
Eskimia.ir    ||   info@eskimia.ir    ||    ISSN 2476-4809    ||    سامانه پیامکی   3000573433 

هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
ا�ن

روزنامه کثیراالنتشار   ||  پنجشنبه 15 تیرماه 1396  ||  11 شوال 1438  ||  06 جوالی 2017  ||  شماره 469  ||  سال سوم  ||   قیمت: 1000 تومان

امنیت در عصر ظهور

بیــن  از  انســان ها  بــه  قــرآن  در  متعــال  خداونــد 
اســت.  داده  بشــارت  و  وعــده  را  تــرس  و  رفتــن حــزن 
بــه  نیــز  آینــده  تاریــخ و در  انســان ها در طــول  تمامــی 
 دنبــال زندگــی آرام، امنیــت، آســایش و آرامــش بــوده 
و خواهنــد بــود؛ زیــرا امنیــت، یکــی از ارکان زندگــی ســالم 
دنیاطلبی هــا  زیاده خواهی هــا،  امــا  اســت؛  انســانی   و 
و خودخواهی هــای برخــی انســان ها، ایــن آرامــش را از 

کــرده و می کنــد. ــان ســلب  آن
َنا  ذیــَن قاُلــوا َرّبُ

َ
 خداونــد در قــرآن کریــم می فرمایــد: »ِإّنَ اّل

اهَّلُل ُثــّمَ اْســَتقاُموا َفــا َخــْوٌف َعَلْیِهْم َو ال ُهــْم َیْحَزُنون«
ســپس  اســت،  اهَّلل  مــا  پــروردگار  گفتنــد  کــه  »کســانی 
ج دادنــد، نــه ترســی بــراى آن هاســت  اســتقامت بــه خــر

و نــه غمــی دارنــد.« )احقــاف، آیــه 13(
 خدای متعال در این آیه به...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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 برگزاری حج با نظر دوباره
 شورای عالی امنیت ملی

حجت االســام احمــد ســالک، نایب رئیــس اول کمیســیون فرهنگــی مجلــس 
شــورای اســامی، بــا اشــاره بــه الــزام بازنگــری در توافقــات صورت گرفتــه 

بــا عربســتان دربــاره اعــزام حجــاج بــه ســرزمین وحــی گفــت: تاکنــون 
کمیســیون جلســاتی بــا نماینــده مقــام معظــم رهبــری...
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 محافل قرآنی خانگی 

در چهارمحال و بختیاری  صفحه 5

به بهانه سالروز تولدسیلوستر استالونه

کج   صفحه 10 | مردی با لبخند 
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اثبات شد   صفحه 11
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گرو پرداخت مالیات   صفحه 3 در 

اخبار روز

در صفحه سیاست )2( بخوانید

برخورد با یادگاری نویسی 
بر روی آثار تاریخی

صفحه 4

سردار سالمی:

راهی جز قدرتمند شدن و  قدرتمند ماندن نداریم
در صفحه سیاست )2( بخوانید

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

استاد بهمنش به سوی آرامگاه ابدی بدرقه شد

 آخرین دور عطاءاهلل بهمنش 
در ورزشگاه شیرودی

صفحه 9

 نگاهی به حواشی این روزهای 
ستاره تکواندوی ایران
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یادداشت
به قلم سردبیر

جمعه، روز رفع اندوه
روز جمعــه، روزی دوست داشــتنی اســت؛ روزی 
اســت کــه مــردم هــم بــه نظافــت می پردازنــد هــم 
ــه  ــاط و روز صل ــحالی و نش ــادت؛ روز خوش ــه عب ب
رحــم و دیــد و بازدیــد اقــوام، به ویــژه پــدر و مــادر و 
ــری و  ــت؛ روز روحیه گی ــزرگ و مادربزرگ هاس پدرب

ســرور و شــادابی روحــی اســت. 
در همــه دنیــا در هــر هفتــه یــک روز، تعطیــل 
ــرورت دارد.  ــی ای ض ــن تعطیل ــک چنی ــت و ی اس
ــا  ــه حتم ــم ک ــا در اســام تصریحــی نداری ــه م البت
شــبانه روز جمعــه را تعطیــل کنیــم. در آیــات پایانــی 
ــازه  ــردم اج ــه م ــه ب ــم ک ــه می خوانی ــوره جمع س
داده شــده اســت کــه بعــد از مراســم نمــاز جمعــه 
بــه همــان کارهــا و شــغل های خودشــان  بــاز 
ــرا  ــی قه ــد؛ ول ــاح بپردازن ــر مب ــک ام ــوان ی ــه عن ب
دســتورهای خاصــی کــه در روز جمعــه هســت، 
ــه  ــا و صل ــا رفت وآمده ــی ی ــای بدن ــل عبادت ه مث
ــر  ــرد، اج ــورت گی ــه ص ــر در جمع ــه اگ ــا ک  رحم ه
و ثــواب بیشــتری دارد، اقتضــا می کنــد کــه آن 
تعطیــل  می خواهنــد  مســلمان ها  کــه  روزی 
هفتگــی خــود قــرار دهنــد، همــان روز جمعــه باشــد.

ــه، مــورد  ــی هفت ــه هــر حــال »جمعــه«، روز پایان ب
ــان  ــم آن ــاد مه ــی از اعی ــلمانان و یک ــرام مس احت

ــت.  اس
بــه عقیــده برخــی، جمعــه از آن رو جمعــه نامیــده 
ــد.  ــاع می کنن ــاز، اجتم ــرای نم ــه در آن ب ــده ک ش
ــیاری  ــث بس ــه در احادی ــب و روز جمع ــت ش اهمی
بیــان شــده و اعمــال و دعاهــای فراوانــی بــرای آن 

مقــرر گشــته اســت. 
ــه  ــه توج ــان در روز جمع ــال مؤمن ــن اعم از مهم تری
بــه حضــرت مهــدی)ع( و انتظــار فــرج آن بزرگــوار 
اســت. در ایــن روز، زیــارت آن حضــرت و دعــا 
بــرای تعجیــل فــرج او مســتحب اســت؛ زیــرا 
طبــق بعضــی از روایــات و زیــارات، امیــد ظهــور آن 
حضــرت در روز جمعــه بیــش از ســایر روزهاســت. 
از پیامبــر اکــرم)ص( نقــل شــده کــه فرمودنــد: »اف 
ــه  لرجــل ال یفــّرغ نفســه فــی کل جمعــة ألمــر دین
ــة  ــی روای ــه.« )و ف ــن دین ــال ع ــده و یس فیتعاه

ــکّل مســلم( آخــری ل
»اف بــر مــردی کــه در هــر جمعــه خــود را بــرای کار 
ــد عهــد و  ــا آن تجدی ــا ب دینــش فــارغ نمی ســازد ت
ــده  ــر آم ــت دیگ ــد.« )در روای ــوال کن ــاره آن س درب

اســت: اف بــر هــر مــرد مســلمانی کــه...(
همچنیــن فرمودنــد: »ان یــوم الجمعــه ســید االیــام 
یضاعــف هللا فیــه الحســنات و یمحــو فیه الّســیئات 
و یرفــع فیــه الّدرجــات و یســتجیب فیــه الّدعــوات 
و یکشــف فیــه الکریــات و یقتضــی )یقضــی( فیــه 

الحوائــج العظــام...«
ــا  ــد نیکی ه ــت. خداون ــرور روزهاس ــه س »روز جمع
را در آن چنــد برابــر می کنــد و گناهــان را در آن 
ــرد و دعاهــا  ــاال می ب ــد و درجــات را در آن ب می زدای
اندوه هــا را در آن  را در آن مســتجاب می کنــد و 
برطــرف می ســازد و حاجت هــای بــزرگ را در آن 

برمــی آورد ... .« )کافــی، ج 1، ص 40(
ــی  ــاة عل ــن لّص ــروا م ــد: »اکث ــفارش فرمودن و س
ــال«  ــه االعم ــف فی ــوم تضاع ــه ی ــة فان ــوم الجمع ی

)دعائــم االســام ج 1 ص 179(
»روز جمعــه بــر مــن بســیار صلــوات بفرســتید؛ زیــرا 
ــی در آن  ــال آدم ــه اعم ــت ک ــه روزی اس روز جمع

ــود.« ــر می ش ــد براب چن
ــه شــیء مــن  ــوم جمعــة ب ــوا اهلیکــم کل ی »اطرف

ــه«  ــی یقرحــوا بالجمع ــة و اللحــم حت الفاکه
»هــر جمعــه بــرای اعضــای خانــواده خــود چیــزی 
ــوان هدیــه فراهــم  ــه عن از قبیــل میــوه و گوشــت ب
کنیــد تــا بــه فرارســیدن جمعــه شــادمان شــوند.« 

ــن ج 2 ص 589( ــی المتقی )روض

کوتاه اخبار 
وزیر دادگستری: 

 از روند مبارزه و کنترل بازار 
راضی هستیم

مصطفــی پورمحمــدی، وزیــر دادگســتری، در جمــع 
ــا قاچــاق کاال  ــارزه ب ــت:  در حــوزه مب ــگاران گف خبرن
ــال  ــری را اعم ــر و قوی ت ــه جدی ت ــک برنام و ارز ی
می کنیــم بــا کمــک همــه دســتگاه ها؛ از رونــد مبــارزه 
و کنتــرل بــازار اجمــاال راضــی هســتیم و آن را رو بــه 
جلــو می دانیــم؛ ولــی آنچنــان کــه تامین کننــده 
ــت و  ــد، نیس ــردم باش ــا و م ــته های م ــه خواس هم
ــان  ــرد. عزمم ــورت بگی ــتری ص ــاش بیش ــد ت بای
 ایــن اســت کــه ایــن حــوزه را جدی تــر تقویــت 

کنیم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آمــار جدیــدی در 
زمینــه قاچــاق داریــد، یــادآور شــد: در حــوزه قاچــاق 
ــارزه تشــدید شــده و امیدواریــم در ســالی  ــد مب رون
ــارد دالر  ــر 10 میلی ــه زی ــا ب ــتیم حتم ــه در آن هس ک
برســانیم؛ هدف گــذاری  را 8 میلیــارد دالر کردیــم کــه 

ــه ایــن ســقف برســیم. فــارس ــم ب امیدواری

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی:
استقرار سامانه موشکی اس۳۰۰ 

ــد  ــرارگاه پدافن ــده ق ــماعیلی، فرمان ــرزاد اس ــر ف امی
ــش  ــیه همای ــا)ص(، در حاش ــم االنبی ــی خات هوای
ــران  ــامی ای ــوری اس ــش جمه ــم ارت ــه و قل اندیش
آخریــن وضعیــت  دربــاره  در جمــع خبرنــگاران 
ســامانه بومــی »بــاور 373« گفــت: مطالبــه همیــن 
موضــوع، نوعــی اندیشــه و قلــم اســت. اینکــه مــردم 
از مــا مطالبــه می کننــد کــه ســامانه بــاور 373 
ــا اس300 چــه شــد، حــق مــردم  ــه کجــا رســید ی ب
ــورمان  ــردم کش ــه  م ــی اندیش ــان دهنده بالندگ و نش

اســت.
وی افــزود: ســامانه موشــکی اس300 در کشــور 
ــامانه  ــود. س ــتفاده می ش ــت و از آن اس ــتقر اس مس
بــاور 373 را کــه اندیشــه مــردم بــر آن اســت کــه مــا 
می توانیــم ســامانه ای قوی تــر از اس300 بســازیم 
تــا پایــان امســال بــه  فضــل الهــی تســت خواهیــم 
ــد  ــه پدافن ــبکه یکپارچ ــده وارد ش ــال آین ــرد و س ک

ــود. تســنیم ــور می ش ــی کش هوای

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

امنیت در عصر ظهور
ــاره  ــر؛ اش ــتقامت و صب ــتی(، اس ــد )یکتاپرس توحی
می کنــد انســانی کــه در راه توحیــد ایســتادگی کــرد 
هیــچ غصــه  و حــزن و اندوهــی نخواهــد داشــت کــه 

ایــن نتیجــه اش امنیــت کامــل خواهــد بــود. 
حــال ایــن امنیــت چــه زمانــی اجتماعــی می شــود 

ــرد؟   ــان را فرامی گی و همــه جه
ــد اســتقامت در راه دیــن و توحیــد  قــرآن می فرمای
هیــچ خــوف و حزنــی بــرای بشــر باقــی نمی گــذارد. 
مســلما اگــر روزی تمــام احــکام و قوانیــن اســام  
ــل در  ــت کام ــود، امنی ــرا ش ــل اج ــورت کام ــه ص ب
ســایه تقــوا و اجــرای عدالــت ایجــاد خواهــد شــد 
و ایــن امــر قطعــا در عصــر ظهــور امــام زمان)عــج( 
ــردم آرزو  ــه م ــدی ک ــا ح ــد؛ ت ــد ش ــق خواه محق
و  بودنــد  زنــده  مردگانشــان  ای کاش  می کننــد 
برخــوردار  الهــی  نعمت هــای  از  آنــان  همچــون 

می شــدند.
مقدم تریــن  و  برتریــن  از  امنیــت  و  عدالــت 
نعمت هــا و دســتاوردهایی اســت کــه توســط امــام 
مهدی)عــج( بــه بشــریت هدیــه خواهد شــد. همان 
ــده داده اســت.  ــد وع ــه خداون ــری ک ــت فراگی امنی

 در سوره مبارکه »نور« می خوانیم: 
الِحاِت  ِذیــَن آَمُنــوا ِمْنکـُـْم َو َعِمُلــوا الصَّ ــُه الَّ »َوَعــَد اللَّ
ــَن  ِذی ــَتْخَلَف الَّ ــا اْس ــی اأْلَْرِض کََم ُهْم ِف ــَتْخِلَفنَّ َلَیْس

ِمــْن َقْبِلِهــمْ « 
»خداونــد بــه کســانى کــه از شــما ایمــان آورده انــد 
ــد  ــده مى ده ــد وع ــام داده ان ــح انج ــال صال و اعم
کــه آن هــا را قطعــا خلیفــه روى زمیــن خواهــد کــرد؛ 
ــن  ــت روى زمی ــینیان را خاف ــه پیش ــه ک همان گون

بخشــید.«
ــِذی اْرَتضــى    همچنیــن »َو َلُیَمکَِّنــنَّ َلُهــْم ِدیَنُهــُم الَّ

َلُهــمْ « 
»و دیــن و آیینــى را کــه بــراى آن هــا پســندیده، بــه 
طــور ریشــه دار و پــا برجــا در صفحــه زمیــن مســتقر 

سازد.«
ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا«  َلنَّ  و نیز »َو َلُیَبدِّ

ــت و آرامــش  ــه امنی ــا را ب ــرس آن ه »و خــوف و ت
ــدل خواهــد کــرد.« مب

ال  »َیْعُبُدوَنِنــی  می خوانیــم:  ادامــه  در  بــاز  و   
َشــْیئًا«  ِبــی  ُیْشــرِکُوَن 

»و آن چنــان مى شــود کــه تنهــا مــرا مى پرســتند و 
چیــزى را شــریک مــن قــرار نخواهنــد داد.« 

مســلم اســت بعــد از ایــن ســیطره حکومــت توحیــد 
و اســتقرار آییــن الهــى و از میــان رفتــن هــر گونــه 

اضطــراب و ناامنــى و هــر گونــه شــرک. 
»کســانى کــه بعــد از آن کافــر شــوند، فاســقان 
ــَک  ــَد ذلِ ــَر َبْع ــْن کََف واقعــى آن هــا هســتند.« »َو َم
َفُأولِئــَک ُهــُم اْلفاِســُقونَ « )ســوره مبارکــه نــور، آیــه 
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ــوف  ــل خ ــر تبدی ــیاری ب ــد بس ــه تاکی ــن آی  در ای
ــه امنیــت اســت کــه در ســایه  ــان ب و نگرانــی مؤمن
حکومــت و خافــت صالحــان ایــن امنیــت مطلــق 
برقــرار می شــود. در واقــع ایــن آیــه می گویــد 
خداونــد بــه گروهــى از مســلمانان داراى »ایمــان« و 
»عمــل صالــح« حکومــت روى زمیــن، نشــر آییــن 
 حــق بــه طــور اساســى و ریشــه دار در همه جــا 
ــرس و  ــوف و ت ــباب خ ــام اس ــن تم ــان رفت و از می

ــت.  ــد داده اس ــى را نوی ــت و ناامن وحش
ــت  ــا نهای ــه ب ــور آن خواهــد شــد ک ــن ام نتیجــه ای
را  او  فرمان هــاى  و  بپرســتند  را  خــدا  آزادى 
گــردن نهنــد و هیــچ شــریک و شــبیهى بــراى 
 او قائــل نشــوند و توحیــد خالــص را در همه جــا 

بگسترانند. 
مهــدوی  عدالت گســتر  حکومــت  پرتــو  در  آری، 
ــایش  ــت و آس ــت امنی ــور از نعم ــه عصــر ظه جامع
فکــری بهره منــد خواهــد شــد. در آن زمــان امنیــت 
مالــی، جانــی، فکــری و فرهنگــی، اقتصــادی، 
بــه طــور کل آرامــش  اعتقــادی و اجتماعــی و 
بــر جامعــه حکمفرمــا خواهــد بــود. همچنــان 
ــن در  ــت م ــد: »ام ــرم)ص( فرمودن ــر اک ــه پیامب ک
زمــان مهــدی از چنــان نعمتــی برخــوردار شــوند کــه 
ماننــد آن را هرگــز ندیده انــد؛ آســمان پی درپــی 
ــش را  ــوان، گیاهان ــام ت ــا تم ــن ب ــارد و زمی ــاران ب ب

ــد.«  برویان
همچنیــن فرمودنــد: »امــت او نــزدش پنــاه جوینــد 
ــود  ــه خ ــزد ملک ــه ن ــل ک ــای عس ــون زنبوره همچ
ــد؛  ــال کن ــدل و داد ماالم ــن را از ع ــد. زمی ــرد آین گ
همان گونــه کــه از جــور و ســتم ماالمــال شــده 
اســت؛ بــه  گونــه ای کــه مــردم بــه )آرامــش( 
ــه ای را  ــه خفت ــد؛ ن جامعــه نخســتین خــود بازگردن

ــود.« ــه ش ــی ریخت ــه خون ــد و ن ــدار کنن بی
بــر اســاس ایــن روایــت جامعــه انســانی در عصــر 
اوج  در  مهدی)عــج( جامعــه ای  ظهــور حضــرت 
ــدون  ــت و دوســتی و ب ــا محب امنیــت و آرامــش، ب
اختــاف و کشــمکش اســت؛ زیــرا در ســایه عدالــت 
بــه  بــه دوســتی، نزاع هــا  مهــدوی دشــمنی ها 

ــود. ــدل می ش ــت ب ــه محب ــا ب ــح و کینه ه صل
ــات اســت کــه  ــا ثب ــر و ب ــان فراگی ایــن امنیــت چن
همــه راه هــا امــن می شــود و امنیــت پایــدار جهــان 

فرامی گیــرد. را 

ــری، ســخنگوی ارشــد  ســردار مســعود جزای
نیروهــای  مســلح، در حاشــیه ششــمین 
ــع  ــش در جم ــم ارت ــه و قل ــش اندیش همای
ــی  ــزاری همایش های ــاره برگ ــگاران درب خبرن
مســلح  نیروهــای  ســطح  در  این چنینــی 
داشــت: خوشــبختانه سال  هاســت  اظهــار 
کــه ایــن طــرح در نیروهــای مســلح به ویــژه 

ــت. ــده اس ــی ش ــپاه اجرای س
بــا   ســخنگوی ارشــد نیروهــای مســلح 
بیــان اینکــه طــی ســال های گذشــته چنیــن 

ــه داد: در  ــده، ادام ــزار ش ــی برگ همایش های
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران چنیــن 
همایشــی یعنــی توجــه و احتــرام و اهمیــت 
بــه قلــم و اهــل آن و طــی ســال های گذشــته 
ایــن  خوشــبختانه  اســت.  بــوده  جــاری 
ــلح  ــای مس ــه نیروه ــه در مجموع ــی ک اتفاق
رخ داده، رونــدی رو بــه رشــد دارد و در حــال 

ــت. ــترش اس گس
  وی ادامــه داد: امــروز مــا بــا تنوعــی از 
نویســندگان  اهالــی قلــم و  موضوعــات و 

روبــه رو هســتیم و بــه نظــر بنــده ایــن رونــد 
بســیار خــوب در حــال طــی مراحــل تکمیلــی 
و بلــوغ خــود اســت. امیدواریــم در آینــده 
ــری  ــر و فاخرت ــار بهت ــور آث ــروز و ظه شــاهد ب

ــیم. باش
پیشــروی های  دربــاره    ســردار جزایــری 
و  عــراق  در  مقاومــت  جبهــه  نیروهــای 
ســوریه و جــواب ایــران در قبــال حملــه 
احتمالــی آمریــکا بــه جبهــه مقاومــت گفــت: 
از ســال های گذشــته و همــان زمانــی کــه 
گــروه تروریســتی داعــش بــه نمایندگــی 
از آمریکایی هــا و ارتجــاع منطقــه موجــب 
ناامنــی شــدند و تــاش کردنــد تــا وضعیــت 
ــه  ــکا در منطق ــزرگ آمری ــع نقشــه ب ــه نف را ب
را  پیش بینــی  ایــن  مــا  ببرنــد،  پیــش 
ــن  ــازه چنی ــه اج ــردم منطق ــه م ــتیم ک داش

ندهنــد. را  کاری 
ــه  ــلح ادام ــای مس ــد نیروه ــخنگوی ارش س
از حضــور  ســال   حاضــر 5  حــال  در  داد: 
از  ســال ها  و  داعــش  تروریســتی نظامی 
حضــور نظامــی آمریــکا در منطقــه می گــذرد؛ 
آن  امــروز شــاهد  در شــرایط  آنچــه  امــا 
هســتیم، پیــروزی و موفقیــت جبهــه مقابــل 

تروریست هاســت. 
مــن بــه صراحــت می گویــم کــه اجــازه عــرض 
انــدام بیــش از ایــن را بــه آمریکایی هــا 

و دشــمنان اســام نمی دهیــم؛ هــر چــه 
جهــت  در  منطقــه  ایــن  در  آمریکایی هــا 
بیشــتر  خــود  اســتکباری  خواســته های 
بیشــتری  ناکامی هــای  بــا  تــاش کننــد 

می شــوند. مواجــه 
وی بــا بیــان اینکــه پیــروزی از آن جبهــه 
چیــزی  گفــت:  بــود،  خواهــد  مقاومــت 
جــز ناکامــی و شکســت بــرای آمریــکا و 

مانــد. نخواهــد  هم پیمانانــش 

ســردار جزایــری درخصــوص هجمه هایــی  کــه 
علیــه ســپاه پاســداران صــورت گرفتــه، اظهــار 
ــامی،  ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــت: س داش
یکــی از اصلی تریــن نهادهــای انقــاب اســت 
ــروز  ــه ام ــا ب ــاب ت ــروزی انق ــدو پی ــه از ب ک

ــن ارگان  ــف ای ــگان مخال ــه بیگان ــورد هجم م
ــر اســاس  قــرار گرفتــه اســت؛ ایــن را مــن ب

ــم. ــار می گوی ــناد و آم اس
ســخنگوی ارشــد نیروهــای مســلح بــا بیــان 
اصلــی وجــود  نهــاد  دو  اینکــه در کشــور 
ــمت  ــه س ــا ب ــترین هجمه ه ــه بیش ــد ک دارن
نهــاد  اولیــن  کــرد:  تصریــح  آن هاســت، 
کــه این گونــه بــا آن برخــورد شــد، نهــاد 
رهبــری و والیــت فقیــه اســت و دیگــری 
ســپاه پاســداران و بســیج؛ بنابرایــن هرگونــه 
موضع گیــری علیــه ایــن نهــاد یــا نهــاد 
والیــت فقیــه، منشــأ خــاص بیگانــه دارد.  
ســبب  پاســداران  ســپاه  داد:  ادامــه  وی 
ــون  ــده و هم اکن ــامی ش ــاب اس ــوام انق ق
ــه  ــا ب ــوی مرز ه ــه در آن س ــی ک موفقیت های
دســت می آیــد بخــش جالــب توجهــی از آن 
ــژه  ــل وجــود نیروهــای مســلح، به وی ــه دلی ب
ــرای کشــور عــزت آورده و  ســپاه اســت کــه ب

افتخارآفریــن اســت.
ســردار جزایــری در بخــش پایانــی ســخنانش 
خاطرنشــان کــرد: ایــن موضــوع ســبب شــده 
ــامی  ــوری اس ــتراتژیک جمه ــق اس ــه  عم ک
ایــران و انقــاب اســامی توســعه پیــدا کنــد؛ 
نــاروا و  ایــن صحبت هــا کامــا  بنابرایــن 
غیرمعقــول اســت بــا چنیــن نهــادی برخــورد 
ــا حذفــی داشــته باشــیم. دانشــجو منفــی ی

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح :

 اجازه عرض اندام به آمریکایی ها و دشمنان اسالم 
در منطقه نمی دهیم

ادامه از صفحه اول

ــیون  ــس اول کمیس ــالک، نایب رئی ــد س ــام احم حجت االس
ــزام  ــه ال ــاره ب ــا اش ــامی، ب ــورای اس ــس ش ــی مجل فرهنگ
بازنگــری در توافقــات صورت گرفتــه بــا عربســتان دربــاره 
اعــزام حجــاج بــه ســرزمین وحــی گفــت: تاکنــون کمیســیون 
جلســاتی بــا نماینــده مقــام معظــم رهبــری در ســازمان حــج 
و زیــارت و رئیــس ایــن ســازمان داشــته و موضوعــات مرتبــط 

ــا حــج را بررســی کــرده اســت. ب
وی ادامــه داد: در جلســاتی کــه بــا مســئوالن حــج داشــته ایم 
ــر مســئله امنیــت حجــاج تأکیــد داشــته ایم کــه در  همــواره ب
همیــن زمینــه مســئوالن ســازمان حــج و زیــارت توضیحاتــی 
ارائــه کرده انــد. نایب رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس بــا 
ــزام  ــرای اع ــران را ب ــته های ای ــتان خواس ــه عربس ــام اینک اع
حجــاج بــه ســرزمین وحــی پذیرفتــه، افــزود: البتــه مذاکــرات 

بــا طــرف عربســتانی از زمانــی شــکل گرفــت کــه موضــوع در 
شــورای عالــی امنیــت ملــی مطــرح شــد و موافقت هــای الزم 

انجــام گرفــت.
حاکمیتــی  رأس  در  صورت گرفتــه  تغییــرات  بــه  ســالک 
ــج و  ــازمان ح ــئوالن س ــت: مس ــرد و گف ــاره ک ــتان اش عربس
ــد تعهــدات نهادهــای زیرمجموعــه حاکمیتــی  ــارت معتقدن زی
عربســتان منافاتــی بــا تغییــرات حاکمیتــی نــدارد؛ امــا دربــاره 
ایــن موضــوع جدیــد بایــد شــورای عالــی امنیــت ملــی نظــر 
دهــد. وی برگــزاری حــج امســال را منــوط بــه ابــراز نظــر دوباره 
شــورای عالــی امنیــت ملــی دانســت و گفــت: مســئوالن 
ــه عربســتان ســفر و موضــوع  ــی ب ــت مل ــی امنی شــورای عال
حــج را بررســی کرده انــد و اکنــون بایــد در ایــن زمینــه 

ــد. تســنیم ــر کنن اظهارنظ

ــتاد کل  ــنهاد س ــا پیش ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
درخصــوص بخشــش اضافــه خدمــت ســنواتی کارکنــان 

ــد. ــه  در حــال خدمــت موافقــت کردن وظیف
ســرمایه  اداره  رئیــس  کمالــی،  موســی  ســردار 
ــک  ــلح، در ی ــای مس ــتاد کل نیروه ــرباز س ــانی س انس
ــان  ــاره موضــوع اضافــه خدمــت کارکن ــی درب گفت وگوی
وظیفــه اظهــار داشــت: بــر اســاس پیشــنهاد ســتاد کل 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــت  مق ــلح و موافق ــای مس  نیروه
و فرماندهــی کل قــوا، اضافــه خدمــت ســنواتی کارکنــان 

وظیفــه  در حــال خدمــت، بخشــیده شــد.
وی همچنیــن از بخشــیده شــدن اضافــه خدمــت 
ــود  ــال 96 خ ــن س ــا 22 بهم ــه ت ــی ک ــموالن غایب مش
ــد  را جهــت انجــام خدمــت دوره ســربازی معرفــی کنن

ــر داد. خب
کمالــی افــزود: عــاوه بــر اضافه خدمــت ســنواتی 
انضباطــی  اضافه خدمــت  بخشــش  بــا  معظم لــه 
موافقــت  نیــز  در حــال خدمــت  وظیفــه  کارکنــان 

نــد. فرموده ا
ــت: ایــن بهتریــن فرصــت  ــه اظهــار داش وی در ادام
ــا اخــذ دفترچــه  ــه ب ــب اســت ک ــرای مشــموالن غای ب
ــت  ــام خدم ــت انج ــود را جه ــت، خ ــه خدم ــاده ب آم

ــد. ــی کنن ــربازی معرف س
ســردار کمالــی در پایــان تاکیــد کــرد: نیروهــای مســلح 
بایــد بــا اولویــت قــرار دادن کســانی کــه در حــال انجــام 
اضافــه خدمــت هســتند، ابتــدا آن هــا را از خدمــت 

ــد. فــارس ترخیــص کنن

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

برگزاری حج با نظر دوباره شورای عالی امنیت ملی 
با موافقت فرمانده معظم کل قوا

بخشیده شدن اضافه خدمت سنواتی و انضباطی

دادستان کل کشور:
 قانون دادرسی در رابطه با 

مسائل امنیتی اصالح می شود
دادســتان کل کشــور بــا بیــان اینکــه نفــس تشــکیل ســتاد این 
اســت کــه هم افزایــی رخ دهــد، امــا در کشــور مــا در ســتادها 
کارهــا بیــن اعضــا پــاس داده می شــود، گفــت: دولــت بگویــد 

بــه انــدازه ســهمش در ســتادها چــه اقدامــی کــرده اســت. 
ــور  ــتان کل کش ــری، دادس ــر منتظ ــام محمدجعف حجت االس
بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب در جمــع خبرنــگاران گفــت: منشــأ 
ــا آن مواجــه  ــه ب ــزی اســت کــه در جامع ــا همــان چی ــه م گل
ــدار  ــن مق ــه شــاهد ای ــا ســنگین اســت ک ــرای م هســتیم؛ ب

ــد  ــازار و تولی ــه ب ــه دارد ب ــیبی ک ــتیم و آس ــاق هس کاالی قاچ
ــرار  ــعاع ق ــادی را تحت الش ــه اقتص ــد و مجموع ــور می زن کش
داده، غیرقابــل قبــول و انــکار اســت. ایــن واقعیــت را چگونــه 

توجیــه می کنیــم؟
دادســتان کل کشــور گفــت: دســتگاه قضایــی یــک گوشــه ای از 
کار را بــه دســت دارد کــه همانــا رســیدگی بــه پرونده هاســت؛ 
ــرک و وزارت  ــل گم ــت؛ مث ــری اس ــای دیگ ــی ج ــا کار اصل ام
اقتصــاد کــه بایــد فکــری و تــاش کننــد تــا کشــور نجــات پیــدا 

کنــد.
ــی  ــا بای ــور را ب ــر، کش ــن دو عنص ــرد: ای ــه ک ــری اضاف منتظ
ــاش  ــی و ت ــان هم افزای ــرده و امیدم ــه ک ــوز مواج خانمان س

ــن مســئله اســت. ــرای حــل ای ب

ــور،  ــتان کل کش ــری، دادس ــر منتظ ــام محمدجعف حجت االس
ــن دو  ــا ای ــی ب ــد یــک دســتگاه متول ــه اینکــه بای ــا اشــاره ب ب
آســیب برخــورد کــرده و ســایرین بــه آن کمــک کننــد، گفــت: 
برویــد ببینیــد ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر کــه رئیــس آن، 
ــور  ــا حض ــه ب ــکیل جلس ــار تش ــد ب ــت چن ــور اس رئیس جمه

رئیس جمهــور داده اســت؟
مشــخص  ســهم بندی ها  بایــد  داد:  ادامــه   منتظــری 
ــه  ــد از آن ب ــت و بع ــدر اس ــت چق ــهم دول ــود س ــوم ش و معل
ــه  ــه چ ــود ک ــیده ش ــؤال پرس ــهمش س ــزان از س ــان می هم

ــت. ــده اس ــی ش اقدام
ــور،  ــتان کل کش ــری، دادس ــر منتظ ــام محمدجعف حجت االس
در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه شــما از بعضــی اشــکاالت قانونی 

گفتیــد، حــال چــه گامــی بــرای اصــاح آن برداشــته اید، گفــت: 
یکــی از مشــکاتمان نواقصــی اســت کــه قوانیــن دارنــد؛ البتــه 
 ایــن هــم متکفلــش مــا نیســتیم؛ مــا دربــاره مســائل امنیتــی 
ــی  ــا نواقص ــواد مخدری ه ــان و م ــن مجرم ــا ای ــورد ب و برخ
داریــم کــه بعــد از ایــن حادثــه تروریســتی تهــران ایــن 
ــوادی از  ــک م ــا ی ــرار شــد ت ــم و ق اشــکاالت را بررســی کردی
قانــون دادرســی در رابطــه بــا مســائل امنیتــی اصــاح شــود و 

ــم. ــاده می کنی ــش را آم ــم متن ــت ه ــن فرص در اولی
وی افــزود: مــا در حــوزه قاچــاق هــم مشــکات قانونــی داریم؛ 
امــا ایــن نقــص قانونــی و رفــع آن در حــوزه کار دســتگاه 
قضایــی نیســت؛ قانــون بایــد در جــای دیگــری اصــاح            

شــود. ایرنــا

امنیت
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،،
اجــازه عــرض انــدام بیــش از ایــن را 
هــر  نمی دهیــم؛  آمریکایی هــا  بــه 
چــه آمریکایی هــا در ایــن منطقــه در 
جهت خواســته های اســتکباری خود 
بیشــتر تــاش کننــد، بــا ناکامی هــای 

بیشــتری مواجــه می شــوند

ــرد:  ــار ک ــگ، اظه ــر فرهن ــری، وزی ســید رضــا صالحــی  امی
امــروز بیــش از هــر زمانــی نیازمنــد قلــم و اخــاق هســتیم؛ 
ــل  ــران قاب ــی در ای ــت آســیب های اجتماع ــه وضعی ــرا ک چ

دفــاع نیســت.
وی ضمــن نگران کننــده خوانــدن آمارهــای حاشیه نشــینی، 
طــاق و اعتیــاد عنــوان کــرد: ایــن نگرانــی در حــدی اســت 
کــه مقــام معظــم رهبــری بــه  عنــوان شــخص اول مملکــت 
ــی وارد  ــیب های اجتماع ــن آس ــت ای ــرای مدیری ــخصا ب ش
ــه  ــه هم ــت ک ــای آن اس ــه  معن ــن ب ــدند و ای ــدان ش می
ــن  ــود را در ای ــوان خ ــام ت ــتند تم ــف هس ــتگاه ها موظ دس

عرصــه بــه  کار بگیرنــد.
صالحــی  امیــری بــا بیــان اینکــه ریشــه آســیب های 
ــی  ــگ مل ــن از فرهن ــه گرفت ــل فاصل ــه دلی ــا ب اجتماعــی م
ــرد:  ــوان ک ــاب اســامی اســت، عن ــگ انق ــی و فرهن و دین
دفــاع مقــدس، یــک گفتمــان ملــی بــوده کــه فــداکاری و 

هم نوایــی از جملــه محصــوالت آن اســت.
ــداوم  ــه ت ــان اینک ــا بی ــامی ب ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی
ــان  ــای صاحب ــرو قلم ه ــه در گ ــهامت در جامع ــان ش گفتم
قلــم اســت، عنــوان کــرد: صاحبــان قلــم صاحبــان فرهنــگ 
ایــن ســرزمین هســتند؛ قلم هــای مــا بایــد گفتمــان دهــه 

ــد. ــا کنن اول انقــاب را احی

صالحــی امیــری بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر یــک و نیم 
میلیــون کانــال و 800 هــزار ســایت در فضــای مجازی کشــور 
ــه بیــن 2.5  ــات روزان فعــال اســت، گفــت: در زمــان انتخاب

تــا 3 میلیــون تولیــد اطاعــات در جامعــه انجــام می شــد.
وزیــر ارشــاد بــا بیــان اینکــه صاحبــان قلــم بایــد احســاس 
امنیــت داشــته باشــند، گفــت: آمــوزش و پــرورش مــا بایــد 
دانش آمــوزان را خــاق بــار بیــاورد؛ چــرا کــه مــا نمی توانیــم 
ــعه  ــوزان توس ــن دانش آم ــات در ذه ــت محفوظ ــا انباش ب

فرهنگــی ایجــاد کنیــم.
ــان را از حضــور در فضــای  ــم جوان ــزود: مــا نمی توانی وی اف
مجــازی منــع کنیــم؛ ولــی می توانیــم در شــاهراه اطاعاتــی 

بــرای آن هــا تولیــدات مفیــد داشــته باشــیم.
صالحــی امیــری گفــت: امــروز کمتریــن چالش هــا در 
حــوزه  آســیب های اجتماعــی، طبــق آمــار متعلــق بــه ســپاه 
ارتــش و بســیج اســت و مــا بایــد ایــن نهادهــا را بــه  عنــوان 

الگوهــای جامعــه معرفــی کنیــم.
ــا بیــان اینکــه  وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در پایــان ب
نقــش ســپاه در ایجــاد اقتــدار ملــی و ایجــاد هــراس در دل 
دشــمنان مثال زدنــی اســت، گفــت: هیــچ جامعــه ای بــدون 
اقتــدار امــکان حیــات نــدارد و مــا شــاکر نیروهــای مســلح 

هســتیم. مهــر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

هیچ جامعه ای بدون اقتدار امکان حیات ندارد

آییــن افتتــاح پایــگاه هوایــی سیدالشــهدا)ع( نیــروی 
زمینــی ســپاه بــا حضــور ســردار ســرتیپ پاســدار 
حســین ســامی جانشــین فرمانــده کل ســپاه، ســردار 
ــروی  ــده نی ــور فرمان ــد پاک پ ــدار محم ــرتیپ پاس س
زمینــی ســپاه، ســردار ســرتیپ دوم پاســدار ســید  
ــارس  ــتان ف ــر اس ــپاه فج ــده س ــی فرمان ــم غیاث هاش
و جمعــی از فرماندهــان و مســئوالن در شــیراز برگــزار 

شــد. 
ســردار ســامی بــا بیــان اینکــه بــه فضــل الهــی و بــا 
ــه  ــپاه ب ــی س ــروی زمین ــبانه روزی، نی ــدات  ش مجاه
ــل  ــور در مقاب ــی کش ــت مل ــتحکم امنی ــتوانه مس اس
تهدیــدات خارجــی و مخاطــرات داخلــی تبدیــل شــده، 
گفــت: نیــروی زمینــی ســپاه در حــال گشــایش یــک 
مســیر جدیــد در ترازیابــی جدیــدی از قــدرت در ســطح 

ــان اســت. ــه و جه منطق
جانشــین فرمانــده کل ســپاه بــا طــرح ایــن ســوال کــه 
ــه  ــت های تجاوزکاران ــته اند سیاس ــانی توانس ــه کس »چ
ــاره ایــن کشــور بــزرگ، امــا پرتهدیــد در ســطوح  را درب
جهانــی - کــه دشــمنانی نظیــر آمریــکا دارد - متوقــف 
کننــد؟«، افــزود: بــدون جهــاد کبیــر، تــاش فداکارانــه 
ــدرت، توســعه و گســترش آن نمی شــود  و ســاختن ق

در مقابــل دشــمناِن پــر از کینــه ایســتاد.
وی بــا بیــان اینکــه حــرف اول را در تحــوالت اساســِی 
میــدان، نیــروی زمینــی می زنــد، گفــت: کاری کــه 
نیروهــای ســپاه در قصــر قنــد، کردســتان و نیــز 
رزمنــدگان صابریــن در مجلــس شــورای اســامی 
انجــام دادنــد، شــما در جــای دیگــری از جهــان 
نمی بینیــد. آمریکایی هــا بــا ایــن همــه هیاهــو جرئــت 
ــاز  ــی ب ــان را جای ــای زمینی ش ــای نیروه ــد پ نمی کنن

کننــد و آن را گســترش دهنــد. 
ــی  ــه راه ــان اینک ــا بی ــپاه ب ــده کل س ــین فرمان جانش
جــز قدرتمنــد شــدن و قدرتمنــد مانــدن نداریــم، گفــت:  
ــه  ــوم ب ــد، محک ــف باش ــان ضعی ــوری در جه ــر کش ه
شکســت اســت. زمیــن، مهم تریــن عنصــر قــدرت 
ــن  ــد در زمی ــن بای ــت؛ بنابرای ــت اس ــام و مل ــک نظ ی
ــت. ــدی ماس ــتورکار ج ــن دس ــیم و ای ــتحکم باش مس
جانشــین فرمانــده کل ســپاه در پایــان تاکیــد کــرد: از 
ــرای پاســخگویی شایســته و قاطــع در  آمادگــی الزم ب
ــا  برابــر طیــف متنوعــی از تهدیــدات در هــر ســطح و ب
هــر شــدتی برخورداریــم؛ همان طــور کــه در هفته هــای 
مشــاهده                  را  آن  جهــان  و  ایــران  ملــت  گذشــته 

ــد. ایســنا کردن

سردار سالمی:

راهی جز »قدرتمند شدن« و »قدرتمند ماندن« نداریم



کوتاه اخبار 
راهکار برقی ها برای مبارزه با 

خاموشی
معــاون هماهنگــی انتقــال توانیــر گفــت: بــا توجــه 
بــه شــرایط خــاص از نظــر گرمــا و افزایــش 
مصــرف بــرق، شــرایط ویــژه ای را در تابســتان 
ــش  ــن رو در بخ ــتیم و از ای ــاهد هس ــال ش امس
در  به ویــژه  را  ویــژه ای  تمهیــدات  نیــز  انتقــال 

بخــش جنوبــی کشــور بــه کار گرفته ایــم. 
ــه فعالیت هــای  ــا اشــاره ب ســید زمــان حســینی ب
ــال  ــوط انتق ــداری خط ــت پای ــه در جه صورت گرفت
ــی  ــق جنوب ــژه مناط ــور و به وی ــع کش ــوق توزی و ف
ــال،  ــاص امس ــرایط خ ــل ش ــه دلی ــرد: ب ــار ک اظه
ــتری  ــای بیش ــا همکاری ه ــد ت ــه ش ــم گرفت تصمی
میــان شــرکت های بــرق منطقــه ای کــه در ســطح 
ــاد  ــد، ایج ــت می کنن ــع فعالی ــوق توزی ــال و ف انتق

شــود. 
حســینی افــزود: در زمینــه گســترش همکاری هــای 
مدیریتــی، اطالعاتــی واجرایــی پیش تــر تفاهم نامه ای 
امضــا  بــه  منطقــه ای  بــرق  میــان 8 شــرکت 
 رســید کــه بــر اســاس آن زمینــه اســتفاده از 
امکانــات نیــروی انســانی، ماشــین آالت و تجهیزات 
شــده  فراهــم  اضطــراری  شــرایط  در   یکدیگــر 

است. 
میــان  تفاهم نامــه  ایــن  حســینی  گفتــه  بــه 
ــرکت های  ــن ش ــه ای و بی ــرق منطق ــرکت های ب ش
ســهامی بــرق منطقــه ای خوزســتان، اصفهــان، باختر، 
ــارس و  ــتان، ف ــتان و بلوچس ــرب، سیس ــران، غ ته
هرمــزگان بــه منظــور تســهیل در همکاری هــای 
متقابــل در حــوزه مدیریــت شــرایط اضطــراری منعقد 

ــا ــت. ایرن ــده اس ش

 ارزان ترین ها و گران ترین ها 
در بازار گوشت قرمز

ــات  ــا ثب ــرف ب ــازار مص ــز در ب ــت قرم ــواع گوش ان
ــبت  ــا نس ــت و قیمت ه ــراه اس ــت هم ــبی قیم نس
ــا در  ــده؛ ام ــادل ش ــداری متع ــل مق ــال قب ــه س ب
ــرده  ــی نک ــر چندان ــال تغیی ــل س ــا اوای ــه ب مقایس

ــت.  اس
ــرده  ــوع چرخ ک ــی در ن ــاده غذای ــن م ــن ای همچنی
مخلــوط بــا قیمــت کیلویــی ۳۳ هــزار و ۵۰۰ تومــان 
ــا قیمــت  ــوع اســتیکی گوســاله ب ارزان تریــن و در ن
کیلویــی ۵۷ هــزار تومــان گران تریــن گوشــت قرمــز 

ــود.    ــوب می ش محس
اقــالم مختلــف گوشــت قرمــز اعــم از گوشــت 
گوســاله و گوشــت گوســفندی در اواخــر ســال 
گذشــته در چنــد نوبــت بــا افزایــش قیمــت روبــه رو 
ــی  ــاده غذای ــن م ــه ای ــی در زمین ــد و گرانفروش ش

ــاد.  ــاق افت اتف
ــد قیمــت گوشــت  ــا پــس از شــروع ســال جدی ام
گوشــت  بــازار  در  قیمت هــا  و  متعادل تــر  قرمــز 

ــد.  ــراه ش ــبی هم ــات نس ــا ثب ــز ب قرم
ــه  ــو هــم ب ــب کریمــه کنگ ــاری ت ــه شــیوع بیم البت
گفتــه فروشــندگان در زمینــه کاهــش تقاضــا و 
متعــادل شــدن قیمــت بی تأثیــر نبــوده اســت. 
ــان  ــز نش ــت قرم ــازار گوش ــی ها از ب ــن بررس آخری
مخلــوط  کیلوگــرم گوشــت  هــر  می دهــد کــه 
ــان، گوشــت گوســاله  ــزار و ۵۰۰ توم گوســاله ۳۳ ه
۳8 هــزار و ۴۰۰ تومــان، ران گوســاله ۳۹ هــزار و 8۰۰ 
تومــان گوشــت ماهیچــه ۴۵ هــزار تومــان و گوشــت 

ــت دارد. ایســنا ــان قیم ــزار توم ــتیکی ۵۷ ه اس

کوتاه از اقتصاد

بیشترین خانه های خالی مربوط به 
کدام استان هاست؟

بررســی توزیــع اســتانی واحدهــای مســکونی خالی 
واحدهــای  تعــداد  بیشــترین  می دهــد  نشــان 
ــان  ــران، اصفه ــتان های ته ــی در اس ــکونی خال مس
ــدود ۴۹۰، ۲۴۲  ــب ح ــه ترتی ــوی ب ــان رض  و خراس
و ۱۹۵ هــزار واحــد بــوده و کمترین تعــداد واحدهای 
ــالم،  ــتان های ای ــه اس ــق ب ــی متعل ــکونی خال مس
کهگیلویــه و بویراحمــد و خراســان شــمالی بــه 
ــداد ۱۳.۳، ۱۳.۷ و ۲۳.۱ هــزار واحــد  ــا اع ــب ب ترتی

اســت. 
ــه  ــرات در فاصل ــد تغیی ــترین درص ــن بیش همچنی
بیــن دو سرشــماری ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ مربــوط بــه 
بــه  کردســتان  و  البــرز  قزویــن،  اســتان های 
ترتیــب بــه میــزان ۹۶.۴، 8۹.۵ و 8۳.۶ درصــد 
ــب در  ــه ترتی ــرات ب ــد تغیی ــن درص ــوده و کمتری ب
مرکــزی  بلوچســتان،  و  سیســتان  اســتان های 
و زنجــان بــه میــزان ۱۳.۶، ۱۳.۷ و ۱۷.8 درصــد 
 ۱۳۹۵ تــا   ۱۳۹۰ ســال های  طــی  اســت.  بــوده 
ــون  ــه ۷۹.۹ میلی ــور از ۷۵.۱ ب ــت کش ــداد جمعی تع
نفــر، بعــد خانــوار از ۳.۵ بــه ۳.۳ نفــر، نــرخ رشــد 
ــه ۱.۲۴ درصــد،  ســالیانه جمعیــت از ۱.۲۹ درصــد ب
جمعیــت شهرنشــین از ۷۱.۴ درصــد بــه ۷۴ درصــد، 
تعــداد خانــوار از ۲۱.۱ میلیــون نفــر بــه ۲۴.۱ میلیــون 

ــران جیــب ــت. ای ــیده اس ــر رس نف

چین و ژاپن نیاز ما به چادر 
مشکی را بهتر درک کرده اند

ــت:  ــارت گف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
ــادر  ــه چ ــا ب ــاز م ــی نی ــی و ژاپن ــده چین تولیدکنن
ــه  ــد پارچ ــا تولی ــد و ب ــر درک کرده ان ــکی را بهت مش
چــادر مشــکی، آن را از طریــق کشــورهای عربــی وارد 

ایــران می کننــد. 
ــکالت  ــی از مش ــرد: یک ــح ک ــی تصری ــود نواب محم
ــی  ــر همــه حوزه هــای صادرات اساســی کــه گریبانگی
ــی اســت  ــرش دســتباف ایران ــه صــادرات ف از جمل
صادراتــی  تخصصــی  شــرکت های  نبــود  بحــث 

ــت.  اس
و  از مصرف کننــدگان  رئیــس ســازمان حمایــت 
تولیدکننــدگان ادامــه داد: امــروز متاســفانه بــه 
ــود  ــم خ ــار داری ــه انتظ ــود ک ــل می ش ــه ای عم گون
خریــدار محصولــی را بخــرد، ارزیابــی و بســته بندی 
ــی، آن  ــق اســتانداردها و بازاریاب ــد و بعــد از تطاب کن
ــن  ــه ای ــی ک ــتد؛ در حال ــد بفرس ــور مقص ــه کش را ب
فرآینــد بســیاری از فرصت هــای اقتصــادی را از مــا 

خبــر فارســی می گیــرد. 

 دو گوشی جدید سامسونگ 
در بازار ایران

گلکســی ســی ۵ پــرو و گلکســی ســی ۷ پــرو 
ــی  ــونگ به تازگ ــای سامس ــد و زیب ــای جدی فبلت ه
نســخه  یافته انــد کــه  راه  کشــورمان  بــازار  بــه 
پیشــرفته تر Galaxy C۵ و Galaxy C۷ محســوب 
 Galaxy و Pro Galaxy C۵ می شــوند. قیمــت
Pro C۷ نســبت بــه امکاناتــی کــه در اختیــار کاربــر 
قــرار می دهــد بســیار مناســب اســت و کیفیــت 
ســاخت خوبــی نســبت بــه دیگــر برندهــا دارد. هــر 
ــا  ــش Super AMOLED ب ــی صفحه نمای دو گوش
کیفیــت عالــی دارنــد کــه توســط خــود سامســونگ 
ــب  ــه ترتی ــن دو گوشــی ب ســاخته شــده اســت. ای
ــان و  ــزار توم ــل ه ــت و چه ــون و دویس ــک میلی ی
یــک میلیــون و ســیصد و چهــل هــزار تومــان قیمــت 

ــد. ایتنــا دارن

M.Alikhani@eskimia.ir
محمد علیخانیگروه اقتصاد

ــراد  ــی اف ــا دارای ــد ی ــمتی از درآم ــات قس مالی
مخــارج  پرداخــت  منظــور  بــه  اســت کــه 
عمومــی و اجــرای سیاســت های مالــی در 
ــی  ــادی، اجتماع ــع اقتص ــظ مناب ــتای حف راس
ــه  ــن و ب ــب قوانی ــه موج ــور ب ــی کش و سیاس
وســیله اهرم هــای اداری و اجرایــی دولــت 
ــی  ــات را مبلغ ــده ای مالی ــود. ع ــول می ش وص
ــرکت ها  ــخاص، ش ــت از اش ــه دول ــد ک می دانن
ــن  ــرای تأمی ــون ب ــق قان ــر طب ــات، ب و مؤسس

مخــارج عمومــی اخــذ می کنــد. 
درآمــد  کســب  ابــزار  مهم تریــن  مالیــات، 
دولت هــا بــرای انجــام وظایــف مربوطــه اســت. 
ــزاری  ــر ایــن اســاس مالیــات از یــک ســو اب ب
ــرمایه گذاری  ــارج س ــی مخ ــن مال ــرای تأمی ب
ــوده و از ســوی  و ســرمایه در گــردش دولــت ب
ــد  ــروت و درآم ــه ث ــع عادالن ــرای توزی ــر ب دیگ
ــاز  ــر ب ــوان اث ــراد کشــور، تحــت عن ــک اف تک ت
توزیعــی درآمــد اســت؛ بدیــن ترتیــب دولت هــا 
ــواع مالیات هــا  ــزار دریافــت ان ــا اســتفاده از اب ب
از افــراد حقیقــی و حقوقــی کشــور، درآمــد 
حیاتــی  فعالیت هــای  انجــام  بــرای  را  الزم 
ــاد  ــوزش، ایج ــت، آم ــت، بهداش ــش امنی افزای
ــا ســخت افزاری  زیرســاخت و بســتر فعالیت ه
و نرم افــزاری و ...کشــور تأمیــن می کننــد. 

