!

دنیــای صنعتــی امــروز و نیــاز بــه عرضــه انــواع خوراکی هــا 
ــیاری از  ــا بس ــده ت ــث ش ــه باع ــور روزان ــه ط ــا ب و میوه ه
ــموم  ــواع س ــا از ان ــف دنی ــورهای مختل ــاورزان در کش کش
شــیمیایی بــرای جلوگیــری از آفت زدگــی میوه هــا و محصــوالت 
ــار  ــا خی ــی از آن ه ــه یک ــد ک کشــاورزی خــود اســتفاده کنن
ــزی  ــای جالی ــن میوه ه ــی از محبوب تری ــار، یک ــت. خی اس
ــی فوق العــاده اش اســت؛  ــل طعــم و خــواص درمان ــه دلی ب
امــا کشــت صنعتــی ایــن میــوه باعــث شــده تــا خــوردن آن 

ــا پوســت از نظــر پزشــکی مــردود اعــام شــود.  ب
ــیاری از  ــده و در بس ــت ش ــه ای کش ــورت بوت ــه ص ــار ب خی
ــا  ــردن آفت ه ــن ب ــرای از بی ــا ب ــواع آفت کش ه ــع از ان مواق
و انگل هــا در آن اســتفاده می شــود و گاهــی ایــن مــواد 
ــا شســتن  ــد. ب ــوه نفــوذ می کن شــیمیایی درون پوســت می
ــه طــور کامــل از روی پوســت حــذف  ــن آفت هــا ب ــار ای خی
نمی شــوند و بــه همیــن دلیــل متخصصــان توصیــه می کننــد 
ــکل  ــد. مش ــار را بگیرن ــت خی ــرف پوس ــگام مص ــراد هن اف
ــار  ــر روی خی ــوم ب ــس و م ــی واک ــتفاده از نوع ــر اس دیگ
ــی  ــری از آفت زدگ ــت، جلوگی ــظ رطوب ــرای حف ــه ب ــت ک اس
و ایجــاد رنــگ ســبز درخشــان ایجــاد می شــود و معمــوال از 
مــواد شــیمیایی، مــوم عســل یــا مشــتقات نفــت بــه وجــود 
ــر  ــد در اث ــه می توان ــت ک ــی اس ــاده ای مصنوع ــد و م می آی

ــرات منفــی بگــذارد. ســامتی ــدن تاثی خــورده شــدن در ب

   سبک زندگی
 در مسیر زندگی ایده آل باشید

زندگــی ایــده آل ایــن اســت کــه همســران عاشــقانه 
ــم  ــه ه ــد، ب ــم بگذارن ــار ه ــد در اختی ــه دارن ــر چ ه
اعتمــاد کننــد و از فــداکاری بــرای هــم دریــغ نکننــد. 
ــرای  ــت الزم را ب ــراد ادب و ظرفی ــیاری از اف ــا بس ام
ــه و  ــق صادقان ــرف عش ــکل ط ــن ش ــه ای ــه ب اینک

ــد.  ــد، ندارن ــرار بگیرن ــاد کامــل ق اعتم
بــا وجــود ایــن بــاز هــم بهتریــن الگــو بــرای 
بــرای زندگــی  اولیــه  یــک چارچــوب  ســاختن 
ــون  ــت؛ چ ــاد اس ــه و اعتم ــق صادقان ــن عش همی
کســی کــه عشــق مــی ورزد و اعتمــاد می کنــد 
 خــودش انســانی اســت کــه بــه لحــاظ روحــی 
و روانــی در ســامتی و آرامــش اســت. کســی 
اعتمــاد کــردن  و  توانایــی عشــق ورزیــدن  کــه 
درد  اطرافیانــش  از  بیــش  خــودش   نــدارد 

می کشد. 
از طــرف دیگــر محبــت مثــل هر چیــز دیگــری در این 
ــه  ــور ک ــودش را دارد. همان ط ــون خ ــر و قان ــا اث دنی
آهــن جــذب آهن ربــا می شــود محبــت هــم موجــب 
وابســتگی و دلبســتگی طــرف مقابــل می شــود 
ــه  ــه و مخلصان ــی صادقان ــر مدت ــی اگ ــر کس ــه ه ب
ــرد؛ چــه  ــد ک ــد او را اســیر خــود خواهی ــت کنی محب
قدرشــناس باشــد، چــه نباشــد. بنــا بــر روایــت امیــر 

ــده احســان است.تســنیم  ــان انســان بن مومن

تاثیر رنگ ها بر روحیات ما
ــگ در  ــار آن رن ــه رفت ــتگی ب ــا بس ــا روی م ــر رنگ ه تاثی
ــا  ــاره رنگ ه ــادی درب ــات زی ــا اطاع طبیعــت دارد. همــه م
بــا  آبــی  رنــگ  مثــال می دانیــم  عنــوان  بــه  داریــم؛ 
 آســمان در ارتبــاط اســت و آرامــش و ثبــات را بــه یــاد مــا 

می اندازد. 
ــا  ــه رنگ ه ــردم ب ــدگاه م ــا دی ــه ب ــی در رابط ــی کل  اصول
ــرای  ــوان ب ــر اســاس همــان اصــول می ت ــه ب وجــود دارد ک

ــرد.  ــگ خــاص انتخــاب ک ــک رن ــی ی ــر موقعیت ه
ــا در  ــاب رنگ ه ــرای انتخ ــی ب ــای کل ــک راهنم ــا ی در اینج
موقعیت هــای مختلــف آورده ایــم کــه بــه شــرح زیــر اســت:

 رنگ سبز برای دسکتاپ رایانه
ــاب  ــایت ها انتخ ــکتاپ و وب س ــرای دس ــه ب ــی ک رنگ های
ــر می گــذارد. رنــگ ســبز  ــد، در خاقیــت شــما تاثی می کنی
بــرای چشــم ها آرام بخــش اســت و کمتــر باعــث خســتگی 
ــه ســر و کار  ــا رایان ــادی ب ــدت زی ــر م چشــم می شــود. اگ
داریــد، رنــگ ســبز بهتریــن رنــگ بــرای صفحــه دســکتاپ 

رایانــه شماســت.
 نارنجی برای لباس های ورزشی

نارنجــی رنــگ انگیــزش و اشــتیاق اســت. نارنجــی ترکیــب 
اســت.  لــذت(  )رنــگ  زرد  و  اشــتیاق(  )رنــگ  قرمــز 
محققــان دریافته انــد کــه رنــگ نارنجــی تولیــد اکســیژن در 
مغــز را افزایــش می دهــد و بــا تاثیــر انــرژی زا فعالیــت مغــز 

ــم ــد. بدونی ــک می کن را تحری

   خانواده

   دورهمی خوشمزه
 مواد الزم

1 كیلو بادمجان 
1 كیلو گوجه فرنگى 
300 گرم پنیر موتزارال 

3 حبه سیر 
چند شاخهریحان تازه و خردشده 

120 گرمپنیر پارمزان
5 ق س روغن زیتون

1  ق چسركه
به میزان الزمنمک و فلفل سیاه

2/1 ق چشکر

می توانــد  کــه  همان طــور  و  اســت  خوشــمزه  غذایــی  بادمجــان،  پارمــزان 
زینت بخــش  میــز مهمانی هــای شــما باشــد، می توانــد غذایــی عالــی بــرای یــک 
ــتداران  ــما دوس ــه ش ــردن آن را ب ــت ک ــد. درس ــواده باش ــار خان ــادی در کن روز ع

بادمجــان پیشــنهاد می کنیــم.
 طرز تهیه

ــرش  ــانت ب ــم س ــت نی ــه ضخام ــتن از درازا ب ــس از شس ــا را پ ــدا بادمجان ه ابت
 دهیــد )بــا پوســت یــا بــدون پوســت فرقــی نمی کنــد(، بــه آن هــا نمــک بپاشــید 
و کنــار بگذاریــد تــا تلخــی آن بــرود. بعــد از ۱ ســاعت آن هــا را بــا آب ســرد آبکشــی 

و بــا دســتمال خــوب خشــک کنیــد.
یــک ماهی تابــه ضخیــم را خــوب چــرب کنیــد و بــا حــرارت زیــاد بادمجان هــا را در 

آن ســرخ کنیــد )بــا ایــن روش بادمجــان روغــن کمتــری می گیــرد.(
ــد  ــیر را بکنی ــت س ــد، پوس ــک بریزی ــه کوچ ــک قابلم ــل ی ــون را داخ ــن زیت  روغ
و ریــز خــرد کنیــد و داخــل آن بریزیــد؛ کمــی تفــت دهیــد و مراقــب باشــید نســوزد 

و زیــاد رنــگ نگیــرد.
گوجه هــا را بــا شــوک حرارتــی پوســت بکنیــد و خــرد کنیــد و داخــل ســیر بریزیــد. 

پــس از چنــد جــوش ســرکه و شــکر را داخــل ظــرف بریزیــد.

ــا ۱۰ دقیقــه یاکمــی بیشــتر هنگامــی کــه آب گوجــه کشــیده شــد،    بعــد از تقریب
ــا نمــک و فلفــل داخــل ســس بریزیــد. ریحــان را خــرد کنیــد و ب

ــه بادمجــان در آن  ــک الی ــد و ی ــک ظــرف نســوز را چــرب کنی ــای کار ی ــرای انته ب
بچینیــد. روی آن چنــد قاشــق از ســس بریزیــد و بــا قاشــق روی تمــام بادمجان هــا 
را پوشــش دهیــد و مقــداری پنیــر پارمــزان روی آن هــا بپاشــیدو پنیــر مــوزارال را بــه 

قطعــات باریــک بــرش دهیــد و روی آن هــا بگذاریــد.
ــمت ها را  ــام قس ــدن تم ــگام آب ش ــه هن ــد ک ــه دهی ــا فاصل ــن پنیره ــی بی  کم
ــا بادمجان هــا  ــد ت ــن ترتیــب ادامــه دهی ــه همی ــدن مــواد را ب پوشــش دهــد. چی

تمــام شــود.
الیــه آخــر بایــد ســس فراوانــی داشــته باشــد و روی آن هــم بایــد پنیــر پارمــزان 
ــد و  ــس بریزی ــد و روی س ــوط کنی ــوخاری مخل ــان س ــودر ن ــق پ ــک قاش ــا ی را ب
ــر روی حــرارت ۱8۰   ــل ب ــه از قب ــری ک ــه در ف ــا 3۵ دقیق ــدت 3۰ ت ــه م ســپس ب

ــد. ــد بگذاری ــرم کرده ای گ
بــرای ســرو بگذاریــد حتمــا ۱۵ دقیقــه  بیــرون از فــر بمانــد و بعــد آن را ســرو کنیــد 

)ایــن مــدت بــرای گرفتن غذاســت.(
daarchin.persianblog.ir 
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