همچنیــن برقــراری نظــام مطلــوب و بهینــه 
مالیاتــی، موجــب توزیــع عادالنه تــر درآمــد 
ــه  ــود. ب ــور می ش ــراد کش ــن اف ــروت در بی و ث
ــدی  ــای تصاع ــت نرخ ه ــا دریاف ــب ب ــن ترتی ای
ــراد  ــروت اف ــد و ث ــه درآم ــا توجــه ب ــات ب مالی
جامعــه )از یــک ســقف مشــخص درآمــدی(، 
از افــراد پردرآمــد و ثروتمنــد مالیــات بیشــتری 

دریافــت می شــود.
می تــوان پنــج دلیــل را بــرای درک بهتــر نقــش 
در  دولت هــا  توســط  وصولــی  مالیات هــای 

ــه کــرد: توســعه اقتصــادی ارائ
اول - مالیات هــا عامــل مؤثــری هســتند جهــت 
ــای  ــرای کااله ــی ب ــای اضاف ــا تقاض ــه ب مقابل
مصرفــی، کــه درنتیجــه، پیشــرفت و رفــاه و بــه 
ــود.  ــاد می ش ــادی ایج ــد اقتص ــال آن رش دنب

همزمــان بــا افزایــش تولیــد ملــی و رفــاه 
اجتماعــی، درآمدهــای قابــل تصــرف خصوصــی 
تقاضــا بــرای کاالهــای مصرفی افزایــش خواهد 
یافــت. از طریــق مالیات هاســت کــه دولــت در 
موقعیتــی قــرار می گیــرد کــه فشــارهای تورمــی 
ــا  ــد؛ مالیات ه ــرل کن ــاد را کنت ــل اقتص در داخ
ــب  ــا، موج ــرل درآمده ــق کنت ــد از طری می توان
شــود کــه تقاضــا بــرای کاالهــای مصرفــی 
کاهــش یابــد و معــادل عرضــه شــود؛ یعنــی بــه 
ایــن صــورت تــورم ناشــی از فشــار تقاضــا را بــا 

ــرد. ــن می ب ــا، از بی ــه مالیات ه حرب
اخــذ  اهــداف  مهم تریــن  از  یکــی   - دوم   
ــای  ــن درآمده ــا، کاهــش شــکاف بی مالیات ه

ــت. ــر اس ــات فقی ــد و طبق ــات ثروتمن طبق
ــان آوردن  ــه ارمغ ــی ب ــه معن ــعه ب ــوال توس  اص
مــردم توده هــای  بــرای  اجتماعــی   رفــاه 

 است. 
ــی  ــاه اجتماع ــی از رف ــردم، هنگام ــای م توده ه
و اقتصــادی برخــوردار خواهنــد بــود کــه توزیــع 
درآمدهــا بــه صــورت عادالنــه صــورت گیــرد تــا 
مــردم عــادی بتواننــد نیازهــای اقتصــادی خــود 
ماننــد مســکن، غــذا، بهداشــت و رفــاه را تأمیــن 
کننــد. در ایــن حالــت، کاهــش نابرابری هــا 
ــای  ــد ابزاره ــروت نیازمن ــد و ث ــع درآم در توزی

ــه اســت. جداگان

توســعه  در حــال  یــک کشــور  در   - ســوم 
ــال  ــت انتق ــیله جه ــن وس ــا مؤثرتری مالیات ه
منابــع بــه بخــش دولتــی و هدایــت آن هــا بــه 
ــور  ــه منظ ــت. ب ــد اس ــای مول ــمت طرح ه س

افزایــش  فقــر،  باطــل  دورهــای  شکســتن 
انــدک  پس اندازهــای  و  نــازل  درآمدهــای 
اقتصــاد  در  ناچیــز  ســرمایه گذاری های  و 
الزم اســت کــه ســرمایه گذاری های دولتــی 
افزایــش یابــد. در اغلــب کشــورهای کمتــر 
بســیار  بنگاه هــای خصوصــی  توســعه یافته، 
کوچــک هســتند )حجــم کوچــک اقتصــاد 
بخــش خصوصــی( و تنهــا تعــداد محــدودی از 
ــد  ــر تولی ــادی درگی ــر اقتص ــای بزرگ ت بنگاه ه

کاالهــای مصرفــی هســتند.
رونــد  بتوانــد  بایــد  مالیات هــا   - چهــارم   
اصــالح کنــد.  اقتصــاد  در  را  ســرمایه گذاری 
مالیات هــا بایــد ســرمایه گذاری ها را تشــویق 

و در مســیر مناســب هدایــت کنــد. 
را  الزم  انگیزه هــای  بتواننــد  بایــد  دولت هــا 
ــای اقتصــادی خصوصــی ایجــاد  ــرای بنگاه ه ب
 کننــد تــا صنایــع تولیدکننــده کاالهــای مصرفــی 
و ســرمایه ای فعالیت هــای خــود را بســط و 
ــر موجــب می شــود  ــن ام ــد. ای گســترش دهن
کــه ســود ایــن واحدهــا افزایــش یابــد و دوبــاره 

ــود. ــرمایه گذاری ش ــرف س ص
ســرمایه گذاری  حجــم  نبایــد  مالیات هــا 
تعیین شــده بــرای ســرمایه گذاری دوبــاره را 
ــای  ــر، مالیات ه ــرف دیگ ــد. از ط ــش ده کاه
اخذشــده بایــد در ســرمایه گذاری در طرح هــای 
و  اجتماعــی  پایین دســتی  و  باالدســتی 
اقتصــادی ماننــد آمــوزش و پــرورش، بهداشــت 
عمومــی، حمــل و نقــل، نیــرو و دیگــر خدمــات 
صــرف شــود تــا ســرمایه گذاری های بعــدی بــا 

ــود. ــه رو نش ــی روب ــکالت زیربنای مش
مــازاد  بســیج  مالیات هــا ســبب   - پنجــم 
تــداوم  و  توســعه  منظــور  بــه   اقتصــادی 
ــاد آن می شــود. در کشــورهای  و گســترش ابع
بیــش  کشــاورزی،  بخــش  توســعه نیافته، 
از نیمــی از تولیــد ناخالــص ملــی را ایجــاد 
ــم ارزش  ــش اعظ ــه بخ ــی ک ــد؛ در حال می کن
افــزوده ایجادشــده در ایــن بخــش نصیــب 
تجــار  واســطه های  و  بــزرگ  زمیــن داران 

می شــود.
ــل رشــد  ــن عوام ــات از مهم تری  پرداخــت مالی
ــب  ــده و موج ــوب ش ــه محس ــعه جامع و توس

ــی،  ــت اجتماع ــق عدال ــادی، تحق ــق اقتص رون
ــی کشــور  ــران و آبادان ــات و عم ــش خدم افزای
ــده ای  ــش عم ــر بخ ــال حاض ــود. در ح می ش
از اعتبــارات و درآمدهــای مالیاتــی، صــرف 
زیربنایــی  امــور  و  آبادانــی کشــور  عمــران، 
شــهری می شــود؛ از ایــن رو ارتقــای روزافــزون 
نظــام مالیاتــی و همــگام ســاختن آن بــا 
ــعه  ــری در توس ــش انکارناپذی ــش روز، نق دان

اقتصــادی کشــور دارد. 
ــول  ــرای وص ــزی ب ــاس، برنامه ری ــن اس ــر ای ب
کامــل مالیــات و جایگزیــن کــردن درآمدهــای 
ــه در  ــی ک ــای نفت ــای درآمده ــه  ج ــی ب مالیات
ــدار اســت، از اساســی ترین  ــوارد ناپای بیشــتر م
توســعه  بــرای  برنامه ریــزی  محورهــای 

ــت.  ــور اس ــی کش ــادی و اجتماع اقتص
بــر همیــن اســاس و بــا توجــه بــه نقــش مهــم 
درآمدهــای مالیاتــی در توســعه و پیشــبرد 
همــواره  مالیاتــی  نظــام  دولــت،  اهــداف 
کوشــیده اســت موانــع و مشــکالت پیــش رو را 

ــازد.  ــرف س ــب برط ــر مناس ــاذ تدابی ــا اتخ ب
در ایــن راســتا کوشــش شــده فرآیندهــای 
مالیاتــی کارآمــد شــده و بازدهــی مناســبی 

ــد.  ــته باش داش
ــگاه  ــد وجــود ن کارشناســان اقتصــادی معتقدن
یکپارچــه و یکســان بــه مؤدیــان مالیاتــی 

و ایجــاد زمینــه و امکانــات مناســب بــرای 
همــکاری اصنــاف درخصــوص انجــام تکالیــف 
ــواردی  ــن م ــی و صنفــی آن هــا از مهم تری قانون
ــه دارد.  ــه آن توج ــی ب ــام مالیات ــه نظ ــت ک اس
توســعه بیشــتر نظــام مالیات بــر ارزش افــزوده، 
ــا در  ــی ب ــررات مالیات ــن و مق ــری قوانی بازنگ
نظــر گرفتــن تغییــر نیازهــا، اجــرای طــرح 
اصلــی  محورهــای  از   ... و  مالیاتــی  جامــع 
ــی  ــت؛ تحول ــوده اس ــی ب ــام مالیات ــول نظ تح
ــق ســاختار اقتصــاد، توســعه  ــه اصــالح موف ک
فعالیت هــای تولیــدی و توســعه کیفــی بخــش 
و  مالیاتــی  پایه هــای  گســترش  خدمــات، 
رفــع  غیرضــروری،  معافیت هــای  حــذف 
محدودیت هــای بودجــه ای ســازمان، تأمیــن 
نیــروی انســانی، اتخــاذ تمــام تدابیــر قانونــی و 
در نهایــت عدالــت مالیاتــی را بــه دنبــال داشــته 
باشــد. ایــن مــوارد خــود نقــش بســیار مهمــی 
در ارتقــای درآمدهــای مالیاتــی و درنتیجــه 

ــد.  ــا می کن ــور ایف ــی کش ــعه و آبادان توس
اقتصــادی  صاحب نظــران  و  دســت اندرکاران 
معتقدنــد: ایجــاد امنیــت، رفــاه اجتماعــی 
پرداخــت  مزایــای  از  خدمــات  و گســترش 
فرهنگ ســازی  بــا  بایــد  و  اســت  مالیــات 
مناســب، مــردم را از مزایــای پرداخــت مالیــات 

آگاه کــرد.

رشد و توسعه جامعه در گرو پرداخت مالیات

ــه  ــاره ب ــا اش ــادی ب ــد اقتص ــا مفاس ــارزه ب ــتاد مب ــو س عض
تشــکیل مثلــث بانــک مرکــزی، قــوه قضائیــه و نیــروی 
انتظامــی بــرای برخــورد بــا مؤسســات غیرمجــاز گفــت: 
غیرمجازهــا توانســتند بــا مســامحه برخــی افــراد بــه کار ادامــه 
ــترش  ــیس و گس ــت: تأس ــفیان مال گف ــزت هللا یوس ــد. ع دهن
ــعب  ــاد ش ــا ایج ــاز ب ــاری غیرمج ــات اعتب ــت مؤسس فعالی
ــار  ــوان تعاونی هــای اعتب ــراوان در سراســر کشــور تحــت عن ف
آزاد یــا مؤسســات و صندوق هــای قرض الحســنه در دهــه 8۰، 
بــه اوج خــود رســید کــه متاســفانه مــردم و حاکمیــت در طــول 
ســال های گذشــته، بــا تبعــات بحرانــی شــدن ایــن مؤسســات 
ــی  ــت بحران ــه عل ــت ک ــی اس ــن در حال ــده اند؛ ای ــه رو ش روب
ــک  ــه مجــوز از بان ــد هرگون ــه فاق ــن مؤسســات را ک شــدن ای
مرکــزی بــه عنــوان یگانــه مقــام ناظــر پولــی کشــور بوده انــد، 
می تــوان در مــواردی همچــون عــدم صالحیــت حرفــه ای 

مدیــران، آشــفتگی و عــدم شــفافیت عملکــرد و سوءاســتفاده 
شــخصی از منابــع ســپرده ای دانســت. وی درخصــوص نحــوه 
برخــورد بانــک مرکــزی بــا مؤسســات غیرمجــاز گفــت: بانــک 
ــب  ــات، حس ــن مؤسس ــاماندهی ای ــتای س ــزی در راس مرک
الزامــات قانونــی تــالش کــرده کــه در برخــی مــوارد، منجــر بــه 
اعطــای مجــوز و فعالیــت در بــازار متشــکل پولــی و زیــر چتــر 
ــالل و  ــوارد، انح ــی م ــده و در برخ ــزی ش ــک مرک ــی بان نظارت
تصفیــه ایــن مؤسســات در دســتورکار قــرار گرفتــه اســت. ایــن 
ــا هــر مقامــی،  ــده مجلــس ی ــی اســت کــه اگــر نماین در حال
نظــر بــه حــل مشــکل ســپرده گــذاران دارد، بایــد بانــک 
مرکــزی را تقویــت کنــد تــا ایــن بانــک قــادر باشــد حــق مســلم 
آنــان را بازســتاند. قــرار دادن بانــک مرکــزی در موضــع تدافعــی 
یــا انفعالــی جــز از بیــن رفتــن حقــوق مســّلم ســپرده گذاران، 

ــدارد. مهــر ثمــره دیگــری ن

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــی وزارت صنع ــور بازرگان ــت ام سرپرس
ــده آیفــون  اعــالم کــرد کــه تعــداد شــرکت های مجــاز واردکنن
تغییــری نکــرده و قاچــاق ایــن نــوع گوشــی های همــراه 

ــدارد.  ــا ن ــه آن ه ربطــی ب
واردکننــده  شــرکت های  کــرد:  اظهــار  صادقــی  یــدهللا 
گوشــی های همــراه آیفــون تعدادشــان تغییــری نکــرده و 
همچنــان بــه کار خــود ادامــه می دهنــد؛ امــا قاچــاق و واردات 
ــرکت ها  ــن ش ــه ای ــی ب ــون ارتباط ــی گوشــی های آیف غیرقانون
ــه  ــود را ب ــل خ ــدا تمای ــان ابت ــا از هم ــه آن ه ــرا ک ــدارد؛ چ ن

تجــارت قانونــی گوشــی های آیفــون نشــان داده انــد. 
وی افــزود: هیــچ یــک از شــرکت های واردکننــده گوشــی 
ــت  ــه دریاف ــن زمین ــود را در ای ــمی خ ــوز رس ــه مج ــون ک آیف
کرده انــد، نمایندگــی ایــن شــرکت را ندارنــد و تنهــا بــه واردات 
ــع  ــد و در واق ــروش آن می پردازن ــس از ف ــات پ ــه خدم و ارائ

آن هــا تنهــا بــرای ثبــت ســفارش این گونــه محصــوالت مجــوز 
ــم  ــز قاس ــن نی ــش از ای ــه پی ــد. البت ــت کرده ان ــی دریاف قانون
خورشــیدی، ســخنگوی ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال 
ــراه  ــی های هم ــه گوش ــه هم ــود ک ــه ب ــاره گفت و ارز، در این ب
آیفــون قاچــاق نیســتند و شــرکت های قانونــی مجــوزدار 
در حــال ثبــت ســفارش و واردات قانونــی ایــن گوشــی ها 
ــرکت های  ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ــه وی ب ــه گفت ــتند. ب هس
داخلــی بــه عنــوان ارائه دهنــدگان خدمــات پــس از فــروش از 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت مجــوز بــرای ثبــت ســفارش و 
واردات قانونــی ایــن محصــول کمپانــی اپــل دارنــد، نمی تــوان 
ــازار  ــون در ب ــی های آیف ــه گوش ــت ک ــق گف ــورت مطل ــه ص ب
قاچــاق هســتند؛ چــرا کــه تاکنــون بیــش از ۲۰۰ هــزار دســتگاه 
انــواع گوشــی های آیفــون از ســوی ایــن شــرکت ها وارد شــده 

اســت. ایســنا

قاچاق گوشی های آیفون ربطی به واردکنندگان قانونی ندارددست های پنهان در مؤسسات غیرمجاز

1.5 4.2  درصد، افزایش 1.5
نرخ بیکاری جوانان

 میلیارد دالر، میزان قاچاق 
ته لنجی

درصد، افزایش قیمت پراید

نــرخ بیــکاری جوانــان ۱۵ تــا ۲۹ ســاله در بهــار امســال نســبت 
بــه فصــل مشــابه در ســال قبــل ۱.۵ درصــد افزایــش یافتــه 

اســت.

ته لنجــی  قاچــاق  میــزان  گمــرک  کل  رئیــس  اعــام   طبــق 
و کوله بــری در ســال گذشــته حــدود ۴.۲ میلیــارد دالر بــوده 

اســت.
عضــو ناظــر شــورای رقابــت از موافقــت ایــن شــورا بــا افزایــش 

یــک تــا ۱.۵ درصــدی قیمــت پرایــد خبــر داد.
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۱۱,۷۹۰,۰۰۰ ریال 

  سکه تمام بهار آزادی 

۱۲,۱۱۸,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح قدیم 

۴,۹۶۱,۰۰۰ ریال 

  مثقال طال 

۱,۱۴۵,۴۴۰ ریال 

  گرم طال 

۳,۷۹۵,۰۰۰ ریال 

  ربع سکه بهار آزادی 

۶,۴۹۵,۰۰۰ ریال 

  نیم سکه بهار آزادی

 $ ۱,۲۲۰.۱

 اتحادیه طال   ونس جهانی طال 
جواهر و سکه 

تهران ۲,۵۱۰,۰۰۰ ریال 

سکه یک گرمی 

،،
توســعه  حــال  در  کشــور  یــک  در 
مالیات هــا مؤثرتریــن وســیله جهــت 
دولتــی  بخــش  بــه  منابــع   انتقــال 
و هدایــت آن هــا بــه ســمت طرح هــای 

مولد اســت

تولید ملی

تکدانه
 شــرکت کشــت و صنعــت تکدانــه در ســال ۱۳۶۲ بالــغ بــر یک ربــع قرن پیــش در میــان مزارع 
و باغ هــای میــوه شهرســتان مرنــد، واقــع در اســتان آذربایجــان شــرقی تاســیس شــد و حــال 
ایــن شــرکت بــا گذشــت ســالیان زیــاد بــه عنــوان بزرگ تریــن تولیدکننــده آب میــوه در ایــران 

شــناخته می شــود. 
امــروزه بــا یــاری خــدا و همــت همــکاران ســختکوش، شــرکت کشــت و صنعــت تکدانــه، بــا 
تولیــدات متنــوع خــود پــا در عرصــه تجــارت جهانــی گذاشــته و توانســته اســت محصــوالت 
تولیــدی خــود را بــه بیــش از شــانزده کشــور دنیــا از جملــه ژاپــن، آمریــکا و اروپــا صــادر کنــد.

ــرفته  ــدرن و پیش ــین آالت م ــکل از ماش ــرکت متش ــن ش ــته بندی ای ــد و بس ــوط فرآین  خط
ــی  ــه مصرف ــواد اولی ــن م ــر ای ــالوه ب ــن محصــوالت را دارد. ع ــا بهتری ــت ب ــی رقاب ــا توانای  دنی
و روش هــای مــدرن تولیــد، شــرکت تکدانــه را در عرضــه محصــوالت بــا کیفیــت یــاری کــرده 
و ایــن شــرکت را جــزو پنــج برنــد برتــر ســال ۱۳۹۰ســاخته اســت. اخــذ لــوح واحــد نمونــه 
کیفــی در ســال های قبــل و در ســال ۱۳88 مؤیــد اهــداف ایــن شــرکت در ارائــه محصــوالت 

بــا کیفیــت باالســت.
از جمله تنوع محصوالت این شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ــف تتراپــک )شــروع  ــوه در ســایزهای مختل ــوره میوه هــا، آب می ــوه، پ ــواع کنســانتره آب می ان
ــا در ســال 88(، رب قوطــی، آب میــوه حــاوی  ــوه در پاکــت یــک لیتــری جمین تولیــد آب می

ــوم. ــای آلومینی ــوه در قوطی ه ــای می تکه ه

بــا افزایــش ۱۱.۱ درصــدی 
شــاغالن مــرد در ســال 
ســال  بــه  نســبت   ۹۴
ــاغالن زن  ــداد ش 8۴، تع
ــا کاهــش ۱۲.۶ درصدی  ب
اســت؛  بــوده  مواجــه 
ــوان  ــب می ت ــن ترتی بدی
ــه  ــده مردان ــا پدی گفــت ب
ــه  ــتغال و زنان ــدن اش ش
شــدن بیــکاری مواجــه 

هســتیم. 
ــری  ــج آمارگی ــق نتای طب
نــرخ  کار،  نیــروی 

ــب از ۱۷  ــه ترتی ــان ب ــکاری زن ــرخ بی ــادی و ن ــارکت اقتص مش
ــه ۱۳.۳ درصــد و ۱۹.۴  درصــد و ۱۷.۱ درصــد در ســال ۱۳8۴ ب
ــش  ــان از افزای ــه نش ــت ک ــیده اس ــال ۱۳۹۴ رس ــد در س درص
ــور در  ــرای حض ــان ب ــانس زن ــش ش ــیتی و کاه ــکاف جنس ش

دارد.  اخیــر  ســال های  طــی  ایــران  کار  بــازار 
از طرفــی نتایــج بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه علی رغــم کاهــش 
میــزان مشــارکت اقتصــادی زنــان، مشــاغل زنــان، به ویــژه 
ــده  ــر ش ــر و تخصصی ت ــی کیفی ت ــالت عال ــان دارای تحصی زن

اســت. 
ــات  ــی از موضوع ــه یک ــر ب ــای اخی ــی دهه ه ــان ط ــتغال زن اش
برنامه ریزی هــای  و  تصمیم گیری هــا  در  تأثیرگــذار  و  مهــم 

ــل شــده اســت.  کشــور تبدی

مــردان  هماننــد  زنــان 
منابــع  عنــوان  بــه 
توســعه  در  ارزشــمند 
جامعــه  پیشــرفت  و 
نقــش تعیـیـن کننـــده ای 
اینکــه  ضمــن  دارنـــد؛ 
ــطح  ــاظ س ــوان از لح بان
توانایی هــا،  و  دانــش 
ظرفیــت بالقــوه ای دارنــد 
و می تواننــد در شــرایط 
تحــوالت  و  کنونــی 
اجتماعــی  و  اقتصــادی 
کشــور زمینه ســاز تحــول 
ــاله 8۴  ــی ۱۰ س ــوان ط ــتغال بان ــد اش ــی رون ــند.با بررس باش
ــی  ــار بعض ــه در کن ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــوان ب ــا ۹۴ می ت ت
ــان نســبت  عوامــل نظیــر مســائل فرهنگــی، دســتمزد کمتــر زن
ــئولیت های  ــاغل، مس ــی مش ــودن بعض ــه ب ــردان، مردان ــه م ب
خانــه و فرزنــدآوری و ... ســایر مــوارد چــون پرداخــت یارانه هــا 
ــی  ــای زندگ ــران بخشــی از هزینه ه ــی موجــب جب ــه نوع ــه ب ک
به ویــژه در مناطــق روســتایی شــده اســت و همچنیــن کاهــش 
ــل  ــه دلی ــان ب ــری زن ــوص به کارگی ــان درخص ــل کارفرمای تمای
ــان شــاغل  ــی از زن ــررات حمایت ــن و مق ــب بعضــی قوانی تصوی
)ماننــد افــزاش مــدت زمــان مرخصــی زایمــان( در کاهــش نرخ 
مشــارکت اقتصــادی و افزایــش نــرخ بیــکاری زنــان طــی ایــن 

آنالیــن اقتصــاد  اســت.  نبــوده  بی تأثیــر  ســال ها 

مســئول  مقــام  یــک 
گفــت: کمبــود شــمش 
وجــود  بــازار  در  فــوالد 
نــدارد و مشــکل اصلــی 
نــوردی،  واحدهــای 
بــرای  تقاضــا  کمبــود 
اســت  میلگــرد  خریــد 
ــه  ــود را ب ــیه س ــه حاش ک
اســت.  بــرده  حداقــل 
وزارت  گــزارش  بــه 
صنعــت، معــدن و تجارت، 
عظیمــی،  میکائیــل 
مدیــر کل دفتــر صنایــع 

بــرای  تقاضــا  افــزود:  کمــی  صنعــت  وزارت  معدنی فلــزی 
ــرا در  ــه اخی ــه البت ــود ک ــرده ب ــت ک ــازار اف ــرد در ب ــد میلگ خری
ــده  ــرد دی ــرف میلگ ــق مص ــر رون ــی ب ــیگنال هایی مبن ــازار س ب
ــد  ــرای خری ــده شــاهد افزایــش ب می شــود کــه در روزهــای آین

بــود.  خواهیــم  فــوالدی  محصــوالت 
ــا انجمــن  ــالت ســازنده ای ب ــر تعام ــن دفت ــادآور شــد: ای وی ی
نقطه نظــرات  از  امــور  کلیــه  در  و  دارد  فــوالد  تولیدکننــدگان 
ــوص  ــن خص ــود و در ای ــد می ش ــن بهره من ــن انجم ــای ای اعض
نیــز طــی ایــن مــدت، جلســات متعــددی برگــزار کــرده اســت. 
وی افــزود: درخصــوص مصاحبــه ای کــه یکــی اعضــای انجمــن 
تولیدکننــدگان فــوالد و بیــان اینکــه شــمش فــوالدی کــم اســت 
ــن  ــده، ای ــاد ش ــورد ایج ــای ن ــرای واحده ــختی ب ــرایط س و ش

موضــوع تکذیــب مــی 
گفــت  بایــد  گــردد.  
ــچ  ــوالدی هی ــمش ف ش
ــدارد  ــازار ن ــودی در ب کمب
و بــه انــدازه کافــی  در 

ــت. ــود اس ــازار موج ب
وزارت  گــزارش  بــه 
میکائیــل  صنعــت،  
عظیمــی، مدیــر کل دفتر 
ــزی  ــی فل ــع معدن صنای
وزارت صنعــت در بخــش 
دیگــری از ســخنان خــود 
ــدی  ــار تولی ــان آم ــه بی ب
ــش  ــط بخ ــرد توس ــد میلگ ــوع تولی ــت: در مجم ــت و گف پرداخ
خصوصــی و خصوصی شــده طــی ۲ ماهــه نخســت امســال 
یــک میلیــون و ۷۳ هــزار تــن بــوده کــه نســبت بــه دوره مشــابه 
 خــود در ۲ ماهــه نخســت ســال ۹۵ رشــد 8 درصــدی را نشــان 

می دهد. 
ــوالدی  ــوالت ف ــوع محص ــال مجم ــت امس ــه نخس ــی ۲ ماه ط
ــه  ــه نســبت ب ــوده ک ــن ب ــزار ت ــون و ۲۴۹ ه تولیدشــده ۳ میلی
۲ ماهــه نخســت پارســال، ۱۵ درصــد رشــد را نشــان می دهــد. 
ــه  ــوالد خــام در ۲ ماهــه نخســت امســال ب ــد ف ــن تولی همچنی
ــه ۲  ــه نســبت ب ــن رســیده ک ــون و ۵۲۶ هــزار ت ــزان ۳ میلی می
ــد. وزارت  ــان می ده ــدی را نش ــد ۱۲ درص ــال ۹۵ رش ــه س ماه

ــت صنع

بازار، کمبود شمش فوالد ندارد»مردانه شدن« بازار اشتغال



هشتبهشت
مختومه شدن 51  هزار و یکصد 

و70 پرونده در دادگستری فالورجان
S.Fakari@eskimia.ir

سمیه فکاریفالورجان

رئیــس دادگســتری شهرســتان فالورجــان گفــت: از فروردیــن 
ــزار  ــاری 51 ه ــال ج ــاه س ــا فروردین م ــال 1395 ت ــاه س  م
و یکصــد و 70 فقــره پرونده در دادگســتری فالورجان مختومه 
ــرا  ــورای دادس ــت ش ــت هف ــه فعالی ــی ب ــد حفیظ ــد. امی  ش
ــری  ــعبه دادگاه کیف ــار ش ــی، چه ــعبه دادگاه حقوق ــار ش  چه
 و یــک شــعبه دادگاه خانــواده در ایــن شهرســتان اشــاره کــرد 
و افــزود: شــعبه یــک دادگاه خانــواده در ســال جــاری افتتــاح 
شــد کــه در حــال حاضــر بــا کمبــود کادر اداری مواجــه اســت. 
اختــالف  ورودی شــوراهای حــل  پرونده هــای  آمــار  وی 
و  عمــدی  جرائــم  پرونده هــای  و  حقوقــی  پرونده هــای 
 غیرعمــدی )تصادفــات جرحــی، توهیــن، مــواد مخــدر 
ــد و87  ــزار و یکص ــوع 54 ه ــرح( را در مجم ــرب و ج و ض

ــرد.  ــالم ک ــده اع ــره پرون فق
فالورجــان   شهرســتان  دادگســتری  رئیــس  گفتــه  بــه 
ــان  ــون توم ــقف 20 میلی ــا س ــی ت ــاوی مال ــای دع پرونده ه
ــظ  ــل )حف ــم دلی ــال  وارث( و تعمی ــه )م پرونده هــای ماترک

دلیــل( در شــوراهای حــل اختــالف بررســی می شــود.
دادگســتری  بــه  ورودی  پرونده هــای  بــاالی  آمــار  وی 
فالورجــان را مهم تریــن مشــکل دادگســتری ایــن شهرســتان 
ــده   ــره پرون ــزار فق ــاله  55 ه ــر س ــت: ه ــرد و گف ــوان ک عن
ــه  ــری وارد دادگســتری می شــود ک ــژه پرونده هــای کیف به وی
ایــن رقــم  نســبت بــه جمعیــت 300 هــزار نفــری شهرســتان 
آمــار باالیــی اســت و در ماه هــای نخســت ســال جــاری بــه 

ــت. ــش یاف ــده افزای ــره پرون ــزار و 487 فق 55 ه
ــر  ــانی را از دیگ ــروی انس ــدی نی ــود 81 درص ــی کمب حفیظ
ــزود:  ــرد و اف ــان ک ــتری بی ــش اداری دادگس ــکالت بخ مش
دادگســتری فالورجــان بــا  19 در صــد نیــروی انســانی  
ــان ادارات فالورجــان در  ــزان کادر اداری را در می ــن می کمتری

ــت. ــای داده اس ــود ج خ
رئیــس دادگســتری شهرســتان  فالورجــان ا ز دیگر مشــکالت 
ایــن شهرســتان را پاییــن بــودن ســطح آگاهــی شــهروندان 
فالورجــان از حقــوق شــهروندی عنــوان کــرد و گفــت: ســطح 
آگاهــی شــهروندان فالورجــان بــه لحــاظ اطالعــات حقوقــی 
پاییــن اســت کــه ایــن مســئله از طریــق افزایــش اطالعــات 
ــدارس  ــرورش در م ــوزش و پ ــق آم ــژه از طری ــی، به وی عموم

ــت. ــر اس امکان پذی

 رادیو اصفهان تریبونی برای 
ترویج فرهنگ وقف 

M.Zagheian@eskimia.ir
محمد زاغیانگروه اصفهان

ــه اســتان اصفهــان  ســخنگوی اداره کل اوقــاف و امــور خیری
گفــت: بــه زودی قــرارداد ســاخت و پخــش برنامــه ترکیبــی 
 بیــن اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان 
ــان  ــتان اصفه ــیمای اس ــز صداوس ــدای مرک ــت ص و معاون

می شــود. منعقــد 

حامــد جعفــرزاده اظهــار داشــت: بر اســاس سیاســتگذاری های 
انجام شــده و همچنیــن هدف گــذاری ســازمان اوقــاف و 
ــا  ــه در جهــت آشــنایی هــر چــه بیشــتر مــردم ب امــور خیری
ــگ  ــج فرهن ــرد تروی ــا رویک ــازمان ب ــن س ــای ای فعالیت ه
حســنه وقــف بــر اســاس نیازهــای روز جامعــه و همچنیــن 
معرفــی امامــزادگان، ســازمان در نظــر دارد بــا اســتفاده 
ــا  ــراردادی را ب ــو، ق ــود در رادی ــت موج ــیل و ظرفی از پتانس
معاونــت صــدای مرکــز صداوســیمای اســتان اصفهــان 

ــد. ــد کن منعق
مدیــر روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
اســتان اصفهــان افــزود: در نشســتی کــه بــا مســئوالن ایــن 
ــیل  ــت و پتانس ــتفاده از ظرفی ــر اس ــد، ب ــزار ش ــازمان برگ س
رادیــو در جهــت برنامه ســازی بــرای عمــوم مــردم بــا هــدف 
تاثیرگــذاری بــر افــکار عمومــی جهــت جــذب مشــارکت های 
مردمــی و خیریــن و حضــوری فعــال در زمینــه ایجــاد 
وقف هــای مشــارکتی در راســتای مرتفــع کــردن نیازهــای روز 

ــد شــد. ــه تاکی جامع
ــا  ــد ب ــرر ش ــت مق ــن نشس ــن در ای ــه داد: همچنی وی ادام
بهره منــدی از مشــاوران ایــن رســانه در جهــت معرفــی 
امامــزادگان نیــز برنامه ریــزی شــود؛ همچنیــن در ایــن 
نشســت بــر ارتبــاط بیشــتر بــا مــردم جهــت بررســی 
مســائل و مشــکالتی کــه عامــه مــردم بــا آن در موقوفــات یــا 
امامــزادگان مواجــه هســتند نیــز، تاکیــد و قــرار شــد تــا بــا 
طــرح مســئله و ســوال ایــن مســائل نیــز کارشناســی شــده و 

ــود. ــخ داده ش ــان پاس ــه آن ب

درآمدزایی، مهم ترین نتیجه 
فعالیت های بیابان زدایی ایران است

ــا  ــه ب ــی مقابل ــوم جهان ــتگذاری و عل ــه سیاس ــر کمیت دبی
خشکســالی گفــت: تامیــن شــرایط معیشــتی بــرای 
جامعــه و کســب درآمــد، مهم تریــن نتیجــه فعالیت هــای 

بیابان زدایــی در ایــران اســت. 
ــای  ــد از طرح ه ــیه بازدی ــتار در حاش ــر شوش ــم اخت ماری
اجــرای  داشــت:  اظهــار  بیــدگل  و  آران  بیابان زدایــی 
طرح هــای بیابان زدایــی در ایــران بســیار تاثیــر گــذار 
بــوده کــه توانســته بــه بهتریــن نحــو آثــار بیابانــی شــدن 

ــد. ــرل کن را کنت
ــرد:  ــد ک ــل تاکی ــه سیاســتگذاری ســازمان مل ــر کمیت دبی
اقدامــات ارزنــده ایــران در مبــارزه بــا پدیــده گــرد و غبــار 
ــا همکاری هــای ســازمان  ــم ب ســتودنی اســت و امیدواری

ملــل تــداوم داشــته باشــد. مهــر

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

نکوداشــت روز صنعــت و معــدن در ســال جــاری 
بــا حضــور ســه تــن از مدیــران صنعتــی اصفهــان 
بــا هــم در پشــت یــک میــز بــرای پاســخگویی بــه 

ســواالت خبرنــگاران برگــزار شــد.
میزگــرد مدیــران صنعتــی اصفهــان در حالــی 
برگــزار شــد کــه مدیــر عامــل شــرکت شــهرک های 
ــهرک  ــدازی ش ــان از راه ان ــتان اصفه ــی اس صنعت
ــی  ــان داروی ــد و بســته بندی گیاه تخصصــی تولی

ــر داد. ــده خب ــال آین ــار س ــا چه ت
 رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
از بازگشــت کارگــران پلی اکریــل از مهرمــاه بــه 
ــدن  ــت و مع ــه صنع ــس خان ــر داد و رئی کار خب
ــای  ــد واحده ــق تولی ــرح رون ــرای ط ــان اج اصفه
ــن  ــش اشــتغال در ای ــه افزای ــی را منجــر ب صنعت

ــرد. ــوان ک ــتان عن اس
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت اســتان 
ــه عنــوان ســکاندار اصلــی بخش هــای  اصفهــان ب
صنعتــی اصفهــان در ابتــدای این میزگرد اشــاره ای 
ــه  ــاه ب ــل از مهرم ــران پلی اکری ــت کارگ ــه بازگش ب
محــل کار خــود داشــت و افــزود: بــا تزریــق 
همچنیــن  و  اولیــه  مــواد  واردات  و  اعتبــارات 
ایــن  پلی اکریــل، کارگــران  تعمیــرات داخلــی 
ــد  ــاز خواهن ــه کار ب ــاره ب ــاه دوب ــه از مهرم کارخان

ــت. گش
 مواد اولیه اکریلیک به پلی اکریل برسد 

کارگران مهرماه به کار بازمی گردند
 اســرافیل احمدیــه بــا اشــاره بــه اینکــه  در حــال 
ــی  ــرارداد نهای ــد ق ــرای عق ــره ب ــری و مذاک پیگی
ــتیم  ــک هس ــه اکریلی ــواد اولی ــد و واردات م  خری
و تــالش داریــم کــه ایــن کارخانــه تــا مهــر امســال 
ــدوار  ــرد، ادامــه داد: امی فعالیــت خــود از ســر گی
ــرداد  ــا م ــر ی ــای تی ــا ماه ه ــه ت ــه کارخان ــم ک بودی
ــا  ــه ب ــن برنام ــا ای ــود؛ ام ــدازی ش ــال راه ان امس
ــه  ــوط ب ــتر آن مرب ــه بیش ــد ک ــه ش ــر مواج تاخی

ــود. مســائل بانکــی ب
بــه  پلی اکریــل  داشــت: کارخانــه  اظهــار  وی 
ــود،  ــار بخــش خصوصــی ب ــت اینکــه در اختی جه
را  بــرای دادن وام نداشــتن شناســه  بانک هــا 
اقدامــات  بــا  خوشــبختانه  می کردنــد؛  طلــب 

صورت گرفتــه ایــن مســئله نیــز حــل شــد.

 پلی اکریل منحصربه فرد است 
از  پلی اکریــل  اینکــه کارخانــه  بیــان  بــا  وی 
ــا  ــرد کشــور و تنه ــی منحصربه ف ــای صنعت واحده
ــواد  ــه م ــت ک ــک اس ــاف اکریلی ــده الی تولیدکنن
اولیــه آن یعنــی »آکریلــو نیتریــل«)AN( بایــد از 
ــران  ــه داد: کارگ ــن شــود، ادام خــارج کشــور تامی
ایــن شــرکت هم اکنــون زیــر پوشــش بیمــه 
بیــکاری قــرار دارنــد و تــا مهرمــاه امیدواریــم 
ــل  ــه ح ــن کارخان ــک ای ــش اکریلی ــکل بخ مش
شــود؛ زیــرا بخــش پلی اســتر ایــن کارخانــه 
ــی  ــه راحت ــی ب ــای داخل ــن نیاز ه ــت تامی ــه جه ب

ــود. ــا ش ــر پ ــد س می توان
و  دســتگاه ها  تعمیــرات  آغــاز  از  احمدیــه، 
بخش هایــی از ایــن کارخانــه نیــز خبــر داد و 
یــادآوری کــرد: شــهریور ســال گذشــته 200 میلیارد 
ــرکت داده  ــن ش ــه ای ــی ب ــهیالت دولت ــال تس ری
شــد و قــرار اســت 2 فقــره تســهیالت یکصــد 
صنعــت  بانک هــای  از  دیگــر  ریالــی  میلیــارد 
ــن  ــه ای ــت ب ــت دول ــا ضمان ــی ب ــدن و مل و مع

شــرکت پرداخــت شــود.
وی همچنیــن دربــاره حــل مشــکل  کارخانــه 
ــاره  ــئله اش ــن مس ــه ای ــان ب ــو اصفه ــی نیل کاش
ــه حــل  داشــت کــه اگــر مســئله مدیریــت کارخان
ــد  ــن واح ــکالت ای ــود، مش ــی ش ــن ریال ــا تامی ی

صادرات محــور نیــز حــل خواهــد شــد.  
 پرداخت 27 هزار میلیارد ریال 

تسهیالت بانکی به واحدهای صنعتی
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــت اصفه ــش صنع ــس بخ رئی
اینکــه  در مجمــوع ســال گذشــته 27 هــزار میلیارد 
ــی  ــای صنعت ــه واحده ــی ب ــال تســهیالت بانک  ری
شــده  پرداخــت  اصفهــان  اســتان  تولیــدی  و 
ــا  ــیس ب ــواز تاس ــزار و 190 ج ــزود: 6 ه ــت اف اس
ــارد  ــزار میلی ــذاری 365 ه ــی ســرمایه گ پیش بین
ریــال و اشــتغال 192 هــزار َتــن در اســتان اصفهــان 
صــادر شــده کــه یــک هــزار و 700 مــورد آن بیــش 

ــی دارد. ــرفت فیزیک ــد پیش از 60 درص
ــه   ــرد ک ــاره ک ــئله اش ــن مس ــه ای ــن ب وی همچنی
ــال  ــتا ابط ــن راس ــد در ای ــات مفی ــی از اقدام یک
ــوده  ــرفت کار ب ــدون پیش ــواز ب ــورد ج ــزار م 2 ه
ــهرک های  ــر در ش ــراد دیگ ــرای اف ــت ب ــا فرص ت
ــی  ــرمایه گذاران واقع ــده و س ــم ش ــی فراه صنعت

ــوند. ــه ش وارد عرص

ــد  ــزار واح ــدود 6 ه ــال از ح ــه وی امس ــه گفت ب
صنعتــی بــا پیشــرفت بیــش از 60 درصد در کشــور 
حمایــت می شــود کــه حــدود یک ششــم آن هــا از 

اســتان اصفهــان اســت.
احمدیــه اصفهــان را رکــوددار پرداخــت تســهیالت 
ــه  ــی در کشــور دانســت و ب ــای صنعت ــه واحده ب
ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه اســتان های فــارس 
ــرار  ــدی ق ــای بع ــرقی در رتبه ه ــان ش و آذربایج

ــد.  دارن
 یک ششم طرح رونق کشور مربوط به 

اصفهان است
 وی بــا بیــان اینکــه اســتان اصفهــان بیــش 
حــال  در  بهره بــرداری  پروانــه  مــورد   781 از 
 47 حــدود  تعــداد  ایــن  از  افــزود:  دارد،  کار 
ــتخراج  ــال اس ــی در س ــواد معدن ــن م ــون ت  میلی

می شود.
ــا اشــاره بــه اینکــه ســهم اســتان   وی در ادامــه ب
اصفهــان در طــرح رونــق حــدود 734 واحــد بــود 
کــه نزدیــک بــه 10 هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت 
در اختیارمــان قــرار داده شــد، تصریــح کــرد: بالــغ 
ــش از  ــه بی ــتیم ک ــام داش ــورد ثبت ن ــر4500 م ب
ــه پرداخــت تســهیالت شــد و  1000 مــورد منجــر ب
بالــغ بــر 805 میلیــارد تومــان تســهیالت پرداخــت 

شــده اســت.
احمدیــه ادامــه داد: یک ششــم طــرح رونــق 
ــعه  ــاد توس ــای ایج ــا طرح ه ــه ب ــور در رابط کش
اســتان اصفهــان اســت و حــدود 237 مــورد 
پروانه هــای اکتشــاف جــاری اســتان و 105 مــورد 

ــت. ــده اس ــادر ش ــف ص ــی کش گواه
ــدن در  ــداد 792 مع ــه تع ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــان  ــرداری هســتند، بی ــه بهره ب اســتان دارای پروان
ــر 4  ــغ ب داشــت: ســرمایه گذاری ایــن معــادن بال
ــد  ــه می توانن ــال اســت ک ــارد ری هــزار و 705 میلی
از ظرفیــت اســتخراج خــود 47 میلیــون تــن 
اســتخراج کننــد و اشــتغال در بخــش معــدن 

ــت. ــر اس ــزار و 133 نف ــدود 9ه ح
 راه اندازی شهرک تخصصی تولید و 

بسته بندی گیاهان دارویی
ــر عامــل شــرکت شــهرک های  ــز مدی ــه نی در ادام
ــهرک  ــود ٣٠ ش ــان از وج ــتان اصفه ــی اس صنعت
سیاســی بــه عنــوان یکــی از معضــالت در اســتان 
اصفهــان نــام بــرد کــه متاســفانه قابلیــت واگذاری 

ــد.  ــرمایه گذاری ندارن و س
او البتــه اصفهــان را بــه جهــت تعــداد شــهرک های 
ــوان  ــور عن ــت در کش ــام نخس ــی دارای مق صنعت

کــرد.
ــه  ــا ب ــه م ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــواد بگ محمدج
دنبــال راه انــدازی شــهرک های سیاســی نیســتیم، 
ــون 20 شــهرک  ــن شــرکت تاکن ــرد: ای ــح ک تصری
ــا  ــرار داده؛ ام ــدازی ق ــیر راه ان ــی را در مس سیاس
هنــوز ایــن شــهرک ها در مســیر رشــد قــرار 

نگرفته انــد.
وی همچنیــن از راه انــدازی شــهرک تخصصــی 
ــه  ــی در منطق ــان داروی ــد و بســته بندی گیاه تولی
تیــران خبــر داد و افــزود: ایــن شــهرک تــا 4 ســال 

ــود. ــی می ش ــده عملیات آین
بگــی ادامــه داد: در حــال پیگیــری ســاخت اولیــن 

شــهرک تخصصــی داروســازی در جنــوب اســتان 
 . هستیم

شــیمی پارک  اولیــن  مطالعــات  همچنیــن 
تخصصــی اســتان نیــز بــه پایــان رســیده اســت. 
راه انــدازی  و  بهره بــرداری  از  همچنیــن  وی 
شــهرک فــرآوری در شــرق اصفهــان  و نخســتین 
شــیمی پارک تخصصــی در شــهرضا خبــر داد و 
گفــت: شــهرک فرآوری بــه مســاحت 600 هکتار  و 
فــاز یــک عملیاتــی بــه مســاحت 60 هکتــار اســت 
ــاور در شــهرک مســتقر  ــه امســال 11 واحــد فن ک
شــده و یــک واحــد بــه بهره بــرداری رســیده 

اســت.
بــه گفتــه بگــی، ســه مشــکل بــزرگ صنعتگــران، 
ــی و  ــن اجتماع ــازمان تامی ــی، س ــث مالیات مباح

ــتند.  ــا هس بانک ه
وی تاکیــد کــرد: در ایــن دوره ٢١ شــهرک بــه 
ــار  ــدود ١٨٠ هکت ــذار و ح ــی واگ ــش خصوص بخ
بــه فضــای ســبز شــهرک ها اضافــه شــده اســت.

حمایتــی 53  خدمــات  بخــش  در  همچنیــن 
مطالعــات  و  شناســایی  صنعتــی  خوشــه 
امکان ســنجی 9 خوشــه انجــام شــده و کار 12 

خوشــه نیــز بــه اتمــام رســیده اســت.
صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــت  ــن دول ــه در ای ــان اینک ــا بی ــان ب اســتان اصفه
منعقــد  شــهرک های  در  قــرارداد   1400 حــدود 
ــه  ــر ب ــا منج ــن قرارداده ــزود: ای ــت، اف ــده اس ش
واگــذاری حــدود 700 هکتــار زمیــن بــه متقاضیــان 
ــزان  ــن می ــت؛ همچنی ــده اس ــرمایه گذاری ش س
 600 هــزار   42 آن هــا  ســرمایه گذاری  جــذب 

ــت. ــوده اس ــال ب ــارد ری میلی
ــه ٩٠ درصــد پروژه هــای  ــه اینک ــا اشــاره ب بگــی ب
ــرداری  ــه بهره ب ــل ب ــای قب ــام در دولت ه نیمه تم
ــز  ــن مرک ــن دوره اولی ــرد: در ای ــد ک ــید، تاکی رس
خدمــات کســب و کار در اســتان اصفهــان پــس از 

ــدازی شــد. 12 ســال  راه ان
 تحویل 5 هکتار از اراضی چادگان 
جهت احداث ناحیه صنعتی آنالوجه

ــی  ــار از اراض ــج هکت ــه پن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ســاماندهی کارگاه هــای  منظــور  بــه  چــادگان 
در  مســتقر  الســتیکی  مصنوعــات  و  تولیــدی 
شــهرک های  شــرکت  بــه  آنالوجــه  روســتای 
احــداث  جهــت  اصفهــان  اســتان  صنعتــی 
داده شــد،  تحویــل  آنالوجــه  ناحیــه صنعتــی 
ــه 70  ــن منطق ــه در ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب اف
ــتیک  ــوازم الس ــه ل ــه تهی ــی در زمین کارگاه خانگ
از  حمایــت  راســتای  در  می کردنــد،  فعالیــت 
مشــاغل خانگــی و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 
احــداث ایــن شــهرک صنعتــی در دســتورکار 
قــرار گرفــت و خوشــبختانه بــا همکاری هــای 
 صورت گرفتــه مجوز هــای آن ظــرف ســه روز اخــذ 

شد.
بگــی بــا تقدیــر از حمایــت و همــکاری  فرمانداری 
چــادگان در اجرایــی شــدن توســعه ناحیــه صنعتی 
آنالوجــه، همــکاری و تعامــل همــه بخش هــا، 
ادارات دولتــی و شــرکت های خصوصــی را یکــی از 
شــروط اصلــی تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و ایجــاد 

اشــتغال پایــدار در کشــور عنــوان کــرد.

وی توجــه ویــژه بــه توســعه پایــدار و منطقــه ای را 
ــع کوچــک و  ــای ســازمان صنای ــی از اولویت ه یک
شــهرک های صنعتــی کشــور عنــوان کــرد و افــزود: 
شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اصفهــان بــا 
ــک  ــه و کم ــعه همه جانب ــد، توس ــردی جدی رویک
بــه توســعه صنعتــی و ایجــاد اشــتغال در مناطــق 
ــتان را در رأس  ــعه یافته اس ــر توس ــروم و کمت مح

ــرار داده اســت.  برنامه هــای خــود ق
 پرداخت 1۶ هزار میلیارد تومان 

تسهیالت به واحد های صنعتی
ــه  در پایــان ایــن میزگــرد اقتصــادی، رئیــس خان
اصفهــان  اســتان  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
از رصــد 200 واحــد صنعتــی و آمایــش طــرح 
ــر  ــا خب ــن واحد ه ــتغال در ای ــد و اش ــق  تولی رون
ایــن  نشــان دهنده  بررســی ها  گفــت:  و  داد 
ــش 12.6  ــب افزای ــق موج ــرح رون ــه ط ــت ک اس
ــده  ــان ش ــای اصفه ــتغال در واحده ــدی اش  درص

است. 
محمدرضــا برکتیــن بــا اشــاره بــه اینکــه بــر 
 16 مبلــغ   بانک هــا  مصــوب  طــرح  اســاس 
ــق  ــرح رون ــان تســهیالت در ط ــارد توم ــزار میلی ه
اقتصــادی بــه واحدهــای صنعتــی تســهیالت 
ــا از  ــبختانه بانک ه ــزود: خوش ــد، اف ــت ش پرداخ
ایــن طــرح تبعیــت کردنــد و مقــداری ســرمایه بــه 

ــد. ــق ش ــی تزری ــای صنعت واحده
رئیــس خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
ــدار تســهیالت  ــن مق ــه ای ــان اینک ــا بی ــان ب اصفه
ناچیــز توانســت تغییراتــی در وضعیــت بنگاه هــای 
ــت:    ــار داش ــد، اظه ــاد کن ــتان ایج ــادی اس اقتص
ــد  ــی چن ــور ط ــت کش ــادی و صنع ــای اقتص فض
ــود، اشــتغال و  ــر مباحــث رک ســال گذشــته درگی

ــت،. ــکاری اس ــائل بی مس
وی گفــت: متاســفانه سیاســت کشــور بــه گونــه ای 
ــوده کــه قبــل و بعــد از انقــالب کشــور و دولــت  ب
ــده  ــی اداره ش ــای نفت ــق درآمده ــزی از طری مرک
و تمــام امــور کشــور بــر اســاس نفــت حــل 
می شــود و وابســتگی مــا بــه ایــن محصــول 

ــت. ــه ای اس ــه ای و پای ریش
رئیــس خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه بــا تغییــر شــرایط 
ــد  ــور، درآم ــم کش ــادی و تحری ــی و اقتص سیاس
ــارد  ــه 40 میلی ــارد دالر ب ــور از 140 میلی ــی کش نفت
دالر کاهــش یافــت، اظهــار داشــت: تحریم هــا 
ــت و  ــی داش ــای صنعت ــر واحده ــی ب ــر منف تاثی
امکانــات و تســهیالت محــدود شــد و مــا مجبــور 
ــون در  ــه اکن ــا دالر کمتــر کار کنیــم؛ البت شــدیم ب
ــدت  ــی در بلندم ــم؛ ول ــکل داری ــدت مش کوتاه م

ــود. ــر می ش ــا بهت فض
ــان اینکــه بانک هــا در دولت هــای  ــا بی  برکتیــن ب
قبــل اجــازه بی انضباطــی داشــتند و منابــع را 
درگیــر می کردنــد، گفــت: در دولــت یازدهــم تــورم 
کاهــش یافــت و دارایــی بانک هــا وبــال گردنشــان 
و  دولتــی  بخش هــای  دیگــر  از ســوی  شــد. 
بعضــی از بخش هــای خصوصــی نیــز بازپرداخــت 
ــا  ــد و بانک ه ــق انداختن ــه تعوی اقســاط خــود را ب
دیگــر قــادر بــه پرداخــت تســهیالت نبودنــد و 
ــا رکــود مواجــه شــد. درنتیجــه اقتصــاد کشــور ب

در میزگرد اقتصادی ستاد هماهنگی رؤسای صنعت اصفهان عنوان شد:

 مواد اولیه اکریلیک به پلی اکریل برسد 
کارگران مهرماه به کار بازمی گردند

یک ششم طرح رونق کشور در رابطه با طرح های ایجاد توسعه مربوط به استان اصفهان است

برخورد با یادگارنویسی 
بر روی آثار تاریخی

طبــق مــاده 558 قانــون مجــازات اســالمی »هــر کــس 
 بــه تمــام یــا قســمتی از ابنیــه، اماکــن، محوطه هــا 
ــی کــه در  ــا مذهب و مجموعه هــای فرهنگــی، تاریخــی ی
فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده یــا تزئینــات، 
ملحقــات، تاسیســات، اشــیا و لــوازم و خطــوط و نقــوش 
منصــوب یــا موجــود در اماکــن مذکــور، کــه مســتقال نیــز 
واجــد حیثیــت فرهنگی تاریخــی یــا مذهبــی باشــد، 
خســارت وارد آورد، عــالوه بــر جبــران خســارات واردشــده 

ــا 10 ســال محکــوم می شــود.«  ــه حبــس از 1 ت ب
بنــا بــر اعــالم اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان، 
نیروهــای یــگان حفاظــت ایــن اداره کل، دوره هــای 
ــه  ــی فراگرفت ــتگاه قضای ــر دس ــر نظ ــی الزم را زی آموزش
ــه عنــوان رابــط قضایــی بــه رصــد و پایــش بناهــای  و ب
ــورد  ــان برخ ــا مرتکب ــد و ب ــان می پردازن ــی اصفه تاریخ

می کننــد.

اســتان اصفهــان بــا بیــش از 22 هــزار بنــا و اثــر تاریخــی 
کــه یــک هــزار و 850 مــورد آن بــه ثبــت ملــی و چهــار اثر 
ــه نام هــای میــدان نقــش جهــان، کاخ چهلســتون،  آن ب
ــی  ــت جهان ــه ثب ــع ب ــن کاشــان و مســجد جام ــاغ فی ب
ــی  ــی و خارج ــگران داخل ــه گردش ــون توج ــیده، کان رس
اســت. ایــن اســتان همچنیــن دارای 90 مــوزه تاریخــی، 
مردم شناســی، فرهنگــی و طبیعــت اســت کــه در اختیــار 

بخــش دولتــی و خصوصــی اســت.
ــوان گــروه هنــری در  ــا عن ــال نقاشــی افــرادی ب ــه دنب ب
بافــت فرســوده محلــه سنگ تراشــان اصفهــان، فریــدون 
الهیــاری اظهــار کــرد: یــگان حفاظــت از بناهــای تاریخــی 
ــگام  میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان روز دوشــنبه هن
ــی  ــه گروه ــدند ک ــه ش ــهر متوج ــت در ش ــد و گش بازدی
بــا عنــوان گــروه هنــری در ســازه ای از بافــت قدیمــی و 
ــزی  ــه رنگ آمی ــدام ب ــه سنگ تراشــان اق فرســوده منطق
ــود  ــار خ ــن آث ــرده و از ای ــی ک ــت رنگ ــوان دس ــا عن ب
ــد. عکــس تهیــه و در شــبکه های مجــازی منتشــر کردن

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 

اســتان اصفهــان در ایــن زمینــه گفــت: بــا هرگونــه 
ــار تاریخــی و بافــت  ــر روی آث نقاشــی و یادگارنویســی ب

ــود. ــی می ش ــدی و قانون ــورد ج ــی برخ قدیم
وی توضیــح داد: گرچــه مــکان یادشــده ارزش تاریخــی 
نداشــته و بافــت فرســوده محســوب می شــود، امــا ایــن 
اقــدام، مــا را بــر آن داشــت کــه از تــداوم چنیــن کارهــا 
ــمند  ــای ارزش ــایر بافت ه ــه س ــرایت آن ب ــال س و احتم

پیشــگیری کنیــم.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان افــزود: بــه 
همیــن منظــور یــگان حفاظــت از میــراث فرهنگــی ضمن 
ــرد و  ــری ک ــوع را پیگی ــده، موض ــروه یادش ــه گ ــر ب تذک
 بــا شــهرداری هماهنگــی الزم و پیشــگیرانه را انجــام                   

داد.
وی تصریــح کــرد: گرچــه یادگارنویســی در بناهــای 
تاریخــی در اصفهــان بــه شــدت کاهــش یافتــه و اکنــون 
کمتــر مشــاهده می شــود، امــا بعضــی مــوارد نــادر را کــه 
ناشــی از ناآگاهــی افــراد در زمینــه اهمیــت آثــار تاریخــی 

ــتیم. ــاهد هس ــت، ش ــی اس ــای قدیم و بافت ه
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اســتاندار اصفهــان گفــت: در حــال حاضــر ســه 
دانشــجویان  دانش آمــوزان،  شــامل  قشــر 
ــه  ــرهای جامع ــر قش ــش از دیگ ــوان، بی و بان
 در معــرض هجمــه ابتــال بــه مــواد مخــدر 

هستند.
 رســول زرگرپــور بــا اشــاره بــه اینکــه دوره هــای 
ــا  ــارزه ب ــگیری و مب ــه پیش ــی در زمین آموزش
ــرای همــه مســئوالن، معلمــان  مــواد مخــدر ب
ــزار شــده  ــرورش برگ ــوزش و پ و مدرســان آم
و شناســایی دانش آمــوزان مبتــال در حــال 
انجــام اســت، ادامــه داد: کمیتــه پیشــگیری از 
ــواد مخــدر در دانشــگاه ها تشــکیل شــده و  م
بــا تدویــن پایان نامه هــا در زمینــه علمــی و بــا 

تدویــن برنامه هــا و اقداماتــی نیــز بــه صــورت 
عملــی از ابتــالی دانشــجویان بــه مــواد مخــدر 

ــد. ــگیری می کن پیش
وی از بانــوان بــه عنــوان ســومین گــروه مــورد 
هجمــه مــواد مخــدر نــام بــرد و افــزود: کمتــر 
ــه مــواد مخــدر  ــال ب ــوان مبت از 10 درصــد از بان
هســتند؛ ولــی آثــار مخــرب اعتیــاد در بانــوان 
ابعــاد وحشــتناک تری نســبت بــه آقایــان 

دارد.
 زرگرپــور عامــل زندانــی شــدن نیمــی از 
ــب  ــد جال ــان و درص ــتان اصفه ــان اس زندانی
ــط  ــتان را مرتب ــن اس ــم در ای ــی از جرائ توجه
ایــن  و گفــت:  دانســت  مــواد مخــدر  بــا 
ــی از  ــه بخش ــت ک ــده اس ــوع نگران کنن موض
آن بــه مهاجرپذیــر بــودن اســتان اصفهــان                   

می شــود. مربــوط 
ــا تمــام قــوا بــا مــواد  وی تاکیــد کــرد: بایــد ب
 مخــدر مبــارزه و بــرای ریشــه کنی اعتیــاد 
ــای  ــور قدم ه ــتان و کش ــدر در اس ــواد مخ و م
ــه  ــتا ب ــن راس ــری برداشــته شــود و در ای مؤث
کمــک آحــاد جامعــه و خانواده هــا نیــاز اســت 
ــل  ــده عم ــان و کنترل کنن ــوان نگهب ــه عن ــا ب ت

کننــد.
ــا مــواد  ــارزه ب  رئیــس شــورای هماهنگــی مب
نــرخ  افزایــش  اصفهــان،  اســتان  مخــدر 
ــن  ــرای مــردم ای ــر خوشــی ب کشــفیات را خب
اســتان ندانســت و گفــت: هــر چــه ورود 
ــه  ــود، ب ــتر ش ــور بیش ــه کش ــدر ب ــواد مخ م
ــرخ رشــد کشــفیات بیشــتر  ــان نســبت ن هم

می شــود.

ــت  ــل از دول ــا قب ــه ت ــان اینک ــا بی ــور ب  زرگرپ
ــور  ــه ط ــدر ب ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــم، مب یازده
ــان  ــواد و قاچاقچی ــن م ــه ای ــر عرض ــده ب عم
ــای گذشــته  ــزود: در دولت ه ــود، اف ــز ب متمرک
آســیب های مربــوط بــه مــواد مخــدر بــه 
عنــوان یــک مقولــه محرمانــه مطــرح می شــد 
ــد  ــالم می ش ــر اع ــات آن کمت ــار و اطالع  و آم
و اساســا ایــن آســیب اجتماعــی در بیــن 

مــردم جایگاهــی نداشــت.
ــک آحــاد  ــه تک ت ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــور ب زرگرپ
ــد  ــرکت کنن ــارزه ش ــن مب ــد در ای ــه بای جامع
یازدهــم  دولــت  تصــدی  از  پــس  افــزود: 
ــدر از  ــواد مخ ــه م ــوط ب ــات مرب ــار و اقدام آم
ــه خــارج می شــود و از طریــق  حالــت محرمان
ــرار  ــردم ق ــار م ــا و رســانه ها در اختی روزنامه ه
می گیــرد تــا همــه مــردم متوجــه ایــن بــالی 
خانمان ســوز و بــر اهمیــت مبــارزه بــا آن 

ــوند. ــف ش واق
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اجرای طرح های مهارتی نیاز به 
حضور بخش خصوصی دارد
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ــن  ــزه در ای ــاد انگی ــی و ایج ــش غیردولت ــتفاده از بخ اس
ــرای اجــرای طرح هــای مهارتــی، یــک ضــرورت  بخــش ب

اســت. 

جلســه ای  مهــارت  شــورای  شــکل گیری  راســتای  در 
اشــتغال                                کارگــروه  در  اصفهــان  اســتاندار  حضــور  بــا 

شــد. برگــزار  اصفهــان  اســتان  ســرمایه گذاری  و 
  در ایــن نشســت ابوطالــب جاللــی، مدیــر کل فنــی 
و حرفــه ای اســتان اصفهــان بــا اعــالم سیاســت حمایتــی 
دولــت بــرای بهبــود کســب و کار و کاهــش نرخ بیــکاری در 
برنامــه ششــم توســعه، اهــداف تشــکیل شــورای مهــارت را 
در راســتای مطالعــه و بررســی کلــی آموزش هــای مهارتــی 
و هــم راســتا کــردن ظرفیت هــای مهارتــی اســتان و حــذف 
 برنامه هــای مــوازی دســتگاه ها و همچنیــن بررســی 
ــی از  ــای مهارت ــعه ای آموزش ه ــای توس ــرای طرح ه و اج
جملــه طــرح مهارت آمــوزی در محیــط کار واقعــی و طــرح 

کارورزی دانش آموختــگان دانشــگاهی اعــالم کــرد. 
در ادامــه مدیــر کل دفتــر جــذب و حمایت از ســرمایه گذاری 
اســتانداری اصفهــان بــه بیــان ضــرورت اســتفاده از بخــش 
غیردولتــی و ایجــاد انگیــزه در ایــن بخــش بــرای اجــرای 

طرح هــای مهارتــی پرداخــت.
 گفتنــی اســت در ایــن جلســه مقــرر شــد ظرفیت هــا 
و امکانــات هــر کــدام از دســتگاه ها در زمینــه مهارت آمــوزی 
ــف دســتگاه ها در اجــرای دو  ــه ارســال و وظای ــه دبیرخان ب

طــرح فــوق مشــخص و در جلســه آینــده ارائــه شــود.

سارق بانک مسکن اصفهان 
دستگیر شد

مســکن  بانــک  ســارق  تیرمــاه   14 کیمیای وطن
اصفهان پس از چهار ماه در شیراز دستگیر شد.

ــا  ــلح ب ــارق مس ــک س ــته ی ــال  گذش ــاه س   17 بهمن م
ورود بــه بانــک مســکن خیابــان حکیــم شــفایی اصفهــان 
ــا ســرقت از بانــک، یــک مأمــور نیــروی انتظامــی را بــه  ب

شــهادت رســاند.
ــوران  ــه، مام ــن حادث ــاه از ای ــش از 4 م ــت بی ــا گذش ب
ــلح را  ــارق مس ــن س ــدند ای ــق ش ــی موف ــروی انتظام نی

ــد.  ــتگیر کنن ــیراز دس ــاه  در ش 14تیرم
در ایــن رابطــه ســرهنگ ســتار خســروی، رئیــس پلیــس 
آگاهــی اصفهــان، گفــت: جزئیــات خبــر دســتگیری ایــن 
قاتــل بــه زودی از ســوی معاونــت اجتماعــی نیــروی 

ــد شــد. ــالم خواه ــان اع ــی اســتان اصفه انتظام

احداث خیابان پوریای ولی در 
منطقه 7 شهرداری 

مدیــر منطقــه 7 شــهرداری اصفهــان  کیمیای وطن

ــی پــس از  ــای ول ــان پوری ــی خیاب ــات اجرای گفــت: عملی
جابه جایــی تاسیســات از ســوی اداره بــرق منطقــه، آغــاز 

می شود.
اظهــار  ایــن مطلــب  بیــان  بــا  علی اصغــر شــاطوری 
داشــت: احــداث خیابــان پوریــای ولــی در خیابــان شــهید 
ضابــط زاده، میــدان کویتی پــور تــا خیابــان اشــراق جنوبــی 

ــود. ــی می ش ــاری اجرای ــال ج در س
ــروژه  ــن پ ــی ای ــات اجرای ــه عملی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــاز  ــرق آغ ــط اداره ب ــات توس ــی تاسیس ــس از جابه جای پ
می شــود، افــزود: بــا احــداث ایــن پــروژه نیــز دسترســی 
ــه و بیمارســتان  ــان الل ــان کاوه، خیاب ــه خیاب شــهروندان ب

ســوانح ســوختگی آســان تر می شــود.
ــه داد:  ــه ادام ــای منطق ــر پروژه ه ــه دیگ ــاره ب ــا اش وی ب
خیابــان  اللــه،  خیابــان  پیاده رو هــای  مناسب ســازی 
ــوالن  ــردد روان معل ــرای ت ــوی ب ــان مول ــوری و خیاب فالط
ــازان و ســالمندان در ســال جــاری انجــام می شــود. جانب

ــان  ــی خیاب ــع غرب ــازی ضل ــت: مناسب س ــاطوری گف ش
اللــه حــد فاصــل پــل چمــران تــا میــدان قــدس و 
مناسب ســازی خیابــان مولــوی حــد فاصــل بزرگــراه 
چمــران تــا خیابــان مــدرس بــا اعتبــار 300 میلیــون ریــال 

در ســال جــاری اجــرا می شــود.

 راه اندازی تاکسی گردشگری 
در کاشان

فرهنگــی   میــراث  اداره  گردشــگری  واحــد  مســئول    
صنایــع دســتی و گردشــگری کاشــان از راه انــدازی تاکســی 
ــل  ــل و نق ــگری حم ــرکت گردش ــب ش ــگری در قال گردش

ــر داد.  ــن شهرســتان خب گردشــگری در ای
ــار  ــد آم ــه رش ــه ب ــا توج ــت: ب ــور گف ــت هللا ناصحی پ حج
حضــور گردشــگران خارجــی در ســال 95 و ســه مــاه 
ــل  ــل و نق ــاد در حم ــا زی ــود تقاض ــال و وج ــت امس نخس
گردشــگری، ایــن تاکســی ها راه انــدازی شــده اســت.

وی لــزوم تشــدید اقدامــات پیشــگیرانه در راســتای تامیــن 
امنیــت بیشــتر میهمانــان خارجــی بــا همــکاری فرمانــداری 
کاشــان، شــهرداری و تاکســیرانی کاشــان را از جملــه اهداف 

راه انــدازی تاکســی گردشــگری در ایــن شــهر بیــان کــرد.
ــگری  ــه گردش ــون 53 مؤسس ــزود: هم اکن ــور اف ناصحی پ
در قالــب هتــل، هتــل ســنتی، هتــل آپارتمــان، مهمانپذیــر 
 دفاتــر و شــرکت های خدمــات مســافرتی و جهانگــردی 
و مجتمع هــای گردشــگری در شهرســتان کاشــان فعالیــت 
دارای کارت صالحیــت  راننــدگان  افــزود:  می کننــد. وی 
تاکســیرانی بــا خودروهــای آریــو، پــس از گزینــش و انجــام 
ــی  ــی شهرســتان کاشــان معرف ــز پذیرای ــه مراک ــه ب مصاحب
ــن  ــرای ای ــت اج ــه نخس ــرد: در مرحل ــان ک ــدند.وی بی ش
طــرح پیــش از تاســیس شــرکت حمــل و نقــل گردشــگری، 
ایــن تاکســی ها تحــت نظــارت ایــن اداره فعالیــت خواهنــد 

کــرد. ایرنــا

هشدار استاندار اصفهان 
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رخداد
بازداشتتخریبکننده

خودپردازهایشهرکرمان
ــتان از  ــی اس ــی انتظام ــی فرمانده ــس آگاه ــس پلی رئی
ــان  ــهر کرم ــای ش ــده خودپردازه ــتگیری تخریب کنن دس

ــر داد. خب

ســرهنگ یــدهللا حســن پــور گفــت: در پــی تخریــب یکــی 
ــه  ــده ای ب ــهر، پرون ــطح ش ــرداز س ــتگاه های خودپ از دس
دایــره عملیــات ویــژه پلیــس آگاهــی اســتان ارجــاع داده 
ــان  ــهر کرم ــم را در ش ــتگیری مته ــان دس ــد و کارآگاه ش

آغــاز کردنــد. 
حســن پور افــزود: کارآگاهــان پــس از عملیــات شناســایی، 
در عملیاتــی غافلگیرانــه متهــم را در محــل ســکونتش 

ــد. شناســایی و دســتگیر کردن
ــی و تخصصــی پلیســی  ــای فن ــزود: در بازجویی ه وی  اف
ــرداز  ــتگاه های خودپ ــب دس ــره تخری ــج فق ــه پن ــم ب مته

شــهر کرمــان اعتــراف کــرد.
ــرای  ــت ب ــهروندان خواس ــی در از ش ــس آگاه ــس پلی رئی
ــه  ــکاری و هرگون ــس هم ــا پلی ــدار، ب ــی پای ــاد امنیت ایج
اطالعــات و اخبــاری در ایــن زمینــه را بــه مرکــز فوریت هــای 

پلیــس 110 اعــالم کننــد. پایــگاه خبــری پلیــس

قصابیهایشهرکاج
بهدلیلکشتارغیرمجازپلمبشدند

ــا  ــاری ب ــر کل دامپزشــکی اســتان چهارمحــال و بختی مدی
اشــاره بــه پلمــب قصابی هــای شــهر کاج بــه دلیــل کشــتار 
ــری  ــور جلوگی ــه منظ ــا ب ــن قصابی ه ــت: ای ــاز گف  غیرمج
و کنتــرل بیماری هــای مشــترک انســان و دام از جملــه تــب 

کریمــه کنگــو و... پلمــب شــده اند. 
عبدالمحمــد نجاتــی بــا بیــان اینکــه در ایــن شــهر 27 
واحــد قصابــی فعالیــت داشــته، گفــت: کشــتار دام خــارج 
از کشــتارگاه و انتشــار خــون و آلودگــی در محیــط )کشــتار 
ــی  ــر عموم ــتارگاه و در معاب ــارج از کش ــهر کاج خ دام در ش
انجــام می شــود(، خطــر بــروز بیماری هــای واگیــردار را 
افزایــش می دهــد. ایــن مقــام مســئول از مــردم خواســت 
کــه گوشــت مــورد نیــاز خــود را از مراکــز مجــاز مــورد تاییــد 

ــد. دامپزشــکی تهیــه کنن

آغازطرحجنگلکاریبامشارکت
بخشخصوصیدراستانکرمان

هکتــاری  هــزار  مشــارکتی  طــرح  کیمیای وطن
جنگل کاری نخستین بار در کشور در کرمان آغاز شد.

ــرای حفــظ   اســتاندار کرمــان گفــت: بخــش خصوصــی ب
ــگل کاری را در  ــار جن ــزار هکت ــط زیســت، ه ــع و محی مرات
ــی شــده معیــن اقتصــادی  کرمــان آغــاز کــرد و پیش بین

ــد. ــگل کاری کن ــار در اســتان جن اســتان 20 هــزار هکت
ــا  ــان ب ــت درخت ــت کش ــر اولوی ــد ب ــا تاکی ــینی ب رزم حس
کم آبــی افــزود: بیشــتر درختــان کاشته شــده در ایــن 

ــت. ــی اس ــادام کوه ــوع ب ــرح، از ن ط
بخــش  ســرمایه گذاران  از  یکــی  پورمنــد  ادامــه  در 
خصوصــی هــدف از اجــرای ایــن طــرح را حفــظ محیــط 
زیســت و جلوگیــری از ریزگرد هــا دانســت و گفــت: قــرار 
ــه  ــار گون ــزار هکت ــبز، ه ــای س ــاد فض ــرای ایج ــده ب ش

جنگلــی در اطــراف کارخانه هــا اســتان ایجــاد شــود.

کشفوضبط۱۷تنبرنجقاچاق
درچهارمحالوبختیاری

ــاری  ــج قاچــاق در اســتان چهارمحــال و بختی ــن برن 17 ت
کشــف و ضبــط شــد.

ــن  ــی اســتان از کشــف 17 ت ــده انتظام   جانشــین فرمان
ــال در  ــارد ری ــه ارزش یــک میلی ــج قاچــاق خارجــی ب برن
محــور شــهرکرد بــه فارســان و بــه مقصــد مناطق عشــایری 

اســتان خبــر داد.  
ســرهنگ فضــل هللا برزویــی گفــت: مأمــوران مبــارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز پلیــس آگاهــی اســتان پــس از 
هماهنگــی بــا مقــام قضایــی، دو دســتگاه کامیــون بنــز و 
ــف  ــور توقی ــن مح ــاق را در ای ــل کاالی قاچ ــوز و حام  ایس
و دربازرســی از آن هــا 17 تــن برنــج بــدون مــدارک گمرکــی 

کشــف شــد و دو نفــر را دســتگیر کردنــد.
ــک  ــاق ی ــه قاچ ــن محمول ــی ارزش ای ــه برزوی ــه گفت ب

میلیــارد ریــال بــرآورد شــد. پایــگاه خبــری پلیــس

شناسنامهدارشدنآثارموزه
آموزشوپرورشبافق

مدیــر اداره حفاظــت از آثــار منقــول فرهنگــی ســازمان میــراث 
ــوزه  ــیل های م ــوت و پتانس ــاط ق ــی نق ــا بررس ــی ب فرهنگ
ــازی  ــاره بهینه س ــگ و ادب درب ــق و فرهن ــی باف مردم شناس
موزه هــا، پیشــنهاداتی ارائــه داد و بــر لــزوم تهیــه طــرح 

ــرد. ــد ک ــوزه تاکی ــن دو م ــت ای ــی جه محتوای
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــس می  رئی
شهرســتان بافــق از شناســنامه دار شــدن آثــار مــوزه آمــوزش 

ــر داد.  ــرورش خب و پ
ــول  ــار منق ــت از آث ــر اداره حفاظ ــت: مدی ــر گف ــی رنجب لیل
ــوزه مردم شناســی  ــی از م ــراث فرهنگ فرهنگــی ســازمان می

ــرد. ــد ک ــگ و ادب بازدی ــق و فرهن باف
ــوت و پتانســیل های  ــاط ق ــا بررســی نق ــدی ب ــزود: زن وی اف
موزه هــا   بهینه ســازی  بــا  رابطــه  در  مــوزه  دو  ایــن 
ــی  ــرح محتوای ــه ط ــزوم تهی ــر  ل ــه داد و ب ــنهاداتی ارائ پیش
ــول  ــه ق ــا اشــاره ب ــرد. وی ب ــد ک ــوزه تاکی ــن دو م ــت ای جه
مســاعد زنــدی، مدیــر اداره حفاظــت از آثــار منقــول فرهنگــی 
ــا  ــوزه ب ــی م ــه طــرح محتوای ــت: تهی ســازمان فرهنگــی، گف
تخصیــص اعتبــارات بــه مــوزه مردم شناســی در ســاماندهی 
ــدی  ــود. زن ــدی ب ــای زن ــه حمایت ه ــوزه از جمل ــت م وضعی
ــوزش و  ــر آم ــگ و هن ــوزه فرهن ــی از  م ــات حمایت ــر اقدام ب

ــرد. بافــق فــردا ــد ک ــرورش تاکی پ

ــاری  ــال و بختی ــه در چهارمح ــی  فقی ــده ول نماین
ــر ضــرورت گســترش و ترویــج محافــل قرآنــی  ب
ــن مجالــس خانگــی  ــل شــدن ای خانگــی و تبدی
 بــه فرهنگــی عمومــی در اســتان تاکیــد کــرد 
ــی در  ــزرگ قرآن ــز ب ــک مرک ــاخت ی ــت: س و گف

ــت. ــم اس ــیار مه ــروری و بس ــتان، ض اس
حجت االســالم محمدعلــی نکونــام در پانزدهمیــن 
ــی، توســعه و گســترش  جلســه شــورای هماهنگ
فعالیت هــای قرآنــی اســتان کــه بــا حضــور 
مســئوالن فرهنگــی و قرآنــی اســتان برگــزار 
شــد، رصــد، نظــارت و ارزیابــی فعالیت هــای 
را  قرآنــی  قرآنــی مؤسســات و مجموعه هــای 
 در پیشــبرد فعالیت هــای قرآنــی بســیار مهــم 
ــه گزارش هــا  ــا ب ــد و گفــت: صرف و ضــروری خوان
ــد  ــی، نبای ــای قرآن ــوزه فعالیت ه ــا در ح و آماره
ــات  ــا و اقدام ــد فعالیت ه ــه بای ــرد؛ بلک ــا ک اکتف
ارزیابــی                      و  رصــد  توســط گروهــی  نزدیــک  از 

ــود. ش
ــترش  ــرورت گس ــر ض ــهرکرد ب ــه ش ــام جمع  ام
و ترویــج محافــل قرآنــی خانگــی و تبدیــل شــدن 
ــی  ــی عموم ــه فرهنگ ــی ب ــس خانگ ــن مجال ای
در اســتان تاکیــد کــرد و گفــت: بــا افزایــش 
شــاهد  بایــد  اســتان،  در  قرآنــی  برنامه هــای 
 گســترش فرهنــگ عمومــی انــس بــا قــرآن 
و جلســات قرآنی در شــهرها و روســتاهای اســتان 

باشیم.

رئیــس شــورای توســعه فعالیت هــای قرآنــی 
چهارمحــال و بختیــاری هــدف از مصوبــه پوشــش 
جلســات قرآنــی خانگــی توســط صداوســیما 
ــکیل  ــرای تش ــه ب ــزه در جامع ــاد انگی ــز ایج را نی
محافــل قرآنــی در تمــام شــهرها و روســتاها 
بیــان کــرد و افــزود: انتظــار ایــن اســت کــه 
صداوســیمای اســتان بــا هــدف ایجــاد انگیــزه در 
جامعــه بــرای انــس بــا قــرآن و تشــکیل محافــل 
خانگــی و گســترش برنامه هــای قرآنــی در ســطح 
اســتان و تبدیــل کــردن تشــکیل محافــل خانگــی 
ــی در  ــگ عموم ــک فرهن ــه ی ــرآن ب ــا ق ــس ب ان
ــژه ای را  ــتندهای وی ــا و مس ــتان، گزارش ه کل اس

ــد. ــدارک ببین ت
خوداتکاییدرفعالیتهایقرآنیو
فرهنگیمطالبهجدیوهمیشگیاز

مسئوالن
ــی در  ــه، خوداتکای ــام در ادام ــالم نکون حجت االس
ــی  ــی را یک ــی و قرآن ــای فرهنگ ــام فعالیت ه انج
از مطالبــات جــدی و همیشــگی از مســئوالن 
فرهنگــی اســتان دانســت و گفــت: آنچــه مــا 
درپــی آن هســتیم و بارهــا در جلســات مختلــف 
ــارت  ــم عب ــد کرده ای ــر آن تاکی ــی اســتان ب فرهنگ
اســت از اینکــه بایــد تــالش کنیــم خودمــان بــرای 
اســتان یــک برنامــه کاربــردی و حساب شــده 
 و و دارای خروجــی تدویــن و عملیاتــی کنیــم 
ــان  ــوی خودم ــه زان ــا ب ــت م ــالح دس ــه اصط و ب

باشــد و کارهــا را پیــش ببریــم و بــه صــرف 
بعضــی  بیــان  و  جلســات  ایــن  در  نشســتن 

نباشــیم. قانــع  مطالبــات  و  دغدغه هــا 
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــه در اس ــی  فقی ــده ول نماین
ــورای  ــات ش ــه از سلسله جلس ــت 1۵ جلس گذش
ــدازی  ــدو راه ان ــی از ب ــای قرآن ــعه فعالیت ه توس
تاکنــون تصریــح کــرد: پانــزده جلســه از جلســات 

شــورا می گــذرد. 
بعــد از گذشــت ایــن تعــداد از جلســات جــا دارد 
ــه از  ــی ک ــه تصمیمات ــم ک ــی کنی ــی و ارزیاب بررس
ــعه  ــرای توس ــون ب ــورا تاکن ــات ش ــدای جلس ابت
و ارتقــای جایــگاه قــرآن در اســتان گرفته ایــم 
ــه  ــال ب ــا توانســته اقب ــوده و آی چقــدر تأثیرگــذار ب
قــرآن را در جامعــه افزایــش بدهــد و امکانــات و 

ــی را در اســتان افزایــش دهــد  ظرفیت هــای قرآن
ــن  ــا در ای ــت م ــط وق ــته فق ــی نخواس ــا خدای ی

ــف شــده اســت. جلســات تل
فلســفه های  از  یکــی  نکونــام  حجت االســالم 
اصلــی تشــکیل شــورای توســعه فعالیت هــای 
 قرآنــی را ارتبــاط مســتمر تمامــی مؤسســات 
ــد و  ــورا خوان ــن ش ــا ای ــی ب ــای قرآن و مجموعه ه
تاکیــد کــرد: شــورای توســعه فعالیت هــای قرآنــی 
بایــد تمــام مؤسســات قرآنــی را رصــد و تشــویق 
ــان  ــا آن ــاط مســتمر ب ــد و توســعه دهــد و ارتب کن

داشــته باشــد.
ــه درخواســت  ــا اشــاره ب ــه شــهرکرد ب ــام جمع ام
ــه  ــی اســتان ب ــران مؤسســات قرآن برخــی از مدی
مؤسســات  قرآنــی  فعالیت هــای  از  سرکشــی 
قــرآن تصریــح کــرد: گروهــی پنــج نفــره بــه 
فعالیت هــای  از شــورای گســترش  نمایندگــی 
ــای  ــات و خانه ه ــد از مؤسس ــتان بای ــی اس قرآن
قــرآن سرکشــی کــرده و ضمــن تفقــد و قدردانــی 
از زحمــات آنــان، مشــکالت ایــن مؤسســات را در 

ــد. ــرح کنن ــورا مط ــات ش جلس
ساختمرکزبزرگقرآنیدرچهارمحال

وبختیاریضروریاست
رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان در 

ــی را در  ــزرگ قرآن ــز ب ــک مرک ــاخت ی ــه س ادام
ــت:  ــد و گف ــم خوان اســتان ضــروری و بســیار مه
ــی  ــای قرآن ــم و فعالیت ه ــر می روی ــه جلوت هرچ
ــه  ــه ضــرورت و اهمیــت اولی ــم، ب را رصــد می کنی
ــه در جلســه اول  ــی ک ــزرگ قرآن ــز ب ســاخت مرک
ــد  ــب ش ــی تصوی ــت قرآن ــعه فعالی ــورای توس ش
پــی می بریــم کــه نبایــد ایــن مســئله را رهــا کــرد 
ــن  ــر ای ــد پیگی ــه شــکل جــدی بای و مســئوالن ب

مســئله باشــند.
حجت االســالم نکونــام تاکیــد کــرد: در اســتان 
ــه  ــی هســتیم ک ــزرگ قرآن ــز ب ــک مرک ــد ی نیازمن
مجموعه هــای  تغذیه کننــده  و  پشــتیبان  هــم 
قرآنــی باشــد و هــم بــه معنــای واقعــی کلمــه در 
همــه ابعــاد بتوانــد مطالبــات و نیازهــای جامعــه 
قرآنــی را جوابگــو باشــد و جهت دهنــده تمام عیــار 

ــد. ــتان باش ــی در اس ــای قرآن ــه فعالیت ه ب
ــاری  ــال و بختی ــه در چهارمح ــی  فقی ــده ول نماین
مرکــز  ایــن  ســاخت  مــکان  تصریــح کــرد: 
ــی  ــا تشــکیل گروه ــدگار ب بســیار ارزشــمند و مان
ــزی و معرفــی شــود و حتــی در صــورت  برنامه ری
نیــاز ردیــف ویــژه ای از اعتبــارات اســتانی بــه ایــن 
ــن  ــا هرچــه ســریع تر ای ــد ت ــز اختصــاص یاب مرک

ــود. جهان بیــن نیــوز ــق ش ــم محق ــر مه ام

نمایندهولیفقیهدرچهارمحالوبختیاریعنوانکرد:

ضرورت گسترش محافل قرآنی 
خانگی در چهارمحال و بختیاری

ساختیکمرکزقرآنیبزرگدرچهارمحالوبختیاریدردستورکارقرارگیرد  

بــرای  کــره ای  شــرکت  یــک  گفــت:  بافــق  فرمانــدار 
ســرمایه گذاری در ســاخت نیــروگاه ســیکل ترکیبــی در ایــن 
شهرســتان اعــالم آمادگــی کــرده و بــه زودی عملیــات اجرایی 

آغــاز می شــود.  آن 
محمــد زاده رحمانــی اظهــار داشــت: زیرســاخت های الزم 
بــرای ســاخت نیــروگاه ســیکل ترکیبــی آمــاده شــده اســت. 
ایــن نیــروگاه ۵00 تــا 600 مــگاوات ظرفیــت دارد کــه بــرآورد 

هزینــه اولیــه آن ۵00 میلیــون دالر اســت.
فرمانــدار بافــق بــا بیــان اینکــه احــداث صنایــع جــوار 
معدنــی بافــق در حــال انجــام اســت، گفــت: مصــرف 
ــت  ــش اس ــه افزای ــر روز رو ب ــتان ه ــن شهرس ــرژی در ای ان
ــد تــالش  ــاز بای ــرژی و ســوخت مــورد نی ــرای تأمیــن ان  و ب

کنیم.

ــد  ــر تولی ــی ب ــت مبن ــا و سیاســت های دول ــه برنامه ه وی ب
نیــروی بــرق توســط بخــش خصوصــی اشــاره و عنــوان کــرد: 
ــرق از  ــن ب ــرای تأمی ــت ب ــت های دول ــه سیاس ــه ب ــا توج ب
بخــش خصوصــی و جــذب ســرمایه خارجــی در ایــن بخش، 
ــته  ــی وابس ــروی حرارت ــد نی ــی تولی ــادر تخصص ــرکت م ش
ــرکت  ــرمایه گذاری ش ــری س ــال پیگی ــرو در ح ــه وزارت نی ب

ــق اســت. ــی در باف ــره جنوب ــم« ک ســرمایه گذار »دایلی
زاده رحمانــی بــه اقدامــات صورت گرفتــه درخصــوص احــداث 
ــکار  ــه پیمان ــن ب ــرد: زمی ــان ک ــاره و بی ــروگاه اش ــن نی ای
ــرای ســاخت  ــاز ب ــرق مــورد نی ــل داده شــده و آب و ب تحوی
کارخانــه نیــروگاه تامیــن شــده اســت. احــداث ایــن نیــروگاه 
ــتان            ــن شهرس ــرژی در ای ــد ان ــات در تولی ــاد ثب ــث ایج باع

ایرنــا  می شــود. 

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهــاد 
ــزان  ــاری می ــال و بختی ــاورزی چهارمح کش
ــال  ــزا را در س ــی کل ــای روغن ــد دانه ه تولی
ــن  ــش از 700 ت ــتان بی ــن اس ــاری در ای ج
بــرآورد کــرد و گفــت: ایــن میــزان افزایــش 
۵ برابــری نســبت بــه ســال گذشــته داشــته 

ــت. اس
حمیدرضــا دانــش اظهــار کــرد: بــا تمهیــدات 
اندیشیده شــده، محصــول دانه هــای روغنــی 
و  روغن کشــی  بــرای  اســتان  تولیــدی 
ــور  ــی کش ــتان های صنعت ــه اس ــرآوری ب ف

ارســال می شــود.
ــه  ــاری دان ــی ج ــال زراع ــه داد: س وی ادام
از  هکتــار   ۵00 ســطح  در  کلــزا  روغنــی 
زمین هــای زراعــی اســتان کشــت شــد کــه 
نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش داشــته 

ــت. اس
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهــاد 
کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری بیــان 
ــز  ــزاکاران 2 مرک ــت از کل ــرای حمای ــرد: ب ک
 ثابــت خریــد در شهرســتان های شــهرکرد 
و لــردگان خریــد دانه هــای تولیــدی کلــزا را 

ــد. ــام می دهن انج
ــه  ــرم دان ــر کیلوگ ــزود: قیمــت ه ــش اف دان
کلــزا بــا داشــتن 2 درصــد افــت و 10 درصــد 
خریــد  ریــال   7۸0 و  هــزار   20 رطوبــت، 

ــت. ــده اس ــن ش ــی تعیی تضمین
ــی  ــرای خودکفای ــه ب ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
در محصــوالت راهبــردی در ســال جــاری 
۵00 هکتــار از مــزارع اســتان بــه کاشــت 
ــت  ــاص یاف ــزا اختص ــی کل ــای روغن دانه ه
تولیــد محصــول  افزایــش  تاکیــد کــرد: 
پرمصــرف خوراکــی در دســتورکار مســئوالن 

ــرار دارد. ــتان ق اس
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهــاد 
کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان 
اینکــه سیاســت دولــت جلوگیــری از واردات 
اســت  کشــاورزی  محصــوالت  بی رویــه 
گفــت: در همیــن رابطــه دولــت تــالش 
ــاورزان را  ــر کش ــت مدنظ ــوی کش ــرد الگ ک
بــه ســمت نیازهــای اصلــی کشــور از جملــه 
ــت  ــدم هدای ــی و گن ــای روغن ــد دانه ه تولی

ــد. کن
دانــش اذعــان داشــت: روغــن کلــزا بــه 

 دلیــل حضــور اســیدهای چــرب اشباع نشــده 
و فاقــد کلســترول از کیفیــت تغذیــه ای 
ــام و در  ــن ارق ــادی برخــوردار اســت و بی زی
ــب  ــادی در ترکی ــوع زی ــف تن ــرایط مختل ش
ــود. ــاهده می ش ــرب آن مش ــیدهای چ اس

چهارمحــال  در  ســاالنه  کــرد:  اظهــار  وی 
ــون و ۵00  ــک میلی ــش از ی ــاری بی و بختی
هــزار تــن محصــوالت باغــی، زراعــی، دامــی 
ــر  ــطح زی ــود و س ــد می ش ــیالتی تولی و ش
کشــت اســتان 270 هــزار هکتــار بــا 66 هــزار 

بهره بــردار اســت. بــام ایــران خبــر

رئیــس ارشــاد کاشــان گفــت: بانــوی هنرمنــد کاشــانی 
ــام اول  در جشــنواره هنرهــای تجســمی »نفــس«، مق
را کســب و جایــزه ویــژه رزیدنســی فرانســه را از آن 

خــود کــرد.
  مصطفــی جــوادی مقــدم اظهــار داشــت: اولیــن 
ــوع  ــا موض ــس« ب ــمی »نف ــای تجس ــنواره هنره جش

ــد. ــزار ش ــه برگ ــو در فرانس ــدای عض اه
اســالمی کاشــان  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  رئیــس 
ــنواره، آرزو  ــن جش ــازی ای ــش تصویرس ــزود: در بخ اف
باغ شــیخی موفــق بــه کســب رتبــه اول و دریافــت 
ــدت 1۵ روز در کشــور  ــه م ــری ب ــزه رزیدنســی هن جای

ــد. ــه ش فرانس
ــن  ــای ای ــه بخش ه ــاره ب ــن اش ــدم ضم ــوادی مق ج

هنرهــای  جشــنواره  کــرد:  خاطرنشــان  جشــنواره 
ــته های  ــش در رش ــش بخ ــس« در ش ــمی »نف تجس
گرافیــک، تصویرســازی، کاریکاتــور، نقاشــی، عکاســی و 

مجسمه ســازی برگــزار شــد.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن جشــنواره ۵4 اثــر در 
بخــش مجســمه ارائــه شــد، تصریــح کــرد: 2۵ اثــر در 
ــر  ــک، 2۸ اث ــش گرافی ــر در بخ ــی، 19 اث ــش نقاش  بخ
ــر در بخــش عکــس و 34  ــور، 16 اث در بخــش کاریکات
اثــر در بخــش تصویرســازی بــه نمایــش گذاشــته شــد.

ــد کاشــانی  ــن هنرمن ــی اســت آرزو باغ شــیخی ای گفتن
کارشــناس ارشــد رشــته تصویرســازی دانشــگاه تهــران 
اســت کــه تاکنــون بیــش از 30 نمایشــگاه در داخــل و 

خــارج از کشــور برگــزار کــرده اســت. تســنیم

استانها

 ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی بافق 
با سرمایه گذاری شرکت کره ای

افزایش 5 برابری تولید دانه های روغنی کلزا در چهارمحال و بختیاری

هنرمند کاشانی جایزه ویژه رزیدنسی 
فرانسه را به دست آورد

»تاآخرینقیام«سیریدر
مراحلقیامزمینهسازانظهور

ــن  ــا آخری ــاب »ت ــان در کت ــد هادی ــید محم  س
قیــام  مراحــل  ســیر  و  تبییــن  بــه  قیــام« 
ــر  ــوی نش ــه از س ــه ک ــور پرداخت ــازان ظه زمینه س
ــت. ــده اس ــر ش ــازار نش ــه ب ــدگار روان ــراث مان می
ــل  ــیری در مراح ــام« س ــن قی ــا آخری ــاب »ت کت
ــد  ــید محم ــف س ــور تألی ــازان ظه ــام زمینه س قی
ــه  ــدگار روان ــراث مان ــر می ــوی نش ــان از س هادی
بــازار نشــر شــد. ایــن کتــاب در 3۵0 صفحــه 
ــوع  ــن موض ــا ای ــط ب ــات مرتب ــی روای ــه بازخوان ب

ــت. ــه اس پرداخت
ــا  ــت ب ــدد اس ــام« درص ــن قی ــا آخری ــاب »ت کت
اســتفاده از آگاهی هایــی کــه مــدارک اســالمی در 
ــه  ــرای مواجه ــده را ب ــرار داده، خوانن ــار مــا ق اختی
بــا خطــرات آینــده آمــاده ســازد و حتی االمــکان از 
وقــوع آن جلوگیــری کنــد یــا آن را تحــت کنتــرل 

ــد  ــاد آن بکاه ــت کم از ابع ــا دس ــود در آورد ی خ
تــا بــرای تحقــق اهــداف ظهــور برنامه ریــزی         

نمایــد.
ــه بیــان مــواردی  ایــن کتــاب در شــش بخــش ب
ــروزی  ــرای پی ــی ب ــه اله ــی برنام ــر طــرح کل نظی
ــور، فراهــم  ــام زمینه ســازان ظه حــق، مراحــل قی
ــاد  ــات افس ــاز، آی ــور در حج ــرایط ظه ــدن ش ش
دوم  مجــازات  و  آخریــن  قیــام  بنی اســرائیل، 
ایــن  مطالــب  بیشــتر  می پــردازد کــه  یهــود 
کتــاب مســتند بــه آیــات قــرآن کریــم و روایــات 
ــور  ــه ظه ــی ب ــوادث منته ــاره ح ــن درب معصومی
آزادســازی  بــه  منجــر  حوادثــی کــه  اســت؛ 
و  نفــوذ  ســلطه،  از  اســالمی  ســرزمین های 
دخالــت قدرت هــای اهــل کتــاب و در نهایــت 

می شــود. اســرائیل  نابــودی 
چارچــوب بحــث کتــاب »تــا آخریــن قیــام« 
ــا  ــات 4 ت ــده و آی ــوره مائ ــا ۵4 س ــات ۵1 ت را آی
ــکل  ــرق ش ــل مش ــث اه ــراء و حدی ــوره اس ۸ س

اتقــان  و  اســتحکام  از  رو  ایــن  از  می دهــد؛ 
ــود مــدارک  ــل کمب ــه دلی ــی ب برخــودار اســت؛ ول
معتبــر در جزئیــات بــه احادیــث ضعیــف اســتناد 

ــت. ــرده اس ک
ــه  ــا ب ــت لزوم ــک روای ــودن ی ــر ب ــه نامعتب  البت
معنــی دروغ بــودن آن روایــت نیســت؛ بلکــه بــه 
ایــن معنــی اســت کــه نمی تــوان بــه صــدور ایــن 
روایــت از معصــوم اعتمــاد کــرد؛ بنابرایــن ممکــن 
ــه دســت مــا  ــر ب ــه طریــق معتب اســت روایتــی ب
ــن حــال از معصــوم  ــا ای ــی ب نرســیده باشــد، ول
صــادر شــده باشــد. البتــه بعضــی از وقایعــی کــه 
روایــات ضعیــف از آن هــا خبــر داده بودنــد تاکنون 

بــه وقــوع پیوســته اســت.
ــراژ  ــا قیمــت 20 هــزار تومــان در تی ــاب ب ــن کت ای

ــزار نســخه منتشــر شــده اســت. ه
ــد  ــاب می توانن ــن کت ــه ای ــرای تهی ــدان ب  عالقه من
ــاس  ــن 3773036۵ - 02۵3 تم ــماره تلف ــا ش ب

بگیرنــد.

# میراث_ معنوی

روزنه
پتروشیمیلردگانسال۹۷

افتتاحمیشود
ــدن و تجــارت چهارمحــال  ــت، مع ــس ســازمان صنع   رئی
ــردگان ســال 97 افتتــاح  و بختیــاری گفــت: پتروشــیمی ل

می شــود.
ــروژه  ــه پ ــته س ــال گذش ــت: س ــار داش ــی اظه ــم امام  نعی
بــزرگ فــوالد سفیددشــت، ورق هــای پوشــش دار تــاراز 
و حجــاب بــه ارزش یــک هــزار میلیــارد تومــان بــه 
ــتغال  ــر اش ــرای ۵70 نف ــن ب ــید و همچنی ــرداری رس بهره ب
ــوان کــرد: در پــروژه  مســتقیم فراهــم شــده اســت. وی عن
فــوالد سفیددشــت 600 نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم 
ــت  ــس ســازمان صنع ــت هســتند. رئی ــه فعالی مشــغول ب
معــدن و تجــارت چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه گفــت: در 
دولــت یازدهــم آب معدنــی نگیــن زردکــوه بــه ارزشــی بالــغ 
بــر 4۵ میلیــارد تومــان در شهرســتان افتتــاح شــده اســت.
ــل از ســال  ــا قب ــردگان ت ــار داشــت: پتروشــیمی ل وی اظه
ــزان  ــن می ــه ای ــته ک ــرفت داش ــد پیش ــزان 30 درص 94 می
ــه اســت و همچنیــن  ــه ۵3 درصــد افرایــش یافت ــون ب اکن
ــرداری برســد.  ــه بهره ب ــی می شــود در ســال 97 ب پیش بین
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن مجموعــه یــک هــزار و 200 نفــر 
نیــروی بومــی فعــال هســتند، افــزود: یکــی از پروژه هــای 
اســت کــه  بســتنی  تولیــد  اســتان، کارخانــه  جدیــد 
پیش بینــی شــده بــرای 200 نفــر اشــتغال ایجــاد کنــد. مهــر

صادراتآردبهخارجازکشور
برایاولینباردراستانیزد

ــزار دالر از  ــه ارزش 300 ه ــن آرد ب ــون 1200 ت امســال تاکن
ــرار  ــه ق ــده ک ــادر ش ــور ص ــارج از کش ــه خ ــزد ب ــتان ی اس
ــه  ــدف ب ــورهای ه ــعه کش ــا توس ــادرات ب ــن ص ــت ای اس

ــد. ــدا کن ــش پی ــر افزای ــن براب چندی
مدیــر کل غلــه اســتان گفــت: بــا توجــه بــه خودکفایــی در 
 تولیــد گنــدم امســال کار صــادرات آرد و محصــوالت آردی 
ــوع  ــت در مجم ــرار اس ــده و ق ــاز ش ــور آغ ــطح کش در س
امســال یــک میلیــون تــن آرد از کشــور بــه خــارج از کشــور 
ــن آن  ــزار ت ــزان حــدود ۸0 ه ــن می ــه از ای صــادر شــود ک
ــزود: امســال  ــدار اف ــزد اختصــاص دارد. پای ــه اســتان ی ب
ــتان  ــزار دالر از اس ــه ارزش 300 ه ــن آرد ب ــون 1200 ت تاکن
یــزد بــه خــارج از کشــور صــادر شــده کــه قــرار اســت ایــن 
صــادرات بــا توســعه کشــورهای هــدف بــه چندیــن برابــر 
افزایــش یابــد. وی خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر یــک 
واحــد تولیــد آرد در اســتان موفــق بــه صــادرات محصــوالت 
آردی خــود شــده اســت؛ واحــدی کــه امســال توانســته بــا 
تولیــد آرد بــا کیفیــت حتــی محصــول خــود را بــه ســازمان 

جهانــی غــذا هــم ارســال کنــد. 
پایــدار دربــاره نحــوه تامیــن گنــدم مــورد نیــاز ایــن واحــد 
گفــت: گنــدم مــورد نیــاز ایــن واحــد از اســتان های 

خوزســتان، گلســتان و فــارس تامیــن می شــود.
وی افــزود: بــا افزایــش صــادرات آرد از اســتان تــا پایــان 
ســال پیش بینــی می شــود امســال در مجمــوع ارزش 
ــت  ــدود بیس ــه ح ــتان ب ــوالت آردی اس ــادرات محص ص

ــیما ــزاری صداوس ــد. خبرگ ــون دالر برس میلی

حمایتاز۱۱هزارکودک
درطرحایتامومحسنین

چهارمحالوبختیاری
  معــاون مشــارکت های مردمــی کمیتــه امــداد چهارمحــال 
و بختیــاری از حمایــت 11 هــزار و 3۸6 کــودک نیازمنــد ایــن 

اســتان در قالــب طرح هــای محســنین و ایتــام خبــر داد.
ــد از  ــودک نیازمن ــداد ک ــن تع ــزود: ای ــودی اف ــر محم  نصی
ســوی 7 هــزار و ۸03 حامــی و خیــران حمایــت می شــوند.

وی تعــداد حامیــان متقاضــی در طــرح محســنین را 4 هــزار 
ــوکار از 7  ــراد نیک ــن اف ــت: ای ــرد و گف ــالم ک ــر اع و 9۵6 نف

ــد. ــت می کنن ــد بدسرپرســت حمای ــزار و 203 فرزن ه
ــام 4  ــرام ایت ــرح اک ــن در ط ــودی همچنی ــه محم ــه گفت ب
ــورد  ــی م ــزار و ۸47 حام ــم از ســوی 2 ه ــزار و 1۸3 یتی ه
ــی  ــارکت های مردم ــاون مش ــد. مع ــرار گرفته ان ــت ق حمای
کمیتــه امــداد چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه نقــش 
ویژه برنامــه »مــاه عســل« در مــاه مبــارک رمضــان در 
جــذب حامیــان تصریــح کــرد: ایــن تعــداد حامــی از طریــق 
پیامــک، نرم افــزار آپ و پایگاه هــای حامــی حضــوری 

ــا ــد. ایرن ــالم کرده ان ــود را اع ــت خ حمای

برداشت45تنعدسسیاهاز
مزارعبخشآسفیچ

مســئول خانــه ترویــج شــهید بهشــتی آســفیچ گفــت: 
متوســط برداشــت عــدس ســیاه از هــر هکتــار مزارع آســفیچ 
ــر کشــت  ــه ســطح زی ــا توجــه ب ــه ب 1۵00 کیلوگــرم اســت ک
ــن عــدس ســیاه در آســفیچ  ــن محصــول، امســال 4۵ ت ای

برداشــت می شــود.

 هــادی تیمــوری بــا اشــاره بــه ســطح زیــر کشــت محصــول 
ــال  ــفیچی امس ــاورزان آس ــزود: کش ــفیچ اف ــدس در آس ع
ــه کشــت  ــن بخــش را ب ــار از اراضــی ای ــه 30 هکت ــک ب نزدی

ــد. ــاص دادن ــیاه اختص ــدس س ــول ع محص
ــار  ــر هکت ــیاه از ه ــدس س ــت ع ــط برداش ــت: متوس وی گف
مــزارع آســفیچ 1۵00 کیلوگــرم اســت کــه بــا توجــه بــه ســطح 
زیــر کشــت ایــن محصــول، امســال 4۵ تــن عــدس ســیاه در 
ــج شــهید  ــه تروی آســفیچ برداشــت می شــود. مســئول خان
بهشــتی آســفیچ بــا اشــاره بــه اینکــه برداشــت عــدس ســیاه 
در آســفیچ روزهــای پایانــی خــود را ســپری می کنــد، افــزود: 
امســال در بخــش آســفیچ بــه دالیــل مختلفــی شــاهد 

کاهــش میــزان برداشــت عــدس ســیاه هســتیم. 
ــن موضــوع،  ــل ای ــن دالی ــی از مهم تری ــزود: یک ــوری  اف تیم
بهــره  نبــردن از ادوات مکانیــزه و مکانیکــی در زمینــه برداشــت 
عــدس ســیاه اســت؛ ایــن برداشــت بــه صــورت کامــال 
ــه اینکــه برداشــت  ــا اشــاره ب دســتی انجــام می شــود. وی ب
ــود  ــد می ش ــت مفی ــزان برداش ــش می ــبب کاه ــتی س  دس
ــت  ــش برداش ــل کاه ــن دالی ــر از مهم تری ــی دیگ ــت: یک گف
خشکســالی اســت کــه در چنــد ســال اخیــر گریبانگیــر مزارع 

آســفیچ شــده اســت. باشــگاه خبرنــگاران 

ــگاه  ــت: نمایش ــان گف ــیقی کرم ــن موس ــس انجم  رئی
سراســری اســت و همزمــان از دهــم تیرمــاه در 2۵ 
ــاح  ــان افتت ــزار شــده اســت. در کرم اســتان کشــور برگ
ایــن نمایشــگاه بــا حضــور بهــرام جمالــی، مدیــر عامــل 
انجمــن موســیقی ایــران، صــورت گرفــت و تــا 1۵ تیرمــاه 

ــر اســت. ــان دای در مــوزه صنعتــی کرمــان همچن
رئیــس انجمــن موســیقی کرمــان دربــاره برپایــی 
موســیقی  اســتادان  عکــس  سراســری  نمایشــگاه 
ــت: نمایشــگاه عکــس موســیقی،  ــران در اســتان گف ای
ــای  ــار و عکس ه ــه آث ــت ک ــوری اس ــگاهی کش نمایش
ــنادی در  ــا اس ــراه ب ــران هم ــی ای ــیقیدانان قدیم موس
ــن اســناد و عکس هــا  ــرد. ای ــرار می گی ــد ق معــرض دی
از اســتادان بــزرگ ایــران هســتند کــه حــدود چهــل یــا 

پنجــاه ســال پیش تــر فعالیــت داشــته اند. 
ــوان کــرد: ایــن نمایشــگاه سراســری  ــر اخالقــی عن امی
اســت و همزمــان از دهــم تیرمــاه در 2۵ اســتان کشــور 
برگــزار شــده اســت. در کرمــان افتتــاح ایــن نمایشــگاه 
بــا حضــور بهــرام جمالــی، مدیــر عامــل انجمــن 
موســیقی ایــران، صــورت گرفــت و تــا 1۵ تیرمــاه در موزه 

ــر اســت. ــان دای ــی کرمــان همچن صنعت
ــط  ــا توس ــن عکس ه ــه ای ــرد: مجموع ــراز ک ــی اب اخالق
ایــن  دیــدن  و  بهمن پــور جمــع آوری شــده  فــروغ 
نمایشــگاه، عکــس خالــی از لطــف نیســت؛ عکس هــای 
جالــب و مانــدگاری از هنرمنــدان مــا عرضــه شــده 
ــی از  ــه بخش ــر اینک ــالوه ب ــا ع ــن عکس ه ــت؛ ای اس
تاریــخ کشــور هســتند، میــراث اســتادان موســیقی مــا 

ــد. ــمار می آین ــه ش ب
وی عنــوان کــرد: تالش هایــی در انجمــن موســیقی 
صــورت گرفتــه مبنــی بــر اینکه آثــار ایــن نمایشــگاه را در 
شهرســتان هایی کــه شــرایط مناســبی دارنــد نیــز، بــرای 

بازدیــد عرضــه کنیــم.
رئیــس انجمــن موســیقی کرمــان در پایــان هــدف 
ایــن نمایشــگاه را داشــتن نــگاه تعاملــی در حــوزه 
موســیقی ســنتی بیــن اســتان ها دانســت و گفــت: 
یکــی از راه هــای ثبــت و ضبــط موســیقی ایرانــی 
گرفتــن عکس هــای حرفــه ای اســت و ایــن عکس هــا 
قســمتی از تاریــخ موســیقی ایــران را پاســبانی می کنــد. 
نمایــش این گونــه آثــار می توانــد مــردم را بــا موســیقی 

کرمــان ــد. آرمــان  ــنا کن ــتر آش ــنتی بیش ــن و س که

رئیسانجمنموسیقیکرمانخبرداد:

برپایی نمایشگاه سراسری عکس استادان موسیقی ایران در کرمان

،،
در اســتان نیازمنــد یــک مرکــز بــزرگ 
قرآنــی هســتیم کــه هــم پشــتیبان و 
قرآنــی  تغذیه کننــده مجموعه هــای 
باشــد و هــم بــه معنــای واقعــی کلمــه 
در همــه ابعــاد بتوانــد مطالبــات و 
نیازهــای جامعــه قرآنــی را جوابگــو 

باشــد.



ــی  ــع غذای ــن صنای ــس انجم ــزی، رئی محمدحســین عزی
ایــران، اظهــار کــرد: آب میوه هــای کارخانــه ای کــه بــه 
صــورت بســته بندی و صنعتــی ارائــه می شــوند، عــاوه بــر 
ــه آن هــا  ــداری آب و شــکر ب ــوه مق داشــتن کنســا نتره می
ــد آن درج  ــت جل ــوع در پش ــن موض ــه ای ــده ک ــه ش اضاف
شــده اســت؛ همچنیــن ایــن نــوع آب میوه هــا پاســتوریزه 

ــراد نمی شــود. ــه اف ــاری ب ــال بیم ــث انتق ــوده و باع ب
اماکــن  در  کــه  آب میوه هایــی  داد:  ادامــه  عزیــزی 
غیربهداشــتی بــه صــورت فلــه ای ارائــه می شــود، ممکــن 
اســت میــزان آب و شکر شــان بیــش از حــد مجــاز باشــد.

وی اظهــار کــرد: بعضــی مغازه هــای آب میوه  فروشــی 
مدت زمــان  بــرای  قطعــه ای  صــورت  بــه  را  هویــج 
طوالنــی در آب نگــه می دارنــد کــه در نهایــت ســبب بــروز 

ــا و اســهال می شــود. ــه وب ــی از جمل بیماری هــای مختلف
مغازه هــای  در  کــه  کار کنانــی  کــرد:  تاکیــد  عزیــزی 
ــا  ــتند، حتم ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــی مش آب میوه  فروش
بایــد حیــن کار از دســتکش های مخصــوص اســتفاده 
ــر ایــن صــورت اگــر  فروشــنده خــود بیمــار  ــد؛ در غی کنن
باشــد، میکــروب بیمــاری از طریــق آب میــوه بــه مشــتریان 

می شــود. منتقــل 
ــازی  ــنتی و دست س ــتنی های س ــرف بس ــت: مص وی گف
کــه در فصــل تابســتان در اماکــن غیربهداشــتی بــه فروش 
ــای  ــروز بیما ری ه ــبب ب ــع س ــی مواق ــند، در بعض می رس
ــدگان می شــود؛  ــن مصرف کنن ــت و اســهال در بی ــب مال ت
از ایــن رو افــراد بایــد بســتنی ها را از مغازه هــای مطمئــن 

بخرنــد. شــهر خبــر

دکتــر محمدحســن لطفــی، معــاون بهداشــتی علــوم پزشــکی 
یــزد، بــا بیــان اینکــه هــر ســاله »هفتــه مبــارزه بــا دخانیــات« 
ــبت  ــن مناس ــرد: ای ــار ک ــود،  اظه ــزار می ش ــاه برگ در خردادم
امســال بــه دلیــل تقــارن ایــن هفتــه بــا مــاه مبــارک رمضــان 

از خردادمــاه بــه تیرمــاه منتقــل شــده اســت.
 لطفــی بــا بیــان اینکــه حــدود 4 درصــد زنــان اســتان یــزد بــه 
مصــرف قلیــان و ســیگار معتــاد هســتند، گفــت: در کل شــیوع 
ــه 14 درصــد  ــزد از 7.5 درصــد ب مصــرف ســیگار در اســتان ی

رســیده اســت.
معــاون امــور بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد ضربــه 
ــوان  ــات عن ــیب های دخانی ــر آس ــور را از دیگ ــاد کش ــه اقتص ب
کــرد و ادامــه داد: طبــق برآوردهــای اولیــه بیــش از 12 هــزار 
میلیــارد تومــان هزینــه تهیــه و مصــرف مــواد دخانــی در                               

ــران اســت. ای
ــه یک ســوم ســرطان های  ــان اینک ــا بی ــام مســئول ب ــن مق ای
ــد ــیگار دارن ــرف س ــا مص ــتقیم ب ــاط  مس ــده ارتب  شناخته ش

تصریــح کــرد: کنتــرل مــواد دخانــی بیــش از 30 درصــد 
می دهــد. کاهــش  را  بیماری هــا 

لطفــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال گذشــته 120 واحــد عرضــه 
ــل  ــی، جه ــر آگاه ــت: فق ــدند، گف ــب ش ــزد پلم ــان در ی  قلی
ــواد  ــج م ــل تروی ــن عوام ــه مهم تری ــوء، از جمل ــات س و تبلیغ

ــی در اســتان و کشــور اســت. دخان
رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان یــزد کــم بــودن قیمــت مــواد 
دخانــی را یکــی از عوامــل تأثیرگــذار در مصــرف مــواد افیونــی 
دانســت و بیــان کــرد: اســتان یــزد رتبــه 12 کشــور را در بحــث 
مصــرف مــواد مخــدر بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایســنا

رئیس انجمن صنایع غذایی ایران: 

یک لیوان »آب هویج« با طعم وبا 
معاون بهداشتی علوم پزشکی یزد: 

دو برابر شدن شیوع مصرف سیگار در استان یزد

 کاهش فشار خون باال در منزل 
با نسخه های طب سنتی

ســید مهــدی میــر غضنفــری، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــش  ــدگاه طــب ســنتی پی ــرد: از دی ــار ک ــوری اســامی، اظه ــش جمه ارت
ــی از  ــرا یک ــود؛ زی ــع ش ــت آن رف ــدا عل ــد ابت ــون بای ــار خ ــان فش از درم
مهم تریــن دالیــل بــروز ایــن عارضــه، تجمــع مــواد بلغــم )مــواد زائــد یــا 
خلــط در بــدن( اســت؛ بنابرایــن افزایــش فشــار خــون در مزاج هــای بلغــم 

ــه چشــم می خــورد. و چــاق بیشــتر ب
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پرخــوری و فعالیــت کــم موجــب افزایــش حجــم 
خــون یــا بیشــتر شــدن ســرعت جریــان خــون در بــدن می شــود، مطــرح 
کــرد: بــا افزایــش حجــم غــذا و کاهــش تحــرک، فشــار زیــادی بــه قلــب 
ــه افزایــش  ــت ب ــن وضعی ــه تکــرار ای ــاژ خــون وارد می شــود ک ــرای پمپ ب
ــی،  ــذای مصرف ــم غ ــردن حج ــم ک ــن ک ــد؛ بنابرای ــون می انجام ــار خ فش
ــزایی         ــش بس ــون نق ــار خ ــرل فش ــگیری و کنت ــرک در پیش ورزش و تح

دارد.
ــا بیــان چنــد نســخه مهــم بــرای کنتــرل و درمــان فشــار  میرغضنفــری ب
ــت  ــرای حفــظ رطوب ــن افــراد ب ــح کــرد: ای خــون در خشــک مزاج ها تصری

بــدن و افزایــش انعطاف پذیــری عــروق می تواننــد بــه طــور روزانــه 
بدنشــان را بــا روغــن بــادام شــیرین خوراکــی ماســاژ دهنــد؛ عــاوه بــر آن 
ماســاژ کــف پــا نیــز بــرای کنتــرل و درمــان فشــار خــون در خشــک مزاج ها 

بســیار مؤثــر اســت.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ارتــش جمهــوری اســامی 
ــی  ــاد نمــک، ســرکه، بی خواب ــاد، مصــرف زی ــاب زی ــران ادامــه داد: آفت ای
خشــک مزاج،  افــراد  در  مــداوم  یبوســت های  و  زیــاد  اســترس های 
ــد؛  ــش می ده ــه طــرز چشــمگیری افزای ــروز فشــار خــون را ب ــال ب احتم
ــی  ــگیری و حت ــادی در پیش ــر زی ــوق تاثی ــخه های ف ــام نس ــن انج بنابرای
ــا وجــود ایــن مصــرف گریپ فــروت در همــه  کنتــرل ایــن عارضــه دارد؛ ب
ــود. ــوب مى ش ــی محس ــه خوب ــون گزین ــار خ ــرل فش ــرای کنت ــا ب مزاج ه

میرغضنفــری مطــرح کــرد: در طــب ســنتی نســخه واحــدی بــرای 
ــد نســخه  ــدارد و بای ــود ن ــه وج ــرای هم ــرل فشــار خــون ب ــان و کنت درم
ــز از  ــوع پرهی ــود؛ در مجم ــن ش ــش تعیی ــوع مزاج ــق ن ــرد مطاب ــر ف ه
ــتفاده  ــک مزاج ها و اس ــرای خش ــدن ب ــت ب ــده رطوب ــل کاهش دهن  عوام
از غذاهــای لعابــدار خوش هضــم گیاهــی همچــون آش رشــته، ســوپ جــو 
ــار  ــش فش ــا افزای ــروز ی ــع از ب ــد مان ــاق می توان ــم و چ ــای بلغ در مزاج ه

خــون شــود. بهداشــت نیــوز

ســید حســام الدین شــریف نیا، عضــو هیئت مدیــره 
 انجمــن علمــی مدیریــت و اقتصــاد دارویــی ایــران 
بــا اشــاره بــه نحــوه قیمت گــذاری دارو بیــان کــرد: 
در سیســتم قیمت گــذاری دارو بایــد بــه ایــن نکتــه 
توجــه شــود کــه قیمــت دارو بــر مقــرون بــه صرفــه 

بــودن و میــزان دسترســی بــه دارو تاثیــر دارد.
ــی  ــه صورت ــد ب ــت دارو نبای ــس قیم ــزود: پ وی اف
تعییــن شــود کــه مانعــی بر ســر دسترســی بیمــاران 
ــد  ــان باش ــت از درم ــه محرومی ــه دارو و درنتیج  ب
ــش از  ــد بی ــز نبای ــت دارو نی ــر قیم ــرف دیگ و از ط
حــد کــم در نظــر گرفتــه شــود؛ چــرا کــه قیمــت کــم 
دارو، انگیزه هــای مالــی و نوآورانــه شــرکت های 

ــد. ــرار می ده ــر ق ــت تاثی ــی را تح داروی

وی بــا بیــان اینکــه در واقــع قیمت هــای کــم 
بــرای  جذابیــت  بــه کاهــش  منجــر  می توانــد 
ــور ها  ــی کش ــدگان در بعض ــدگان و واردکنن تولیدکنن
شــود، تصریــح کــرد: ایــن امــر باعــث عــدم تولیــد 
یــا ورود بــه بــازار تولیــدات مهــم یــا دســت کم ورود 
بــا تأخیــر زیــاد آن هــا بــه بــازار می شــود کــه ممکــن 
اســت بــه محرومیــت از درمــان مؤثــر و تأثیــر منفــی 

ــر ســامت بیمــاران منتهــی شــود. ب
انجمــن علمــی  بــه گفتــه عضــو هیئت مدیــره 
مدیریــت و اقتصــاد دارویــی ایــران اکنــون در 
ــر اســاس دو سیســتم  ــران، قیمت گــذاری دارو ب ای
ــای  ــرای دارو ه ــه ب ــای هزین ــر مبن ــذاری ب قیمت گ
قیمت گــذاری  و   )cost-plus( داخــل  تولیــد 

مرجــع )Reference based( بــرای دارو هــای 
می شــود. انجــام  وارداتــی 

قیمت گــذاری  روش  در  داد:  ادامــه  شــریف نیا 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــام هزینه ه ــه، تم ــای هزین ــر مبن ب
ــی حاشــیه ســود  ــاوه اندک ــه ع ــک دارو ب ــد ی تولی
ــوب  ــذاری محس ــار قیمت گ ــده معی ــرای تولیدکنن ب

می شــود.
ــی  ــای اصل ــرای دارو ه ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــق  ــت )ح ــل( در دوره پتن ــد داخ ــا تولی ــی ی )واردات
انحصــاری( روش پیشــنهادی، مقایســه بــا قیمــت 
و  دارو در کشــور ســازنده  مصرف کننــده همــان 
ــور  ــن منظ ــت: بدی ــت، گف ــع اس ــور های مرج کش
و  مرجــع  کشــور های  در  مصرف کننــده  قیمــت 

ــران  ــده در ای ــا قیمــت مصرف کنن کشــور ســازنده ب
مقایســه شــده و قیمــت پیشــنهادی در ایــران 
نبایــد از کمتریــن قیمت هــای مصرف کننــده در 

کشــور های مرجــع بیشــتر باشــد.
کــه  دانســت  دیگــری  روش  را  چانه زنــی  وی 
دربــاره بعضــی دارو هــا کــه منبــع تامیــن مالــی آن 
ــام  ــه ای(، انج ــای یاران ــل دارو ه ــت )مث ــت اس دول

می شــود.
شــریف نیا اظهــار کــرد: روش قیمت گــذاری بــر 
ــد داخــل  ــای تولی ــرای دارو ه ــه ب ــه ک ــای هزین مبن
ــی و در  ــود، روش قدیم ــتفاده می ش ــور اس در کش
ــعه یافته  ــور های توس ــدن در کش ــوخ ش ــال منس ح
اســت و ترکیــه هــم کــه قبــا از ایــن روش اســتفاده 
می کــرد، از ســال 2002 قیمت گــذاری مرجــع بــرای 
دارو هــای وارداتــی و مقایســه ای را بــرای دارو هــای 
ــرار  ــود ق ــذاری خ ــت گ ــای قیم ــد داخــل، مبن تولی

داده اســت.
وی ادامــه داد: ایــن موضــوع منجــر بــه آن شــده تــا 
در ســال های اخیــر کشــور ترکیــه بــا ســرمایه گذاری 
مناســب در زیرســاخت های صنعــت، اقــدام بــه 
توســعه صنعــت دارو، بهبــود GMP صنعــت )یکــی 
 از نقــاط اصلــی ضعــف صنعــت داروی ایــران( 
)افزایــش 50  خــود کنــد.  صــادرات  توســعه  و 
درصــدی صــادرات دارویــی کشــور ترکیــه در 5 ســال 
گذشــته و رســیدن بــه ۹35 میلیــون دالر شــاهدی 

ــن مدعاســت.( ــر ای ب
وی یــاد آور شــد: ادامــه ایــن رونــد و اســتفاده 
ــذاری دارو  ــرای قیمت گ ــب ب ــردن از روش مناس نک
در ایــران و بــه تبــع آن ســرمایه گذاری نکــردن 
صنعــت دارو در بهبــود وضعیــت زیرســاخت های 
ــای  ــام بازار ه ــن تم ــت رفت ــه از دس ــر ب ــود، منج خ
صادراتــی منطقــه خواهــد شــد. باشــگاه خبرنــگاران
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عضو هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران:

قیمت دارو نباید مانع محرومیت بیمار از درمان شود 

تازههایپزشکی

 کمک به درمان اوتیسم 
با پروتئین ها

اوتیســم، بیمــاری اختــال رشــد عصبــی اســت کــه ارتباطات 
اجتماعــی افــراد را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد.

ایــن تحقیــق توســط محققــان مرکــز پزشــکی جنــوب غــرب 
دانشــگاه تگــزاس انجــام شــده اســت. نتایــج ایــن تحقیــق 
نشــان داد اندازه گیــری میــزان پروتئین هــا بــا نــام هورمــون 
محــرک تیروئیــد )TSH( و اینترلوکیــن 8  )IL-8( از 74 تــا 

76 درصــد بــه درمــان اوتیســم کمــک  خواهــد کــرد. 
ــن  ــن دو پروتئی ــتفاده از ای ــا اس ــد: ب ــار کردن ــان اظه محقق
موفقیــت در درمــان اوتیســم 82 درصــد افزایــش می یابــد.

ــاله  ــت س ــا هش ــر دو ت ــت 30 پس ــق وضعی ــن تحقی در ای
مبتــا بــه بیمــاری اوتیســم بررســی شــد. نتایــج نشــان داد 
ــن  ــه اوتیســم بســیار پایی ــا ب ــزان TSH در پســران مبت می

ــزان  IL-8 باالســت.  ــه می ــی ک ــوده؛ در حال ب
وضعیــت  از  اطاعــات  افزودنــد:  ادامــه  در  محققــان 
تشــخیص  بــرای  مناســبی  شــاخص های  هورمون هــا 

بــود. اوتیســم خواهــد  درســت 
ــا  ــوده و تشــخیص بیومارکره ــن ب ــال ناهمگ اوتیســم، اخت
بــرای درمــان زیرگروه هــای بیمــاران اوتیســم و حتــی 
ــد  ــده خواه ــز کمک کنن ــرفته نی ــم پیش ــا اوتیس ــاران ب بیم

ــود. ایســنا ب

 پیشگیری اسید چرب اُمگا ۳ 
از آسیب کبدی 

یافته هــای محققــان دانشــگاه ایالتــی اورگــن آمریــکا نشــان 
می دهــد مکمــل »اســید داکوزاگزازنئیــک« )DHA(، یکــی از 
ــد  مهم تریــن اســیدهای چــرب ُامــگا 3، موجــب توقــف رون
پیشــرفت کبــد چــرب غیرالکلــی در تبدیــل بــه ســیروز کبــدی 

یــا ســرطان کبــد می شــود.
ــار  ــد، فش ــاب کب ــه الته ــی ک ــرب غیرالکل ــد چ ــخصه کب مش
اکسایشــی و فیبــروز اســت، فاکتــور بســیار پرخطــری بــرای 
ــد اســت.طبق اعــام  ــدی و ســرطان کب ــه ســیروز کب ــا ب ابت
ــن  ــود ای ــی می ش ــکا پیش بین ــذا و داروی آمری ــازمان غ س
بیمــاری تــا ســال 2020، علــت اصلــی پیونــد کبــد باشــد؛ در 
حالــی کــه هنــوز هیــچ درمــان پزشــکی تاییدشــده ای بــرای 

ــدارد. آن وجــود ن
محققــان در یــک مطالعــه 10 ســاله دریافتنــد مــرگ ناشــی از 
ســیروز و بیماری هــای کبــدی بــه ترتیــب در 20 و 12 درصــد 
بیمــاران مبتــا بــه کبــد چــرب غیرالکلــی اتفــاق افتــاد. زمانــی 
کــه افــراد مبتــا بــه کبــد چــرب غیرالکلــی بررســی شــدند، 
ــد.  ــگا 3 بودن ــرب ُام ــید چ ــن اس ــیار پایی ــزان بس دارای می
ــود،  ــی کــه ایــن میــزان اســید چــرب افزایــش یافتــه ب زمان

رونــد بیمــاری متوقــف شــده بــود.
اســیدهای چــرب ُامــگا 3، مســیرهای مهــم بیولوژیکــی 
ــون  ــود در خ ــای موج ــا چربی ه ــیریدها ی ــه تری گلیس تجزی

را تنظیــم می کنــد.  
بیشــترین میــزان ایــن اســید چــرب امــگا 3 در ماهی هــای 
چــرب نظیــر ســالمون، خال مخالــی، ماهــی تــن و ســاردین 
ــی  ــم در بعض ــم ه ــزان ک ــه می ــه ب ــود؛ اگرچ ــت می ش یاف
ــرغ  ــر، زرده تخم م ــرغ، جگ ــر گوشــت م ــی نظی ــواد خوراک م

ــواع جلبــک وجــود دارد. مهــر و بعضــی ان

تغذیه

 برای صبحانه بهتر است 
چه بخوریم؟ 

ــده   ــن وع ــه، مهم تری ــه صبحان ــنیده ایم ک ــا ش ــه  م هم
ــا  ــن ادع ــرای ای ــم ب ــی ه ــل خوب ــت و دالی ــی اس غذای

ــود دارد.  وج
خــوردن  می گوینــد  شــهودی  مطالعــات  از  برخــی 
ــک  ــت، ریس ــد اس ــش وزن مفی ــرای کاه ــه ب صبحان
بیماری هــای قلبــی را کاهــش می دهــد و می توانــد 
ــان را  ــی و فیبرت ــواد معدن ــن، م ــه  ویتامی ــرف روزان مص

ــد.  ــش ده افزای
معمــوال تأکیداتــی کــه وجــود دارد در ایــن مــورد اســت 
ــا اینکــه  ــم؛ ام ــد بخوری ــه »چــه« بای ــرای صبحان ــه ب ک
پــس از بیــدار شــدن از خــواب، چقــدر بایــد تــا خــوردن 
صبحانــه فاصلــه بگذاریــم، بســتگی بــه چند عامــل دارد.

ــه  ــاره زمــان خــوردن صبحان یــک توصیــه  کلــی کــه درب
ــک  ــرض ی ــت در ع ــر اس ــد بهت ــت، می گوی ــرح اس مط
ســاعت پــس از بیــدار شــدن از خــواب، صبحانــه 
بخوریــد تــا انــرژی مــورد نیــاز بــدن، بعــد از یــک شــب 
ــا  ــدان معن چیــزی نخــوردن، تأمیــن شــود؛ امــا ایــن ب
نیســت کــه زودتــر یــا دیرتــر از یــک ســاعت بعــد از بیدار 

ــدارد.  ــده ای ن ــه فای شــدن از خــواب، خــوردن صبحان
 فواید خوردن صبحانه  سالم و کامل

 تحقیقاتــی کــه روی افــراد موفــق در کاهــش وزن 
و حفــظ وزن ایــده آل انجــام شــد، نشــان داد بیــش از 
ــد.  ــه می خوردن ــر روز صبحان ــراد، ه ــن اف ــه چهارم ای س

 فواید زودتر صبحانه خوردن
چــرا صبحانــه بــا ســامتی، ارتبــاط نزدیکــی دارد؟ 
ثابــت شــده کــه عــاوه بــر اهمیــت دادن بــه محتــوای 
صبحانــه، مهــم دانســتن زمــان خــوردن آن هــم در 

ــت.  ــر اس ــامتی مؤث س
مطالعــه ای کــه در ســال 2013 انجــام شــد، زنــان دچــار 
اضافــه وزن و چــاق را بــه مــدت 12 هفتــه، در دو گــروه 
متفــاوت قــرار داد. هــر دو گــروه، رژیــم غذایــی مشــابه 

ــا کالری هــای یکســان داشــتند.  ب
تنهــا تفــاوت ایــن بــود کــه یــک گــروه، صبحانــه  بســیار 
مفصــل و شــام مختصــر می خوردنــد، امــا گروهــی 

ــه  مختصــر و شــام بســیار مفصــل. ــر، صبحان دیگ
 برای صبحانه بهتر است چه بخورید؟

خــوردن غــات شــیرین صبحانــه یــا کیــک و شــیرینی 
ــه شــما نمی رســاند.  ــه را ب ــد خــوردن صبحان فوای

ــی از روز  ــر زمان ــه در ه ــت ک ــم اس ــی مه ــور کل ــه ط ب
غذاهــای ســالمی بخوریــد؛ صبحانــه اهمیــت بیشــتری 

ــز دارد.  ــت نی ــن جه از ای
صبحانــه ای انتخــاب کنیــد کــه شــامل میوه، ســبزیجات 
ــالم  ــای س ــن و چربی ه ــن، پروتئی ــل، بنش ــات کام غ

باشــد. 
الزم نیســت فانتــزی باشــد. می توانیــد ماســت یونانــی 

مــوز و یــک مشــت آجیــل میــل کنیــد. 
تشــنگی  احســاس  صبح هــا  معمــوال  هــم  اگــر 
از  و  درســت کنیــد  اســموتی  می توانیــد  می کنیــد، 
نوشــیدنش لــذت ببریــد. بــرای صرفه جویــی در وقتتــان 
ــاده  ــل آم ــب قب ــان را از ش ــد، صبحانه ت ــم می توانی ه

ــان ــد. تبی کنی

زیبایی

درمان ریزش مو با معجزه روغن ها
بســیاری از افــراد بــا درجاتــی از ریــزش مــو در طول 
ــی  ــن در حال ــوند و ای ــه می ش ــود مواج ــی خ زندگ
اســت کــه موهــا نقــش مهمــی در زیبایــی و ظاهــر 
ــتفاده  ــالم، اس ــه س ــر تغذی ــاوه ب ــد. ع ــراد دارن اف
ــای  ــد روغن ه ــی مانن ــای طبیع ــه از درمان ه روزان
گیاهــی و ضــروری می تواننــد بــه جلوگیــری از 

ــد. ــا کمــک کنن ــود ســامت موه ــزش و بهب ری
 روغن بادام شیرین

اســتفاده از روغــن بــادام شــیرین بــه صــورت 
ــث درخشــندگی و اســتحکام  ــد باع ــه، می توان روزان

ــود.  ــا ش موه
ویتامین هــا، چربی هــا و ســایر ترکیبــات روغــن 
بــادام شــیرین می توانــد بــه ســامت موهــا کمــک 
کنــد؛ همچنیــن می تــوان از خــواص آن بــه عنــوان 
ــره  ــی به ــی طبیع ــت از زیبای ــول مراقب ــک محص ی

بــرد.
 روغن هسته انگور

  روغــن هســته انگــور، هماننــد روغــن نارگیــل 
ــده  ــده و نرم کنن ــک مرطوب کنن ــون، ی ــن زیت و روغ
ــوارد  ــن روغــن در م ــن ای طبیعــی موســت. همچنی
دیگــری ماننــد ضعیــف بــودن، ریــزش مــو و شــوره 

ســر نیــز کاربــرد دارد. 
مصــرف منظــم روغــن هســته انگــور بــه عنــوان یــک 
ــامت                   ــت، س ــب تقوی ــو موج ــت از م ــل مراقب مکم

و جذابیــت موهــای شــما خواهــد شــد.
ــرای مرطــوب نگهداشــتن و  روغــن هســته انگــور ب
نــرم کــردن موهــای خشــک انتخــاب خوبــی اســت؛ 
ــل  ــن نارگی ــون و روغ ــن زیت ــبک تر از روغ ــرا س زی

اســت و موهــا، چــرب و روغنــی نخواهــد شــد. 
 روغن بابونه

ــا  ــک فولیکول ه ــرای تحری ــری ب ــاه دیگ ــه، گی  بابون
و رشــد موســت. ایــن گیــاه می توانــد از مــو و کــف 
ــت  ــیب ها محافظ ــا و آس ــل عفونت ه ــر در مقاب س
ــت  ــارش پوس ــود خ ــن در بهب ــه همچنی ــد. بابون کن
ــود،  ــو ش ــزش م ــه ری ــر ب ــد منج ــه می توان ــر ک س
ــه  ــن بابون ــامپو زدن از روغ ــد از ش ــت. بع ــر اس مؤث
بــرای ماســاژ پوســت ســر اســتفاده و ســپس موهــا 

ــد. را آبکشــی کنی
 روغن زیتون به همراه عسل

ــد  ــو مفی ــرای ســامت م ــون و عســل ب ــن زیت روغ
حفــظ  بــرای  قرن هاســت کــه  عســل  اســت. 

زیبایــی پوســت و مــو اســتفاده می شــود. 
روغــن زیتــون نیــز بــرای  ســامت بــدن و زیبایــی 
 مفیــد اســت. همچنیــن ترکیــب روغــن زیتــون 
و عســل، درمانــی آســان بــوده کــه خــواص بســیاری 

بــرای موهــا دارد.
روغــن زیتــون بــه عنــوان نرم کننــده و کنتــرل 
ــیدهای  ــن اس ــن روغ ــت. ای ــوب اس ــو خ ــوره م ش
چــرب تــک  اشباع نشــده بــا فوایــد آنتی اکســیدانی 
دارد. همچنیــن ویتامیــن A و E موجــود در روغــن 
ــو  ــم پوســت و م ــت و ترمی ــه حفــظ رطوب ــون ب زیت

کمــک می کنــد. نســخه

خانواده

رفتارهایی که زنان دوست ندارند
اگــر می خواهیــد بــرای همســرتان شــوهر خوبــی 
باشــید، بایــد بدانیــد همســرتان از چــه کارهایــی 
خوشــش نمی آیــد. بعضــی کارهــا بــه طــور کلــی بــرای 
بیشــتر خانم هــا چنــدان دوست داشــتنی نیســتند.

ــچ مشــکلی وجــود  ــه هی همیشــه این طــور نیســت ک
نداشــته باشــد و همــه چیــز در صلــح و دوســتی 
ــدارد؛  ــق را ن ســپری شــود. هیــچ انســانی کمــال مطل
ــار، وجــود  ــر از ائمــه اطه ــه غی ــی هیــچ انســانی ب یعن
نــدارد کــه فقــط مثبــت باشــد و هیــچ نقطــه ضعفــی 
ــن  ــا ممک ــا خانم ه ــه م ــور ک ــد. همان ط ــته باش نداش
اســت زمان هایــی باعــث رنجــش خاطــر مــردان 
بشــویم، مــردان هــم ممکــن اســت زمان هایــی باعــث 

ــوند. ــان بش ــر زن ــش خاط رنج
این 5 کار خانم ها را می رنجاند:

1. پنهان کردن احساسات درونی
 ممکــن اســت بــرای هــر مــردی ایــن اتفــاق بیفتــد کــه 
زمان هایــی بی حوصلــه اســت و حتــی حوصلــه حــرف 
ــئله  ــن مس ــد. ای ــته باش ــرش را نداش ــا همس زدن ب

کامــا طبیعــی اســت. 
ــته  ــی خس ــه کم ــد ک ــرش بگوی ــه همس ــرد ب ــر م اگ
ــد  ــن کن ــاده و او را مطمئ ــی نیفت ــچ اتفاق ــت و هی اس
کــه مشــکلی وجــود نــدارد، در ایــن زمــان خانــم هــم 

ــد. ــار بیای ــاق کن ــن اتف ــا ای ــد ب ــر می توان راحت ت
2. استفاده زیاد از فضای مجازی

 اگــر متاهــل هســتید، ســعی کنیــد در زمان هایــی کــه 
ــه ســراغ فضــای  ــاد ب ــار همســرتان هســتید، زی در کن
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ــرا خانم ه ــد؛ زی ــازی نروی مج
ــه  ــن صحن ــدن ای ــا دی ــد، ب ــه حســاس تری دارن روحی
ــت،  ــازی اس ــای مج ــدام در فض ــان م ــه همسرش ک

ــد. ــر می کنن ــاس خط احس
۳. پوشیدن هر روزه لباس های مشابه

ــل  ــه اه ــتید ک ــی هس ــته از مردان ــزو آن دس ــر ج  اگ
رســیدگی بــه ظاهــر خــود نیســتند، لطفــا از همســرتان 

ــد.  کمــک بگیری
4. بی توجهی

 بی توجهــی شــوهر، دغدغــه بســیاری از خانم هاســت؛ 
ایــن زنــان ابتــدا بایــد توجــه را تعریــف کننــد. زنانــی 
کــه از همسرشــان توجــه نمی بیننــد بســیار آزرده خاطــر 

می شــوند.
5. بیش از حد به خود رسیدگی کردن

همان طــور کــه زنــان از مــردی کــه بــه خــودش 
ــش  ــه بی ــم ک ــی ه ــتند، از مردان ــزار هس ــد بی نمی رس
ــن را  ــه ادکل ــند و شیش ــان می رس ــه خودش ــد ب از ح
ــده می شــوند. ــز، رنجی ــد نی ــی می کنن روی خــود خال

ــب  ــی مرت ــور کل ــه ص ــه ب ــت ک ــن اس ــن کار ای  بهتری
و آراســته باشــید؛ ولــی بهتریــن لباس هــا و عطرهایتــان 
را در زمانــی کــه بــا همســرتان هســتید اســتفاده                 

ــد. بیتوتــه کنی

 دانشــیار دندان پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان 
گفــت: اقداماتــی کــه تاکنــون بــرای ارتقــای ســامت دندان هــا 
در کشــور انجــام داده ایــم، نتوانســته شــاخص های پوســیدگی 

ــم.  ــق نبوده ای ــگیری موف ــد و در پیش ــش ده را کاه
ــدان  ــیدگی دن ــت: پوس ــار داش ــکندری زاده اظه ــی اس ــر عل دکت
ــی محســوب می شــود  یکــی از شــایع ترین بیماری هــای عفون
کــه میــزان شــیوع آن در کشــور مــا زیــاد اســت و بــه جــای آنکه 
ــیدگی  ــاخص های پوس ــکان، ش ــداد دندان پزش ــش تع ــا افزای ب
دنــدان در کشــور پاییــن بیایــد، بــاال رفتــه اســت؛ یعنــی عمــا 
ــط  ــم و فق ــام نداده ای ــگیری انج ــرای پیش ــچ کاری ب ــا هی م
ــه روز هــم وضعیــت  ــم و روزب ــی انجــام می دهی کارهــای درمان

ــر می شــود. ــدان در کشــورمان بدت بهداشــت دهــان و دن
ایــن متخصــص دندان پزشــکی ترمیمــی و زیبایــی گفــت: 

بهتــر اســت مســئوالن فکــری کننــد و پیشــگیری را در اولویــت 
ــت 17  ــا در نهای ــش 7 ی ــال پی ــد س ــا چن ــرا ت ــد؛ زی ــرار دهن ق
دانشــکده دندان پزشــکی داشــتیم؛ ولــی االن 60 دانشــکده 
اتفاقــی  چــه  آینــده  در  اینکــه  و  داریــم  دندان پزشــکی 
ــی  ــدام از کارهای ــچ ک ــت؛ هی ــده اس ــا نگران کنن ــد واقع می افت
هــم کــه در دانشــکده های دندان پزشــکی انجــام می شــود 

نیســت. پیشــگیری محور 
ــه آب  ــد ب ــردن فلورای ــه ک ــر اضاف ــک کار دیگ ــه داد: ی وی ادام
ــی  ــه آن توجه ــا ب ــور م ــفانه در کش ــت. متاس ــامیدنی اس آش
نمی شــود؛ ولــی در بســیاری از کشــورها کــه توانســتند جلــوی 
پوســیدگی را بگیرنــد، اضافــه کــردن فلورایــد بــه آب آشــامیدنی 
را انجــام داده انــد؛ چــون نمی تــوان بــه همــه مــردم آمــوزش داد 

کــه مــواد قنــدی نخورنــد. مهــر

ــا بیــان اینکــه  مهــدی خلــج،  رئیــس ســازمان دام پزشــکی، ب
ــال آن  ــه دنب ــک  و ب ــی  آنتی بیوتی ــرف غیرمنطق ــز و مص تجوی
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــش اس ــال افزای ــی در ح ــت میکروب مقاوم
ــزان  ــش می ــذار  در کاه ــی و تأثیرگ ــش اساس ــکی نق دام پزش

آنتی بیوتیــک مصرفــی در حــوزه دام پــروری  دارد.
وی ادامــه داد: تفــاوت پزشــکی بــا دام پزشــکی ایــن اســت کــه 
در پزشــکی درمــان انفــرادی اســت، امــا در دام پزشــکی نــگاه 
بایــد جمعیت نگــر باشــد؛ مصــرف آنتی بیوتیــک می توانــد 

مقاومــت میکروبــی را افزایــش دهــد.
ــازمان  ــت و س ــی بهداش ــازمان جهان ــرد: س ــرح ک ــج  مط خل
جهانــی بهداشــت دام و فائــو در زمینــه کاهــش مقاومــت 
میکروبــی قــدم برداشــته و ســازمان دامپزشــکی بــا مراقبــت 
ــدام  ــت اق ــی در دس ــه مطلوب ــگاهی برنام ــی و آزمایش بالین

ــا انســجام و وحــدت نــگاه بــه کمــک ســایر  دارد؛ امــا بایــد ب
ــم. ــت کنی ــزرگ را مدیری ــه ب ــن عرص ــتگاه ها ای دس

وی افــزود: 25 هــزار نفــر در بخــش خصوصــی  و 7 هــزار نفر در 
بخــش دولتــی در حــوزه ســازمان دام پزشــکی فعالیــت دارنــد. 
ــامانه  ــک 11 س ــه کم ــکی ب ــازمان دام پز ش ــور در س ــام ام تم
ــی  ــک داروی ــامانه الکترونی ــوند؛ س ــام می ش ــک  انج الکترونی
وجــود دارد کــه داروهــا در آن ثبــت شــده و بــه همیــن دلیــل 

ــم. ــش دهی ــک در دام را کاه ــرف آنتی بیوتی ــم مص می توانی
خلــج بــا بیــان اینکــه بــه زودی نســخه پیچی در حــوزه 
دام پزشــکی الکترونیکــی می شــود، گفــت: برنامــه ای در پیــش 
داریــم تــا بــا نســخه پیچی الکترونیکــی بــر تجویــز دارو نظــارت 
کنیــم و  تمامــی واحدهــا از مزرعــه تــا فــرآوری  مشــمول ایــن 

برنامــه شــوند. ســرخط

متخصص دندان پزشکی ترمیمی: 

پوسیدگی دندان های ایرانیان بیشتر شده است
رئیس سازمان دام پزشکی:

نسخه پیچی در حوزه دام پزشکی، الکترونیکی می شود 

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

اغلــب  تصــور  طوالنــی  ســال های  بــرای 
روان شناســان بــر ایــن بــود کــه IQ یــا 
ــزان موفقیــت  ــده می ضریــب هوشــی، نماین

ــت.  ــراد اس اف
 IQ ــه ــد ک ــان دریافتن ــر محقق ــه اخی در ده
تنهــا شــاخص ارزیابــی موفقیــت یــک فــرد 
نیســت؛ آن هــا در حــال حاضــر مشــغول 
تحقیــق دربــاره EQ یــا هــوش عاطفــی 

ــتند. هس
بــرای پــرورش یــک نســل جدیــد کــه 
ــند و  ــق باش ــود موف ــی خ ــواره در زندگ هم

پله هــای ترقــی را پشــت ســر بگذارنــد نیــاز 
ــی  ــی و هیجان ــوش عاطف ــاره ه ــت درب اس

ــم.  ــتر بدانی بیش
ســادات  امینــه  بــا  خصــوص  ایــن  در 
ــی، کارشــناس ارشــد روان شناســی  طباطبای

نشســتیم. بــه گفت وگــو  بالینــی، 
 برای آشنایی مخاطبان ما هوش 

هیجانی را تعریف کنید.
ــی  ــی توانای ــوش هیجان ــاده ه ــان س ــه زب ب
بــرای مدیریــت اضطــراب و کنتــرل تنش هــا 
در  خوش بینــی  و  امیــدواری  انگیــزه،  و 
مواجهــه بــا موانــع در راه رســیدن بــه هــدف 

اســت.

ــت  ــی، در حقیق ــا عاطف ــی ی ــوش هیجان  ه
ــودن اســت. ــرک ب ــرای زی راهــی ب

 ایــن هــوش، یــک نــوع مهــارت اجتماعــی 
ــف  ــت عواط ــردم، مدیری ــا م ــی ب  و همراه
و احساســات در روابــط و توانایــی ترغیــب و 

رهبــری دیگــران اســت.
 چرا هوش هیجانی امروزه آنقدر 

اهمیت پیدا کرده است؟
ــم  ــادی مه ــل زی ــه دالی ــی ب ــوش هیجان ه
ــه  ــل کار، ب ــی در مح ــوش هیجان ــت؛ ه اس
شــدت مــورد نیــاز اســت؛ زیــرا افــراد دارای 
ــا  ــه کاره ــد ک ــل دارن ــی تمای ــوش هیجان ه
را بــه طــور کامــل انجــام دهنــد. آن هــا 
هدفمنــد هســتند و بــه طــور ذاتــی، توانایــی 
ــراد  ــه اف ــد ب ــی می توانن ــد؛ یعن ــری دارن رهب

ــد.  ــزه بدهن ــز انگی ــر نی دیگ
ــادمانی  ــس ش ــرای ح ــی ب ــوش هیجان  ه
ــان ضــروری اســت. اگــر  و تندرســتی خودت
ــه  ــد ک ــد و درک نکنی شــما تشــخیص ندهی
ــود  ــد ب ــادر نخواهی ــتید، ق ــی هس ــه کس چ
ــه آن هــا کمــک  ــا ب واقعــا دیگــران را درک ی

ــد.  کنی
همچنیــن هنگامــی کــه شــما از احساســات 
خــود بی اطــاع هســتید، بــه احتمــال زیــاد 
ــاد  ــد اعتی ــه ســمت رفتارهــای منفــی مانن ب
قــادر  زیــرا  بــه مــواد مخــدر می رویــد؛ 
ــا  ــه ب ــکات و مقابل ــا مش ــی ب ــه رویاروی ب

احساســاتتان نیســتید.
 برای رسیدن به هوش هیجانی 

اولین قدم چیست؟
هــوش هیجانــی چیــزی نیســت کــه بــا آن 
متولــد شــویم؛ بلکــه بــرای ایجــاد و پــرورش 

بــه تــاش و زمــان نیــاز دارد. 
هیجانــی  هــوش  بــه  می خواهیــد  اگــر 
دســت یابیــد، بهتریــن مــکان بــرای شــروع، 

ــتید.  ــان هس خودت
چیــزی  کــه  هنگامــی  شــوید   مطمئــن 
تشــخیص  را  آن  می کنیــد،  احســاس  را 

. هیــد می د

 والدین چگونه در افزایش هوش 
هیجانی فرزند خود تأثیرگذارند؟

نقــش خانــواده در ایــن بحــث بســیار مهــم 

اســت. آمــوزش در شــش ســال اول زندگــی 
فــرد نقــش تعیین کننــده دارد و همــه چیــز 

ــه می شــود.  ــان نهادین ــن زم در ای
ارائــه آموزش هــای الزم از ســوی والدیــن 
بــه فرزنــدان در ارتقــای ســطح هــوش 
هیجانــی آن هــا بســیار تأثیرگــذار اســت. 
ایــن  انتقــال  و  و مــادر  پــدر  بــودن  آرام 
لمســی  تمــاس  کــودک،  بــه   آرامــش 
و کنتــرل حــرکات در برخــورد بــا وی در 
ــی اداره  کاهــش اضطــراب و افزایــش توانای
 عواطــف و احساســات کــودک تأثیــر ویــژه ای 

دارد.
 چه راهکارهایی برای افزایش 
هوش هیجانی در کودکان وجود 

دارد؟
اولیــن قــدم، آگاه بــودن از هیجان هــای کودکان 
اســت. شــناخت هیجــان بــه عنــوان فرصتــی 
ــدی  ــه بع ــوزش مرحل ــت و آم ــرای صمیمی ب
اســت. وقتــی کــودک ناراحــت، خشــمگین یــا 
ــری  ــان دیگ ــر زم ــش از ه ترســیده اســت، بی
ــرش  ــا پذی ــاز دارد. ب ــادرش نی ــدر و م ــه پ ب
هیجان هــای فرزنــد، مهــارت آرام ســاختن 
ــری  ــه به کارگی ــی را ک ــن مهارت های و همچنی
آن هــا در همــه مراحــل زندگی ســودمند اســت 
بــه او می آموزیــم. احساســات منفــی وقتــی از 
بیــن می رونــد کــه کــودک بتوانــد دربــاره آن هــا 

صحبــت کنــد.

در گفت وگو با کارشناس ارشد روان شناسی بالینی مطرح شد:  

نقش پررنگ والدین در تقویت هوش هیجانی فرزندان

،،
 بــرای پــرورش یــک نســل جدیــد کــه 
همــواره در زندگــی خــود موفــق باشــند 
و پله هــای ترقــی را پشــت ســر بگذارنــد، 
و  عاطفــی  هــوش  دربــاره  اســت  نیــاز 

هیجانــی بیشــتر بدانیــم
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همه می توانند قرآن را بفهمند
مفســر قــرآن و اســتاد دانشــگاه عالمــه طباطبائــی 
معتقــد اســت کــه قــرآن مخاطــب عمومــی دارد و 
ــا در  ــد؛ ام ــرآن را دریابن ــای ق ــد معن ــه می توانن هم
برداشــت هایی کــه از آیــات قــرآن می شــود ممکــن 
اســت خطایــی رخ دهــد کــه احادیــث معصومیــن 
برداشــت های  معیــار  می توانــد  علیهم الســالم 

قرآنــی باشــد. 
ــگاه  ــتاد دانش ــرآن و اس ــر ق ــی، مفس ــی یثرب یحی
عالمــه طباطبائــی، در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
ــم از  ــات اع ــتقل از روای ــیر مس ــه تفس ــی ب نقدهای
عقلــی و عرفانــی وارد اســت، آیــا تفســیر مســتقل از 
روایــات ممکــن اســت، گفــت: قــرآن کریــم طــوری 
ــی  ــد؛ یعن ــات باش ــرو روای ــش در گ ــه فهم ــود ک نب
ــد  ــردم می خوان ــرای م ــرم)ص( وحــی را ب ــی اک نب
ــازل شــده اســت. مــردم  ــات ن ــن آی و می گفــت ای
ــد  ــد و بای ــت می رفتن ــراغ روای ــه س ــد ب ــا بای کج

آیــات را می فهمیدنــد. 
 مخاطبان وحی، عموم مردم هستند

یثربــی ادامــه داد: مخاطــب پیامبــر و وحــی، مــردم 
بــه صــورت عمــوم بودنــد. بخــش عمــده ای از 
خطاب هــای قــرآن، عمــوم مــردم هســتند. وقتــی 
عمــوم مخاطــب واقــع می شــود، همــه بایــد قــرآن 

ــد. را بفهمن
وی افــزود: همچنیــن بــه مــا گفتــه شــده هــر 
ــد  ــود بای ــل می ش ــوم)ع( نق ــه از معص ــی ک روایت
بــه قــرآن ارجــاع شــود، اگــر بــا قــرآن ســازگار بــود 
قبــول کنیــد و در غیــر ایــن صــورت می توانیــد آن را 

ــی دارد؟  ــن چــه معنای ــد. ای ــار بگذاری کن
ایــن بــدان معناســت کــه شــما قــرآن را می فهمیــد 
و حدیثــی کــه از مــن معصــوم نقــل شــده را 
ــرآن  ــر ق ــد؛ اگ ــه می کنی ــا آن مقایس ــد ب می توانی
ــار  ــه کن ــر ن ــد و اگ ــش کنی ــرد، قبول ــد ک آن را تایی
بگذاریــد. بنابرایــن ایــن مــردم قبــل از حدیــث 

می فهمنــد.  را  قــرآن 
ــر  ــا ه ــراد اینج ــه م ــه البت ــان اینک ــا بی ــی ب یثرب
نمی داننــد  عربــی  مثــال کســانی کــه  مردمــی 
نیســت، گفــت: هــر کســی کــه عربــی را می فهمــد، 
قــرآن را می فهمــد یــا اگــر قــرآن بــه زبانــی ترجمــه 
ــد آن را  ــم می توانن ــرب ه ــردم غیرع ــاز م ــود، ب ش
بفهمنــد. پــس قــرآن بارهــا گفتــه اســت کــه زبــان 
ــه  ــی ب ــچ احتیاج ــی هی ــت؛ یعن ــن اس ــن مبی م

ــدارد. ــیر ن ــح و تفس توضی
صاحــب تفســیر روز گفــت: پــس قــرآن ماننــد 
ــر  ــی غی ــد کس ــا می گوی ــه کلیس ــت ک ــل نیس انجی
از مــن حــق فهــم آن را نداشــته باشــد. قــرآن 

می فهمنــد.  مــرا  همــه  می گویــد 
اولیــن حقــی کــه مارتیــن لوتــر )متکلــم مســیحی 
ــه  ــت ب ــم( می خواس ــذاران پروتستانیس و از بنیانگ
ــون  ــد مت ــه می توانن ــود ک ــن ب ــد، ای ــان بده مومن
ــد  ــا می گفتن ــا و کاتولیک ه ــد. کلیس ــی را بفهمن دین
نــه و بــا اجبــار ایــن حــق را در انحصــار خــود نــگاه 

ــود. ایکنــا داشــته ب

گردشگری
 موزه مردم شناسی رفسنجان 

)حمام آقا سید مهدی(
مــوزه مردم شناســی رفســنجان )حمــام آقــا ســید مهــدی( 
ــت. ــده اس ــع ش ــنجان واق ــتی رفس ــهید بهش ــان ش در خیاب

ــه،  ــواع مجســمه، عتیق ــوزه مردم شناســی رفســنجان ان در م
دســتگاه های بافندگــی و ریســندگی، آســیاب های آبــی و … 

ــورد.  ــم می خ ــه چش ب
ــه  ــد ک ــرار دارن ــاق ق ــن ات ــپ ای ــمت چ ــمه هایی در س مجس
ــه  ــنجانی ها را در دوره قاجاری ــی رفس ــوم عروس ــن و رس آیی
ــا ســقفی  ــک راهــروی کوچــک ب ــه نمایــش گذاشــته اند. ی ب
کوتــاه رختکــن حمــام آقــا ســید مهــدی قریشــی رفســنجان را 
بــه گرمخانــه حمــام وصــل می کنــد. وســایل ســنتی حمــام از 
تختــه چوبــی حنابنــدان و ســنگ پــا گرفتــه تــا شــانه چوبــی و 
ظرف هــای مســی هــم در قســمتی از حمــام آقــا ســید مهــدی 

قریشــی رفســنجان بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت. 
نســخ قدیمــی، ادوات دالکــی شــامل تیــغ و آیینــه، وســایل 
ــور تاریخــی در  ــک گ ــگ ســنگی، کشــفیاتی از ی ــی، دی زینت
حومــه شــهر رفســنجان، ظــروف ســفالی و عکس هایــی 
از حــکام و بــزرگان شــهر رفســنجان در اواخــر قاجــار و 
ــن ویترین هــای شیشــه ای جــا خــوش  ــوی در ای ــل پهل اوای

کرده انــد.
 بــر روی ســکوهای آخریــن اتــاق حمــام آقــا ســید مهــدی 
قریشــی رفســنجان نمونه هایــی از تمپوشــه های ســفالی 
کــه بــرای انتقــال آب از آن هــا اســتفاده می شــده، آجرهــای 
ــای  ــف رفســنجان، ُخم ه ــای مختل ســنتی مکشــوفه از بناه
ــدم، ســنگ های آســیاب های قدیمــی و ســنگ قبرهــای  گن

تاریخــی بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.

کاروانسرای کبوترخان
کاروانســرای کبوترخــان در کیلومتــر 35 جــاده اصلــی 
رفســنجان – کرمــان در روســتای کبوترخــان همچنــان پــا 
ــان  ــط گنجعلیخ ــان توس ــرای کبوترخ ــت. کاروانس برجاس
ــاس ســاخته شــد.  ــه دســتور شــاه عب ــان و ب ــی کرم وال
بنــا کامــال از آجــر بــا نقش هــای زیبــا و برجســته ای ایجــاد 
ــه سنگ نوشــته موجــود  ــا اشــاره ب شــده اســت. برخــی ب
بــر ســردر ایــن کاروانســرا، ســابقه آن را مربــوط بــه ابتــدای 

ــد. ــه می دانن زندی
بیشــتر  بــه  شــبیه  خــان  پــالن کاروانســرای کبوتــر 
کاروانســرا های تاریخــی دوره صفویــه اســت؛ بــا ایــن 
ــا را  ــن بن ــه آن، ای ــار گوش ــرج در چه ــار ب ــه چه ــاوت ک تف

ــد.  ــی کن ــز م متمای
کل مســاحت کاروانســرای کبوترخــان ۲۰۰۰ متــر مربــع 
اســت کــه از ایــن مقــدار حــدود ۴۰۰ متــر آن حیــاط و باقی 

دیگــر فضــای ســر پوشــیده اســت. 
بــا   ۱3۸۱ مهــر   ۷ تاریــخ  در  کاروانســرای کبوترخــان 
ــران  ــی ای ــار مل ــوان یکــی از آث ــه  عن ــت ۶۱۲۷ ب شــماره ثب
ثبــت شــده. کاروانســرای کبوترخــان نیــز ماننــد بســیاری 
ــه آن توجهــی  دیگــر در وضعیــت نامناســبی قــرار دارد و ب

نمی شــود.

ــار داشــتند:  ــت هللا مظاهــری در ســخنانی اظه آی
ــی  ــد بزرگ ــت همتی(، ض ــس )پس ــی نف کوچک
ــر  ــد و اث ــر پیام نفــس و شــخصیت اســت و اگ
ــی،  ــد و دودل ــزل در کارهــا، تردی ســوئی جــز تزل
سســتی اراده، ناتوانــی در تصمیم گیــری، بیتابــی 
ــت،  ــا نداش ــختی ها و درده ــا و س ــر بالی در براب
بــرای رذالــت و ناپســندی آن کافــی بــود. در 
ــت  ــوئی اس ــب س ــار و عواق ــه دارای آث ــی ک حال
کــه موجــب تیــره روزی انســان در دو جهــان 

می شــود.
ــودن  ــار ســوء، یکــی دســت آل ــن آث ــه ای از جمل
بــه کارهــای پســت از نظــر شــرع و عــرف اســت؛ 
ــیدن  ــرای رس ــردی ب ــن ف ــه چنی ــه ای ک ــه گون ب
ــت  ــتی دس ــر کار زش ــه ه ــوی ب ــع دنی ــه مناف ب

می زنــد.
ارضــای  در  ناتوانــی  دلیــل  بــه  آنکــه  دیگــر 
در  حقــارت  عقــده  ایجــاد  ســبب  تمایــالت، 
ــراد  ــتر اف ــه بیش ــه ای ک ــه گون ــود؛ ب ــراد می ش اف
ــار  ــارت و آث ــده حق ــار عق ــخصیت، گرفت ــم ش ک
ســوء آن، ماننــد تکبــر هســتند. چنیــن افــرادی 
هنــگام گرفتــاری، بیتــاب و بــه گاِه برخــورداری از 
ــم  ــان کــه قرآن کری ــع احســانند. چن نعمــت،  مان

می فرمایــد:
»انّ  االنســان خلــق هلوعــًا. اذا مّســه الّشــّر 

جزوعــًا و اذا مّســه الخیــر منوعــًا.« 
ــده شــده اســت.  ــا انســان، حریــص آفری »همان

هنگامــی کــه شــّری بــه او رســد، بســیار بیتــاب 
ــد،  ــه او رس ــری ب ــه خی ــی ک ــود. و هنگام می ش

ــده اســت.« بســیار بازدارن
ــا  ــان اذا م ــا االنس ــد: »فاّم ــن می فرمای همچنی
ابتلیــه رّبــه فاکرمــه و نّعمــه فیقــول رّبــی اکرمن. 
ــول  ــه فیق ــه رزق ــدر علی ــه فق ــا ابتلی ــا اذا م و ام

ــن کالّ...«  ــی اهان رّب
»و امــا انســان، چــون پــروردگارش او را بیازمایــد 
و بــه او اکــرام و نعمــت بخشــد، گویــد پــروردگارم 
مــرا گرامــی داشــت و امــا چــون، روزی اش تنــگ 
گــردد، گویــد پــروردگارم مــرا خــوار کــرد. ]هرگــز[ 

چنیــن نیســت...«

از دیگــر آثــار کوچکــی نفــس، ســلطه پذیری 
ــوزان  ــی س ــزرگ و آتش ــی ب ــه مصیبت ــت ک اس

ــش  ــه آت ــهری را ب ــا ش ــت ی ــه مملک ــت ک اس
ــتمگران  ــه س ــت ک ــواه اس ــخ گ ــد. تاری می کش
اخیــر  قرن هــای  در  به ویــژه  اســتثمارگران،  و 
تنهــا از طریــق افــراد بدبخــت و درمانــده ای 
کــه گرفتــار کم شــخصیتی و عقــده حقــارت 
ــالمی و  ــورهای اس ــر کش ــته اند ب ــد، توانس بوده ان

ــد. ــدا کنن ــلطه پی ــالمی س غیراس
اســت؛  اّم   الرذایــل  ناپســند  صفــت  ایــن 
ــی  ــی بزرگ ــد آن، یعن ــت ض ــه صف ــور ک همان ط

اســت. ام  الفضایــل  شــخصیت،  
چنــان کــه از قــرآن برمی آیــد انســان بســیار 
حریــص، کم شــخصیت، ناســپاس، شــتابزده، 
ــکار  ــرکش و زیان ــد، س ــادان، ناامی ــه، ن ستم پیش
آفریــده شــده اســت و بعیــد نیســت اگــر بگوییــم 
ــر  ــمه دیگ ــت همتی سرچش ــخصیتی و پس کم ش

ــاد شــده اســت. ــل ی رذای
ــال اســت  ــت کم ــر روحــی، در نهای انســان از نظ
بــزرگ  شــخصیتی  دارای  جهــت،  ایــن  از   و 
ــه »روح  ــرآن از آن ب ــه ق ــا ک ــا آنج ــت ت و واالس
خــدا« تعبیــر کــرده و او را برخــوردار از نیکوتریــن 
صــورت و شــتابان بــه ســوی مالقات پــروردگارش 

دانســته اســت.
لیکــن از نظــر جســم، انســان در نهایــت پســتی 
ــتابزده،  ــپاس، ش ــیار ناس ــر او بس ــت و از نظ اس

ــکار اســت.  ــد، ســرکش و زیان ناامی
ــی  ــق ریاضت هــای دین ــد از طری ــه او می توان البت

و توفیقــات الهــی، روحــش را بــر جســمش 
چیــره ســازد و پســتِی طبــع و آثــار ســوء آن را از 
بیــن ببــرد و صاحــب شــخصیتی بــزرگ، اســتوار، 

بلندهمــت و بــا ســعه صــدر شــود.
 اقسام این رذیله از نظر نسبت آن 

به خارج
ایــن صفــت زشــت نیــز مقوله ای مشــکک اســت 
ــه دارای  ــدارد؛ بلک ــی ن ــع اقســام مختلف و در واق
ــه  ــر چ ــت و ه ــف اس ــدت و ضع ــی از ش مراتب
ــزوده شــود، زشــتی اش بیشــتر  ــر شــدتش اف ب
ــه خــارج،  ــر نســبت آن ب ــن از نظ می شــود. لیک
ــردی،  دارای ســه قســم اســت: کم شــخصیتی ف
ــی. کم شــخصیتی اجتماعــی، کم شــخصیتی دین

 کم شــخصیتی فــردی: منظــور از آن، پســتی 
طبــع انســان بــه طــور ذاتــی اســت کــه غالبــا بــر 

ــد. ــد می آی ــوء پدی ــت س ــت و تربی ــر وراث اث
رســول خــدا)ص( فرمــود: از ســبزه مزبلــه حــذر 
کنیــد. گفتــه شــد: ای رســول خــدا، ســبزه مزبلــه 

چیســت؟

فرمــود: زن زیبارویــی کــه در خانــواده ای فرومایــه 
تربیت شــده باشــد.

کم شــخصیتی اجتماعــی: منظــور از آن، ایــن 
اســت کــه شــخص بــه پایبنــد نبــودن بــه آداب و 

ــزد همــگان شــود.  رســوم اجتماعــی، زبان
شــاید منظــور روایاتــی کــه دربــاره حرمــت خــوار 
کــردن خــود وارد شــده، اشــاره بــه همیــن مطلب 
ــراد از آن،  ــی: م ــخصیتی دین ــته باشد.کم ش داش
ــارت  ــه عب ــرع و ب ــر ش ــه ظواه ــودن ب ــد نب پایبن
ــردی  ــن ف ــر چنی ــق ب ــر و فس ــالق کف ــر، اط دیگ
ــر  ــت ب ــیاری دالل ــات بس ــرآن، آی ــت و در ق اس
آن دارد کــه کافــر و فاســق در نظــر خــدا، پســت 
ــد از: ــات عبارتن ــی از آی ــت. بعض ــدار اس و بی مق

»مثــل الذیــن حّملــوا الّتــوراة ثــّم لــم یحملوهــا 
کمثــل الحمــار یحمــل اســفارًا...« 

»مثــل کســانی کــه تــورات بــر آن هــا نــازل 
ــد  ــد، همانن ــردن ننهادن ــه آن گ ــپس ب ــد، س ش
االغــی اســت کــه کتاب هایــی چنــد را حمــل 

».. می کنــد.

فضایل و رذایل اخالقی

															کوچکی	نفس	

دغدغــه   بــه  کــه  سال هاســت  حجــاب  مســئله    
اســت.  شــده  تبدیــل  جامعــه  افــراد  از  بســیاری 
دالیــل  از  صــرف  نظــر  عفــاف  و  حجــاب  رعایــت 
ــم  ــیاری از جرای ــروز بس ــع از ب ــی، مان ــرعی و قانون  ش
و آســیب های اجتماعــی اســت. عفــاف و حجــاب تنهــا 
ــی  ــد پاکدامن ــز بای ــردان نی ــه م ــت؛ بلک ــژه  زن نیس وی
ــه زن  ــت ک ــی از آن جه ــند؛ ول ــته باش ــش داش و پوش
ــوده و  ــش ب ــت و شــاهکار آفرین ــی در خلق ــاد زیبای نم
میــل بــه خودنمایــی و خودآرایــی در وجــود او بیــش از 
مــرد اســت، بیشــترین تأکیــد در حجــاب متوجــه وی 

شــده اســت. 
حجــاب مانــع از ایجــاد جاذبه هــای جنســی زن و 
نمایــان شــدن زیبایی هــای ظاهــری او می شــود. ایــن 

بــدان معناســت کــه دیگــر نبایــد بــه او بــه چشــم یــک 
ابــزار بــرای مطامــع گوناگــون نفســانی نگریســت. ارزش 
واقعــی زن بــه ظاهــر او و داشــتن جاذبه هــای جنســی 
ــا و  ــی و توانایی ه ــاالت روح ــه کم ــه ب ــت؛ بلک او نیس

ــت. ــر اوس ــای دیگ قابلیت ه
حجــاب دارای فوایــد فــردی و اجتماعــی گوناگونــی 
ــت  ــورداری از امنی ــه برخ ــوان ب ــه می ت ــت؛ از جمل  اس
و قــرار نگرفتــن در معــرض آزار و اذیــت دیگــران اشــاره 
کــرد. بــا نگاهــی بــه اجتمــاع و رویدادهــای آن متوجــه 
ــوردار  ــب برخ ــش مناس ــه از پوش ــی ک ــویم زنان می ش
نیســتند، بیشــتر مــورد آزار و اذیــت واقــع می شــوند؛ در 
واقــع، بدپوششــی آن هــا چــراغ ســبز و عالمتــی اســت 
بــرای کســانی کــه بــه دنبــال هوســرانی هســتند. ایکنــا

ــت »مینه ســوتا«ی  نخســتین مســلمان شــهر »داوســون« در ایال
ــی از  ــدن آیات ــا خوان ــت، ب ــار اس ــکی هندی تب ــه پزش ــکا ک آمری
ــه  ــز را ب ــالم صلح آمی ــود، اس ــخنرانی های خ ــم در س ــرآن کری ق

ــد.  ــی می کن ــود معرف ــی خ ــایگان آمریکای همس
ــور  ــد کش ــار، متول ــاله هندی تب ــک ۴۲ س ــی«، پزش ــاز ویرج »ای
دانش آموختــه  و  آمریــکا  فلوریــدای  در  بزرگ شــده  کنیــا، 
بــه  عالقه منــد  کــه  واشــینگتن  تــاون«  »جــرج  دانشــگاه 
مســلمانی  نخســتین  بــود،  روســتایی  مناطــق  در  خدمــت 
 اســت کــه ســه ســال پیــش وارد شــهر »داوســون« شــد 
و تاکنــون در آن زندگــی می کنــد. وی بــا انتخــاب  شــدن دونالــد 
ــا  ــت ب ــم گرف ــکا تصمی ــور آمری ــوان رئیس جمه ــه عن ــپ ب ترام
ــارات  ــا اظه ــه ب ــه مقابل ــردم ب ــه م ــی ب ــالم حقیق ــی اس معرف
اسالم ســتیزانه ترامــپ بپــردازد. او اکنــون در قبــال اســالم 

احســاس مســئولیت می کــرد و بــه پیشــنهاد کشــیش کلیســای 
کاتولیــک شــهر تصمیــم گرفــت بــا برگــزاری مراســم ســخنرانی در 
داوســون و شــهرهای اطــراف اســالم را بــه مــردم نشــان دهــد تــا 
ســوءتفاهمات و هــراس آن هــا را برطــرف کنــد. ویرجی ســخنرانی 
خــود را در ســالن اجتماعــات شــهر گرانیــت فالــز در میــان انبــوه 
ــم  هللا   ــن »بس ــا گفت ــهر ب ــورای ش ــای ش ــرکت کنندگان و اعض ش
الرحمــن  الرحیــم« شــروع کــرد. او بــا بیــان آیاتــی از قــرآن درباره 
ــد  ــاری نمی دان ــاری  نبــودن دیــن گفــت: اســالم دیــن را اجب اجب
ــد  ــا کشــتار و تهدی ــروه تروریســتی داعــش ســعی دارد ب ــا گ ام
همــه را بــه اســالم ابداعــی خــود درآورد. وی اظهــار کــرد: اســالم 
ــد؛  ــس می بینی ــه شــما در رســانه های انگلی ــی نیســت ک آن دین
ــلمانان  ــد از مس ــت و 99/9 درص ــح اس ــن صل ــالم دی ــه اس بلک

ــد. رســا ــوم می کنن ــش را محک ــت های داع تروریس

 نقش	»حجاب«	در	پیشگیری	از	
جرایم	و	آسیب	های	اجتماعی

 پزشکی	که	با	خواندن	قرآن	
اسالم	را	به	آمریکا	معرفی	می	کند

آگهی	فقدان	سند	مالکیت
نظــر بــه اینکــه مونــس صالحــی مورکانــی    بــا 
ــماره  ــهود ش ــهاد ش ــرگ استش ــک ب ــلیم ی تس
 ۴۱۴ دفترخانــه   9۶/۲/۲۰ مــورخ   ۸5۴۷
اصفهــان، مدعــی مفقــود شــدن ســند مالکیــت 
ــه مشــاع  ــج – ســیزدهم  حب ــه و پن هفــت حب
ــماره  ــالک ش ــدانگ پ ــه شش ــادو دو حب از هفت
۱۶9۶ فرعــی از 5 اصلــی  واقــع در بخــش 
ــت ۱۰۴۰3۰  ــل ثب ــه در ذی ــان ک ــت اصفه ۱۴ ثب
صفحــه ۱5۸ دفتــر 5۷۷ امــالک تحــت شــماره 

چایــی ۰۱۲۶۷۰ 
صــادر و تســلیم گردیــده کــه بــه موجــب ســند 
انتقــال  شــماره ۱۱3۰۰9 مــورخ ۷۶/9/۲3 دفتــر 
ــه  ــال یافت ــرده انتق ــه نامب ــان ب ــه ۸۶ اصفه خان
و اظهــار داشــته کــه ســند مالکیــت مرقــوم 
ــای  ــده و تقاض ــود گردی ــی مفق ــر جابجای در اث
ــت  ــوده اس ــی نم ــت المثن ــند مالکی ــدور س ص
. لــذا دفترچــه ســند مالکیــت مذکــور از درجــه 
اعتبــار ســاقط و مقتضــی اســت چنانچــه ســند 
انجــام هرگونــه  مفقــودی جهــت  مالکیــت 
معاملــه بــه آن دفترخانــه ارائــه گردیــد از انجــام 
معاملــه خــودداری و آن را جهت اعمــال مقررات 
ــوع  ــام هرن ــد . انج ــن اداره ارســال نمائی ــه ای ب
معاملــه بــا ســند مالکیــت المثنــی موکــول بــه 
ــذا مراتــب  اســتعالم از ایــن اداره مــی باشــد. ل
ــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده  ب
ــت  ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام ۱۲۰ آیی
آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی انجــام 
ــود  ــا وج ــوم ی ــک مرق ــه مل ــبت ب ــه نس معامل
ــخ  ــد از تاری ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی س
انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روزاعتــراض 
خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت 
یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید 
اخــذ نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و 
ــند  ــده س ــه کنن ــه ارائ ــت ب ــند مالکی ــی س اصل
مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف / مدت 
مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض 
اصلــی ســند مالکیــت یــا معاملــه ارائــه نشــود 
اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق 

ــف ۱۰۲99 ــد . م ال ــد ش ــررات خواه مق
 علیرضــا حیــدر ی-رئیســں ثبــت اســناد و 

امــالک غــرب اصفهــان

اخطار	اجرایی
حســن  نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
جوانبخــت قهجاورســتانی فرزنــد عباس نشــانی 
ــخصات  ــکان مش ــول الم ــت: مجه ــل اقام مح
محکــوم لــه: نام:حســین جنگجوفرزنــد خســرو 
نشــانی محــل اقامــت: قهجاورســتان بلــوار 
غدیــر غدیــر 9 منــزل دم دســت راســت ط 
۲محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره 5۸3 
تاریــخ 95/۱۲/۲۲ حــوزه 3۷  شــورای حــل 
اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
ــت  ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس یافت
ــادی  ــه  ع ــه نام ــخ مبایع ــت فس به:پرداخ

ــه   مورخــه 93/۱۲/۲3  و اســترداد  ثمــن معامل
بــه میــزان ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بابــت اصــل خواســته 
ــه دادرســی  ــت هزین ــال باب ــغ 35۰۰۰۰۰ ری و مبل
و مبلــغ ۶5۰۰۰ ریــال بابــت تمبــر الصاقــی و 
خســارت تاخیــر تادیــه  از تاریــخ 93/۱۲/۲3 
ــم  ــه  نی ــی اجــرای حکــم در حــق محکــوم ل ال
ــی  ــه م ــوم علی ــده محک ــر عه ــی ب ــر اجرای عش
باشــد .  مــاده 3۴ قانــون اجــرای احــکام: همین 
ــد،  ــالغ ش ــه اب ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ک
محکــوم علیــه مکلف اســت ظــرف مــدت ده روز 
مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی 
ــی  ــا مال ــد ی ــه بده ــوم ب ــت محک ــرای پرداخ ب
معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
ــی  ــد و در صورت ــر باش ــه از آن میس ــوم ب محک
ــه  ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ک
ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع 
دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و 
اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــالم نمایــد. شــعبه 
ــالف  ــع شــماره 3 شــورای حــل اخت 3۷ مجتم

ــان ــتان اصفه شهرس

فقدان	سند
ــلیم  ــا تس ــاد ب ــر ص ــی باق ــه عل ــه اینک ــر ب نظ
استشــهاد شــهود شــماره: ۱5۰۷5  بــرگ  دو 
- 9۶/3/۷ دفترخانــه 3۱3 اصفهــان ، مدعــی 
ــوم  ــک - س ــت ی ــند مالکی ــدن س ــود ش مفق
ســهم مشــاع از بیســت و نــه ســهم شــش 
 ۱9 از  فرعــی   :  ۴۱۷ شــماره  پــالک  دانــگ 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش ۱۴ ثب ــی واق اصل
ــت در صفحــه  ــورد ثب ــت ۲۰9۸9۷ م ــل ثب در ذی
۴۰9 دفتــر جلــد ۸۱۷ امــالک تحــت شــماره 
چاپــی ۱5۲33۶ صــادر و تســلیم گردیــده و بــه 
موجــب انتقــال شــماره ۱۱/۱۱/۱3۸5 - ۲5۶5۴ 
: دفترخانــه ۱۱۲ ا اصفهــان بــه وی انتقــال یافتــه 
و اظهــار داشــته کــه ســند مالکیــت مرقــوم 
ــای  ــده و تقاض ــود گردی ــی مفق ــر جابجای در اث
ــت  ــوده اس ــی نم ــت المثن ــند مالکی ــدور س ص
ــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی  ــذا مراتــب ب ل
ــت در  ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده ۱۲۰ آیی ــل م ذی
ــی مــی شــود چنانچــه کســی  ــت آگه ــک نوب ی
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم 
یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از 
تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی ظــرف مــدت ده روز 
اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائــه اصلــی ســند 
مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم 
ــس  ــب صورتمجل ــا مرات ــد ت و رســید اخــذ نمای
ــده ســند  ــه کنن ــه ارائ ــت ب و اصــل ســند مالکی
مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت 
مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض 
اصــل ســند مالکیــت یــا ســندمعامله ارائــه 
نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی 

ــد .  ــد ش ــررات خواه ــق مق طب
م الف ۱۰۴39

علیرضــا حیــدری رئیــس ثبــت اســناد و امــالک 
منطقــه غــرب اصفهــان 

فقدان	سند
ــلیم  ــا تس ــاد ب ــر ص ــر باق ــه امی ــه اینک ــر ب نظ
استشــهاد شــهود شــماره: ۱5۰۷5  بــرگ  دو 
- 9۶/3/۷ دفترخانــه 3۱3 اصفهــان ، مدعــی 
ــوم  ــک - س ــت ی ــند مالکی ــدن س ــود ش مفق
ســهم مشــاع از بیســت و نه ســهم شــش دانگ 
پــالک شــماره ۴۱۷ : فرعــی از ۱9 اصلــی واقــع 
در بخــش ۱۴ ثبــت اصفهــان کــه در ذیــل ثبــت 
۲۰9۸99 دفتــر جلــد ۸۱۷ امــالک تحــت شــماره 
چاپــی ۱5۲335 صــادر و تســلیم گردیــده و بــه 
موجــب انتقــال شــماره ۱۱/۱۱/۱3۸5 - ۲5۶5۴ 
: دفترخانــه ۱۱۲ ا اصفهــان بــه وی انتقــال یافتــه 
و اظهــار داشــته کــه ســند مالکیــت مرقــوم 
ــای  ــده و تقاض ــود گردی ــی مفق ــر جابجای در اث
ــت  ــوده اس ــی نم ــت المثن ــند مالکی ــدور س ص
ــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی  ــذا مراتــب ب ل
ــت در  ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده ۱۲۰ آیی ــل م ذی
ــی مــی شــود چنانچــه کســی  ــت آگه ــک نوب ی
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم 
یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از 
تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی ظــرف مــدت ده روز 
اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائــه اصلــی ســند 
مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم 
ــس  ــب صورتمجل ــا مرات ــد ت و رســید اخــذ نمای
ــده ســند  ــه کنن ــه ارائ ــت ب و اصــل ســند مالکی
مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت 
مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض 
اصــل ســند مالکیــت یــا ســندمعامله ارائــه 
نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی 

ــف ۱۰۴۴۰ ــد . م ال ــد ش ــررات خواه ــق مق طب
علیرضــا حیــدری رئیــس ثبــت اســناد و امــالک 

منطقــه غــرب اصفهــان 

آگهی	مزایده
 ۱39۶۰39۰۲۰۰۴۰۰۰۰3۸  : آگهــی  شــماره 
 : پرونــده  شــماره   9۶/3/۲۸ آگهــی  تاریــخ 
ــده  ــده پرون ــی مزای ۱39۴۰۴۰۰۲۰۰۴۰۰۰5۲۶ آگه
: 9۴۰۱3۲۰ ششــدانگ  بایگانــی  بــه شــماره 
یکبابخانــه پــالک ۴9۱۲/9 مجــزی شــده از 
پــالک ۴9۱۲ اصلــی واقــع در ســعادت آبــاد 
ــع و  ــع تواب ــا جمی ــان ، ب ــت اصفه ــش 5 ثب بخ
ــدون اســتثناء  متعلقــات شــرعیه و عرفیــه آن ب
چیــزی از آن بــه آدرس : اصفهــان، خیابــان 
شــیخ صــدوق شــمالی ، بــن بســت همــا 
پــالک ۱53 کــه اســناد مالکیــت آن در پنــج 
جلــد در صفحــات 5۱۰ و 5۱۷ و 5۲3 و ۴9۰ 
و 5۲۰ دفاتــر ۴9۰ و 3۰۲ و 3۰۲ و ۱۰9۷ و 3۰۲ 
ــد  ــری فرزن ــز نصی ــای کامبی ــام آق ــالک بن ام
منوچهــر ) مالــک ۲۴ حبــه از ۷۲ حبــه-دو 
دانــگ ( و آقــای منوچهــر نصیــری فرزنــد 
قــوام الدیــن ) مالــک ۴۸ حبــه از ۷۲ حبــه 
ــت و  ــده اس ــادر ش ــت و ص ــگ( ثب ــار دان - چه
طبــق نامــه ۱39۴/۴۲/۱5۴۴۸۴-9۴/۱۰/3 اداره 
ــه  ــدود اربع ــان ح ــوب اصفه ــه جن ــت منطق ثب
بدیــن شــرح مــی باشــد: شــمااًل پــی اســت بــه 

کوچــه بطــول ۱۱/۷۰ متــر شــرقًا پــی دیواریســت 
بــه زمیــن پــالک ده فرعــی ۴9۱۲ بطــول ۲9/5 
متــر جنوبــًا بــه دیــوار پــالک ۱۶3 فرعــی ۴۸5۸ 
ــن  ــه زمی ــی اســت ب ــًا پ ــر غرب بطــول ۱۱/۷۰ مت
ــوق  ــر حق ــول 3۰ مت ــری ۴9۱۲ بط ــت مت هش
ارتفاقــی نــدارد. کــه طبــق نظــر کارشــناس 
ــزل مســکونی  ــاب من ــوق یکب ــالک ف رســمی پ
یــک طبقــه ، دارای زیرزمیــن انبــاری ، بــا 
قدمــت حــدود چهــل ســال ، عرصــه بمســاحت 
ــاحت ۲3۰  ــی بمس ــع و اعیان 3۴۸/۷5 مترمرب
ــن  ــقف تیرآه ــری و س ــا آج ــع ، دیواره مترمرب
آهنــی،  پروفیــل  پنجره هــا  و  درب  آجــر،  و 
نمــای ســاختمان در ســمت کوچــه ســنگ 
ســفید  ســنگ  حیــاط  ســمت  در  تراورتــن، 
ــیمان  ــاط س ــوار حی ــای دی ــانتی ، نم ــت س هف
ــال  ــه دارای ، یک ه ــه خواب ــزل س ــته ، من شس
ــی و آشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی  و پذیرائ
ــا  ــت ، کف ه ــاری اس ــن آن انب ــوده و زیرزمی ب
بهداشــتی  ســرویس های  بجــز   ( موزائیــک 
ــت  ــی اس ــزی قدیم ــپزخانه فل ــت آش ( و کابین
ــتم  ــاری گازی ، سیس ــی بخ ــتم گرمایش سیس
ــعابات آب،  ــی ، دارای انش ــر آب ــی کول سرمایش
ــتانکار  ــالم بس ــق اع ــالب و طب ــرق، گاز و فاض ب
ــی  ــه م ــخ 9۷/۰۲/3۱ بیم ــا تاری ــه ت ــورد وثیق م
ــماره ۱ 3۲۲۰- ــی ش ــناد رهن ــق اس ــد. طب باش
و   ۸9/۲/۲3-۴۲۷95 متمم هــای  و   ۸۸/۲/۱9
5۲۸۲۶-9۰/۲/۱9 و ۶9۲39-9۴/۶/۱۷ تنظیمی 
ــه اســناد رســمی شــماره ۱۲9 اصفهــان  دفترخان
، در رهــن بانــک اقتصــاد نویــن اصفهــان واقــع 
ــنبه  ــی ۱۲ روز یکش ــاعت 9 ال ــد از س ــی باش م
ــمی  ــناد رس ــرای اس ــورخ 9۶/5/۸ در اداره اج م
اصفهــان واقــع در خیابــان هشــت بهشــت 
شــرقی - چهــارراه اول ســمت چــپ بــه مزایــده 
گــذارده مــی شــود. مزایــده از مبلــغ پایــه 
۲۴/۴۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ) بیســت و چهــار میلیارد 
ــروع و  ــال( ش ــون ری ــد و دوازده میلی و چهارص
بــه هرکــس خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت 
پیشــنهادی نقــدًا فروختــه مــی شــود. الزم 
ــوط  ــای مرب ــت بدهی ه ــت پرداخ ــر اس ــه ذک ب
ــا  ــعاب و ی ــق انش ــم از ح ــرق، گاز اع ــه آب، ب ب
ــی کــه مــورد  حــق اشــتراک و مصــرف در صورت
مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهی هــای 
مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تاتاریــخ 
ــوم  ــی آن معل ــم قطع ــه رق ــم از اینک ــده اع مزای
بــه عهــده برنــده  شــده یــا نشــده باشــد 
مزایــده اســت ضمــن آنکــه پــس از مزایــده در 
ــت  ــی باب ــوه پرداخت ــازاد، وج ــود م ــورت وج ص
هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده 
مزایــده مســترد مــی گــردد. ضمنــًا ایــن آگهــی 
در یــک نوبــت در روزنامــه کیمیــای وطــن چــاپ 
ــی  ــر م ــورخ 9۶/۴/۱5 درج و منتش ــان م اصفه
گــردد و در صــورت تعطیلــی روز مزایــده بــه 
ــت  ــًا جه ــردد. توضیح ــی گ ــول م ــد موک روز بع
ــده  ــه مزای ــغ پای ــده مبل شــرکت در جلســه مزای
ــران  ــی ای ــک مل ــن شــده بان طــی چــک تضمی

ــان  ــمی اصفه ــناد رس ــرای اس ــه اداره اج در وج
ارائــه کارت  و  تقاضــای کتبــی  بــه همــراه   ،
شناســائی معتبــر الزامیســت. ضمنــًا برنــده 
ــان  ــا پای ــد را ت ــغ خری ــد مابقــی مبل ــده بای مزای
وقــت اداری همــان روز طــی فیــش مخصــوص 
 در حســاب اداره ثبــت اســناد و امــالک ســپرده

 نماید.
/م الــف ۱۰۴3۰ اســدی – رئیــس اداره اجــرای 

اســناد رســمی اصفهــان 

دادنامه 
کالســه پرونــده : ۶۷/9۶ مرجــع رســیدگی: 
شــعبه 3۷ شــورای حــل اختــالف اصفهــان  
خواهــان : آقــای آرمیــن احمــدی  فرزنــد نــوروز  
ــگاه هشــتم شــکاری  ــان پای ــی آدرس اصفه عل
ــی  ــای منصورصادق ــده: ۱-آق ــوک ۱3۸ خوان بل
فرزنــد: تقــی آدرس مجهــول المــکان ۲- خانــم 
ملینــا ســادات روحانــی اصفهانــی فرزنــد: ســید 
محمــد رضــا آدرس:مجهــول المــکان  خواســته 
ــند  ــال س ــم و انتق ــه تنظی ــدگان ب ــزام خوان : ال
ــارس  ــژو پ ــواری پ ــودروی س ــتگاه خ ــک دس ی
ــه  ــران ۱3  ب ــی ۱۱5ط 53 ای ــماره انتظام ــه ش ب
ــه  ــت ب ــا عنای ــی  ب ــارات دادرس ــام خس انضم
ــه ی مشــورتی  ــده و اخــذ نظری ــات پرون محتوی
ــه  ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــاء ش اعض
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد. 
)رای قاضــی شــورا( در خصــوص دعــوی آقــای 
آرمیــن احمــدی بــه طرفیــت ۱- آقــای منصــور 
صادقــی ۲- خانــم ملینــا ســادات روحانــی 
ــه  ــدگان ب ــزام خوان ــته ال ــه خواس ــی ب اصفهان
تنظیــم و انتقــال ســند یــک دســتگاه خــودروی 
ــه شــماره انتظامــی ۱۱5  ــارس ب ــژو پ ســواری پ
ط53 ایــران ۱3 بــه انضمــام خســارات دادرســی، 
بــا ایــن توضیــح کــه خواهــان مدعــی اســت بــه 
موجــب قولنامــه عــادی یک دســتگاه خــودروی 
ــف اول  ــده ردی ــارس را از خوان ــژو پ ــواری پ س
خریــداری ولیکــن نامبــرده تــا کنــون نســبت بــه 
انتقــال ســند اقــدام ننمــوده اســت و خواســتار 
الــزام خوانــدگان بــه تنظیــم و انتقــال ســند مــی 
باشــد؛ خوانــدگان علیرغــم ابــالغ قانونــی )نشــر 
ــده و  آگهــی( در جلســه دادرســی حاضــر نگردی
الیحــه ایــی نیــز ارســال ننمــوده و وکیلــی نیــز 
معرفــی ننمــوده انــد؛ لــذا شــورا بــا جمیــع 
اوراق و محتویــات پرونــده، مالحظــه اســناد 
ــور  ــس راه ــتعالم از پلی ــودرو اس ــدارک خ و م
ــک  ــاکان مال ــف دوم کم ــده ردی ــه خوان ــا ک ناج
خــودرو مــی باشــدو نیــز قولنامــه فــی مابیــن و 
تصــرف خواهــان در مبیــع لــذا دعــوی مطروحــه 
خواهــان علیــه خوانــده ردیــف دوم را وارد و 
ــه  ــتندًا ب ــخیص و مس ــت تش ــه صح ــرون ب مق
مــاده ۱9۸ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی و مــواد 
ــون  ــی ۲۲5و ۲3۸ و ۲39 و ۱3۰۱ قان ۱۰، ۲۲۰ ال
مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانده ردیــف دوم 
بــه تنظیــم و انتقــال ســند رســمی یــک دســتگاه 
خــودروی ســواری پــارس بــه شــماره انتظامــی 

ــادر و  ــان ص ــق خواه ــران ۱3 در ح ۱۱5ط 53 ای
اعــالم مــی نمایــد و در خصــوص خوانــده ردیــف 
اول مســتندًا بــه بنــد ۴ مــاده ۸۴ قانــون مزبــور 
ــی  ــالم م ــادر و اع ــان ص ــوی خواه ــرار رد دع ق
گــردد و نیــز در خصــوص مطالبــه خســارت 
ــه  ــان در جلس ــه خواه ــه اینک ــر ب ــی، نظ دادرس
اول دادرســی، خواســته مطالبــه خســارت خــود 
را مســترد نمــوده اســت مســتندًا بــه مــاده ۱۰۷ 
قانــون مذکــور قــرار رد دعــوی خواهــان صــادر و 
ــی و ظــرف  ــد.رای صــادره غیاب اعــالم مــی نمای
۲۰ روز از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی درهمیــن 
ــت ۲۰ روز پــس از  شــعبه و ســپس ظــرف مهل
ــم  ــی در محاک ــر خواه ــد نظ ــل تجدی ــالغ قاب اب

ــان مــی باشــد.  ــی( اصفه عمومــی )حقوق
اختــالف  قاضــی شــعیه 3۷ شــورای حــل 

بنیمــی اصفهــان - ســید محســن 

آگهی	احضار	متهم	
ــور  ــد منص ــیفی فرزن ــم س ــم ابراهی ــا/ خان آق
ــود  در  ــد محم ــم روز فرزن ــا انج ــد رض و محم
اتهــام  بــه   ۱۶ ب   95۰۴3۲ شــماره  پرونــده 
مشــارکت در کالهبــرداری تحــت تعقیــب  قــرار 
ــاده ۱۷۴  ــاس م ــر اس ــیله ب ــن وس ــه ای دارد  ب
قانــون آئیــن دادرســی کیفــری بــه شــما ابــالغ 
ــر  ــخ نش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــود ظ ــی ش م
ــر  ــوید  در غی ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــی در ای آگه
اینصــورت پــس از انقضــا مهلــت مقــرر بــه 
ــی شــود .)  ــر م ــار نظ موضــوع رســیدگی و اظه

ــد (  ــی باش ــکان م ــول الم ــم مجه مته
م الف ۱۰۰۶9

 بازپرس شعبه ۱۶ دادسرای اصفهان 

آگهی	ابالغ	دادخواست	و	ضمائم		
تجدید	نظر	

 9۶۱۰۱۰۰35۰5۰3۰۴۴  : ابالغنامــه  شــماره 
شــماره پرونــده : 95۰99۸۰35۰5۰۰۸۶5 شــماره 
بایگانــی شــعبه : 9۶/3/3۱در خصــوص تجدیــد 
ــی  ــت تق ــی بطرفی ــره  ارش ــی  طاه ــر خواه نظ
ــل  ــا فامی ــه و رض ــن و فاطم ــین و حس و حس
ــماره  ــه ش ــه دادنام ــبت ب ــی نس ــی صدیق همگ
9۶۰99۷۰35۰5۰۰۲۴۲ صــادره از ایــن شــعبه 
ــت در روز نامــه نشــر میگــردد  ــک نوب ــب ی مرات
مقتضــی اســت حســب مــاده 3۴۶ قانــون 
ــای عمومــی و انقــالب  ــن دادرســی دادگاهه آئی
در امــور مدنــی چنانچــه پاســخی داریــد  ظــرف 
ده روز پــس از نشــر آگهــی بــه ایــن دادگاه اعالم 
نماییــد یــا بــه دادگاه تحویــل دهیــد واال پرونــده 
ــال  ــر ارس ــد نظ ــه تجدی ــت ب ــن کیفی ــا همی ب

ــف ۱۰۰99 ــردد  م  ال میگ
مدیــر دفتــر شــعبه 5 دادگاه حقوقــی اصفهــان – 

یوســف محمنــدی دمابی 

	دادنامه	
 9۶۰99۷۰35۰5۰۰۲۴۲  : دادنامــه  شــماره 
پرونــده  شــماره   9۶/۲/۲3 : تنظیــم  تاریــخ 

شــماره    95۰99۸۰35۰5۰۰۸۶5  :
بایگانــی شــعبه : 95۰99۴  پرونــده کالســه 
دادگاه   5 شــعبه     95۰99۸۰35۰5۰۰۸۶5  :
عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان  تصمیــم 
ــان:  ــماره 9۶۰99۷۰35۰5۰۰۲۴۲خواه ــی ش نهای
ــه  ــین ب ــد سیدحس ــی فرزن ــره ارش ــم طاه خان
ــاغ عباســی  ــان چهارب ــان - خیاب نشــانی اصفه
- جنــب ســینما فلســطین - پوشــاک خشــایار 
- مغــازه اقــای تــاج بخــش خوانــدگان:۱. آقــای 
ــای  ــر ۲. آق ــی اصغ ــد عل ــی فرزن ــی صدیق تق
ــای  ــر 3 آق ــی اصغ ــد عل ــی فرزن ــا صدیق رض
ــد علــی اصغــر ۴. آقــای  حســن صدیقــی فرزن
حســین صدیقــی فرزنــد علــی اصغــر 5. اقــای 
فاطمــه صدیقــی فرزنــد علــی اصغــر همگــی بــه 
نشــانی مجهــول المــکان ۶ آقــای ســعید علــی 
خاصــی فرزنــد هوشــنگ بــه نشــانی اصفهــان- 
ــطین  ــینما فلس ــب س ــی - جن ــاغ عباس چهارب
ــازه پوشــاک  ــازه پوشــاک خشــایار - مغ - مغ
فروشــی تــاج بخــش گردشــکار: دادگاه بــا 
ــیدگی را  ــم اس ــده خت ــات پرون ــی محتوی بررس
اعــالم وبــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای 

ــد. ــی نمای م
ــی   ــره ارش ــم طاه ــوص خان رای دادگاه  در خص
فرزنــد ســید حســین بطرفیــت آقایــان ســعید 
علــی خاصــی فرزنــد هوشــنگ تقــی ، حســین 
، حســن ، و رضــا  صدیقــی فرزنــد علــی اصغــر 
ــه  ــر ب ــی اصغ ــد عل ــی  فرزن ــه صدیق و فاطم
خواســته تخلیــه بــه علــت تغییــر شــغل نســبت 
بــه دو بــاب مغــازه بــه شــرح متــن دادخواســت 
دادگاه بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و 
ــک  ــت مال ــه پیوس ــاره نام ــناد اج ــب اس حس
اولیــه بنــام آقــای محمــد متیــن ملــک موضــوع 
ــد  ــه عق ــی ب ــد صادق ــای احم ــه آق ــوی را ب دع
ــب آن  ــوده متعاق ــذار نم ــاره و ســرقفلی واگ اج
آقــای صادقــی بــه آقــای اکبــر عظیمــی حقــوق 
ــد از  ــوده و بع ــذار نم ــان واگ ــه ایش ــود را ب خ
ــای  ــان مغازه ه ــی وراث ایش ــر عظیم ــوت اکب ف
ــای  ــه اق ــاره را ب ــوع اج ــوی موض ــوع دع موض
باقــر صدیقــی و باقــر صدیقــی نیــز حــق کســب 
پیشــه محــل را بــه ســعید علــی خاصــی واگــذار 
ــات  ــه محتوی ــا عنایــت ب نمــوده اســت دادگاه ب
پرونــده و نظــر بــه اینکــه در دعــوی تخلیــه 
ــه  ــت کلی ــی بایس ــغل م ــر ش ــاظ تغیی ــه لح ب
مســتاجرین از ابتــدا تــا آخریــن مســتاجر طرف 
ــا  ــه صرف ــا نحــن فی ــرد و در م ــرار گی ــوی ق دع
ــوی  ــرف دع ــتاجرین را ط ــراز مس ــان اح خواه
ــه  ــت مطروح ــه کیفی ــوی ب ــذا دع ــرار داده ل ق
قابلیــت اســتماع نداشــته و مســتندا بــه مــاده 
ــدم  ــرار ع ــی ق ــی مدن ــن دادرس ــون آئی ۲ قان
ــد قــرار  اســتماع دعــوی صــادر و اعــالم مینمای
صــادره ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در 
محاکــم تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان اســت . 

ق /م الــف ۱۰۱۰۱
رئیــس شــعبه 5 دادگاه عمومــی حقوقــی 

اصفهــان - خســروی فارســانی

،،
انسان می تواند از طریق ریاضت های 
دینــی و توفیقــات الهــی، روحــش را بر 
جسمش چیره سازد و پستیِ طبع و 
آثــار ســوء آن را از بیــن ببــرد و صاحــب 
شخصیتی بزرگ، استوار، بلندهمت 

و با ســعه صدر شــود
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 

ملک دولت آباد برخوار
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
فاقــد ســند  و ســاختمانهای  اراضــی  ثبتــی 
رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 
13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 

رســمی
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 
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
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 ،  ظــرف 
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
ــد شــد.  ــت صــادر خواه ــررات اســناد مالکی مق
صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــت. ــه دادگاه نیس ب
برابــر رای شــماره 139660302018000120 کالســه 
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
ــاد بخــش 16 ثبــت اصفهــان در ازای ماکیــت  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
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
فاقــد ســند  و ســاختمانهای  اراضــی  ثبتــی 
رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 
13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 

رســمی
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 
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
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 ،  ظــرف 
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
ــد شــد.  ــت صــادر خواه 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 
ــع  ــه مســاحت  123.46 متــر مرب ــه ب ــاب خان ب
احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 211 فرعی از 
114  اصلــی واقــع در خــورزوق بخــش 16 ثبــت 

ــه ــاعی اولی ــت مش ــان در ازای مالکی اصفه
رای شــماره 139660302018000143  برابــر   -2
کالســه پرونــده 1394114402018000193  آقــای 
حســن رســتمی ریــزی فرزنــد حســین  بشــماره 
از اصفهــان  نســبت  شناســنامه 55 صــادره 
بــه  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
ــع  ــه مســاحت  123.46 متــر مرب ــه ب ــاب خان ب
احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 211 فرعی از 
114  اصلــی واقــع در خــورزوق بخــش 16 ثبــت 

ــه ــاعی اولی ــت مش ــان در ازای مالکی اصفه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/31

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/04/15
اداره ثبــت اســناد و امــالک برخوار   شــماره:268 

/37/05/الــف/م به تاریــخ 96/03/28

دادنامه
شماره دادنامه:9609973654100554

تاریخ تنظیم:1396/4/11

شماره پرونده:9509983654900271
شماره بایگانی شعبه:951819

ــه  ــی ب ــد ول ــک محمــدی فرزن شــاکی : رضــا ب
نشــانی فالورجــان جعفرابــاد خ فرهنــگ ک 

ــر 25 ــت یاس ــن بس ــاس ب الی
متهمیــن :1-آقــای حســین اکبــری مهــر فرزنــد 
ــای  ــکان 2-آق ــول الم ــانی مجه ــه نش ــواد ب ج
نیمتــاج غالمــی فرزنــد یدالــه بــه نشــانی 
مجهــول المــکان3- بهــزاد رمضانــی فرزنــد 
عبدالرضــا بــه نشــانی اســالم آبــاد غــرب خ ش 

چمــران ک عملیــات رمضــان پ 11
اتهــام :1-کالهبــرداری 2- تحصیــل مــال از 
ــب از  ــتفاده وتقل ــا سوءاس ــروع ی ــق نامش طری

امتیــازات  
دادگاه بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده  ختــم 
رســیدگی را اعــالم وبــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه 

صــدور رای مینمایــد 
رای دادگاه 

ــی   ــزاد رمضان ــان 1 – به ــام اقای در خصــوص اته
فرزنــد عبدالرضا24ســاله 2- آقــای نیمتــاج 
حســین  آقــای  یدالــه3-  فرزنــد  غالمــی 
ــر مشــارکت  ــد جــواد - دائرب ــر فرزن ــری مه اکب
ــغ  ــه مبل ــروع ب ــق نامش ــال از طری ــل م تحصی
58/000/000ریــال  موضــوع شــکایت آقــای رضــا 
ــه  ــی دادگاه باتوجــه ب ــد ول ــک محمــدی فرزن ب
محتویــات پرونــده شــکایت شــاکی گــزارش 
ــاب  ــورت حس ــی ص ــع انتظام ــات مراج تحقیق
ــارت  ــک تج ــه بان ــی نام ــاب بانک ــردش حس گ
شــعبه پتروشــیمی شــاهین شــهر ودیگــر قرائــن 
وامــارات موجــود در پرونــده واقــرار متهــم ردیــف 
اول در مرحلــه تحقیقــات بــه اینکــه پولهــای 
واریــز شــده بــه حســاب وی وبــه کارت متعلــق 
بــه او وارد شــده اســت بــا وصــف اینکــه متهــم 
ردیــف اول علیرغــم ابــالغ قانونــی وردیــف هــای 
ــه  ــی در روزنام ــر آگه ــم نش ــوم علیرغ دوم وس
ــرده  ــی نک ــت ودفاع ــده اس ــر نش دردادگاه حاض
انــد بــزه منتســب بــه نامبــردگان را محــرز 
تشــخیص داده وبــه اســتناد مــاده 3قانــون 
تشــدید مجــازات مرتکبیــن ارتشــاءواختالس 
مصلحــت  تشــخیص  مصــوب  وکالهبــرداری 
نظــام هریــک رابــه تحمــل دوســال حبــس وبــه 
رد مــال بــه شــاکی محکــوم میکنــددر خصــوص 
اتهــام کالهبــرداری توســط نامبــردگان بــه جهــت 
اینکــه شــرایط ارتــکاب بــزه وجــود نــدارد ومانــور 
ــت    ــرز نیس ــال مح ــل م ــرای تحصی ــه ب متقلبان
وبــا اســتناد بــه اصــل 37قانــون اساســی ومــاده 
ــت  ــری رای برائ ــی کیف ــن دادرس ــون ایی 4 قان
صــادر واعــالم مــی کنــد  رای صــادر شــده غیابــی 
اســت و ظــرف مهلــت بیســت  روز از تاریــخ 
ابــالغ قابــل تجدیــد نظــر در دادگاه تجدیــد نظــر 

ــت . ــان اس ــتان اصفه اس
ریــس شــعبه 103دادگاه کیفــری دو شهرســتان 

فالورجــان  سیدرســول ســادات

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
فاقــد ســند  و ســاختمانهای  اراضــی  ثبتــی 
رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 
13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 

رســمی
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 
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
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 ،  ظــرف 
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
ــد شــد.  ــت صــادر خواه 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

رای شــماره 139660302018000134  برابــر   -2
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 برخــوار   شــماره:270 
/37/05/الــف/م به تاریــخ 03/28/

آگهی احضار متهم
ــه  ــی علی در خصــوص شــکایت عبدالرضــا جالل
خــان مــراد مــرادی ونرگــس مــرادی دایــر 
برســرقت وقــت رســیدگی مــورخ 96/7/24 
ــذا  ــت ل ــده اس ــن گردی ــح تعیی ــاعت 10 صب س
ــودن متهمیــن  ــه مجهــول المــکان ب ــا توجــه ب ب
ــن دادرســی  ــون آئی ــاده 344 قان در راســتای م
کیفــری بــه موجــب ایــن آگهــی بــه متهــم فــوق 
الذکــر ابــالغ میگــردد کــه در تاریــخ تعییــن شــده 
فالورجــان  دو  دادگاه کیفــری   103 شــعبه  در 
ــام منتســبه از خــود دفــاع  ــر اته حاضــر ودر براب
ــی  ــل قانون ــی وکی ــه معرف ــبت ب ــا نس ــوده ی نم
ــدم  ــورت ع ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــدام نمای اق
حضــور یــا عــدم معرفــی وکیــل ایــن آگهــی بــه 
ــق  ــوب و دادگاه وف ــی محس ــالغ قانون ــه اب منزل
ــم  ــاذ تصمی ــه اتخ ــادرت ب ــی مب ــررات قانون مق

ــود  . ــد نم خواه
شــعبه 103 دادگاه کیفــری دو فالورجــان ســادات 

– رئیــس 

اگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت 
رسیدگی 

به آقای حسین فنایی
نظربــه اینکــه اقــای حســین اســماعیلی فرزنــد 

فرهــاد
ــی  ــین فنای ــای حس ــت اق ــتی بطرفی  دادخواس
ــن  ــه ای ــه ب ــه ک ــته مطالب ــه بخواس ــد یدال فرزن
دادگاه ارجــاع وبــه کالســه 96/144 ثبــت  وبــرای 
مورخــه ســه شــنبه    96/5/17 ســاعت 4عصــر 
وقــت رســیدگی تعییــن گردیــده وچــون خوانــده 
ــه  ــت و ب ــده اس ــالم گردی ــکان اع ــول الم مجه
تقاضــای خواهــان ودســتور دادگاه  بــه مســتندا 
بــه  مــاده 79  ق.آ.د.م. یــک نوبــت  اگهــی  واز 
خوانــده دعــوت مــی شــود بــا مراجعــه بــه دفتــر 
ــی  ــخه ثان ــالم و نس ــود را اع ــانی خ دادگاه  نش
دادخواســت و ضمایــم را دریافــت ودر وقــت 
ــن  ــوند.  ای ــر ش ــیدگی حاض ــت رس ــرر جه مق
ــی محســوب ودر  ــالغ قانون ــه اب ــه منزل ــی ب آگه
ــیدگی  ــا رس ــور  دادگاه غیاب ــدم حض ــورت ع ص

ــرد. ــد ک ــی صــادر خواه ورای قانون
شعبه پنجم حقوقی فالورجان  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان   ــده کالســه 960268 خواه در خصــوص پرون
ــر:  ــی ب ــتی مبن ــامپور دادخواس ــی  حس قدمعل
مطالبــه بــه طرفیــت محمــد رضــا باربــر ) اســم 
پــدر عباســعلی ( تقدیم نمــوده و وقت رســیدگی 
ــاعت 5:30  ــورخ 96/5/16 س ــرای روز......  م ب
ــت  ــده اســت . باعنای ــن گردی ــر تعیی ــد از ظه بع
ــب  ــده حس ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ب
تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی ، مراتــب در جرایــد منتشــر تــا 
خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه 
واقــع در اصفهان-ابتــدای خیابــان آتشــگاه- 
اختــالف  حــل  شــورای   2 شــماره  مجتمــع 
اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور 
ــی  تلقــی شــده   ــالغ قانون در وقــت رســیدگی اب
و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شد.شــماره: 
ــع  ــعبه 29 مجتم ــر ش ــر دفت ــف مدی 9189/م ال

ــان ــالف اصفه شــماره دو شــورای حــل اخت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
یکبــاب خانــه پــالک شــماره 27/2214  مجــزی 
ــش 14  ــع در بخ ــالک 27/539 واق ــده از پ ش
ثبــت اصفهــان کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی  
بــه نــام حســین خلیلیــان  گورتانــی فرزنــد 

ــعلی  عباس
در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد 
ــت  ــده اس ــل نیام ــه عم ــی آن  ب ــدود قانون ح
ــر مــاده 15  ــه دســتور قســمت اخی ــا ب اینــک بن
ــد  ــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدی قان
حــدود پــالک مرقــوم در روز یــک شــنبه مــورخ 
96/5/8 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه 
عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی 
بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز 
و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
یــا مجاوریــن  اعتراضــات مالکیــن  یابنــد و 
ــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم  ــق مــاده 20 قان مطاب
ــا 30 روز پذیرفتــه  صــورت مجلــس تحدیــدی ت
خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار : 96/4/15 شــماره 
: 11022/م الــف رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و 

ــدری ــان – حی امــالک غــرب اصفه

آگهی فقدان سند 
ــیرانی    ــی ش ــت اورک ــم عف ــه خان ــه اینک ــر ب نظ
بــا تســلیم یــک بــرگ استشــهاد شــهود شــماره 
8589 مــورخ 96/3/1 دفترخانــه 414 اصفهــان، 
مدعــی مفقــود شــدن ســند مالکیــت 87 ســهم 
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــهم س ــاع از 2445 س مش
ــع  ــماره 1/304  واق ــالک ش ــگ  پ ــش د ان ش
در بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه در ذیــل ثبــت 
223831 صفحــه 320 دفتــر جلــد 997 امــالک 
تحــت شــماره چایــی 139098 صــادر و تســلیم 
ــه موجــب ســند انتقــال  شــماره  ــده کــه ب گردی
2400 مــورخ 90/8/29دفتــر خانــه 217 اصفهــان 
بــه نامبــرده انتقــال یافتــه و اظهــار داشــته 
ــی  ــر جابجای ــوم در اث ــت مرق ــند مالکی ــه س ک
ســند  صــدور  تقاضــای  و  گردیــده  مفقــود 
ــذا دفترچــه  ــی نمــوده اســت . ل مالکیــت المثن
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــور از درج ــت مذک ــند مالکی س
مالکیــت  اســت چنانچــه ســند  مقتضــی  و 
ــه  ــه ب ــه معامل ــام هرگون ــت انج ــودی جه مفق
آن دفترخانــه ارائــه گردیــد از انجــام معاملــه 

مقــررات  اعمــال  جهــت  را  آن  و  خــودداری 
ــوع  ــام هرن ــد . انج ــال نمائی ــن اداره ارس ــه ای ب
ــه  ــا ســند مالکیــت المثنــی موکــول ب معاملــه ب
ــب  ــذا مرات ــن اداره مــی باشــد. ل اســتعالم از ای
ــاده  ــل م ــک اصالحــی ذی ــه اســتناد تبصــره ی ب
ــت  ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام 120 آیی
آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی انجــام 
ــود  ــا وج ــوم ی ــک مرق ــه مل ــبت ب ــه نس معامل
ــخ  ــد از تاری ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی س
انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روزاعتــراض 
خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت 
یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید 
اخــذ نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و 
ــند  ــده س ــه کنن ــه ارائ ــت ب ــند مالکی ــی س اصل
مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف / مــدت 
مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض 
ــه نشــود  ــه ارائ ــا معامل اصلــی ســند مالکیــت ی
اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق 

ــف 11014 ــد . م ال ــد ش ــررات خواه مق
 علیرضــا حیــدر ی-رئیســں ثبــت اســناد و 

امــالک غــرب اصفهــان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه   
  25/586 از  فرعــی   3455 شــماره   پــالک 
ــق  ــه طب ــان ک ــت اصفه ــش 14 ثب ــع در بخ واق
ــاوان  ــی  ج ــه جوان ــام فاطم ــی بن ــده ثبت پرون
فرزنــد رمضــان و محســن جوانــی فرزنــد احمــد 
بالســویه در جریــان ثبــت اســت وبــه علــت عدم 
حضــور متقاضــی ثبــت بعمــل نیامــده اینــک بنــا 
ــون  ــاده 15 قان ــر از م ــمت اخی ــتور قس ــه دس ب
ــی  ــرده متقاض ــای نامب ــق تقاض ــر طب ــت و ب ثب
ــنبه   ــوم درروز یکش ــک مرق ــدود مل ــد ح تحدی
محــل  در  صبــح   9 ســاعت  مــورخ 96/5/8 
شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بموجــب ایــن 
ــار  ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ــی ب آگه
ــل  ــرر در مح ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک میگ
حضــور یابنــد اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان 
امــالک مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ 
ــی  ــا س ــدود ت ــد ح ــس تحدی ــم صورتمجل تنظی
روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 86 
ــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف  آئیــن نامــه قان
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه 
ــع  ــه مراج ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ــن اداره ب ای
ذیصــالح قضایــی اقــدام و گواهــی طــرح دعــوی 
ــد در  ــه نمای ــه ایــن منطقــه ثبتــی ارائ خــود را ب
ــده  ــا نماین ــت و ی ــی ثب ــورت متقاض ــر اینص غی
قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه 
و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه 
ایــن منطقــه تســلیم نمایــد ســپس اداره ثبــت 
بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا 

ــد داد.  ــه خواه ــررات ادام ــت مق رعای
تاریــخ انتشــار: 1396/04/15 شــماره :10904/ 
ــناد   ــت اس ــه ثب ــس منطق ــدری ریی ــف حی م ال

ــان ــرب اصفه غ

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ســید احمــد ســجادی دادخواســتی بــه خواســته 
مطالبــه بــه طرفیــت مهــدی دشســانی بــه 
ــه 95/883  ــه کالس ــه ب ــلیم ک ــورا تس ــن ش ای
ــخ 96/05/15 ســاعت 17:30  ــرای تاری ــت و ب ثب
ــه  ــر ب ــن شــده اســت نظ ــت رســیدگی تعیی وق
اینکــه خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــد لــذا 
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 
دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه 
دفتــر دادگاه مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق نیــز 

جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 
یــک  شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

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

ــخ 96/04/13 ــه تاری ــف ب 5/37/309/م ال

آگهی حصر وراثت
دارای  آبــادی  دولــت  زارع  فاطمــه  خانــم 
شــرح  بــه   12865 شــماره  شناســنامه 
 1 ح  ش   287/96 کالســه  بــه  دادخواســت 
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی  از  )وراثــت( 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــه  ــادی ب ــت آب ــی دول ــر کمال ــه شــادروان اکب ک
ــخ 1396/04/04   ــنامه 121 در تاری ــماره شناس ش
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
فرزنــد  آبــادی  دولــت  زارع  فاطمــه  بــه:1- 
حســین    ش.ش 1286525837 )همســر 
ــال   ــهیال ش.ش 9134 )3( لی ــی(  )2( س متوف
ش.ش 6609606781 هــردو  کمالــی دولــت 
آبــادی فرزنــد اکبــر  )فرزنــدان متوفــی( اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس 
ــزد  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض
او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف 
ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ی

ــد. ــد ش ــادر خواه ص
اختــالف  حــل  اول شــورای  رئیــس شــعبه 

برخــوار 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
5/37/311/م الــف بــه تاریــخ  1396/04/13

دادنامه
کالســه پرونــده : 95/558 شــماره دادنامــه 
شــعبه  رســیدگی  مرجــع   96/02/24-77  :
4  شــورای حــل اختــالف برخــوار خواهــان : 
ــین  ــای حس ــت آق ــا وکال ــری ب ــن جعف محس
ــده  ــم نفیســه عــرب زاده خوان ــان و خان محمدی
ــکان  ــول الم ــانی مجه ــه نش ــی  ب ــا رحیم : رض

ــه ــته مطالب خواس
دادنامه

بــا  دعــوی محســن جعفــری  در خصــوص 
رضــا  بطرفیــت  زاده  عــرب  نفیســه  وکالــت 
رحیمــی  بخواســته مطالبــه مبلــغ 120000000 
ریــال وجــه  یــک فقــره چــک بــه شــماره 
ــا  ــاه ب ــک رف ــده ی بان 466307-95/07/25 عه
ــر  ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس ــاب هزین احتس
تادیــه و بــدوا تامیــن خواســته در خصــوص 
دادخواســت  مفــاد  بــه  نظــر  دعــوی  اصــل 
ــک  ــدق چ ــه  مص ــان  و مالحظ ــی خواه تقدیم
ــدم پرداخــت آن و  ــی ع ــوی و گواه مســتند دع
ایــن کــه خوانــده علیرغــم ابــالغ قانونــی و انتظار 
ــه  ــبت ب ــده و نس ــر نگردی ــورا حاض ــی در ش کاف
ــوده و  ــراد و اعتراضــی ننم ــان ای خواســته خواه
ــه ننمــوده  ــت ذمــه خویــش ارائ ــر برائ ــی ب دلیل
ــت تشــخیص  ــذا ادعــای خواهــان را وارد و ثاب ل
ــارت  ــون تج ــواد 249 قان ــه م ــتندا ب داده و مس
و  و 198و 519  مدنــی  قانــون   1301 و   1291 و 
ــده را  ــی خوان ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 522 قان
بــه پرداخــت مبلــغ 120000000 ریــال بابــت اصــل 
خواســته و مبلــغ 2455000 ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی 500000 ریــال بابــت حــق الوکالــه وکیــل 
و نیــز پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
صــدور چــک تــا تاریــخ اجــرای حکــم بــر مبنــای 
نــرخ تــورم بــر اســاس شــاخص اعالمــی از 
ســوی بانــک مرکــزی کــه توســط اجــرای احکام 
ــل  ــه وکی ــق الوکال ــد و ح ــد ش ــبه خواه محاس
طبــق تعرفــه قانونــی در حــق خواهــان محکــوم 
مینمایــد رای صــادره غیابــی اســت و ظــرف 
ــی در  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
همیــن شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیــد نظــر خواهــی در دادگســتری شهرســتان 

ــی باشــد.  برخــوار م
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک 

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

ــخ 13 /96/04 ــه تاری ــف ب 5/37/310/م ال

دادنامه
خواهــان: خانــم محبوبــه ســلیمانی فرزنــد 
ــه نشــانی اصفهــان- خ عطــار- فلکــه  هاشــم ب
حســین فهمیــده – خ شــیرازی – کوچــه صبــا – 
فرعــی مهــرگان –پ 174 خوانــدگان : 1- آقــای 
ــول  ــه نشــانی مجه ــدی هاشــمی ده چــی ب مه
المــکان 2- اداره ثبــت احــوال بــه نشــانی دولــت 
شهرســتان  دادگســتری   -3 میثــم  خ  آبــاد 
ــوار جانبــازان  ــاد بل ــه نشــانی دولــت آب برخــوار ب
ــه نشــانی  ــی هاشــمی ده چــی ب ــای عل 4- آق
ــته  ــوی پ 11 خواس ــری مول ــورزوق خ 12 مت خ
: الــزام اداره ثبــت احــوال بــه صــدور شناســنامه 

دادگاه رای 
ــه ســلیمانی  ــم محبوب ــده خان در خصــوص پرون
فرزنــد هاشــم بــه طرفیــت 1- دادگســتری 
شهرســتان برخــوار 2- اداره ثبــت احــوال 3- 
ســید علــی هاشــمی ده چــی فرزنــد ســید 
رضــا 4- ســید مهــدی هاشــمی ده چــی فرزنــد 
ــه  ــدگان ب ــزام خوان ــه خواســته ال ــی ب ســید عل
صــدور شناســنامه خانــم ســیده زهــرا هاشــمی 
دادخواســت  مفــاد  بــه  عنایــت  بــا  دادگاه 
تقدیمــی و رای صــادره بــه شــماره دادنامــه 
اول  شــعبه  دادرســی   9509983751300661
ــات نســب و  ــر اثب ــی ب ــوار مبن دادگســتری برخ
ــدر و  ــارم )پ ــوم و چه ــف س ــده ردی ــه خوان اینک
جــد پــدری( هیچکــدام علیرغــم ابــالغ صــورت 
گرفتــه در جلســه حضــور ندارنــد و شــرایط 
ــل و  ــت تحصی ــنامه جه ــه شناس ــاز ب ــد نی فرزن
ــان را  ــوی خواه ــوع دع ــور دارد در مجم ــه ام کلی
ــون  ــاده 198 قان ــه م ــتند ب ــته و مس وارد دانس
ــت  ــر محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آیی
خوانــده ردیــف 2 )اداره ثبــت احــوال شهرســتان 
الــزام  و  شناســنامه  صــدور  بــه  برخــوار( 
خوانــدگان 3 و 4 بــه الــزام بــه اخــذ شناســنامه 
ــادر و  ــی ص ــمی ده چ ــرا هاش ــیده زه ــم س خان
اعــالم مــی گــردد. در خصــوص دادخواســت بــه 
ــه  ــه اینک ــا توجــه ب ــف 1 ب ــده ردی ــت خوان طرفی
دعــوی متوجــه خوانــده نمــی باشــد مســتند بــه 
بنــد 4 مــاده 84 قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
قــرار رد دعــوی صــادر و اعــالم مــی گــردد. رای 
صــادره نســبت بــه خوانــده ردیــف 2 حضــوری و 
نســت بــه خوانــده ردیــف 3و 4 غیابــی و ظــرف 
ــراض در  ــل اعت ــالغ قاب ــخ اب ــت روز از تاری بیس
ــن شــعبه و ســپس ظــرف مــدت بیســت  همی
روز از تاریــخ ابــالغ قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 

ــد . ــی باش ــان م ــتان اصفه ــر اس ــد نظ تجدی
مدیــر دفتــر شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقــی 

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

5/37/204/م الــف بــه تاریــخ96/04/13

آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکــه مونــس صالحــی مورکانــی    بــا 
ــماره  ــهود ش ــهاد ش ــرگ استش ــک ب ــلیم ی تس
 414 دفترخانــه   96/2/20 مــورخ   8553
اصفهــان، مدعــی مفقــود شــدن ســند مالکیــت 
ــه مشــاع  ــه  و پنــج – ســیزدهم  حب هفــت حب
ــماره  ــالک ش ــدانگ پ ــه شش ــادو دو حب از هفت
ــش 14  ــع در بخ ــی  واق ــی از 5 اصل 1696 فرع
ثبــت اصفهــان کــه در ذیــل ثبــت 104031 صفحــه 
ــی  ــماره چای ــت ش ــالک تح ــر 577 ام 161 دفت
012671 صــادر و تســلیم گردیــده کــه بــه موجــب 
ســند انتقــال  شــماره 113009 مــورخ 76/9/23 
ــال  ــرده انتق ــه نامب ــان ب ــه 86 اصفه ــر خان دفت
یافتــه و اظهــار داشــته کــه ســند مالکیــت 
مرقــوم در اثــر جابجایــی مفقــود گردیــده و 
تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده 
ــذا دفترچــه ســند مالکیــت مذکــور از  اســت . ل
درجــه اعتبــار ســاقط و مقتضــی اســت چنانچــه 

ســند مالکیــت مفقــودی جهــت انجــام هرگونــه 
معاملــه بــه آن دفترخانــه ارائــه گردیــد از انجــام 
اعمــال  جهــت  را  آن  و  خــودداری  معاملــه 
ــد . انجــام  ــه ایــن اداره ارســال نمائی مقــررات ب
هرنــوع معاملــه بــا ســند مالکیــت المثنــی 
ــد.  ــی باش ــن اداره م ــتعالم از ای ــه اس ــول ب موک
ــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی  ــذا مراتــب ب ل
ــت در  ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120 آیی ــل م ذی
ــی شــود چنانچــه کســی  ــی م ــت آگه ــک نوب ی
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم 
ــد  ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ی
ــدت ده  ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش از تاری
روزاعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائه اصل ســند 
مالکیــت یــا ســند معامله به ایــن اداره تســلیم و 
رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس 
ــده ســند  ــه کنن ــه ارائ ــی ســند مالکیــت ب و اصل
مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف / مــدت 
مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض 
ــه نشــود  ــه ارائ ــا معامل اصلــی ســند مالکیــت ی
اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق 

ــف 10296 ــد . م ال ــد ش ــررات خواه مق
 علیرضــا حیــدر ی-رئیســں ثبــت اســناد و 

امــالک غــرب اصفهــان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکــه مونــس صالحــی مورکانــی    بــا 
ــماره  ــهود ش ــهاد ش ــرگ استش ــک ب ــلیم ی تس
8550 مــورخ 96/2/20 دفترخانــه 414 اصفهــان، 
مدعــی مفقــود شــدن ســند مالکیــت ســه حبــه 
ــادو دو  ــاع از هفت ــه مش ــیزدهم  حب ــه – س و ن
حبــه ششــدانگ پــالک شــماره 1696 فرعــی از 
ــان  ــت اصفه ــش 14 ثب ــع در بخ ــی  واق 5 اصل
ــر  ــه 164 دفت ــت 104032 صفح ــل ثب ــه در ذی ک
577 امــالک تحــت شــماره چایــی 012672 
ــه موجــب ســند  صــادر و تســلیم گردیــده کــه ب
انتقــال  شــماره 113009 مــورخ 76/9/23 دفتــر 
ــه  ــال یافت ــرده انتق ــه نامب ــان ب ــه 86 اصفه خان
ــوم در  ــت مرق ــه ســند مالکی ــار داشــته ک و اظه
اثــر جابجایــی مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور 
ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت . لــذا 
دفترچــه ســند مالکیــت مذکــور از درجــه اعتبــار 
ســاقط و مقتضــی اســت چنانچــه ســند مالکیت 
ــه  ــه ب ــه معامل ــام هرگون ــت انج ــودی جه مفق
آن دفترخانــه ارائــه گردیــد از انجــام معاملــه 
مقــررات  اعمــال  جهــت  را  آن  و  خــودداری 
ــوع  ــام هرن ــد . انج ــال نمائی ــن اداره ارس ــه ای ب
ــه  ــا ســند مالکیــت المثنــی موکــول ب معاملــه ب
ــب  ــذا مرات ــن اداره مــی باشــد. ل اســتعالم از ای
ــاده  ــل م ــک اصالحــی ذی ــه اســتناد تبصــره ی ب
ــت  ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام 120 آیی
آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی انجــام 
ــود  ــا وج ــوم ی ــک مرق ــه مل ــبت ب ــه نس معامل
ــخ  ــد از تاری ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی س
انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روزاعتــراض 
خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت 
یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید 
اخــذ نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و 
ــند  ــده س ــه کنن ــه ارائ ــت ب ــند مالکی ــی س اصل
مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف / مــدت 
مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض 
ــه نشــود  ــه ارائ ــا معامل اصلــی ســند مالکیــت ی
اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق 

ــف 10297 ــد . م ال ــد ش ــررات خواه مق
 علیرضــا حیــدر ی-رئیســں ثبــت اســناد و 

امــالک غــرب اصفهــان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکــه مونــس صالحــی مورکانــی    بــا 
ــماره  ــهود ش ــهاد ش ــرگ استش ــک ب ــلیم ی تس
8549 مــورخ 96/2/20 دفترخانــه 414 اصفهان، 
مدعــی مفقــود شــدن ســند مالکیــت ســه حبــه 
ــادو دو  ــاع از هفت ــه مش ــیزدهم  حب ــه – س و ن
حبــه ششــدانگ پــالک شــماره 1696 فرعــی از 
ــان  ــت اصفه ــش 14 ثب ــع در بخ ــی  واق 5 اصل
ــر  ــت 104033 صفحــه 167 دفت ــل ثب ــه در ذی ک
577 امــالک تحــت شــماره چایــی 012673 
ــه موجــب ســند  صــادر و تســلیم گردیــده کــه ب
انتقــال  شــماره 113009 مــورخ 76/9/23 دفتــر 
ــه  ــال یافت ــرده انتق ــه نامب ــان ب ــه 86 اصفه خان
و اظهــار داشــته کــه ســند مالکیــت مرقــوم 
ــای  ــده و تقاض ــود گردی ــی مفق ــر جابجای در اث
ــی نمــوده اســت .  ــت المثن صــدور ســند مالکی
ــه  ــور از درج ــت مذک ــند مالکی ــه س ــذا دفترچ ل
اعتبــار ســاقط و مقتضــی اســت چنانچــه ســند 
هرگونــه  انجــام  جهــت  مفقــودی  مالکیــت 
معاملــه بــه آن دفترخانــه ارائــه گردیــد از انجــام 
اعمــال  جهــت  را  آن  و  خــودداری  معاملــه 
مقــررات بــه ایــن اداره ارســال نمائیــد . انجــام 
هرنــوع معاملــه بــا ســند مالکیــت المثنــی 
ــی باشــد.  ــن اداره م ــه اســتعالم از ای ــول ب موک
ــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی  لــذا مراتــب ب
ــت در  ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120 آیی ــل م ذی
ــی مــی شــود چنانچــه کســی  ــت آگه ــک نوب ی
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم 
یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از 
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده 
ــل  ــه اص ــن ارائ ــًا ضم ــود را کتب ــراض خ روزاعت
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن 
ــب  ــا مرات ــد ت ــذ نمای ــید اخ ــلیم و رس اداره تس
ــه  ــت ب ــند مالکی ــی س ــس و اصل ــورت مجل ص
ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت 
اگــر ظــرف / مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا 
ــا  ــت ی ــی ســند مالکی ــراض اصل در صــورت اعت
ــند  ــدور س ــه ص ــدام ب ــود اق ــه نش ــه ارائ معامل
مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد .

 م الف 10298
 علیرضــا حیــدر ی-رئیســں ثبــت اســناد و 

امــالک غــرب اصفهــان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکــه مونــس صالحــی مورکانــی    بــا 
ــماره  ــهود ش ــهاد ش ــرگ استش ــک ب ــلیم ی تس
8552 مــورخ 96/2/20 دفترخانــه 414 اصفهان، 
مدعــی مفقــود شــدن ســند مالکیــت ســه حبــه 
ــادو دو  ــاع از هفت ــه مش ــیزدهم  حب ــه – س و ن
حبــه ششــدانگ پــالک شــماره 1696 فرعــی از 
ــان  ــت اصفه ــش 14 ثب ــع در بخ ــی  واق 5 اصل
ــر  ــت 104034 صفحــه 170 دفت ــل ثب ــه در ذی ک
577 امــالک تحــت شــماره چایــی 012674 
صــادر و تســلیم گردیــده کــه بــه موجــب ســند 
انتقــال  شــماره 113009 مــورخ 76/9/23 دفتــر 
ــه  ــال یافت ــرده انتق ــه نامب ــان ب ــه 86 اصفه خان
و اظهــار داشــته کــه ســند مالکیــت مرقــوم 
ــای  ــده و تقاض ــود گردی ــی مفق ــر جابجای در اث
ــی نمــوده اســت .  ــت المثن صــدور ســند مالکی
ــه  ــور از درج ــت مذک ــند مالکی ــه س ــذا دفترچ ل
اعتبــار ســاقط و مقتضــی اســت چنانچــه ســند 
هرگونــه  انجــام  جهــت  مفقــودی  مالکیــت 
معاملــه بــه آن دفترخانــه ارائــه گردیــد از انجــام 
اعمــال  جهــت  را  آن  و  خــودداری  معاملــه 
مقــررات بــه ایــن اداره ارســال نمائیــد . انجــام 
هرنــوع معاملــه بــا ســند مالکیــت المثنــی 
ــی باشــد.  ــن اداره م ــه اســتعالم از ای ــول ب موک
ــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی  لــذا مراتــب ب
ــت در  ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120 آیی ــل م ذی
ــی شــود چنانچــه کســی  ــی م ــت آگه ــک نوب ی
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم 
یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از 
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده 
ــل  ــه اص ــن ارائ ــًا ضم ــود را کتب ــراض خ روزاعت
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن 
ــب  ــا مرات ــد ت ــذ نمای ــید اخ ــلیم و رس اداره تس
ــه  ــت ب ــند مالکی ــی س ــس و اصل ــورت مجل ص
ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت 
اگــر ظــرف / مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا 
ــا  ــت ی ــی ســند مالکی ــراض اصل در صــورت اعت
ــند  ــدور س ــه ص ــدام ب ــود اق ــه نش ــه ارائ معامل
مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد .

 م الف 10301
 علیرضــا حیــدر ی-رئیســں ثبــت اســناد و 

امــالک غــرب اصفهــان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکــه مونــس صالحــی مورکانــی    بــا 
ــماره  ــهود ش ــهاد ش ــرگ استش ــک ب ــلیم ی تس
 414 دفترخانــه   96/2/20 مــورخ   8548
اصفهــان، مدعــی مفقــود شــدن ســند مالکیــت 
ــاع  ــه مش ــیزدهم  حب ــج - س ــه و پن ــک حب ی
ــاء  ــه ششــدانگ باســتثناء به ــادو دو حب از هفت
ــی از  ــماره 1696 فرع ــالک ش ــی پ ــه اعیان ثمین
ــان  ــت اصفه ــع در بخــش 14 ثب ــی   واق 5 اصل
ــر  ــل ثبــت 104038 صفحــه 182 دفت کــه در ذی
577 امــالک تحــت شــماره چایــی 012678 
صــادر و تســلیم گردیــده کــه بــه موجــب ســند 
انتقــال  شــماره 113009 مــورخ 76/9/23 دفتــر 
ــه  ــال یافت ــرده انتق ــه نامب ــان ب ــه 86 اصفه خان
و اظهــار داشــته کــه ســند مالکیــت مرقــوم 
ــای  ــده و تقاض ــود گردی ــی مفق ــر جابجای در اث
ــی نمــوده اســت .  ــت المثن صــدور ســند مالکی
ــه  ــور از درج ــت مذک ــند مالکی ــه س ــذا دفترچ ل
اعتبــار ســاقط و مقتضــی اســت چنانچــه ســند 
هرگونــه  انجــام  جهــت  مفقــودی  مالکیــت 
معاملــه بــه آن دفترخانــه ارائــه گردیــد از انجــام 
اعمــال  جهــت  را  آن  و  خــودداری  معاملــه 
مقــررات بــه ایــن اداره ارســال نمائیــد . انجــام 
هرنــوع معاملــه بــا ســند مالکیــت المثنــی 
ــی باشــد.  ــن اداره م ــه اســتعالم از ای ــول ب موک
ــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی  لــذا مراتــب ب
ــت در  ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120 آیی ــل م ذی
ــی شــود چنانچــه کســی  ــی م ــت آگه ــک نوب ی
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم 
ــد  ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ی
ــدت ده  ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش از تاری
ــل  ــه اص ــن ارائ ــًا ضم ــود را کتب ــراض خ روزاعت
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن 
ــب  ــا مرات ــد ت ــذ نمای ــید اخ ــلیم و رس اداره تس
مالکیــت  ســند  اصلــی  و  مجلــس  صــورت 
ــی  ــردد بدیه ــترد گ ــند مس ــده س ــه کنن ــه ارائ ب
اســت اگــر ظــرف / مــدت مقــرر اعتراضــی 
ــند  ــی س ــراض اصل ــورت اعت ــا در ص ــید ی نرس
ــه  ــدام ب ــود اق ــه نش ــه ارائ ــا معامل ــت ی مالکی
ــررات  ــق مق ــی طب ــت المثن  صــدور ســند مالکی

خواهد شد . 
م الف 10300

 علیرضــا حیــدر ی-رئیســں ثبــت اســناد و 
امــالک غــرب اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــیدا گودین ــم ش خان
115 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 357/96 
ــت  ــی حصروراث ــت گواه ــورا درخواس ــن ش از ای
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
آیــت الــه گودینــی بــه شــماره شناســنامه 
دائمــی  اقامتــگاه  تاریــخ 96/2/31  در   1564
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 1. شایســته 
گودینــی فرزنــد آیــت الــه بــه ش ش 115 
ــه ش  ــه ب ــت ال ــد آی ــی فرزن ــیدا گودین 2. ش
ش 1270406825 فرزنــدان متوفــی 3. تــاج 
گودینــی فرزنــد محمــد نبــی بــه ش ش 1491 

ــر. ــی والغی ــر متوف همس
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی 
ــد  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
ــد ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه ــورا تقدی  ش

 شد 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش .قاض

ــور ــین پ ــه حس ــان – فاطم کاش
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توپ و تور
مدیر عامل سپاهان:

 منتظر جپاروف نمی مانیم
ــرای  ــد ب ــان می گوی ــپاهان اصفه ــگاه س ــل باش ــر عام مدی
ــی  ــر کس ــار، منتظ ــر کرانچ ــای مدنظ ــا گزینه ه ــره ب مذاک
نمی مانــد. محســن طاهــری ابتــدا دربــاره جــذب بازیکنــان 
مدنظــر زالتکــو کرانچــار و اینکــه گفتــه می شــود قــرار اســت 
یــک بازیکــن خارجــی بــه زودی بــه ســپاهان بپیونــدد 
توضیــح داد: تــا زمانــی کــه بــا بازیکنــی بــه توافــق نرســیم، 
آن را اعــام نخواهیــم کــرد. بــا گزینه هــای مدنظــر کرانچــار 
صحبــت کرده ایــم و یــک گزینــه خارجــی نیــز مطــرح 
اســت؛ امــا برخــاف بعضــی شــایعات ایــن بازیکــن برزیلــی 
نیســت. مدیــر عامــل باشــگاه ســپاهان دربــاره اینکــه 
ــف  ــه می شــود کرانچــار منتظــر مشــخص شــدن تکلی گفت
ــردازد،  ــان بپ ــایر بازیکن ــذب س ــه ج ــا ب ــت ت ــاروف اس جپ
گفــت: مــا منتظــر کســی نمی مانیــم. امیدواریــم بازیکنــی 
کــه مدنظــر ســرمربی اســت، جــذب شــود. در ایــن زمینــه با 
هــر بازیکنــی کــه کرانچــار بخواهــد، مذاکــره خواهیــم کــرد. 
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا مذاکــره بــا جپاروف 
ــد  ــدا بای ــاروف ابت ــت: جپ ــه، گف ــا ن ــه شــده ی از ســر گرفت
تکلیــف خــودش را بــا اســتقال مشــخص کنــد؛ تــا زمانــی 
کــه موضــوع قــرارداد ایــن بازیکــن بــا اســتقال حــل نشــود 
نمی توانیــم بــا او وارد مذاکــره شــویم. طاهــری در واکنــش 
ــاروف از اســتقال در فضــای مجــازی  ــه خداحافظــی جپ ب
ــر  ــازی خب ــای مج ــن در فض ــن بازیک ــب ای ــزود: از مطل اف
ــه  ــد ب ــا بای ــن موضــوع، حتم ــان از ای ــرای اطمین ــدارم و ب ن

ــه مــا اعــام شــود. ورزش 3 طــور رســمی ب

رجب زاده قراردادش را با ذوب آهن 
تمدید کرد

ــن  ــا ای ــراردادش را ب ــن ق ــال ذوب آه ــم فوتب ــان تی کاپیت
باشــگاه تمدیــد کــرد. مهــدی رجــب زاده بــا حضــور در دفتــر 
ســعید آذری، مدیــر عامــل باشــگاه ذوب آهــن، قــراردادش 
را بــرای یــک فصــل دیگــر تمدیــد کــرد. طبــق اعام ســایت 
ــرارداد »ســفید« امضــا شــده  ــن ق باشــگاه ذوب آهــن، ای
اســت. مهــدی رجــب زاده پــس از امضــای قــرارداد خــود با 
باشــگاه ذوب آهــن گفــت: از آنجایــی کــه بــرای مجموعــه 
ــت، پرســنل، هــواداران،  ــم از مدیری باشــگاه ذوب آهــن اع
ــس  ــای شــهنازی رئی ــژه شــخص آق ــره و به وی هیئت مدی
قائــل  زیــادی  بســیار  احتــرام  باشــگاه  هیئت مدیــره 
هســتم، قــرارداد خــود را ســفید امضــا کــردم تــا حــرف و 

ــود. ذوب آهــن ــام ش ــر تم ــدت اخی ــای م حدیث ه

 احتمال جدایی انصاری فرد 
از المپیاکوس

ــم  ــی کری ــال جدای ــان از احتم ــو ورزش یون ــایت رادی س
ــر داد.  انصاری فــرد از تیــم قهرمــان لیــگ ایــن کشــور خب
ــتانی از  ــاالت زمس ــل و انتق ــه در نق ــرد ک ــم انصاری ف کری
ــرد  ــد عملک ــر چن ــت، ه ــوس رف ــه المپیاک ــوس ب پانیونی
خوبــی داشــت، امــا در امــر گلزنــی چنــدان موفــق عمــل 
نکــرد. همیــن امــر باعــث شــده ســرمربی آلبانیایــی 

ــرود. گل ــر ب ــای دیگ ــراغ گزینه ه ــه س ــوس ب المپیاک

اخبار ورزشی
 قهرمانان جهان و المپیک 
در انتخابی تیم کشتی آزاد

رقابت هــای انتخابــی تیــم ملــی کشــتی آزاد از حساســیت 
میــان  ایــن  در  اســت کــه  برخــوردار  زیــادی  بســیار 
ــژه  ــارزات، به وی ــدن مب ــرای دی ــتی ب ــه کش ــدان ب عاقه من

می کننــد.  لحظه شــماری  86 کیلوگــرم  وزن  در 
از گمنــام  اعــم  ایــران  بهترین هــای کشــتی  چکیــده 
و عنــوان دار بــرای رســیدن بــه دوبنــده تیــم ملــی در 
در  اســت  قــرار  پاریــس   ۲۰۱۷ جهانــی  رقابت هــای 
ــی  ــام انتخاب ــه ن ــگیر ب ــخت و نفس ــذاب، س ــدادی ج روی
تیــم ملــی روزهــای امــروز و فــردا در ســالن ۱۲ هــزار نفری 

ــد.  ــم برون ــاف ه ــه مص آزادی ب
بــر اســاس قانــون فرآینــد انتخابــی تیم هــای ملــی 
ــا ســوم رقابت هــای گــروه »الــف«  کشــتی، نفــرات اول ت
و رقابت هــای عمومــی قهرمانــی کشــور، نفــرات اول و دوم 
گــروه »ب«، نفــرات اول گــروه »ج«، مــدال آوران جهانــی 
ــای  ــیایی و بازی ه ــای آس ــان رقابت ه ــک، قهرمان و المپی
همبســتگی اســامی بــه همــراه مــدال آوران جهانــی 
رده جوانــان و البتــه نفــرات مســتعد مدنظــر شــورای 
فنــی تیم هــای ملــی جــواز حضــور در مرحلــه نهایــی 
ــد.  ــت آوردن ــه دس ــتی را ب ــی کش ــای مل ــی تیم ه  انتخاب

فدراسیون کشتی

 دختران سنگ نورد 
فینالیست آسیا شدند

ــان  ــان و جوان ــی نوجوان ــنگ نوردی قهرمان ــای س رقابت ه
آســیا در حالــی برگــزار شــد کــه دختــران ایــران بــه 
فینــال راه پیــدا کردنــد و پســران از صعــود بازماندنــد. 
ــب  ــا کس ــان« ب ــا دارابی ــد »مهی ــاده لی ــای م در رقابت ه
»محمدصــادق  و  شــد  فینــال  راهــی  هشــتم  رتبــه 
ــد.  ــه فینــال بازمان ــا رتبــه یازدهــم از صعــود ب یوســفی« ب
ــر  ــا دخت ــی« تنه ــل رمضان ــز »راحی ــاده ســرطناب نی در م
شــرکت کننده ایــران در رده نوجوانــان، بــا کســب رتبــه 

ــرد. تســنیم ــدا ک ــال راه پی ــه فین ــارم ب چه

تغییرات در کادر پزشکی استقالل
ــرای آبی پوشــان  ــدی را ب باشــگاه اســتقال پزشــک جدی
ــگاه  ــن باش ــی ای ــات در کادر فن ــا اختاف ــرد ت ــی ک معرف
آشــکار شــود. دکتر ســتوده، پزشــک تیــم فوتبال اســتقال، 
بــا نظــر دکتــر نــوروزی از ســفر بــه ارمنســتان امتنــاع کــرد 
تــا کادر پزشــکی آبی هــا تغییــر کنــد. باشــگاه اســتقال در 
این بــاره بــا انتشــار متنــی اعــام کــرد بــا توجــه بــه عــدم 
ــر  ــتقال، دکت ــم اس ــکی تی ــه پزش ــئول کمیت ــور مس حض
نــوروزی، در ســفر ارمنســتان بــا توجــه بــه نیــاز مبــرم تیــم 
فوتبــال اســتقال بــه حضــور پزشــک در کنــار تیــم، بــرای 
جلوگیــری از هرگونــه اتفــاق غیرمنتظــره آقــای دکتــر مهیار 
 مرتضــوی در ایــن اردو اســتقال را همراهــی می کنــد. 

باشگاه استقالل

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه ورزش

تعریــف و توهیــن هــر دو، دو روی یــک 
ــام  ــا ن ــن روزه ــه ای ــکه ای ک ــکه اند؛ س س

ــود دارد.  ــر خ ــزاده را ب ــا علی کیمی
ــک  ــه در المپی ــی ک ــدام جوان ــر الغران دخت
ریــو خــوش درخشــید و بســیاری را بــه 
ــدوی ایــران امیــدوار کــرد؛ امــا  آینــده تکوان
ــدو  ــروغ تکوان ــن ســتاره پرف ــت ای مصدومی
باعــث شــد او روزهــای ســختی را ســپری 

ــد.  کن
طوالنــی  دوران  طــی  از  پــس  کیمیــا 
ــت  ــدان رقاب ــه می ــم ب ــاز ه ــت ب مصدومی
بازگشــت؛ هــر چنــد بســیاری از کارشناســان 
اعتقــاد داشــتند کــه او هنــوز آمادگــی الزم را 
بــرای شــرکت در رقابت هــای جهانــی نــدارد 
ــا  ــن رقابت ه ــن در ای ــا اراده آهنی ــا او ب ام

ــرد.  ــرکت ک ش
را  ایــران  همــه  او  درخشــان  پیروزهــای 
فینــال  بــه  او  رســیدن  و  کــرد  امیــدوار 
ــرد؛ امــا شکســت  ــاال ب ســطح توقعــات را ب
ســخت او در فینــال باعــث شــد ناگهــان کاخ 
آرزوهــای بســیاری فروبریــزد. ایــن ســرآغاز 

ــود. ــکات ب مش
 توهین و تشویق

بعضی هــا طبــق معمــول همیشــه زبــان بــه 
توهیــن و انتقــاد گشــودند و مــدال نقــره او 

ــن  ــه همی ــد. کار ب ــوه دادن ــی ارزش جل را ب
جــا هــم ختــم نشــد و خیلی هــا او را متهــم 
ــد. البتــه نتایــج ضعیــف  ــه کــم کاری کردن ب
تیــم تکوانــدوی ایــران در ایــن رقابت هــا 
خــود مزیــد بــر علــت شــد تــا تقریبــا همــه 
کاســه کوزه ها بــر ســر کیمیــا خــراب شــود. 
ــدو هــم کــه ایــن  فدراســیون ناموفــق تکوان
ــان  ــا پنه ــدال کیمی ــار نتوانســت پشــت م ب
شــود، سیاســت ســکوت را در پیــش گرفــت 

و عمــا هیــچ دفاعــی از کیمیــا نکــرد. 

در مقابــل عــده زیــادی هــم از کیمیــا بابــت 
همــه تاشــش تشــکر کردنــد و بــرای آینــده 
او آرزوی موفقیــت کردنــد. امــا ماجــرای 
ــا علیــزاده درس هــای بزرگــی داشــت  کیمی
کــه در میــان ایــن توهیــن و تشــویق ها 

گــم شــد.
 حفاظت از سرمایه های ملی

ورزش  ملــی  ســرمایه  علیــزاده،  کیمیــا 
ایــران اســت. ســتاره هایی ماننــد او ممکــن 
اســت تــا ســال ها در ورزش هــر کشــور 
پیــدا نشــوند؛ بــه همیــن دلیــل هــم تمــام 
شــدت  بــه  ستاره هایشــان  از  کشــورها 

می کننــد. محافظــت 
 نکتــه مهــم ایــن اســت کــه کیمیــا اگــر در 
ایــن رقابت هــا شــرکت نمی کــرد، اتفــاق 
ورزشــکار  نمــی داد. کیمیــا  رخ  خاصــی 
ــن  ــه همی ــت؛ ب ــه ای اس ــوان و کم تجرب ج
دلیــل هــم ممکــن اســت بــر اثــر هیجانــات 
جوانــی دوســت داشــته باشــد در همــه 
ــه  ــا اینجــا وظیف ــد؛ ام رقابت هــا شــرکت کن
فدراســیون اســت کــه ورزشــکار را تــا زمــان 
ــه مســابقات  ــودی کامــل از فرســتادن ب بهب

ــد؛ ــع کن من
امــا در مقابــل فدراســیون تکوانــدو مــا کیمیا 
را فــدا کــرد تــا کمــی از بــار ضعف هــای 
خــود بکاهــد. اکنــون کیمیــا بــا یــک مــدال 
از مصدومیت هــا  بــا کوهــی  و  ارزش  بــا 

ــت. ــته اس بازگش
یــک  دســت کم  ایــران  ورزش  ســرمایه 
ــازه  ــردازد و ت ــان بپ ــه درم ــد ب ــال را بای س
پــس از آن هــم معلــوم نیســت کــه بهبــودی 

ــد.  ــل کن ــل حاص کام

حتــی ممکــن اســت خدایــی ناکــرده دوران 
ــان برســد.  ــه پای ــن ورزشــکار ب ــه ای ای حرف
اگــر ایــن اتفــاق تلــخ رخ دهــد، چــه کســی 
مســئول و پاســخگوی اتفاقــات خواهــد 

ــود؟ ب
کیمیــا علیــزاده در کنــار مشــکات جســمانی 
اکنــون بایــد بــا مشــکات روحــی ناشــی از 
شکســت تحقیرکننــده فینــال هــم کنــار 

بیایــد. 
و  کیمیــا  خــود  کم تجربگــی  متاســفانه 
ــوان، باعــث شــد  ــی بان ــی، مرب ــرو کمران مه
ــه  ــخ را در کارنام ــت تل ــک شکس ــا ی کیمی
حرفــه ای خــود تجربــه کنــد؛ شکســتی 
ــن  ــر ای ــر س ــایه آن ب ــال ها س ــا س ــه ت ک

ورزشــکار خواهــد بــود. 
ــاع  ــل دف ــدر هــم قاب ــرو هــر ق عملکــرد مه
ــت و  ــاع نیس ــل دف ــاره قاب ــد، در این ب باش
ــی  ــر ترتیب ــه ه ــی ب ــوان مرب ــه عن ــد ب او بای

شــده، اجــازه مبــارزه در فینــال را بــه کیمیــا 
ــچ گاه  ــه هی ــا تجرب ــی ب ــک مرب ــی داد. ی نم
نمی دهــد  را  ورزشــکارش  تحقیــر  اجــازه 
عمــل  خــوب  بابــت  ایــن  از   و کمرانــی 

نکرد.
حــاال تمــام ایــن اتفاقــات رخ داده و قطعــا 
کمرانــی و کیمیــا، هــر دو از این اشتباهشــان 
درس گرفته انــد؛ امــا فدراســیون تکوانــدو 
هــم از ایــن ماجراهــا درس گرفتــه اســت؟ 
آیــا در نهایــت ایــن فدراســیوِن همیشــه 
مــردم  از  ضعف هایــش  بابــت  طلبــکار، 
عذرخواهــی خواهــد کــرد و آیــا شــاهد 
ــن  ــاالی ای ــطوح ب ــادی در س ــرات بنی تغیی
ــا  ــام ناکامی ه ــه تم ــه ب ــا توج فدراســیون ب

ــود؟  ــم ب خواهی
این هــا ســواالتی اســت کــه مــا و بســیاری 
آن  پاســخ  شــنیدن  منتظــر  مــردم  از 

هســتیم.

نگاهی به حواشی این روزهای ستاره تکواندوی ایران

کیمیاوچندسؤالبیپاسخ

ــب  ــت: نص ــان گف ــتان اصفه ــان اس ــر کل ورزش و جوان مدی
چــادر بــرای ورزشــگاه نقش جهــان و صــرف میلیاردهــا تومــان 
در ایــن راه، تصمیــم اشــتباهی بــود کــه در گذشــته گرفتــه شــد؛ 
ولــی بــا ایــن حــال چادرهــای ســقف در حــال دوخــت اســت. 
ــان اســتان  ــر کل ورزش و جوان ــد سلطان حســینی، مدی محم
اصفهــان، اظهــار کــرد: محمــد عباســی، معــاون فنــی و 
ــد  ــی، چن ــن ورزش ــز اماک ــعه و تجهی ــرکت توس ــی ش مهندس
روز پیــش در اصفهــان حضــور داشــت و جلســه ای بــا حضــور 
اســتاندار و اعضــای مجمــع مؤسســه ورزشــگاه بــزرگ نقــش 
 جهــان برگــزار شــد. عباســی در پاســخ بــه ســؤال مــن دربــاره 
نصــب چادرهــا عنــوان کــرد کــه چادرهــای ســقف خریــداری و 

ــه شــده اســت.  دوخت
ــال در  ــه ۵۰ س ــگاه آزادی ک ــما ورزش ــر ش ــه نظ ــزود: ب وی اف

ــقف دارد؟  ــه س ــازی ب ــت، نی ــتفاده اس ــال اس ح
مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان در واکنــش بــه اینکه معاون 
ــز اماکــن ورزشــی  ــی و مهندســی شــرکت توســعه و تجهی فن
ــاه حــال تماشــاگران  ــرای رف ــا در تابســتان ب از نصــب چادره
ــان داشــت: مســابقات  ــود، بی ــه ب ــاب ســخن گفت ــور آفت در ن
ــزار می شــود و  ــا 8 شــب برگ ــاه ســاعت ۷ ی ــگ در مردادم لی
نورافکن هــای ورزشــگاه نیــز آمــاده اســت. شــما فــرض کنیــد 
چادرهــای ســقف نقش جهــان هــم نصــب شــود، آیــا امــکان 
ــرود؟  ــگاه ب ــن ورزش ــه ای ــر ب ــاعت ۴ بعدازظه ــی س دارد کس
سلطان حســینی ادامــه داد: چــادر ســقف بــرای ورزشــگاه های 
ــی از  ــی مناســب اســت کــه ممکــن اســت در هــر زمان اروپای
ــان  ــران و اصفه ــه در ای ــند؛ ن ــته باش ــی داش ــول روز بارندگ ط
کــه شــاید در طــول ســال چنــد بــار بیشــتر بــاران نبــارد. ایمنــا

ــه در  ــی ک ــاد روزگاران ــه ی ــش ب ــاءهللا بهمن ــاد عط ــر زنده ی پیک
ــزارش  ــی گ ــیرودی فعل ــهید ش ــابق و ش ــه س ــگاه مجیدی ورزش
ــار دور چمــن ورزشــگاه تشــییع  ــن ب ــرای آخری ــرد، ب ــه می ک تهی
ــام آوران  ــه ن ــدی اش، قطع ــه اب ــه ســمت خان ــرای همیشــه ب و ب
بهشــت زهــرا)س( بدرقــه شــد. مراســم تشــییع پیکــر عطــاءهللا 
بهمنــش، گزارشــگر و مفســر باســابقه ورزشــی ایــران، از ســاعت ۱۰ 

ــزار شــد.  ــروز در ورزشــگاه شــهید شــیرودی برگ ــح دی صب
ــن  ــانه و همچنی ــی ورزش و رس ــی از اهال ــم جمع ــن مراس در ای
ــد  ــر عبدالحمی ــتند. دکت ــور داش ــتداران وی حض ــواده و دوس خان
ــش وزارت ورزش  ــوزش و پژوه ــی، آم ــاون فرهنگ ــدی )مع  احم
و جوانــان(، کیومــرث  هاشــمی )رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک( 
ــک(  ــی المپی ــه مل ــین کمیت ــر کل پیش ــارزاده )دبی ــرام افش به
مهــدی تــاج، جهانگیــر کوثــری، عــادل فردوســی پور، امیــر 

حاج رضایــی، علــی پرویــن، علــی فتــح هللا زاده، پرویــز ســیروس پور 
ــر،  ــور برزگ ــتی آزاد(، منص ــی کش ــم مل ــین تی ــرمربی پیش )س
دکتــر ذوالفقارنســب، حبیــب کاشــانی، حشــمت مهاجرانــی 
)ســرمربی اســبق تیــم ملــی فوتبــال(، حمیــد اســتیلی، علیرضــا 
حیــدری، حمیــد جاســمیان، ابراهیــم جــوادی، آشــتیانی، رحیــم 
علی آبــادی، غامعلــی پیرایرانــی و جمعــی از ورزش نویســان 
ــش  ــاءهللا بهمن ــتاد عط ــه اس ــم بدرق ــات در مراس ــه مطبوع عرص
حضــور داشــتند. مرحــوم بهمنــش کــه ۹۴ ســال داشــت، ســال ها 
ــود.  ــدان مناســبی برخــوردار نب ــاری از شــرایط چن ــت بیم ــه عل ب
او نخســتین گزارشــگری زنــده ورزشــی در رادیــو را در ســال 
۱۳۳۷ بــرای رقابــت دوومیدانــی انجــام داد. بیشــترین فعالیــت 
بهمنــش در زمینــه ورزش کشــتی بــوده و او چنــد ســال دبیــر و 

ــود. ایســنا ــران ب ــتی ای ــیون کش ــس فدراس نایب رئی

مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان:

مسقفکردنورزشگاهنقشجهان،تصمیماشتباهیبود
استاد بهمنش به سوی آرامگاه ابدی بدرقه شد

آخریندورعطاءهللابهمنشدرورزشگاهشیرودی

ورزش

دادنامه
 ۹6۰۹۹۷۰۳۵۳۷۰۰۴۲۷  : دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم : ۹6/۳/۲۱ شــماره پرونــده 
بایگانــی  شــماره    ۹۵۰۹۹8۰۳6۴8۰۱۴۵۱  :

 ۹6۰۰۴۳  : شــعبه 
  ۹۵۰۹۹8۰۳6۴8۰۱۴۵۱  : کاســه  پرونــده 
شــعبه ۱۱۱ دادگاه کیفــری دو مجتمــع امــور 
اصفهــان  شهرســتان  بازرگانــی  و  تجــاری  
ــماره  ــی ش ــم نهای ــابق ( تصمی ــی س )۱۱۱جزای

۹6۰۹۹۷۰۳۵۳۷۰۰۴۲۷
شــکات:۱. آقــای ســهیل کیانــی نســب فرزنــد 
صولتــی  فاطمــه  ســیده  خانــم   .۲ جعفــر 
ــانی  ــه نش ــی ب ــه همگ ــمس ال ــد سیدش فرزن
اصفهان-اصفهــان چهــار بــاغ بــاال مجتمــع 

ــد ۷ ــان واح کاوی
متهــم: آقــای هــدا حســنی - بــه نشــانی 
اصفهــان خ آمــادگاه کوچــه ۱۵ مرکــز مشــاوره 
ــرداری ــام: کاهب ــواری( اته ــا مت ــوالد )فع ف

ــات  ــی محتوی ــس از بررس ــکار دادگاه پ گردش
پرونــده ختــم رســیدگی اعــام بــه شــرح زیــر 

ــه صــدور رای مــی نمایــد. ــادرت ب مب
رای دادگاه درخصــوص اتهــام خانم هداحســنی 
ــی  ــواری، مبن ــر و مت ــخصات دیگ ــد مش ، فاق
ــال ،  ــزان ۹.۰۰۰.۰۰۰ ری ــه می ــرداری ب ــر کاهب ب
موضــوع شــکایت آقــای ســهیل کیانــی نســب 
فرزنــد جعفــر و خانــم ســیده فاطمــه صولتــی 
فرزنــد ســید شــمس الــه، بــا ایــن توضیــح کــه 
متهــم کارمنــد دفتــری شــرکت فرنیــا پارســی 
شــناختی  روان  مشــاوره های  پیمانــکار   ،
شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان بــودہ کــه خــود 
ــه  ــاکیان ب ــه ش ــوده ک ــی نم ــاور معرف را مش
ــم  ــردگی خان ــی وافس ــکات روح ــاظ مش لح
ــه  ــه ک ــت مراجع ــد نوب ــه وی در چن ــی ب صولت
بعــد از انجــام مشــاوره جمعــا مبلــغ ذکــر 
شــده را  از ایشــان بــه صــورت نقــدی دریافــت 
کــرده اســت دادگاه بــا توجــه بــه مراتــب 
ــودن  متهــم در  ــه لحــاظ مجــاز نب ــه و ب معنون
ــارات   ــه اظه امــر مشــاوره خانوادگــی  و نظــر ب
گواهــان و بــا التفــات بــه اینکــه متهــم بــه رغم 
احضــار وی ازطریــق نشــر آگهــی در روزنامــه در 
ــق -دادرســی )۲۰/ ۳/ ۱۳۹6(  جلســات تحقی
حاضــر نشــده و الیحــه دفاعیــه ارســال ننمــوده 
ــت  ــه کیفرخواس ــر ب ــاڼ نظ ــا امع ــت و وب اس
مضبــوط  وامــارات  قرائــن  وســایر  صــادره 
در پرونــده ارتــکاب بــزه انتســابی از ناحیــه 
ایشــان محــرز ومســلم اســت .لــذا دادگاه 
مســتندابه مــاده یــک قانــون تشــدید مجــازات 
ــرداری  ــن ارتشــاء - اختــاس - کاهب مرتکبی
ــت  ــخیص  مصلح ــع  تش ــوب۱۳6۷ مجم مص
ــوف در  ــغ موص ــن رد مبل ــم را ضم ــام مته نظ
ــدی   ــزای نق ــت ج ــه پرداخ ــاکیان   ب ــق ش ح
بــه همیــن میــزان در حــق دولــت و تحمــل دو 
ســال حبــس تعزیــری محکــوم مــی نمایــد . 
رای صــادره غیابــی و ظــرف مدت بیســت روز 
ــن  ــی در ای ــل واخواه ــاغ  قاب ــس از اب پ

ــد  ــل تجدی دادگاه و بیســت روز پــس از آن قاب
نظــر خواهــی در محکمــه محتــرم  تجدیــد نظــر 

ــان میباشــد . اســتان اصفه
اصفهان میباشد. م الف ۹۹8۳

 مسعود بهرامی
رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری دو اصفهان 

آگهیابالغ
 شــماره ۹6۱۰۴6۰۳6۲6۰۰۰۰۴ شــماره پرونــده : 
۹6۰۹۹8۰۳6۲6۰۰۴8۱  شــماره بایگانــی شــعبه: 

۹6۰۴۹۰ تاریــخ تنظیــم : ۹6/۳/۲۹ 
نظــر بــه اینکــه آقــای محمــود فردوســی فرزنــد 

محمدرضــا بــه اتهــام خیانــت در امانــت
حســب شــکایت آقــای محمــد عبــد الــه 
حســینی از طــرف ایــن دادســرا در پرونــده 
ــت و  ــب اس ــت تعقی ــه ۹6۰۴۹۰ د ۷ تح کاس
ــودن  ــوم نب ــطه معل ــه واس ــه ب ــاغ احضاری اب
اســت  نگردیــده  او ممکــن  اقامــت  محــل 
ــون  ــاده ۱۷۴ قان ــرای م ــیله در اج ــن وس بدی
آییــن دادرســی کیفــری مراتــب بــه نامبــرده از 
ــا ظــرف  ایــن طریــق اطــاع داده مــی شــود ت
مــدت یــک مــاه از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
در شــعبه ۷ دادیــاری دادســرای عمومــی و 
ــدژ(  ــان )مجتمــع شــماره ۴ کهن انقــاب اصفه
جهــت پاســخ گویــی بــه اتهــام خویــش حاضــر 
ــک  ــس از ی ــور پ ــدم حض ــورت ع ــود. در ص ش
ــخ انتشــار آگهــی دادســرا تصمیــم  مــاه از تاری

ــود . ــد نم ــاذ خواه ــی را اتخ مقتض
عهــده  بــه  آگهــی  نشــر  هزینــه  ضمنــا 
دادگســتری میباشــدم الــف «۱۰۰۹۵ شــعبه 
ــاری دادســرای عمومــی و انقــاب  هفتــم دادی

. اصفهــان 

رونوشتآگهیحصروراثت
ــنامه  ــه شناس ــر ب ــلطانی ف ــرف س ــم اش خان
شــماره ۱۰6۱ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
درخواســت گواهــی  ایــن شــورا  از   ۳۹۱/۹6
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
کــه شــادروان طلیعــه اســامی کلــه بــه شــماره 
شناســنامه ۱۷ در تاریــخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه ۱- زهــرا 
ســلطانی فــر فرزنــد احمــد بــه ش ش ۴۴۹ ، 
۲ – فخــری ســلطانی فــر بــه ش ش ۳۹۵۷۲ 
فرزنــد احمــد ، ۳ – تــوران احمــدی کلــه فرزنــد 
ــد ســلطانی  ــه ش ش ۷ ، ۴ – محم ــد ب محم
فــر بــه ش ش ۴۲۹۰6 فرزنــد احمــد ، ۵ – 
ــد  ــه ش ش ۱۰6۱فرزن ــر ب ــلطانی ف ــرف س اش

ــدان متوفــی والغیــر  احمــد همگــی فرزن
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی / 
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــه ن متوفی
ــم دارد واال  ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

گواهــی صــادر خواهــد شــد . 
ــاف  قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اخت

ــور  ــه حســین پ کاشــان – فاطم

رونوشتآگهیحصروراثت
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــیدا گودین ــم ش خان
کاســه  بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   ۱۱۵
۳۵6/۹6 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان تــاج گودینــی بــه شــماره شناســنامه 
اقامتــگاه دائمــی  تاریــخ ۹6/۲/۳۱  ۱۴۹۱ در 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه ۱. شایســته 
ــه ش ش ۱۱۵ ۲.  ــه ب ــت ال ــد آی ــی فرزن گودین
ــه ش ش  ــه ب ــت ال ــد آی ــی فرزن ــیدا گودین ش
ــه  ــت ال ــدان متوفــی ۳. آی ۱۲۷۰۴۰68۲۵ فرزن
گودینــی فرزنــد میــرزا قلــی بــه ش ش ۱۵6۴ 

ــر . ــی و الغی ــر متوف همس
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک 
هرکســی  تــا  نمایــد  مــی  آگهــی  مرتبــه 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
ــک  ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری او باش
ــم دارد واال گواهــی صــادر  ــه شــورا تقدی ــاه ب م

خواهــد شــد .
ــاف  قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اخت

ــور  ــه حســین پ کاشــان – فاطم

آگهیابالغوقترسیدگی
نظــر بــه اینکــه خواهــان مجیــد مظاهــری 
ــه  ــه ب ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــتی ب دادخواس
طرفیــت محمدعلــی مزرعتــی بــه مجتمــع 
تقدیــم  اختــاف کاشــان  حــل  شــوراهای 
ــی  ــعبه اول حقوق ــه ش ــاع ب ــس از ارج ــه پ ک
شــورای حــل اختــاف بــه کاســه ۹۰/۹6 ثبــت 
و بــرای تاریــخ ۹6/۵/۲8 ســاعت ۱۷:۱۵ وقــت 
رســیدگی تعییــن گردیــده از آنجــا کــه خوانــده 
ــه  ــذا ب ــوده ل ــکان ب ــول الم ــر مجه ــوق الذک ف
دادرســی  آییــن  قانــون   ۷۳ مــاده  تجویــز 
دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی 
مراتــب نامبــرده ابــاغ مــی گــردد کــه در وقــت 
مقــرر در جلســه دادرســی حاضــر شــوند ضمنــا 
نامبــرده مــی توانــد تــا قبل از جلســه رســیدگی 
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
ــد .  ــه دفتــر شــورا مراجعــه نماین ــم آن ب ضمائ
انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــاغ محســوب 
ــم  ــورا تصمی ــور ش ــدم حض ــورت ع ــده درص ش

ــود .  ــد نم ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
حــل  شــورای  اول  شــعبه  دفتــر  مســئول 

کاشــان  اختــاف 

آگهیابالغ
 ۹6۱۰۴6۰۳۵۰8۰۰۰۱۳  : درخواســت  شــماره 
 ۹۵۰۹۹8۰۳۵۰8۰۰۲۵۳  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   ۹۵۰۳۲۹  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 

آقــای  شــونده:  ابــاغ   ۹6/۳/۱8 تنظیــم: 
ــه شــماره ملــی  ــر ب ــد اکب مجیــد شــعفی فرزن
فــوق  نامبــرده  بــه   : ۱۲8۰8۹۹6۱۱موضــوع 
ابــاغ مــی گــردد چنانچــه در خصــوص تجدیــد 
بازرگانــی  تولیــدی  شــرکت  خواهــی  نظــر 
ــه شــماره  ــه دادنام ــد گل ســرخ نســبت ب پیون
کاســه  در  صــادره   ۹۵۰۹۹۷۰۳۵۲۴۰۱۷86
۹۵۰۳۲۹ شــعبه 8 دادگاه حقوقــی اصفهــان 
ــه اســتناد مــاده ۳۴6 قانــون  پاســخی دارد ، ب
آئیــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب 
ــخ  ــت ده روز از تاری ــی ظــرف مهل ــور مدن در ام
از مفــاد  اطــاع  آگهــی جهــت  ایــن  نشــر 
ــل  ــانی و تحوی ــام نش ــی و اع تجدیدنظرخواه
ــانی  ــه نش ــن دادگاه )ب ــه ای ــه ب ــه دفاعی الیح
حدفاصــل   - خــرازی  اتوبــان   - اصفهــان 
ــع  ــگاه - مجتم ــر و آتش ــرزا طاه ــان می خیاب
قضایــی شــهید مطهــری ( مراجعــه نمایــد 
ــن کیفیــت  ــا همی ــده ب ــر اینصــورت پرون در غی
بــه دادگاه تجدیــد نظــر ارســال مــی گــردد /.م 

الــف ۱۰۱۲۳
مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان 

آگهیابالغ
 ۹6۱۰۴6۰۳۵8۵۰۰۰۰۱  : درخواســت  شــماره 
 ۹6۰۹۹8۰۳۵8۵۰۰۲۳8  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   ۹6۰۲۴۵  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 

۹6/۳/۲۴ تنظیــم: 
شــعبه   6 ب   ۹6۰۲۴۵ کاســه  پرونــده  در 
ششــم بازپرســی دادســرای عمومــی و انقــاب 
شهرســتان اصفهــان آقــای حســن خیــر خــواه 
فرزنــد حســین بــا وکالــت آقــای نــادر فهامــی 
ــد  ــی فرزن ــای محمــد مومن ــه آق شــکایتی علی
اصغــر دایــر بــر خیانــت در امانــت مطــرح 
ــعبه  ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــوده ک نم
ارجــاع گردیــد. نظــر بــه ایــن کــه متهــم 
ــاده  ــب م ــد حس ــی باش ــکان م ــول الم مجه
ی ۱۱۵ قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای 
ــب  ــری مرات ــور کیف ــاب در ام ــی و انق عموم
ــر االنتشــار  ــد کثی ــت در یکــی از جرای ــک نوب ی
ــر  ــخ نش ــم از تاری ــا مته ــود ت ــی ش ــی م آگه
آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه شــعبه مربوطــه 
مراجعــه تــا ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود 
جهــت پاســخ گویــی بــه اتهــام وارد و دفــاع از 
خــود حاضــر گــردد . در صــورت عــدم حضــور 
دادســرا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــود 

%م الــف ۱۰۰8۲
ویــژه  دادســرای  ششــم  شــعبه  بازپــرس 
جرایــم اقتصــاد ی اصفهــان- مهــرداد عطاپــور

دادنامه
 ۹۵۰۹۹۷۰۳۵۳۷۰۱۴۰۰  : دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم : ۹۵/8/۹ شــماره پرونــده : 
ــی شــعبه :  ۹۴۰۹۹8۰۳6۰۱۰۰۰۵۱ شــماره بایگان
۹۵۰۴۲۵پرونــده کاســه : ۹۴۰۹۹8۰۳6۰۱۰۰۰۵۱ 
شــعبه ۱۱۱ دادگاه کیفــری دو شــهر ســتان 

اصفهــان  ) ۱۱۱ جزایــی ســابق ( تصمیمــی 
۹۵۰۹۹۷۰۳۵۳۷۰۱۴۰۰ شــماره  نهایــی 

ــی  ــد ول ــر کریمــی فرزن ــای اکب ــن:۱. آق متهمی
هللا بــه نشــانی اصفهان-خمینــی شــهر - خ 
ــمی ک  ــمالی ک ۱۰۰ک حاج هاش ــریعتی ش ش
کبابــی ۲. آقــای ســعید شــیروی فرزنــد احمــد 
بــه نشــانی خمینــی شــهر منظریــه خ فرهنــگ 
ک ایثــار ۴ پ ۳۲ ۳. آقــای حســین خیاطــی 
ــان-  ــانی اصفه ــه نش ــا ب ــد علیرض ــور فرزن پ

ــر ــدرس ک مجی ــی شــهرخ م خمین
اتهام هــا:۱. نوشــیدن مســکر۲. اخــال در نظــم 
ــی اوراق و  ــا بررس ــکار: دادگاه ب ــی گردش عموم
ــام  ــیدگی را اع ــم رس ــده خت ــات پرون محتوی
ــی  ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــل مب ــرح ذی و بش

ــد.رأی دادگاه نمای
در خصــوص اتهــام آقایــان ۱- محمــد کریمــی 
) اکبــر ( فرزنــد ولــی الــه ۲۵  شــغل دامــدار 
ســاکن خمینــی شــهر ۲- ســعید شــیروی 
فرزنــد احمــد  ۲۲ ســاله، مجــرد، فاقــد ســابقه 
ــهر  ــی ش ــاکن خمین ــغل ازاد، س ــری ، ش کیف
ــا،  ــی رض ــد عل ــور فرزن ــی پ ــین خیاط ۳. حس
ــایش  ــم و اس ــال در نظ ــر اخ ــر ب ــی دائ همگ
ــاژوان از  ــارک ن و ارامــش عمومــی مــردم در پ
طریــق ایجــاد ســر و صــدا و هیاهــو و جنجــال 
و ایجــاد رعــب و وحشــت و دیگــر اتهــام متهــم 
ــا عنایــت  ــر شــرب خمــر ب ردیــف اول مبنــی ب
ــی  ــگان انتظام ــورخ ۹۵/۱/۱۳ ی ــزارش م ــه گ ب
بــه شــرح صفحــه یــک پرونــده، اقــرار صریــح 
متهــم ردیــف اول دائــر بــر شــرب خمــر و اقــرار 
متهمیــن مبنــی بــر حضــور در محــل درگیــری 
و اظهــارات و دفاعیــات باالوجــه نامبــردگان 
ــی  ــوم عل ــف س ــم ردی ــه مته ــه اینک ــر ب و نظ
رغــم احضــار وی از طریــق نشــر آگهــی در 
ــه در جلســه دادرســی حاضــر نشــده و  روزنام
ــان  ــا امع ــوده و ب ــم ننم ــه تقدی ــه دفاعی الیح
ــن  ــه کیفرخواســت صــادره ، ســایر قرائ نظــر ب
ــزه  ــکاب ب ــده ، ارت ــوط در پرون ــارات مضب و ام
ــه مشــارالیه محــرز و مســلم  انتســابی از ناحی
ــاده ۹۱8  ــه م ــتناد ب ــا اس ــذا دادگاه ب ــت .ل اس
قانــون تعزیــرات مصــوب ۱۳۷۵ و مــواد  ۱6۴، 
۱68،۱۷۲ بنــد ب ۲6۴ و ۲6۵ قانــون مجــازات 
اســامی مصــوب ۱۳۹۲ متهــم ردیــف اول  را از 
جهــت اتهــام شــرب خمــر بــه تحمــل هشــتاد 
ســایر  و  نامبــرده  و  حــدی  شــاق  ضربــه 
متهمیــن را از حیــث اتهــام اخــال در نظــم بــه 
شــرح موصــوف بــه تحمــل شــش مــاه حبــس 
، شــصت ضربــه شــاق تعزیــری محکــوم مــی 
نمایــد . رای صــادره نســبت بــه متهمیــن ردیف 
اول و دوم حضــوری و ظــرف مــدت بیســت روز 
پــس از ابــاغ، قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در 
مرجــع محتــرم تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان و 
نســبت بــه متهــم ردیــف ســوم ، غیابــی و ظرف 
مــدت بیســت روز پــس از ابــاغ واقعــی قابــل 
ــس  ــت روز پ ــن دادگاه و بیس ــی در ای واخواه
ــد  ــل تجدی ــی قاب ــت واخواه ــی مهل از انقضای

نظــر خواهــی در مرجــع محتــرم تجدیــد نظــر 
اســتان اصفهــان مــی باشــد. ف م الــف ۱۰۰6۷/
مســعود بهرامــی رئیــس شــعبه ۱۱۱ دادگاه 

کیفــری ۲ اصفهــان

آگهیفقدانسندمالکیت
نظــر بــه اینکــه مونــس صالحــی مورکانــی    بــا 
ــماره  ــهود ش ــهاد ش ــرگ استش ــک ب ــلیم ی تس
 ۴۱۴ دفترخانــه   ۹6/۲/۲۰ مــورخ   8۵۵۱
اصفهــان، مدعــی مفقــود شــدن ســند مالکیــت 
هفــت حبــه و پنــج - ســیزدهم  حبــه مشــاع 
از هفتــادو دو حبــه ششــدانگ  پــاک شــماره 
۱6۹6 فرعــی از ۵ اصلــی  واقــع واقــع در بخــش 
ــت ۱۰۴۰۲۹  ــل ثب ــه در ذی ــان ک ــت اصفه ۱۴ ثب
صفحــه ۱۵۵ دفتــر ۵۷۷ امــاک تحــت شــماره 
ــه  ــده ک ــلیم گردی ــادر و تس ــی ۰۱۲66۹ ص چای
بــه موجــب ســند انتقــال  شــماره ۱۱۳۰۰۹ 
مــورخ ۷6/۹/۲۳ دفتــر خانــه 86 اصفهــان 
ــته  ــار داش ــه و اظه ــال یافت ــرده انتق ــه نامب ب
ــی  ــر جابجای ــوم در اث ــت مرق ــند مالکی ــه س ک
ســند  صــدور  تقاضــای  و  مفقــود گردیــده 
مالکیــت المثنــی نمــوده اســت . لــذا دفترچــه 
ســند مالکیــت مذکــور از درجــه اعتبــار ســاقط 
و مقتضــی اســت چنانچــه ســند مالکیــت 
ــه  ــه ب ــه معامل ــام هرگون ــت انج ــودی جه مفق
ــه  ــام معامل ــد از انج ــه گردی ــه ارائ آن دفترخان
اعمــال مقــررات  را جهــت  خــودداری و آن 
ــوع  ــه ایــن اداره ارســال نمائیــد . انجــام هرن ب
معاملــه بــا ســند مالکیــت المثنــی موکــول بــه 
اســتعام از ایــن اداره مــی باشــد. لــذا مراتــب 
بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی ذیــل مــاده 
ــت  ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام ۱۲۰ آیی
آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی 
ــا  ــوم ی ــک مرق ــه مل ــه نســبت ب انجــام معامل
ــد از  ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س وج
ــدت ده  ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش تاری
ــه اصــل  ــن ارائ ــًا ضم ــود را کتب ــراض خ روزاعت
ــه ایــن  ــند معاملــه ب ــت یــا س ــند مالکی س
ــب  ــا مرات ــد ت اداره تســلیم و رســید اخــذ نمای
ــه  ــت ب ــی ســند مالکی صــورت مجلــس و اصل
ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت 
اگــر ظــرف / مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا 
در صــورت اعتــراض اصلــی ســند مالکیــت یــا 
ــه صــدور ســند  ــدام ب ــه نشــود اق ــه ارائ معامل
مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد 

. م الــف ۱۰۳۰۲
ــناد و  ــت اس ــں ثب ــدر ی-رئیس ــا حی  علیرض

ــان ــرب اصفه ــاک غ ام

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
یکبــاب  ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  چــون 
ــد  ــد الی بی ــه بلن ــوی قلع ــع در ک ــه   واق خان
ــزء  ــی  ج ــی از ۹۰ اصل ــی ۲6 فرع ــاک ثبت پ
ــده ثبتــی  ــق پرون بخــش ثبتــی میمــه کــه طب
ــنامه   ــی  شناس ــب توکل ــم  کوک ــام خان ــه ن ب

شــماره ۹ الی بیــد فرزنــد حیاتقلــی در 
جریــان ثبــت اســت  بــه علــت عــدم حضــور 
متقاضــی یــا متقاصیــان  ثبــت بعمــل نیامــده 
ــا بــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده  اینــک بن
۱۵ قانــون ثبــت و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده 
ــد حــدود ملــک مرقــوم  ــردگان  تحدی ــا نامب ی
 ۹ ســاعت   ۹6/۵/۹ مــورخ  دوشــنبه  روز  در 
صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد 
لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن و 
مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت 
اعتراضــات  یابنــد  در محــل حضــور  مقــرر 
ــاده  ــق م ــاک مطاب ــان ام ــن و صاحب مجاوری
۲۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
ــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد  ــد حــدود ت تحدی
ــون  ــاده واحــده قان ــق  تبصــره ۲ م شــد و طب
تعییــن تکلیــف  پرونده هــای معترضــی ثبــت 
تاریــخ تســلیم   از  یکمــاه  معتــرض ظــرف 
ــم  ــا تقدی ــتی ب ــن اداره بایس ــه ای ــراض  ب اعت
دادخواســت  بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن 

ــد. ــلیم نمای اداره تس
تاریــخ انتشــار: ۱۳۹6/۴/۱۵ شــماره :۱۱۱۷8/ م 
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آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن  مزروعــی بــه مســاحت ۳۴۲ متــر 
مربــع  در دشــت زرگاه شــوخی  پــاک ۷8۴۰  
فرعــی از شــماره ۱۱ اصلــی واقــع در وزوان 
ــده  جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه طبــق پرون
ثبتــی  بــه نــام حســنعلی بیــد هنــدی  فرزنــد 
عبدالحســین  در جریــان ثبــت اســت  بــه 
ــان   ــا متقاصی ــی ی ــور متقاض ــدم حض ــت ع عل
ــتور  ــه دس ــا ب ــک بن ــده این ــل نیام ــت بعم ثب
ــر  ــت و ب ــون ثب ــر از مــاده ۱۵ قان قســمت اخی
طبــق تقاضــای نامبــرده یــا نامبــردگان  تحدیــد 
حــدود ملــک مرقــوم در روز چهــار شــنبه مــورخ 
ــح در محــل شــروع و  ۹6/۵/۱۱ ســاعت ۹ صب
بعمــل خواهــد آمــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی 
بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد 
ــور  ــل حض ــرر در مح ــاعت مق ــه در روز و س ک
صاحبــان  و  مجاوریــن  اعتراضــات  یابنــد 
از  ثبــت  قانــون   ۲۰ امــاک مطابــق مــاده 
ــدود  ــد ح ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی تاری
ــق   ــد و طب ــد ش ــه خواه ــی روز پذیرفت ــا س ت
تبصــره ۲ مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف  
ــرض ظــرف  ــت معت پرونده هــای معترضــی ثب
ــن  ــه ای ــراض  ب ــخ تســلیم  اعت ــاه از تاری یکم
اداره بایســتی بــا تقدیــم دادخواســت  بــه 
تقدیــم  قضایــی گواهــی  ذیصــاح  مرجــع 
ــلیم  ــن اداره تس ــه ای ــذ و ب ــت را اخ  دادخواس

نماید.
تاریخ انتشار: ۱۳۹6/۴/۱۵

 شــماره :۱۱۱۷۹/ م الــف رئیــس ثبــت میمــه 
: مهــدی ذکاوتمنــد

،،
همــه  کیمیــا  درخشــان  پیروزهــای 
ایــران را امیــدوار کــرد و رســیدن او بــه 
فینــال ســطح توقعــات را باال بــرد؛ اما 
شکســت ســخت او در فینــال باعــث 
شــد ناگهــان کاخ آرزوهــای بســیاری 
فروبریــزد. ایــن ســرآغاز مشــکالت 

بــود



پیشهناد فیلم

 اشکان، انگشتر متبرک 
و چند داستان دیگر

کارگردان: شهرام مکری
نویسنده: شهرام مکری

رازانــی،  ســینا  ابراهیمی فــر،  ســعید  بازیگــران: 
هوتــن مکــری، علــی ســرابی، بهــاران بنی احمــدی، 
ســیامک صفــری، رضــا بهبــودی، پــگاه طبســی نژاد، 
صــدف احمــدی، هوشــنگ قوانلــو قاجــار، عــا 
ــانی،  ــین آس ــی، امیرحس ــد عباس ــنی، محم محس
حیــدر  پاکــزاد،  مهــدی  فرضــی زاده،  حســین 
ــمانه  ــژاد، س ــام زارع ن ــدم، اله ــد مق ــی، حمی زرقوم

زندی نــژاد، علــی امجــدی
 خالصه داستان فیلم

دو نابینــا تصمیــم دارنــد از یــک جواهرفروشــی 
ســرقت کننــد؛ آدم هــای مختلفــی درگیــر ایــن 
ســرقت می شــوند و هــر کــدام بخشــی از داســتان 
را پیــش می برنــد. پلیس هــا، مالخــر، شــریک 
دزدهــا و ...، همــه در یــک روز سرنوشــتان بــه هــم 

گــره می خــورد. 
»اشــکان، انگشــتر متبــرک و چنــد داســتان دیگــر«، 
جایــزه بهتریــن فیلــم اول ســومین جشــن منتقــدان 
ســینمای ایــران را کســب کــرده و در جشــنواره های 
پوســان، ســانتا باربــارا، تفلیــس، ســائوپائولو، گرانــادا 

و بمبئــی بــه نمایــش درآمــده اســت. 
همچنیــن فیلــم »اشــکان، انگشــتر متبــرک و چنــد 
داســتان دیگــر«، دیپلــم افتخــار بهتریــن کارگردانــی 
بیســــت و هفتمیــن جشــنواره بین المللی جشــنواره 

فیلــم فجــر را کســب کــرده اســت.
کارهــای مکــری را بایــد بــا نــگاه فرمالیســتی 
ــه ســمبل ها،  ــا ک ــن معن ــه ای ــرد. ب ــگاه ک محــض ن
نشــانه ها و اتفاقــات در این گونــه فیلم هــا )آثــار 
هنــری( تعریفــی در همــان چارچــوب دارنــد و 
می طلبنــد.  را  خودشــان  خــاص  واکنش هــای 

بــا قوانیــن فــرم مکــری کــه در همــان  بایــد 
نخســتین لحظــات فیلمــش بــرای بیننــده بــه 
ــم او  ــاره اتفاقــات فیل ــی روشــن می شــود، درب خوب

نظــر داد.

حرف و نقل

ــا   خســرو دهقــان، منتقــد ســینما، می گویــد: آی
ــرای  ــرد ب ــف ک ــش و ضع ــدر غ ــه آن ق ــی ک مهرجوی
کیارســتمی، اصــا ارتباطــی بــا او داشــت؟ تــا جایــی 
کــه می دانیــم، بعیــد اســت ایــن دو نفــر حتــی یــک 
چــای تلــخ بــا هــم خــورده باشــند؟ اگــر مهرجویــی 
فریــاد و زاری می کنــد بــرای کیارســتمی، نگــران 
ــه  ــن توج ــه م ــا ب ــد لطف ــت؛ می گوی ــودش اس خ

ــد. بفرمایی
 نــگارش ســریال ۱۰۰ قســمتی »بی همــگان« بــه 
قلــم علیرضــا کاظمی پــور ایــن روزهــا بــه قســمت ۵ 

رســیده اســت.
ــه و ۱۵  ــم »76 دقیق ــش فیل ــا نمای ــان ب  همزم
ثانیــه« در جشــنواره  کارلــووی واری، درختــی بــه نــام 
ــذاری  ــداد نامگ ــن روی ــتمی« در ای ــاس کیارس »عب

شــد.
 امیــر کطائیــان، تهیه کننــده قدیمــی رادیــو، در اثــر 

ســکته قلبــی دار فانــی را وداع گفت.
 شــفقی نژاد، رهبــر گــروه کــر فیارمونیــک ایــران 
ــی« و ارکســتر  ــکاردو موت ــه حضــور »ری ــا اشــاره ب ب
فســتیوال »راونــا« بــرای اجــرا در کنــار ارکســتر 
ســمفونیک تهــران اظهــار کــرد: ایــن، اتفــاق خیلــی 
بزرگــی اســت. ریــکاردو موتــی جــزو رهبرهــای ممتاز 
دنیــا بــه  شــمار می آیــد و حضــور او بــه  عنــوان رهبــر، 
ــکات  ــر از ن ــران، پ ــمفونیک ته ــتر س ــوی ارکس جل

ــت. ــی اس آموزش
 معــاون برون مــرزی ســازمان صداوســیما از 
راه انــدازی ســه شــبکه جدیــد برون مــرزی بــه 
و  فرانســوی  )آفریقایــی(،  هوســایی  زبان هــای 

روســی خبــر داد.
 برنامــه »ســام کوچولــو« بــا اجــرای عــذرا 
وکیلــی کــه ســال ها ســاعت یــک ربــع بــه ۱۰ صبــح 
پخــش می شــد، بــا یــک برنامــه دیگــر ادغــام شــد.

 مســتند داســتانی »دویســت و هشــتاد روز« 
ــای  ــی در روزه ــادات حجت ــه س ــی عطی ــه کارگردان ب

ــرد. ــر می ب ــه س ــن ب ــی تدوی پایان
ــور اســتان های ســازمان صداوســیما  ــاون ام  مع
از راه انــدازی لیــگ سراســری مشــاعره بــا همــکاری 
ــما«  ــری »ش ــبکه سراس ــتانی و ش ــبکه اس ۳۳ ش

ــر داد. خب
 بهــزاد صدیقــی، دبیــر هشــتمین جشــن انتخاب 
آثــار برتــر ادبیــات نمایشــی ایــران، بــا صــدور احــکام 
ــه  ــرور و طای ــا س ــزاد، رض ــر علی ــه علی اکب جداگان
ــن  ــوان داوران بخــش پژوهــش ای ــه عن ــی را ب رؤیای

دوره معرفــی کــرد.
ــم مســتند   داریــوش جهانگیــری، کارگــردان فیل
داســتانی »نامه هــای تاخــورده«، بیــان کــرد کــه ایــن 
ــد  ــج می کن ــار و شــهادت را تروی ــگ ایث ــم، فرهن  فیل
و در آن افــرادی در نقش هــای واقعــی خــود حضــور 

یافته انــد.
ــندگی  ــه نویس ــی« ب ــدی مضرات ــش »کم  نمای
ــاه  ــا ۳۱ تیرم ــی از ۱7 ت ــدی ایروان ــی مه و کارگردان
ــه  ــری فرشــچیان روی صحن ــع فرهنگی هن در مجتم

ــی رود. م

کوتاه اخبار 
 درخواست صدرعاملی 

از نیروی انتظامی اصفهان
ــردان ســینما،  ــی، کارگ رســول صدرعامل کیمیای وطن
در مراســم بزرگداشــتش تقاضــا کــرد کــه نیروهــای 
امنیتــی و انتظامــی یــک بــار دیگــر اقتــدار خــود را نشــان 

دهند و اسیدپاشان اصفهان را دستگیر کنند. 
کارگــردان »دختــری بــا کفش هــای کتانــی« اظهــار کــرد: 

بــه شــورای شــهر جدیــد تبریــک می گویــم.
ــن  ــهردار ای ــای ش ــه کمک ه ــنواره ب ــن جش ــزاری ای برگ
شــهر، یعنــی آقــای جمالی نــژاد بســتگی داشــت و 
او ســعی زیــادی کــرد کــه جشــنواره را بــه اصفهــان 
بازگردانــد؛ بــه همیــن ســبب از او تشــکر می کنــم و 
ــاز  ــد آغ ــان بتوان ــد اصفه ــهر جدی ــورای ش ــدوارم ش امی
شــکفتن دوبــاره جشــنواره فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان 
ــزار  ــر برگ ــنواره بهت ــن جش ــه روز ای ــدارد و روزب ــاس ب  را پ

شود. 
کارگــردان »مــن ترانــه ۱۵ ســال دارم« ادامــه داد: مــا در 
کشــوری زندگــی می کنیــم کــه بــه آن روزگاری ســرزمین 
شــعر و ادبیــات می گفتنــد؛ امــا حــاال می توانیــم بگوییــم 
کــه ایــن کشــور، ســرزمین سینماســت؛ زیــرا بــه هــر حال 
در هــر خانــواده ای می توانیــم چنــد نفــر را پیــدا کنیــم کــه 

عاقه منــد بــه ســینما باشــند. 
ایــن را هــم بایــد بگویــم کــه بــرای ســینماگر شــدن تنهــا 
داشــتن یــک چهــره یــا اســتایل خــوب مناســب نیســت؛ 
بلکــه آن شــخص بــه معنــای واقعــی کلمــه بایــد کاراکتــر 
داشــته باشــد. بــه عبارتــی آرتیســتی موفــق اســت کــه از 

خــودش شــناختی داشــته باشــد.

 اجرای نمایش کمدی »ولیمه 
خاله خانوم« در مجموعه باغ نور

نمایــش کمــدی »ولیمــه خالــه خانــوم«  کیمیای وطن
بــا موضوعــی کمــدی و خنــده دار از ۱۵ تیرمــاه تــا 2۰ 

مردادماه در مجموعه باغ نور به اجرا درمی آید. 
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــکال »ولیم ــاد و موزی ــش ش ــان، نمای ــهرداری اصفه ش
ــی  ــه نویســندگی و کارگردانی هــادی کیان ــوم« ب ــه خان  خال
و حســینعلی عمــادی در بــاغ نــور اصفهــان بــه روی صحنــه 

می رود. 
داســتان نمایــش، روایتگــر زندگــی ســلطان شــهر اســت 
کــه بــه پیشــنهاد وزرا بــا لبــاس مبــدل وارد شــهر می شــود 
و بــا شــنیدن صــدای شــادی مــردم از داخــل یــک خانــه 
کنجــکاو شــده و بــه آنجــا وراد می شــود و از ولیمــه ای کــه 
هــر شــب در آن خانــه توســط فــردی بــه نــام خالــه خانــوم 

ــر می شــود و ...  . ــا خب ــه مــردم داده می شــود، ب ب
ــی  ــا موضوع ــوم« ب ــه خان ــه خال ــدی »ولیم ــش کم نمای
کمــدی و خنــده دار همــراه بــا قصه گویــی و ضربی خوانــی 
اســتاد »جــواد انصافــی« از ۱۵ تیــر تــا 2۰ مــرداد در 
مجموعــه بــاغ نــور بــه اجــرا درمی آیــد. عاقه منــدان بــرای 
ــر شــب رأس  ــد ه ــدی می توانن ــش کم ــن نمای ــدن ای دی
ــع در  ــان واق ــور اصفه ــاغ ن ــه ب ــه مجموع ســاعت 2۰:۴۵ ب
حــد فاصــل پــل آذر و ســی و ســه پــل، مقابــل هتــل کوثــر 

جنــب خانــه کــودک مراجعــه کننــد.

سینما

 فیلم جدید شهرام مکری 
امسال کلید می خورد

شــهرام مکــری فیلمنامــه جدیــدش را در فضایــی معمایــی نوشــته و 
قــرار اســت آن را اســفندماه جلــوی دوربیــن ببــرد. 

ــن فعالیت هــای  ــاره جدیدتری شــهرام مکــری، کارگــردان ســینما، درب
ــم ســینمایی »هجــوم«  ــه نمایــش فیل خــود گفــت: مشــکات پروان
برطــرف شــده و قول هــای مســاعدی داده انــد کــه در ایــن هفتــه ایــن 

مجــوز را دریافــت کنیــم. 
امیــدوارم مــا بتوانیــم در آبان مــاه ایــن فیلــم را اکــران کنیــم و 
ســپس کارهــای آن را بــرای حضــور در فســتیوال های خارجــی انجــام          

ــم.  دهی
وی افــزود: عاقــه شــخصی مــن ایــن اســت کــه »هجــوم« در گــروه 
ســینمایی »هنــر و تجربــه« اکــران شــود؛ زیــرا دوســت دارم در تــداوم 
ــم؛  ــم و کار کن ــته باش ــور داش ــه حض ــر و تجرب ــینمای هن ــت س حرک
ــا  ــه دارد؛ ب ــن رابط ــری در ای ــه نظ ــده چ ــه تهیه کنن ــم ک ــا نمی دان ام
ایــن حــال امیــدوارم فیلمــم در ایــن گــروه ســینمایی نیــز بــه نمایــش 

درآیــد. 
ایــن نویســنده و کارگــردان بــا اشــاره بــه جدیدتریــن اثــر خــود 
گفــت: در حــال حاضــر مشــغول نــگارش ســناریویی هســتم کــه فکــر 
می کنــم تــا ســه مــاه دیگــر، کار نــگارش آن بــه پایــان برســد و آن را 

ــه پروســه تولیــد نزدیــک کنــم.  ب
ــم آن را  ــی در اســفندماه، بتوانی ــان امســال یعن ــا پای ــم ت ــر می کن فک
کلیــد بزنیــم؛ البتــه هنــوز نامــی بــرای ایــن اثــر انتخــاب نکرده ایــم. 
مکــری عنــوان کــرد: ایــن فیلــم داســتانی معمایــی دارد و متفاوت تــر 
ــن وجــود  ــی م ــر قبل ــد اث ــه در چن ــی اســت ک از شــکل های فرم گرای

داشــته اســت.
 ایــن ســناریو، ایــده متفاوتــی دارد و داســتان آن دربــاره خانــواده ای 
ــواده  ــیرازه خان ــد و ش ــان می آی ــدی برایش ــان جدی ــه مهم ــت ک اس

ــد. مهــر ــد می کن ــا را تهدی آن ه

تئاتر

 »داستان خرس های پاندا« بار دیگر 
روی صحنه می رود

ــن  ــای ای ــاره ویژگی ه ــدا« درب ــای پان ــتان خرس ه ــردان »داس کارگ
نمایــش و انتخــاب بازیگــران اثــر ســخن گفــت و عنــوان کــرد تــاش 
کــرده در اجــرای ایــن نمایــش تفکــر ماتئــی ویســنی یــک بــه درســتی 

منتقــل شــود. 
ــدا«  ــای پان ــتان خرس ه ــش »داس ــردان نمای ــی، کارگ ــیوا اردوی ش
نمایــش »داســتان  نمایشــی گفــت:  اثــر  ایــن  اجــرای  دربــاره 
ــدا« نوشــته ماتئــی ویســنی یــک و ترجمــه تینــوش  خرس هــای پان
نظم جــو قــرار اســت از ۱6 تیرمــاه اجــرای عمومــی خــود را در 

ــد.  ــاز کن ــز آغ ــاخانه پالی تماش
ایــن اثــر نمایشــی پیــش از ایــن در دهــه ۸۰ توســط تینــوش نظم جــو 
ــه اجــرا  ــار اســت ک ــن ب ــرای دومی ــن، ب ــود و ای ــه ب ــه رفت روی صحن

می شــود. 
وی ادامــه داد: در طــول ایــن چنــد ســال بــا توجــه بــه تغییــر 
 سیاســتگذاری های وزارت ارشــاد و البتــه خواســت خــود مترجــم 
و نویســنده، اجــرای دیگــری از ایــن نمایــش بــا ترجمــه نظم جــو بــه 
صحنــه نرفتــه اســت؛ امــا از آنجــا کــه مــن سال هاســت مترجــم اثــر 
ــردن ایــن نمایشــنامه  ــه ب ــه صحن ــای ب را می شناســم و همیشــه رؤی
جــذاب را داشــتم، اجــازه اجــرای »داســتان خرس هــای پانــدا« را از 

ــه ویســنی یــک دریافــت کــردم.  نظم جــو و البت
بازیگــر نمایــش »دیگــری« دربــاره نگاهــی کــه بــه ایــن متن نمایشــی 
ــه  ــع ب ــفی و راج ــری فلس ــنامه اث ــن نمایش ــرد: ای ــان ک ــته، بی داش
ــزی  ــگاه ممی ــن ســال ها ن ــرگ اســت و متاســفانه در ای ــی و م زندگ
ــه عمــق کار دقــت نشــده  ــر وجــود داشــته و ب در بخــش ظاهــری اث
اســت. بــه نظــرم ایــن بخــش ظاهــری و ســطحی ۱۰ درصــد از متــن 
اســت و مــن در طــول ســال ها فعالیتــم، خــط قرمزهــا را شــناخته ام؛ 
ــه بخــورد، تغییــرات اندکــی در  ــه متــن ضرب ــدون اینکــه ب بنابرایــن ب

اجــرا داده شــده اســت. ایــران تئاتــر

کتاب ادبیات و 

کتاب صوتی »ملت عشق« روانه بازار شد
ــراه  ــه هم ــال« ب ــه ت ــان »آین ــق« و رم ــت عش ــی »مل ــاب صوت کت
مجموعــه  از  »یورگن هابرمــاس«  و  روزمــره«  امــر  »زیباشناســی 

»دانشــنامه فلســفه اســتفورد« راهــی بــازار شــده اند. 
ــه  ــا ترجم ــف شــافاک ب ــق« از اِلی ــت عش ــان »مل ــی رم ــاب صوت کت
ارســان فصیحــی و بــا صــدای پرویــن محمدیــان بــا مدت زمــان 2۴ 
ــه  ــرکت آوانام ــان در ش ــزار توم ــت 2۰ ه ــا قیم ــه ب ــاعت و ۵ دقیق س
دانش گســتر و بــا همــکاری گــروه انتشــاراتی ققنــوس منتشــر شــده 

اســت. 
ــا  ــه ب ــور در 26۴ صفح ــودابه فرضی پ ــته س ــال« نوش ــه ت ــان »آین رم
شــمارگان ۱۱۰۰ نســخه و قیمــت ۱6 هــزار تومــان در نشــر هیــا عرضــه 
ــوس  ــازه منتشرشــده در نشــر ققن ــای ت ــر کتاب ه شــده اســت. دیگ
دو کتــاب از مجموعــه »دانشــنامه فلســفه اســتنفورد« اســت. کتــاب 
ــه  ــا ترجم ــایتو ب ــو س ــته یوریکی ــره« نوش ــر روزم ــی ام »زیبایی شناس
کاوه بهبهانــی در ۸۴ صفحــه بــا شــمارگان ۱6۵۰ نســخه و قیمــت 6۰۰۰ 

تومــان منتشــر شــده اســت. 
همچنیــن کتــاب »یورگن هابرمــاس« نوشــته جیمــز بومــن و ویلیــام 
ــمارگان  ــا ش ــه ب ــرد در ۱۰۸ صفح ــد غامی پورف ــه وحی ــا ترجم رِگ ب

ــازار شــده اســت.  ــه ب ۱6۵۰ نســخه و قیمــت 7۰۰۰ تومــان روان
در معرفــی »دانشــنامه فلســفه اســتنفورد« عنــوان شــده اســت: 
ــد  ــفی می کنن ــوی کار فلس ــه نح ــران ب ــه در ای ــانی ک ــیاری از کس بس
و بــا فضــای مجــازی اینترنــت نیــز بیگانــه نیســتند، نــام »دانشــنامه 
فلســفه اســتنفورد« را شــنیده اند و چــه بســا از ایــن مجموعــه 

ــند.  ــرده باش ــز ب ــره نی ــر به کم نظی
کتابــی کــه در دســت داریــد حاصــل طرحــی بــرای ترجمــه و انتشــار 
ــا هــدف گســتردن  گزیــده ای از مدخل هــای ایــن دانشــنامه اســت، ب
ــتر  ــه بیش ــی هرچ ــکان دسترس ــردن ام ــم ک ــر آن و فراه ــه تأثی دامن
ایــن  در  راهگشــایی کــه  مقــاالت  بــه  فارســی زبان  خواننــدگان 

ــت. ایســنا ــده اس ــه آم مجموع
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ــم  ــد شش ــتالونه« متول ــز اس ــتر گاردن »سیلوس
 جــوالی ۱9۴6 بازیگــر، کارگــردان، تهیه کننــده 
و فیلمنامه نویــس آمریکایــی اســت کــه اغلب در 
ایــران »سیلوســتر اِســتالونه« نامیــده می شــود. 
ــری  ــون س ــود را مدی ــت خ ــترین موفقی او بیش

ــو« اســت. فیلم هــای اکشــن »راکــی« و »رمب
 کودکی

نابلــد بــودن یکــی از پرســتارها در هنــگام تولــد 
باعــث شــد بــه صــورت اســتالونه آســیب جــدی 

وارد شــود.
 پــدر و مــادر او وقتی این خبر را شــنیدند بســیار 
ناراحــت شــدند؛ تــا جایــی کــه مــادرش افســرده 
ــود باعــث می شــود پسرشــان  ــد ب شــد و معتق

در زندگــی هیــچ گاه موفــق نباشــد! در اثــر ایــن 
اتفــاق، عصــب ســمت راســت لــب از کار افتــاد؛ 
بنابرایــن اســتالونه کنتــرل آن قســمت را هیــچ 
وقــت نداشــت. لبخنــد اســتهزاءآمیز، چشــمان 
تنبــل و گویــش خــاص او کــه بعضــی حــروف 
را درســت ادا نمی کنــد، نتیجــه فلــج شــدن 

ســمت چــپ صورتــش هنــگام تولــد اســت. 
ــود  ــرده ب ــدا ک ــادر پی ــب بزن به او در مدرســه لق
ــتند روزی او  ــاد داش ــتانش اعتق ــه  دوس و هم
بــه دلیــل شــلوغ کاری هایــش بــا صندلــی 

ــد. ــد ش ــدام خواه ــی اع الکتریک
 ورود به سینما

فیلــم  در  بــازی  او،  ســینمایی  کار  اولیــن 
بــود  اســتاد«  و  در خانــه کیتــی  »مهمانــی 
بــه  اکشــنی  صحنه هــای  هــم  آن  در  کــه 

اســتالونه  بعدهــا وقتــی  چشــم می خــورد. 
ــه  ــت و ب ــت یاف ــادی دس ــای زی ــه موفقیت ه ب
ــا  شــهرت رســید، ســازندگان ایــن فیلــم آن را ب
نــام جدیــد »مــرد ایتالیایــی« )اشــاره بــه نــام 

ــد. ــازار کردن ــه ب ــوآ( روان ــی بالب ــتعار راک مس
 نامزدی اسکار

ــرت  ــر ایب ــی«، راج ــم »راک ــران فیل ــس از اک پ
منتقــد سرشــناس ســینمای جهــان، اســتالونه 
را مارلــون برانــدوی جدیــد ســینما خوانــد. 
اســتالونه بــرای ایــن فیلــم، نامــزد جایــزه 
اســکار شــد. قســمت های دوم، ســوم و چهــارم 
ــرد.  ــی ک ــتالونه کارگردان ــود اس ــی« را خ »راک

در میــان بهتریــن قهرمانــان فیلم هــای  هالیــوود 
ــوآ« پــس  ــام اســتالونه در نقــش »راکــی بالب ن
ــچ،  ــک در نقــش آتیســوس فین از گریگــوری پ
هریســون فــورد در نقــش ایندیانــا جونــز، شــان 
کانــری در نقــش جیمــز بانــد، همفــری بــوگارت 
ــش  ــر در نق ــری کوپ ــن، گ ــک بلی ــش ری در نق
ویــل کیــن و جــودی فاســتر در نقــش کاریــس 

اســتارلینگ، در مقــام هفتــم قــرار دارد. 
 او در ســال ۱9۸۰ در فیلــم »اولیــن خــون« 
ــگ  ــرباز جن ــک س ــه ی ــو را ک ــان رمب ــش ج نق
ویتنــام بــود، بــازی کــرد؛ نقشــی کــه قــرار بــود 
ــد  ــازی کن ــن آن را ب ــدا اســتیو مــک کوئی در ابت
ــه  ــش ب ــن نق ــن، ای ــک کوئی ــرگ م ــا م ــه ب ک

ــید.  ــتالونه رس اس
ــمت  ــژه قس ــش )به وی ــم و دنباله های ــن فیل ای
ــد.  ــری دســت یافتن ــت بی نظی ــه موفقی دوم( ب
ــن  ــارم ای اســتالونه در ســال 2۰۰۸ قســمت چه
ســری را تحــت عنــوان »جــان رمبــو« کارگردانــی 

کــرد.
 زندگی اقتصادی

از نــکات جالــب توجــه زندگــی خصوصــی 
همــراه  بــه  او  اســت کــه  ایــن  اســتالونه 

ــک  ــد شــوارتزنگر، مال ــس و آرنول ــروس ویلی ب
ــن  ــی ای ــد؛ ول ــوود بودن رســتوران های پلنت هالی

اواخــر شــوارتزنگر ســهم خــود را فروخــت.
 عالیق

بــه گفتــه خــود اســتالونه، مهــارت او در نقاشــی 
ــق  ــه خال ــری اســت. او ک ــر از بازیگ ــی بهت خیل
صدهــا نقاشــی اســت، ســال 2۰۱۵ مجموعــه ای 
ــار خــود را در مــوزه هنرهــای مــدرن شــهر  از آث
نمایــش گذاشــت.  بــه  فرانســه  در  نیــس 
همچنیــن ســال 2۰۱۳ مــوزه دولتــی روســیه در 
ســن پترزبــورگ برگزارکننــده نمایشــگاه بزرگــی 

ــود. ــتالونه ب ــتر اس ــی های سیلوس از نقاش
اســتالونه یکــی از طرفــداران ســینمای بالیــوود 
نــام  بــه  فیلــم هنــدی  یــک  او در  اســت. 
 »عشــق بیچــاره« همــراه بــا آکشــی کومــار 
 و کرینــا کاپــور در ســال 2۰۰9 بــه ایفــای نقــش 

پرداخت.

 مصدومیت
بــه  دلیــل فعالیت هــای بدنــی در فیلم هــا و 
اصــرار سیلوســتر بــه انجــام همــه بدلکاری هــای 
ــف  ــن آســیب دیدگی مختل نقشــش، وی چندی
ــی ۴«،  ــم »راک ــه، در فیل ــوان نمون ــه  عن دارد. ب

می گویــد  الندگــرن  دولــف  بــه  سیلوســتر 
ــزن  ــه ســینه ام مشــت ب ــام زورت ب ــا تم ــه ب ک
ــد، در  ــاز می کن ــمانش را ب ــی چش ــد وقت و بع

ــت.  ــده  اس ــتری ش ــتان بس بیمارس
ــا اســتیو  ــارزه ب همچنیــن ســرِ صحنــه یــک مب
ــم »یک بارمصرف هــا«، گردنــش  آســتین در فیل
بــه  نیــز  سیلوســتر  می شکند.انگشــت های 
ــم  ــه در فیل ــی از پل ــک پنالت ــت ی ــل دریاف دلی

ــت. ــروزی« شکس ــوی پی ــه س ــرار ب »ف
 »نه« به ترامپ

در حالــی کــه پیشــنهاد کار ترامــپ بــه راکــی بــه 
صــورت رســمی منتشــر نشــد و از جانــب فــردی 
ــی اســتالونه  ــر داده شــد، ول ــاره آن خب آگاه درب
ــرزی  ــه ط ــت: ب ــمی گف ــه رس ــدور بیانی ــا ص ب
ــا مؤسســه  ــی از پیشــنهاد همــکاری ب باورنکردن
ــحال  ــر« خوش ــرای هن ــی ب ــف مل ــدرال »وق ف
ــب  ــرای جل ــاش ب ــا ت ــدم ب ــا معتق ــدم؛ ام ش
ــه کار  ــی کهن ــای نظام ــه نیروه ــردم ب ــه م توج
و تــاش بــرای اشــتغال و تأمیــن مســکن 
ــذار  ــان بیشــتر تاثیرگ ــن قهرمان ــه ای مناســب ب

باشــم.
 تمشک طالیی

سیلوســتر اســتالونه تاکنــون ۱۴ بــار نامــزد 
ــی شــده اســت  ــزه تمشــک طای ــت جای دریاف
و ۴ بــار ایــن جایــزه بــه او تعلــق گرفتــه اســت. 
ــداد  ــزدی و تع ــداد نام ــه تع ــر دو زمین او در ه

ــت.  ــتاز اس ــز پیش ــت جوای دریاف
گفتنــی اســت کــه جایــزه تمشــک طایــی 
هــر ســال، درســت شــب قبــل از برگــزاری 
ســینما  بدترین هــای  بــه  اســکار،  مراســم 
ــک  ــک تمش ــزه از ی ــن جای ــرد. ای ــق می گی تعل
پاســتیکی بــر روی یــک پایــه پاســتیکی 
ــر  ــگ ب ــپری طایی رن ــه اس ــده ک ــکیل ش تش

اســت. شــده  زده  آن  روی 

ــان  ــا بی ــینمایی ب ــازمان س ــس س رئی کیمیای وطن
ــای  ــن فعالیت ه ــودک را از اصلی تری ــه ســینمای ک اینک
ــا در  ــع بی مهری ه ــزوم رف ــر ل ــم، ب ــینمایی می دانی س

برنامه ریزی برای رونق سینمای کودک تاکید کرد. 
ــینمایی  ــازمان س ــس س ــان، رئی ــدی حیدری محمدمه
ســمعی و بصــری، در دیــدار بــا اهالــی رســانه در 
ســی امین جشــنواره بین المللــی فیلم هــای کــودکان 
و نوجوانــان بــا اشــاره بــه ضرورت هــای ســینمای 
ــم حرفمــان  ــد بتوانی ــن ســینما بای کــودک گفــت: در ای
ــه  ــوا ب ــل محت ــه تبدی ــتاندارد و تجرب ــت اس ــا رعای را ب
ــان  ــکل گرفته مخاطب ــارات ش ــاس انتظ ــر اس ــر ب تصوی
در معــرض رســانه های بین المللــی بیــان کنیــم؛ بــا 
مخاطبــان و هنرمنــدان خــود صــادق باشــیم و آرزوهــای 

دســت نیافته ای نداشــته باشــیم. 
وی دربــاره ویژگی هــای کــودکان و نوجوانــان گفــت: 
کــه  دارد  نقش نگرفتــه ای  و  پــاک  لــوح  کــودک 
نوســتالژی های بزرگســاالن را دارا نیســت؛ بنابرایــن 
بایــد بیــش از بزرگســاالن بــرای آن هــا پیــام ارائــه 
کنیــم؛ از ایــن رو ســینمای کــودک را از اصلی تریــن 
برنامه هایمــان  می دانیــم.  ســینمایی  فعالیت هــای 
ــرای  ــتر ب ــهمی بیش ــاص س ــت اختص ــد در جه ــز بای نی
ــد  ــودک بای ــا باشــد. برنامه ریزی هــای ســینمای ک آن ه
ــی، پرداخــت  ــی را پوشــش دهــد. ایده یاب ــره کامل زنجی
 و تبدیــل آن ایــده بــه محتــوا و ســاختار دراماتیــک 
و بعــد از آن چگونــه ســاختن و در دســترس قــرار دادن 

در ایــن زمینــه حائــز اهمیــت اســت.

معــاون ســیما بــه همــراه مدیــر شــبکه تهــران در پشــت صحنــه 
داریــوش  بــا حضــور  آرامــش«  »در جســت وجوی  ســریال 
فرهنــگ، مهــدی  هاشــمی، کمنــد امیرســلیمانی و فرشــته 
ســرابندی حاضــر شــد. تصویربــرداری ســریال »در جســت وجوی 
ــه  ــرار اســت ب ــد و ق ــان می یاب ــا ۳۰ روز دیگــر پای آرامــش« 2۰ ت

ــرود.  ــن ب ــی روی آنت ــورت هفتگ ص
ــا عوامــل ســریال، داریــوش فرهنــگ،   در دیــدار معــاون ســیما ب
بازیگــر، مطالبــی را در انتقــاد از صداوســیما بیــان کــرد کــه 
بــه دلیــل خصوصــی بــودن ایــن جلســه از آوردن جزئیــات 
آن معذوریــم. خانه تکانــی در تلویزیــون و کــم کــردن حجــم 
کارمنــدان، اســتقال مالــی و معنــوی هنرمنــدان و لــزوم ایجــاد 
ــم  ــش حج ــانه و افزای ــب و رس ــن مخاط ــه بی ــاد دو طرف اعتم
ــا  ــدار ب ــگ در دی ــوش فرهن ــدات داری ــه تاکی ــدات، از جمل تولی

ــت.  ــوده اس ــری ب ــی میرباق مرتض
ــل  ــراف کام ــزوم اش ــر ل ــد ب ــن بازدی ــم در ای ــیما ه ــاون س مع
برنامه ســازان بــر موضوعــی کــه کار می کننــد، تاکیــد کــرد و 
ــق  ــن اســت کــه عمی ــون از نویســندگان ای ــه تلویزی اینکــه مطالب
باشــند. او نقطه ضعــف حــال حاضــر تلویزیــون را در بخــش 
فیلمنامــه دانســت. مرتضــی میرباقــری در بازدیــد از پشــت صحنه 
سیاســت های  دربــاره  آرامــش«  »در جســت وجوی  ســریال 
تلویزیــون در قبــال پخــش مجموعه هــای نمایشــی  اعــام کــرد: 
دســت کم ســه شــبکه  مــا بایــد هــر شــب یــک ســریال پخــش 
ــریال از  ــار س ــب چه ــر ش ــم ه ــا می خواهی ــع م ــد. در واق کنن
تلویزیــون پخــش کنیــم و در حــال حاضــر چهــار ســریال در حــال 
ــار  ــق هســتند و چه ــه تحقی ــم؛ ۴۸ ســریال در مرحل ــد داری تولی

ــم. ایســنا ــش داری ــت پخ ــم در دس ــریال ه س

رئیس سازمان سینمایی:

سینمای کودک از اصلی ترین فعالیت های سینمایی است
معاون سیما:

دست کم ۳ شبکه هر شب باید سریال پخش کنند
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مکاتب عکاسی

عکاسی ورزشی
و  دشــوارترین  از  یکــی  ورزشــی،  عکاســی 
هیجان انگیزتریــن انــواع عکاســی اســت کــه 
ــر در لحظــه  عالی تریــن دســتاورد آن ثبــت تصوی

اوج یــک حرکــت ورزشــی اســت. 
عکاســی ورزشــی نیازمنــد برنامه ریــزی و مهــارت 
اســت و تمامــی انــواع ورزش هــا را پوشــش 
می دهــد. در بیشــتر مواقــع عکاســی ورزشــی 
ــت؛  ــری اس ــی خب ــاخه ای از عکاس ــه ای ش حرف
در حالــی کــه عکاســی ورزشــی غیرحرفــه ای 

ــت.  ــه اس ــی عامیان ــاخه ای از عکاس زیرش
ــه ای  ــی حرف ــی ورزش ــرد عکاس ــن کارب اصلی تری
ــات و رسانه هاســت. عکاســان ورزشــی  در مطبوع

ــرای روزنامه هــا، آژانس هــای  ــه ای معمــوال ب حرف
خبــری بــزرگ یــا مجــات تخصصــی ورزشــی کار 
ــی  ــوع عکاس ــن ن ــه از ای ــن  هم ــا ای ــد. ب می کنن
بــرای تبلیغــات بــه منظــور افزایــش شــهرت 
ــتفاده  ــز اس ــج ورزش نی ــا تروی ــاص ی ــدی خ برن
ــی  ــرای عکاس ــاز ب ــورد نی ــزات م ــود. تجهی می ش
ــا  ــال ب ــن دیجیت ــامل دوربی ــوال ش ــری معم خب
ــه  ــا فاصل ــای زوم ب ــاتر و لنزه ــاد ش ــرعت زی س
کانونــی قابــل تغییــر 50 تــا 300 میلیمتــری 
ــوع  ــا ن ــتقیمی ب ــاط مس ــز ارتب ــوع لن ــت و ن اس
اهمیــت  مناســب  لنــز  انتخــاب  دارد.  ورزش 
ــزار  ــن اب ــا، کلیدی تری ــرا لنزه ــی دارد؛ زی فراوان
ــه  ــکاس ب ــریع ع ــدن س ــک ش ــرای دور و نزدی ب
ــتند.  ــت هس ــول رقاب ــاس در ط ــه ای حس صحن

تک پایــه و ســه پایه ها نیــز از دیگــر تجهیــزات 
ــد.  ــمار می رون ــه  ش ــری ب ــی خب ــروری عکاس ض
ــد  ــه ای بای ــی حرف ــان ورزش ــای عکاس دوربین ه
از توانایــی زیــادی بــرای تصویربــرداری چنــد 
فریــم در ثانیــه برخــوردار باشــد.  )هشــت فریــم 
ــای  ــهورترین دوربین ه ــاال( مش ــه ب ــه ب در ثانی
-EOS ویــژه عکاســی ورزشــی دوربین هــای
ــر ورزش  ــتند. ه ــون هس ــن و D4 نیک 1DX کان
ــا  ــت؛ ام ــود اس ــه خ ــوص ب ــز مخص ــد لن نیازمن
عکاســی ورزشــی بــه لنزهــای ســریع و تلــه فوتــو 
ــاال و درجــه  ــا ســرعت تنظیــم خــودکار )AF( ب ب
بــاز دیافراگــم نیــاز دارد تــا بتوانــد در زمــان نیــاز 
کوچک تریــن حــرکات ورزشــکاران را در فاصلــه ای 

ــاند.  ــت برس ــه ثب ــاال ب ــوح ب ــا وض ــب و ب مناس

بــاز بــودن دیافراگــم لنــز می توانــد در محــو 
ــت  ــش جذابی ــس و افزای ــه عک ــدن پس زمین ش
آن کمــک کنــد. ایــن ویژگــی همچنیــن ســرعت 
ــه  ــد و ب ــش می ده ــز را افزای ــز لن ــم و تمرک تنظی

ــد.  ــک می کن ــریع کم ــرکات س ــت ح ثب
عکاســی  بخــش  دو  بــه  ورزشــی  عکاســی 
ــیم  ــیده تقس ــاز و سرپوش ــای ب ــای فض ورزش ه
ــاز  ــای ب ــی در فض ــی ورزش ــود؛ در عکاس می ش
معمــوال فواصــل میــان عــکاس و ســوژه عکــس 
ــت. در  ــب تر اس ــوری مناس ــرایط ن ــتر و ش بیش
حالــی کــه در فضاهــای سرپوشــیده شــرایط 
ــتند؛ از  ــر هس ــل کمت ــب تر و فواص ــوری نامناس ن
ایــن رو عکاســی ورزشــی در فضاهای سرپوشــیده 
بــه لنزهــای بســیار ســریع نیــاز نخواهــد داشــت.

،،
پــس از اکــران فیلــم »راکــی«، راجــر 
ایبــرت، منتقــد سرشــناس ســینمای 
ــون برانــدوی  جهــان، اســتالونه را مارل
جدیــد ســینما خوانــد. اســتالونه بــرای 
ایــن فیلــم، نامــزد جایــزه اســکار شــد
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 جزئیات قانون جدید 
بیمه شخص ثالث

ــات  ــریح جزئی ــا تش ــی ب ــروی انتظام ــور نی ــس راه پلی
ــون  ــرد: قان ــام ک ــث اع ــه شــخص ثال ــد بیم ــون جدی قان
جدیــد بیمــه شــخص ثالــث کــه در ۶۶ مــاده تنظیم شــده، 
از ۲۹ خردادمــاه بــرای همــه شــرکت های بیمــه الزم االجــرا 

شــده اســت.
خســارت  کــه  بیمه گذارانــی  بــه  مربــوط  تخفیــف   
ــی اســت و در  ــوت خــود باق ــه ق ــان ب نداشــته اند، همچن
ــان  ــد در زم ــراد می توانن ــده و اف ــو نش ــد لغ ــون جدی قان
فــروش خــودرو، تخفیفــات مربــوط بــه بیمــه را بــرای خود 
حفــظ کــرده یــا حتــی آن را بــه وابســتگان خــود از جملــه 

ــد.  ــل کنن ــد منتق ــر و فرزن همس
بــر اســاس ایــن گــزارش، منتفــی شــدن دریافــت الحاقیــه 
بیمــه شــخص ثالــث درآغــاز هــر ســال آن هــم بــه دلیــل 
ــون  ــن قان ــای ای ــر ویژگی ه ــه از دیگ ــرخ دی ــش ن افزای
اســت و دغدغــه بیمه گــذاران بــا شــیوه جدیــد رفــع 

می شــود. 
ــه، ســقف  ــرخ دی ــش ن ــد در صــورت افزای در شــیوه جدی
پوشــش بیمــه نیــز بــه صــورت خــودکار افزایــش می یابــد 
و خســارات بــه زیان دیــدگان بــر مبنــای دیــه ســال جدیــد 
ــت  ــه دریاف ــازی ب ــه نی ــوی ک ــه نح ــود؛ ب ــت می ش پرداخ

الحاقیــه نیســت. 
از ایــن پــس نــرخ بیمه بــرای اشــخاص به صورت یکســان 
محاســبه نمی شــود؛ بلکــه عواملــی چــون ســابقه رانندگــی 
 پرخطــر، نمــرات منفــی ثبت شــده در سیســتم راهنمایــی 
ــوده، در  ــبب آن ب ــده مس ــه رانن ــی ک ــی و حوادث و رانندگ

ــت.  ــذار اس ــه اثرگ ــرخ بیم ــن ن تعیی
نیــروی  شــده کــه  پیش بینــی  قانــون  در  همچنیــن 
ــای  ــر مبن ــدگان را ب ــی رانن ــرات منف ــوابق نم ــی س انتظام
ــار بیمــه گــران  ــده آن در اختی شــماره پــاک خــودرو دارن
قــرار دهــد تــا متناســب بــا آن میــزان حــق بیمــه تعییــن 

ــود.  ش
در تصادفــات کمتــر از ۶۳ میلیــون ریــال بــدون اخــذ 
ــدگان  ــه زیان دی ــارات  ب ــس خس ــزارش پلی ــی و گ کروک
پرداخــت می شــود و در قانــون جدیــد نیــز ایــن شــیوه بــه 

ــی اســت.  ــوت خــود باق ق
ــد سرنشــین خــودرو از بیمــه خســارت  ــده نیــز همانن رانن
دریافــت می کنــد و از ایــن رو بیمــه حادثــه بــرای راننــدگان 

وســائط نقلیــه نیــز پیش بینــی شــده اســت. 
ــرای  ــد ب ــز می توان ــه نی ــبب حادث ــد مس ــون جدی در قان
تعییــن درصــد جــرح بــه پزشــکی قانونــی مراجعــه کنــد. 
شــرکت های بیمــه از اخــذ رضایــت از زیان دیــدگان و 
ــده اند.  ــوع ش ــان ممن ــه آن ــر ب ــارت کمت ــت خس پرداخ

از دیگــر مزایــای ایــن قانــون، مشــارکت مســبب حادثــه در 
پرداخــت خســارت بــه زیان دیــدگان اســت؛ بــه ایــن ترتیب 
ــی  ــن راهنمای ــف از قوانی ــل تخل ــه دلی ــردی ب ــر ف ــه اگ  ک
و رانندگــی مســبب حادثــه ای بــود کــه خســارت آن توســط 
شــرکت بیمــه پرداخــت شــد، بخشــی از خســارت را بایــد 
ــه  ــر خســارات واردشــده ب ــن شــیوه بیمه گ ــردازد. در ای بپ
زیان دیــدگان را پرداخــت می کنــد، امــا می توانــد بــه 
ــه اخــذ  تناســب، درصــدی از خســارات را از مســبب حادث

کنــد. پلیــس

کوتاه اخبار 

لو رفتن سؤاالت امتحانی اثبات شد
 حجت االســام و المســلمین علیرضــا ســلیمی، عضــو 
ــت  ــر صح ــد ب ــن تأکی ــس، ضم ــوزش مجل ــیون آم کمیس
اصــل قضیــه »لــو رفتــن ســؤاالت امتحانــی« اظهــار داشــت: 
ــط  ــه توس ــی ک ــؤاالت امتحان ــن س ــو رفت ــئله ل ــل مس اص
برخــی افــراد انــکار می شــد، از نظــر مــا بــر اســاس شــواهد 

ــت.  ــی اس ــده و قطع ــا اثبات ش ــدارک کام و م
ــن  ــو رفت ــده ل ــان پرون ــا متخلف ــت ب ــزود:  الزم اس وی اف
ســؤاالت امتحانــی برخــوردی جــدی و پشــیمان کننده 
ــه موجــب ســلب  ــل حــوادث ک ــن قبی ــا ای انجــام شــود ت

اعتمــاد عمومــی می شــوند، تکــرار نشــود. 
حجت االســام و المســلمین ســلیمی اضافــه کــرد: کمیتــه 
آمــوزش و پــرورش کمیســیون آمــوزش مجلــس ایــن 
مســئله را رهــا نخواهــد کــرد و بحــث 5 دقیقــه ای کــه بیــان 
می شــود، اول ادعــا و تقلیــل جــرم و دوم بــازی بــا کلمــات 
اســت و بایــد بــه اصــل مســئله لــو رفتــن ســؤاالت و علــل 

آن توجــه کــرد. فــارس

به متخلفان نباید گواهینامه داد
ــای  ــتاد کل نیروه ــرباز س ــانی س ــرمایه انس ــس اداره س رئی
مســلح بــا بیــان ایــن مطلــب کــه بــه افــراد متخلــف نبایــد 
 گواهینامــه داد، گفــت: تعارضــی در کار نیســت؛ غایبــان 
ــپس  ــرده و س ــف ک ــن تکلی ــد تعیی ــت بای ــان خدم و فراری

ــد.  ــت کنن ــه دریاف گواهینام
ســردار موســی کمالــی، رئیــس اداره ســرمایه انســانی ســرباز 
ــه در  ــی ک ــوص تعارض ــلح، درخص ــای مس ــتاد کل نیروه س
ــان  ــتن کارت پای ــدون داش ــه ب ــت گواهینام ــوع دریاف موض
خدمــت منتشــر شــده، اعــام کــرد: در قانــون بیمــه شــخص 
ثالــث ذکــر شــده کــه گواهینامــه بــدون داشــتن کارت پایــان 
ــن امــر انجــام  خدمــت صــادر شــود کــه در حــال حاضــر ای
ــه  ــوارد،  گواهینام ــیاری از م ــد در بس ــراد می توانن ــده و اف ش
را بــا معافیــت و بــدون کارت پایــان خدمــت دریافــت کننــد. 
ــای  ــتاد کل نیروه ــرباز س ــانی س ــرمایه انس ــس اداره س رئی
مســلح تصریــح کــرد: دانش آموزانــی کــه بــه ســن 18 ســال 
رســیده و در حــال تحصیــل هســتند، دانشــجویانی کــه با اخذ 
ــه  ــه برگ ــرادی ک ــد، اف ــل می کنن ــی، تحصی ــت تحصیل معافی
معافیــت موقــت، کفالــت یــا پزشــکی دارنــد، ســربازانی کــه 
در نیروهــای مســلح شــاغل هســتند و همچنیــن متعهدیــن 
خدمــت بــه دولــت و قــوه قضائیــه از جملــه افــرادی هســتند 

ــد.  ــد کارت گواهینامــه خــود را دریافــت کنن کــه می توانن
ــه  ــاده ب ــرگ آم ــه ب ــرادی ک ــه داد: اف ــی ادام ــردار کمال س
خدمــت بــدون غیبــت نیــز داشــته باشــند، در شــمول 

هســتند.  دریافــت کارت گواهینامــه 
ــاره افــرادی اســت  ســردار کمالــی تأکیــد کــرد: اختــاف درب
ــت  ــب از خدم ــتند و غای ــراری هس ــد، ف ــف می کنن ــه تخل ک
هم اکنــون  افــراد  ایــن  بــه  کــه  می شــوند  محســوب 

نمی شــود.  داده  رانندگــی  گواهینامــه 
وی بــه مصوبــه مجلــس اشــاره کــرد و گفــت: مصوبــه 
مجلــس نگفتــه کــه بــه متخلفــان گواهینامــه بدهیم. تســنیم

کوتاه حوادث 

سه کودک، قربانی جنون مادر
دچــار  همســرش،  بی وفایــی  پــی  در  کــه  بــاردار  زن 
ــر  ــاک، ه ــی هولن ــود، در جنون ــده ب ــدید ش ــردگی ش افس
ســه فرزنــد خردســالش را بــه قتــل رســاند؛ امــا بــا حضــور 
بــه موقــع مأمــوران موفــق بــه خودکشــی نشــد. رســیدگی 
بــه ایــن پرونــده در پــی گــزارش مســئول بهداشــت 
ــی  ــودک در یک ــه ک ــل س ــر قت ــی ب ــخانه« مبن ــهر »آش ش
از روســتاهای توابــع شهرســتان »مانــه« و »ســملقان« 
توســط مــادر جوانشــان، در دســتورکار پلیــس آگاهــی قــرار 
گرفــت. بــا حضــور بازپــرس کشــیک قتــل و تیــم تحقیــق 
در محــل جنایــت مشــخص شــد زن ۲۹ ســاله ای از اهالــی 
ــر ۶ و 8  ــت، دو دخت ــاردار اس ــم ب ــه ه ــه ۶ ماه ــتا ک روس
ســاله خــود بــه نام هــای »لطیفــه« و »فرشــته« و پســر ۳ 
ســاله اش بــه نــام »محمدطاهــا« را بــا روســری و چاقــو به 
قتــل رســانده و در حالــی کــه خــود را حلق آویــز کــرده بــود 
ــت. باشــگاه خبرنــگاران ــرگ نجــات یاف ــی م ــک قدم از ی

خودکشی دختر 15 ساله ناکام ماند
مــرگ خودخواســته دختــر 15 ســاله در الهیجــان بــا 
ــد. رئیــس پلیــس  ــاکام مان ــک خــودرو ن ــادن روی ی افت
الهیجــان در تشــریح ایــن خبــر گفــت: دختــری 15 ســاله 
ــوراب  ــل بازکیاگ ــود را از روی پ ــی خ ــد خودکش ــه قص ب
ــودروی  ــک خ ــرد و روی ی ــرت ک ــن پ ــه پایی ــان ب الهیج
عبــوری افتــاد. وی اضافــه کــرد: ایــن دختــر توســط 
اورژانــس بــه بیمارســتان  ۲۲ بهمــن الهیجــان منتقــل شــد 
و هم اکنــون حــال وی مســاعد اعــام شــده اســت. علــت 

ــت. رکنــا ــی اس ــت بررس ــه در دس ــن حادث ــزه  ای و انگی

 ازدواج نوجوان 1۶ ساله 
با پیرزن ۷1 ساله

ســاله   ۷1 پیــرزن  و  اندونزیایــی  ســاله   1۶ نوجــوان 
ــه خودکشــی توانســتند مجــوز  ــد ب ــس از تهدی عاشــق، پ
ازدواجشــان را دریافــت کننــد. از آنجایــی کــه عــروس ۷1 
ــا  ــر ب ــواده پس ــرده، خان ــار ازدواج ک ــر دو ب ــاله پیش ت س
ــن  ــه ای ــی ک ــا زمان ــد؛ ام ــت می کردن ــان مخالف ازدواجش
ــا  ــت ب ــورت مخالف ــد در ص ــد کردن ــی تهدی زوج اندونزیای
ــرد، صاحبخانه شــان  ــد ک ــت، خودکشــی خواهن ــن وصل ای
کــه از قضــا ریش ســفید روســتای محــل ســکونت آن هــا 
ــزی  ــی اندون ــوب غرب ــع در جن در اســتان »ســوماترا« واق
ــه ازدواج ایــن دو نفــر رضایــت داد.  ــود، در نهایــت ب نیــز ب
ایــن زوج اندونزیایــی می گوینــد دیوانــه وار عاشــق یکدیگــر 
هســتند و در صــورت مــرگ یکــی، دیگــری زنــده نخواهــد 

ــد. باشــگاه خبرنــگاران مان

سرنشینان پراید در آتش سوختند
ــل  ــد در تون ــودروی آزرا و پرای ــنبه دو خ ــح روز چهارش صب
ــر  ــر اث ــد. ب ــا یکدیگــر برخــورد کردن ــه شــدت ب ــدوان ب کن
ایــن حادثــه، دو سرنشــین پرایــد بــه دلیــل آتــش 
ــی  ــه تمام ــرایت ب ــان و س ــزن گاز خودرویش ــن مخ گرفت
ــده در آتــش ســوختند. خبــر  قســمت های خــودرو زنده زن

فارســی

کنش    وا

رئیس کارگروه مبارزه با مواد مخدر   
اکنون 8 درصد معتادان از شیشه استفاده می کنند؛ 

در حالی که در سال ۹0، ۲5 درصد آن ها شیشه 
مصرف می کردند.

رئیس پلیس آگاهی کشور   
آمارها و ارقام نشان از افزایش جرائم داشت؛ بر 
اساس این آمارها از سال 8۶ تا ۹۲ جرائم رشد 

صعودی داشت، اما خوشبختانه از سال ۹۳ به بعد 
به دنبال تشکیل قرارگاه مبارزه و مقابله با سرقت و 
همین طور قرارگاه مبارزه با قاچاق کاال توفیقاتی به 

دست آوردیم؛ یکی از این توفیقات این است که در 
دو سال اخیر، 10 درصد از وقوع سرقت کاهش یافته 
و توانستیم در زمینه کشفیات با افزایش آمار روبه رو 

باشیم یا اینکه میزان کشفیات را به اندازه همان سال 
نگهداریم.

معاون فنی و درآمد 
سازمان تأمین اجتماعی   

هنگامی که یک سازمان بعضی از فعالیت ها یا 
فرآیندهای کسب و کار خود را به عرضه کننده ای 

در بیرون از سازمان خود بسپارد، به این عمل 
برون سپاری می گویند. مؤسسات کارگزاری از ارکان 
چهارگانه نظام جامع تأمین اجتماعی بوده و مطابق 
تبصره )1( قسمت )4( ماده 1۲ قانون ساختار نظام 
جامع رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است 

امور اجرایی و تصدیگری خود را در زمینه تولید و ارائه 
خدمات و تعهدات قانونی مربوطه، به موجب قرارداد 

به مؤسسات کارگزاری محول کند.

امین نژاد، عضو انجمن آنستزیولوژی و 
مراقبت های ویژه ایران  

طرح تحول نظام سامت با هدف کاهش آمال 
و دغدغه های مردم و به منظور نزدیک تر کردن 

تعرفه های پزشکی به واقعیتی که باید باشد، کلید 
خورد. با همه نقدها، بی تردید باید آن را طرحی 
جسورانه و در راستای تحقق عدالت اجتماعی 

شناخت که قطعا برای کارنامه اجرایی دولت روحانی، 
نقطه ای درخشان و برای وزیر محترم بهداشت ایشان 
در همت به برقراری عدالت بین رشته ای، برگی زرین 

دانست.

دادستان کل کشور  
ما یکی از مشکاتمان نواقصی است که قوانین دارند؛ 
البته این هم متکفلش ما نیستیم؛ ما درباره  مسائل 

امنیتی و برخورد با این مجرمان و مواد مخدری ها 
نواقصی داریم که بعد از حادثه تروریستی تهران این 

اشکاالت را بررسی کردیم و قرار شد تا موادی از 
قانون دادرسی در رابطه با مسائل امنیتی اصاح شود 

و در اولین فرصت هم متنش را آماده می کنیم. ما 
در حوزه قاچاق هم مشکات قانونی داریم؛ اما این 
نقص قانونی و رفع آن در حوزه کار دستگاه قضایی 

نیست؛ قانون باید در جای دیگری اصاح شود.

فرار عاشقانه دختر و پسر جوان دردسرساز شد

کارگــر مکانیکــی گمــان نمی کــرد فــرار عاشــقانه اش 
ــه  ــدازد و ب ــه دردســر بین ــا دختــر 18 ســاله او را ب ب

اتهــام آدمربایــی دســتگیر شــود.
روزهــای پایانــی هفتــه گذشــته خانــواده ای بــا 
حضــور در اداره یازدهــم پلیــس آگاهــی تهــران 
ــر 18  ــودن دخت ــام رب ــه اته ــاله ب ــری ۲۲ س از پس

شــکایت کردنــد. ساله شــان 
ــرم  ــت: دخت ــق گف ــر تحقی ــه افس ــاکی ب ــرد ش م
ــرون  ــه بی ــتانش از خان ــی از دوس ــدن یک ــرای دی ب
و گوشــی  بازنگشــت  خانــه  بــه  و شــب  رفــت 
ــتش  ــراغ دوس ــود. س ــوش ب ــم خام ــش ه همراه
ــده و از  ــان را ندی ــرد، دخترم ــام ک ــه او اع ــم ک رفت

ــدارد. ــری ن او خب
همــه جــا را جســت وجو کردیــم، امــا خبــری از 
ــتگارش  ــط خواس ــم او توس ــان می کن ــد. گم او نش
ربــوده شــده؛ چــون ایــن جــوان چنــد بــار بــه 
خواســتگاری دخترمــان آمــد، امــا بــه دلیــل اینکــه 
ــه ازدواج  ــردی غریب ــا ف ــان ب نمی خواســتیم دخترم

ــم. ــت کردی ــت مخالف ــن وصل ــا ای ــد، ب کن
تحقیقــات  مــرد،  ایــن  شــکایت  بــا  همزمــان 
مامــوران اداره یازدهــم پلیــس آگاهــی تهــران بــرای 

ــد. ــاز ش ــوان آغ ــر ج ــن دخت یافت
ایــن در حالــی بــود کــه مامــوران زمانــی کــه بــرای 
یافتــن جــوان خواســتگار کــه در مکانیکــی کار 
می کــرد رفتنــد، معلــوم شــد او در محــل کارش 

ــدارد.  ــر ن ــی از او خب ــده و کس ــر نش حاض
ــد  ــوم ش ــه معل ــد ک ــواده او رفتن ــزد خان ــوران ن مام
وی در خانــه نیســت و خانــواده اش نیــز گمــان 
می کردنــد در محــل کارش باشــد و خبــری از او 

ــتند. نداش
ــوران  ــه مام ــا اینک ــت ت ــه داش ــت وجوها ادام جس
ــی داد،  ــان م ــه نش ــد ک ــت آوردن ــه دس ــی ب اطاعات
ایــن دختــر و پســر بــا هــم در مهمانپذیــری در شــهر 

ــد. ــر می برن ــه س ــدان ب زاه

ــا  ــد ت ــرار گرفتن ــس ق ــب پلی ــت تعقی ــا تح  آن ه
اینکــه چنــد روز پیــش شناســایی شــدند. 

ــد  ــل داده ش ــواده اش تحوی ــه خان ــوان ب ــر ج دخت
ــی  ــام آدمربای ــه اته ــوران پســر ۲۲ ســاله را ب و مام

ــد. ــت کردن بازداش
جــوان خواســتگار و دختــر جــوان دیــروز بــرای 
ــل  ــران منتق ــی ته ــرای جنای ــه دادس ــات ب تحقیق

ــدند. ش
ــن  ــت: م ــده گف ــی پرون ــه قاض ــاله ب ــر 18 س دخت
و پســر مــورد عاقــه ام قصــد ازدواج بــا هــم را 
داشــتیم؛ امــا خانــواده ام بــا ایــن وصلــت مخالفــت 

ــد. کردن
ــه  ــدان ک ــه زاه ــم و ب ــرار کردی ــران ف ــم از ته ــا ه  ب
زادگاه پســر مــورد عاقــه ام بــود، رفتیــم تــا از 
ــت  ــت موافق ــن وصل ــا ای ــواده ام ب ــق خان ــن طری ای
ــش ــودم همراه ــده ام و خ ــوده نش ــن رب ــد. م  کنن

 رفتم.
ــن  ــت: م ــش گف ــز در اظهارات ــتگار نی ــوان خواس ج
یــک  پیــش در  کارگــر مکانیکــی ام و دو ســال 
شــهربازی در تهــران بــا دختــر مــورد عاقــه ام 
دوســت شــدم و ارتباطمــان شــکل گرفــت. خانــواده 
مــن بــا ازدواجمــان موافــق بودنــد، امــا خانــواده وی 
ــه ام،  ــه غریب ــن ک ــا م ــان ب ــد دخترش ــر نبودن حاض

ازدواج کنــد.
 آن روز کــه فــرار کردیــم، قــرار بــود خواســتگار 
ــرای  ــه ب ــد ک ــه ام بیای ــورد عاق ــر م ــه دخت ــه خان ب
جلوگیــری از ازدواج وی بــا هــم فــرار کردیــم و بــه 

ــم.  ــر رفتی ــک مهمانپذی ی
دو ســه روزی آنجــا بودیم کــه مخفیگاهمان لو رفت. 
 مــن همچنــان دختــر مــورد عاقــه ام را دوســت دارم 
ــت  ــان موافق ــا ازدواجم ــواده اش ب ــدوارم خان و امی

ــد. کنن
 مــن قصــد آدمربایــی نداشــتم و بــه میــل خودمــان 

فــرار کردیــم. جــام جــم آنالین

ــه  ــی)ره(، ارائ ــام خمین ــداد ام ــه ام ــس کمیت ــه رئی ــه گفت ب
آموزش هــای الزم و ســپس توانمندســازی از ارکان مهــم در 
ــن  ــر ای ــت؛ در غی ــی اس ــه حمایت ــان از چرخ ــروج مددجوی خ
ــه  ــان را ب ــی مددجوی ــای پرداخت ــن اســت وام ه صــورت ممک
دردســر بینــدازد و آن هــا حتــی نتواننــد اقساطشــان را بپردازنــد. 
پرویــز فتــاح دربــاره توانمندســازی نیازمنــدان تحــت پوشــش 
کمیتــه امــداد و اینکــه آیــا موانعــی در ایــن راه وجــود دارد یــا 
خیــر، گفــت: مــا در ایــن زمینــه مانعــی احســاس نمی کنیــم 
ــن  ــر همی ــم؛ ب ــش بگیری ــی را پی ــد روال کار منطق ــا بای و تنه
ــی  ــد، داخل ــته باش ــود داش ــم وج ــکاالتی ه ــر اش ــاس اگ اس
ــت  ــبختانه دول ــم. خوش ــرف کنی ــا را برط ــد آن ه ــت و بای اس
حمایــت خوبــی انجــام داده و بــا همراهــی مجلــس و بانک هــا 
ــه ای  ــود. نکت ــت می ش ــراد پرداخ ــن اف ــه ای ــبی ب وام مناس
ــوزش  ــر آم ــه اگ ــت ک ــن اس ــرد ای ــه ک ــه آن توج ــد ب ــه بای  ک

و توانمندســازی بــه افــراد تحــت پوشــش ارائــه نشــود، ممکــن 
اســت همیــن وام هــم آن هــا را بــه دردســر بینــدازد و نتواننــد 
اقســاط وام را بپردازنــد. وی اضافــه کــرد: از آنجایــی کــه روش 
درســت و منطقــی را در پیــش گرفته ایــم بــه لطــف خــدا و بــا 
همــکاری دولــت، مــردم و مجلــس، ایــن کار کــه اساســش بــر 
ــا  ــم ت ــش می گیری ــت را پی ــوزش اس ــت و آم ــق، مدیری منط
ــای  ــن وام در تاش ه ــت ای ــا دریاف ــش ب ــت پوش ــراد تح اف

ــد.  ــت نخورن ــان شکس اقتصادی ش
ــه  ــذاری کمیت ــه پایه گ ــاره ب ــن اش ــداد ضم ــه ام ــس کمیت رئی
ــوم  ــط مرح ــان توس ــه لبن ــورها از جمل ــی کش ــداد در بعض ام
ــه  ــاز ب ــر نی ــان دیگ ــداد لبن ــه ام ــروز کمیت ــت: ام ــری« گف »نی
ــی  ــتحکام کاف ــتخوان بندی و اس ــا اس ــدارد. آن ه ــا ن ــک م کم
ــن  ــردم ای ــه از م ــی ک ــا کمک های ــد و ب ــت آورده ان ــه دس را ب
کشــور جمــع می شــود، بــه نیازمنــدان کمــک می کننــد. ایســنا

قائم مقــام وزیــر و معــاون کل وزارت بهداشــت تصریــح کــرد: مــا 
ــه خدمتگزارانشــان همچــون  ــم ک ــان می دهی ــردم اطمین ــه م ب
گذشــته از دســتاوردهای طــرح تحــول ســامت پاســداری 

خواهنــد کــرد. 
ــاون کل وزارت  ــر و مع ــام وزی ــی، قائم مق ــرج حریرچ ــر ای دکت
بهداشــت درخصــوص مشــکات مالــی در بیمارســتان های 
ــردم  ــه م ــانی ب ــت: خدمت رس ــتان ها گف ــی از اس ــی یک  دولت
و بیمــاران در مراکــز دولتــی و بیمارســتان های وزارت بهداشــت 
 ماننــد ســابق انجــام می شــود و مدیــران وزارت بهداشــت 
و کارکنــان خــدوم، اعــم از پزشــکان و پرســتاران، در همــه 
ــی و محدودیت هــای  ــه رغــم مشــکات مال شــهرهای کشــور ب
و  مــردم  از  حمایــت  بــه  و کاســت  بــدون کــم  موجــود 

می دهنــد.  ادامــه  آن هــا  بــه  خدمت رســانی 
ــوع  ــر ن ــه ه ــت: تهی ــه گف ــت در ادام ــخنگوی وزارت بهداش س

بیمارستان هاســت؛  عهــده  بــه  پزشــکی  ملزومــات  و  دارو 
گرچــه بیمه هــا در پرداخت هــا تأخیــر دارنــد و شــرکت های 
ــتان ها  ــکی بیمارس ــات پزش ــایر ملزوم ــده دارو و س تأمین کنن
را تحــت فشــار قــرار داده انــد، ولــی بــا فــداکاری و ایثــاری کــه 
ــال انجــام  ــد خدمت رســانی در ح در سیســتم وجــود دارد، رون

اســت. 
دکتــر حریرچــی گفــت: خــط قرمــز مــا ارائــه خدمــت مناســب 
بــه مــردم و محافظــت مالــی از بیمــاران اســت و حتــی در یــک 
ــه  مــورد هــم اجــازه نخواهیــم داد تاخیــری در ارائــه خدمــت ب

بیمــاران اورژانســی و غیراورژانســی ایجــاد شــود. 
ــکات  ــه مش ــواردی ک ــزود: در م ــت اف ــر بهداش ــام وزی قائم مق
در بعضــی از مراکــز شــدت بیشــتری می یابــد، هیئت هــای 
کارشناســی و مدیریتــی از ســتاد وزارت بهداشــت اعــزام می شــوند 

ــد. وبــدا ــل می کنن ــکل را ح ــی، مش ــن بررس و ضم

پاسداری از دستاوردهای طرح تحول سالمتمعضالت پرداخت »وام« به مددجویان بدون توانمندسازی

معــاون پیشــگیری های وضعــی قــوه قضائیــه از 
ارســال پیامــک از دوربین هــای تعییــن ســرعت 
ــد  ــدگان متخلــف در قالــب یــک طــرح جدی ــه رانن ب

ــر داد.  خب
ــت  ــی معاون ــاون پیشــگیری های وضع ســاوری، مع
اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضائیــه 
در جمــع خبرنــگاران دربــاره اقدامــات معاونــت 
پیشــگیری از وقــوع جــرم از بــروز تصادفــات در 
نقــاط حادثه خیــز اظهــار داشــت: طبــق آخریــن 
محورهــای  ســطح  در  انجام شــده  بررســی های 
مواصاتــی کشــور مشــخص شــد کــه ۳ هــزار و 
4۳0 نقطــه حادثه خیــز در کشــور وجــود دارد؛ در 
همیــن راســتا در مرحلــه اول هــزار و 585 نقطــه 
بــه عنــوان نقــاط دارای اولویــت و پرتصــادف تعییــن 
ــن  ــرار اســت ســه دســته اقدامــات در ای شــدند و ق
ــدام  ــزود: اق ــود. وی اف ــام ش ــت دار انج ــاط اولوی نق
اولــی کــه روی ایــن نقــاط انجــام شــد، آشکارســازی 
نقــاط بــود. در مرحلــه دوم در جهــت مرمــت و اصــاح 
ایــن نقــاط تــاش می شــود و اقــدام ســوم ارتقــای 

ــت.  ــز اس ــاط حادثه خی ــی نق ایمن
ــت پیشــگیری از  ــاون پیشــگیری وضعــی معاون مع
ــا توجــه  ــان داشــت: ب ــه بی وقــوع جــرم قــوه قضائی
بــه نقــش، وزن و ضریــب ایمنــی تعیین کننــده نقــاط 
ــی  ــای آگاه ــت ارتق ــگاه اول در جه ــادف، در ن پرتص

ــم؛  ــک می کنی ــاط کم ــن نق ــه ای ــبت ب ــدگان نس رانن
ــی و  ــت اجتماع ــوی معاون ــور از س ــن منظ ــه همی ب
ــروی  ــی نی ــا هماهنگ ــوع جــرم و ب پیشــگیری از وق
انتظامــی و پلیــس راهــور ناجــا و مســئوالن ذی ربــط 
در وزارت راه و شهرســازی و کمیســیون ایمنــی راه هــا 
ــزار و  ــام ه ــه و در آن تم ــزاری تهی ــتیم نرم اف توانس
ــا  ــا ب ــم ت ــخص کنی ــت دار را مش ــه اولوی 585 نقط
اطاع رســانی بــه موقــع بــه راننــده پیــش از رســیدن 
ــدار  ــال هش ــق ارس ــاط از طری ــن نق ــه ای ــودرو ب خ
صوتــی راننــده بتوانــد بــرای کاهــش ســرعت خــودرو 

ــد. ــدام کن ــی اق ــکات ایمن ــت ن و رعای
 ارسال پیامک به رانندگان

ســاوری تصریــح کــرد: همچنیــن در ایــن نقــاط 
ــودرو  ــرعت خ ــن س ــرای تعیی ــه ب ــی ک دوربین های
ــد  ــال می کن ــده ارس ــه رانن ــی ب ــده، پیام ــب ش نص
ــد  ــدام کن ــی اق ــکات ایمن ــت ن ــرای رعای ــده ب ــا رانن ت
و امیدواریــم ایــن نرم افــزار بتوانــد بــه کاهــش 

ــد.  ــک کن ــات کم تصادف
وی ادامــه داد: ایــن نرم افــزار قبــًا بــه صــورت 
پایلــوت در قالــب یــک طــرح همپــا در اســتان 
ــیار  ــرای آن بس ــه اج ــه نتیج ــد ک ــرا ش ــان اج اصفه

ــت. ــوده اس ــت ب مثب
 نصب ردیاب بر روی خودروها

معــاون پیشــگیری وضعــی معاونــت پیشــگیری 

ــب  ــه نص ــاره ب ــا اش ــه ب ــوه قضائی ــرم ق ــوع ج از وق
ــترین  ــه دارای بیش ــی ک ــر روی خودروهای ــاب ب ردی
ــن  ــته بی ــال گذش ــت: س ــتند، گف ــرقت هس ــار س آم
ــور  ــودرو در کش ــرقت خ ــره س ــزار فق ــا 85 ه 80 ت
انجــام شــده کــه گســتردگی وقــوع ایــن جــرم را در 
ــه 85  ــد ک ــخص ش ــد و مش ــان می ده ــور نش کش
ــه ســال های  ــق ب ــای ســرقتی متعل درصــد خودروه
85 و پیــش از آن اســت کــه از ضریــب ایمنــی کمتــر 
برخــوردار هســتند. ســاوری تصریــح کــرد: از طریــق 
ــه بیشــتر ســرقت روی  ــی ک ــوع خودروهای ــن ن تعیی
ــه 5 دســته  ــن شــد ک ــا انجــام می شــود، تعیی آن ه
خــود  بــه  را  ســرقت ها  درصــد   ۹5 خودروهــا  از 
اختصــاص داده انــد کــه شــامل پرایــد، ســمند، پــژو، 

نیســان و پیــکان می شــود. 
ــش  ــور کاه ــه منظ ــم ب ــر داری ــا در نظ ــت: م وی گف
ســرقت ایــن دســته از خودروهــا در مرحلــه اول بــرای 
ــا  ــودرو در ۹ ت ــزار خ ــر روی 500 ه ــاب ب ــب ردی نص
11 اســتان کــه دارای بیشــترین آمــار ســرقت هســتند 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــا اج ــم ب ــم و امیدواری ــدام کنی اق
شــاهد کاهــش ســرقت خــودرو باشــیم. وی ادامــه 
ــص  ــرکت متخص ــا ۷ ش ــا ب ــتا م ــن راس داد: در ای
ــا ۳  ــن آن ه ــرار اســت از بی ــره شــدیم و ق وارد مذاک
شــرکت را در ۹ تــا 11 اســتان حمایــت معنــوی کنیــم. 
ــت پیشــگیری از  ــاون پیشــگیری وضعــی معاون مع

وقــوع جــرم قــوه قضائیــه تصریــح کــرد: در مرحلــه 
ــان  ــزار توم ــا ۶00 ه ــاب 400 ت ــه نصــب ردی اول هزین
از ســوی شــرکت ها ارزیابــی شــد؛ امــا بــا اقداماتــی 
ــا دریافــت 80 هــزار  کــه انجــام دادیــم، قــرار شــد ب
ــر  ــاب ب ــرای نصــب ردی ــان از ســوی مشــتری ب توم

ــم.  ــدام کنی ــای پرســرقت اق روی خودروه
ــودرو  ــه خ ــاب در ۲0 نقط ــن ردی ــزود: ای ــاوری اف س
ــرقت  ــه در س ــه اینک ــه ب ــا توج ــود و ب ــب می ش نص
ــن  ــد تمــام ای ــم اســت، ســارقان نمی توانن زمــان مه
ــه ای  ــه گون ــن دســتگاه ب ــد. ای ــاط را از کار بیندازن نق
طراحــی شــده کــه اگــر ســارق باتــری خــودرو را هــم 
ــری  ــیله بات ــه وس ــاعت ب ــه س ــا س ــدازد ت از کار بین
پشــتیبان می توانــد کار کنــد و بــه محــض جابه جایــی 
خــودرو، ردیــاب پیامکــی بــه راننــده ارســال می کنــد 
و می توانــد مــکان خــوردو را بــا ضریــب خطــای 
ــر روی  ــاب ب ــن ردی ــب ای ــد. نص ــان ده ــر نش 10 مت

ــود. ــام می ش ــاه انج ــای تیرم ــا از انته خودروه
 بانک اطالعات ژنتیک مجرمان

ــت پیشــگیری از  ــاون پیشــگیری وضعــی معاون مع
وقــوع جــرم قــوه قضائیــه دربــاره طــرح جمــع آوری 
بانــک اطاعــات ژنتیــک مجرمــان ســابقه دار گفــت: 

در مرحلــه اول اطاعــات ژنتیــک حــدود 10 هــزار نفــر 
کــه دارای 4 دســته جرائــم هســتند از جملــه ســارقان 
حرفــه ای، عوامــل دخیــل در ضــرب و جــرح عمــدی 
به ویــژه کســانی کــه بــا ســاح ســرد نــزاع می کننــد، 
ــل  ــل دخی ــع شیشــه و عوام ــل در توزی ــل دخی عوام
ــک  ــری، در داخــل بان ــف و زورگی در ســرقت های عن
اطاعــات ژنتیــک نگهــداری می شــود تــا بتوانیــم در 
کوتاه تریــن زمــان و بــا بهره گیــری از روش هــای 
علمــی بــرای شناســایی افــراد در ایــن 4 جــرم 

اولویــت دار اقــدام کنیــم. 
دیگــر  اطاعــات  جمــع آوری  بــا  رابطــه  در  وی 
قشــرهای جامعــه از جملــه افــراد دارای مشــاغل 
ــت:  ــگاران گف ــانی و خبرن ــد آتش نش ــاس مانن حس
جمــع آوری بانــک اطاعات ژنتیک وســیع و گســترده 
اســت و ایــن هــدف کــه بتوانیم اطاعــات تمــام افراد 
را ذخیــره کنیــم، نقطــه مطلــوب ماســت؛ امــا بــا توجه 
ــکی  ــازمان پزش ــود س ــت موج ــات و ظرفی ــه امکان ب
ــات  ــه اول اطاع ــم در مرحل ــر گرفتی ــی در نظ قانون
ژنتیــک ایــن 4 دســته مجرمــان در جهــت کاهــش 
جرائــم مرتبــط بــا امنیــت عمومــی جمــع آوری             

ــود. مهــر ش

معاون پیشگیری های وضعی قوه قضائیه خبر داد:

 ارسال پیامک از دوربین ها 
به رانندگان متخلف

رابطــه زن میانســال بــا پســر جــوان پایــان تلخی داشــت. پســر 
جــوان متهــم شــده بــود کــه بــرای خــاص شــدن از دســت زن 
ــت.  ــانده اس ــل رس ــه قت ــوس ب ــاده چال ــال وی را در ج میانس
ــرم ــه ج ــازی صحن ــس از بازس ــرج پ ــی ک ــات دادگاه عال  قض
دفاعیــات ســلمان را نپذیرفتنــد و او را بــه اعــدام محکــوم 
کردنــد. پســر جــوان کــه بــرای خاصــی از رابطــه عاشــقانه بــا 
ــود،  ــرده ب ــوس ب ــاده چال ــه ج ــب ب ــال او را نیمه ش زن میانس
ــه  ــد ب ــل عم ــام قت ــا اته ــه ب ــه رودخان ــن زن ب ــس از انداخت پ

ــد.  ــوم ش ــاص محک قص
ــا حضــور  ــوه اش ب ــراه ن ــه هم شــهریور ۹۳ زن ســالخورده ای ب
در کانتــری تهرانســر از ناپدیــد شــدن دختــر 50 ســاله اش بــه 
ــه مأمــوران گفــت: دختــرم  ــر داد. ایــن زن ب ــام »الهــام« خب ن
ــرد. از  ــی می ک ــا زندگ ــاق تنه ــس از ط ــا پ ــد دارد، ام ۲ فرزن
ــام »ســلمان«  ــه ن ــی ب ــا پســر جوان ــد ســال پیــش هــم ب چن
ــاره داد و  ــه اش را اج ــام خان ــل اله ــود. 5 روز قب آشــنا شــده ب
14 میلیــون تومــان پــول نقــد و چــک گرفــت؛ امــا صبــح امــروز 
ــم فرســتاد و  ــوری برای ــک موت ــا پی ــه را ب ــغ ودیع ســلمان مبل

ــر اســت.  ــا خب ــرم ب ــم او از سرنوشــت دخت مطمئن
ــگام  ــل هن ــد ســال قب ســلمان پــس از دســتگیری گفــت: چن
عبــور از بزرگراهــی صحنــه تصادفــی را دیــدم. یکــی از راننــدگان 
کــه زن میانســالی بــود، کمــک خواســت. توقــف کــردم و بــرای 
کمــک بــه او پیــاده شــدم. ایــن ماجــرا آغــاز آشــنایی مــن بــا 
»الهــام« بــود. چنــد روز بعــد همســرش بــا مــن تمــاس گرفــت 
و تشــکر کــرد. او مهنــدس بــود و دور از خانــواده اش در جنــوب 
کار می کــرد؛ بــه همیــن دلیــل هــر بــار کــه الهــام کاری داشــت 
یــا کمکــی می خواســت بــا مــن تمــاس می گرفــت و مــن هــم 
ــی کــه  ــا جای ــه او کمــک می کــردم ت ــواده اش ب ــا اطــاع خان ب
حتــی در مراســم فــوت پــدرش همــه کارهــا را بــه مــن ســپردند؛ 
ــد و  ــی می کردن ــور زندگ ــارج از کش ــام خ ــرادران اله ــون ب چ

همســرش نیــز درگیــر کارهایــش بــود.
ــه از  ــود آنک ــا وج ــه ای نداشــت و ب ــه همســرش عاق ــام ب اله
نظــر مالــی تأمیــن بــود، امــا مــدام از زندگــی مشترکشــان گلــه 
ــام کــرده  ــام اله ــه ن ــی اش را ب می کــرد. همســرش همــه دارای
بــود تــا او دلگــرم شــود؛ امــا آن هــا از هــم جــدا شــدند و بچه هــا 
ــود؛  ــر ب ــام ۲4 ســال از مــن بزرگ ت ــد. اله ــزد پدرشــان ماندن ن
امــا هــر بــار بــه بهانــه ای بــه مــن ابــراز عاقــه می کــرد. کم کــم 
ــای  ــا وجــود مخالفت ه ــه ب ــه ای ک ــه او وابســته شــدم. عاق ب

ــی نداشــت.  ــچ عاقبت خانواده هــا و ســن و ســالمان هی
ســلمان دربــاره شــب حادثــه بــه بازپــرس گفــت: چنــد شــب 
قبــل الهــام تمــاس گرفــت و بــا صــدای بلنــد و عصبــی از مــن 
ــا ســر و  ــه اش برســانم. در آنجــا ب ــه خان خواســت خــودم را ب
وضــع پریشــان ســوار خودرویــم شــد و شــروع بــه گریــه کــرد. 
ــواده اش جــر و بحــث  ــا خان ــه ب ــت در خان ــه می گف ــور ک آن ط
کــرده و درگیــر شــده بــود؛ بــه همیــن دلیــل بــه ســمت جــاده 
ــد و  ــه حــرف آم ــم ب ــه کم ک ــا اینک ــم ت ــت کردی ــوس حرک چال
شــروع بــه صحبــت کــرد. بعــد هــم بی مقدمــه از مــن خواســت 
عقــدش کنــم تــا بتوانیــم بــا هــم بــه ترکیــه برویــم و پناهنــده 
شــویم. حرف هایــش را مــدام تکــرار می کــرد و مــن رک و 
رو راســت جوابــش را دادم و گفتــم نــوع زندگــی ام بــا او و 
تفکراتــش خیلــی فــرق دارد و قــراری بــرای ازدواج نداشــته ایم.

او کــه ایــن حرف هــا را شــنید، خواســت خــودش را از ماشــین 

ــردم. در تاریکــی  ــف ک ــه ناچــار توق ــد؛ ب ــاب کن ــرون پرت ــه بی ب
هــوا چشــمم جایــی را نمی دیــد. کنــار جــاده روی تختــه 
ــرد و  ــرار ک ــش را تک ــاز حرف های ــام ب ــتیم. اله ــنگی نشس س
مــن جــواب منفــی دادم. بعــد هــم بــا اصــرار از او خواســتم بــه 
خانــه برگردیــم. همــان موقــع بــه طــرف ماشــین حرکت کــردم. 
منتظــر الهــام مانــدم، امــا نیامــد و صدایــش زدم؛ امــا جوابــی 
نــداد. فکــر کــردم پشــت تختــه ســنگ پنهان شــده تــا نگرانش 
شــوم؛ امــا هــر چــه نــگاه کــردم، او را نیافتــم. هــر چقــدر هــم 
جســت وجو کــردم، خبــری از او نبــود. بــه همیــن دلیــل ســوار 

خــودرو شــدم و برگشــتم. 
بــا اطاعاتــی کــه متهــم در اختیــار پلیــس گذاشــت، کارآگاهــان 
بــه محــل اعــزام شــدند و در تحقیــق از اهالــی منطقــه و 
کانتــری مشــخص شــد چنــد روز قبــل جســد زنــی ناشــناس 
پیــدا شــده کــه بــر اثــر برخــورد بــا ســنگ های کــف رودخانــه 

کــرج جــان باختــه بــود. 
ــده  ــخصات زن گمش ــناس مش ــد ناش ــن جس ــف ای ــا کش ب
تطبیــق داده شــد تــا اینکــه خانــواده الهــام جســد را شناســایی 
کردنــد. بدیــن ترتیــب پرونــده بــا موضــوع قتــل بــه دادســرای 

جنایــی کــرج انتقــال یافــت. 
پــس از بازســازی صحنــه جــرم و دریافــت آخریــن دفاعیــات 
ــد بازداشــت شــد و  ــل عم ــام قت ــه اته ــم ۲۶ ســاله، وی ب مته
پرونــده بــرای صــدور رأی بــه دادگاه عالــی جنایــی کــرج 

ــد. ــتاده ش فرس
 در دادگاه چه گذشت؟

جلســه محاکمــه »ســلمان« در شــعبه اول دادگاه کیفــری کــرج 
ــی  ــور دو قاض ــا حض ــر و ب ــت رنجب ــی هدای ــت قاض ــه ریاس ب

مستشــار برگــزار شــد. 
ــان کیفرخواســت، خواســتار  ــا بی ــده دادســتان ب ــدا نماین ابت
مجــازات قانونــی متهــم شــد. ســپس مــادر و ۲ فرزنــد 

ــدند.  ــت ش ــل جنای ــاص عام ــتار قص ــول خواس مقت
ــرای دفــاع از خــود در  ــه ســلمان رســید، او ب وقتــی نوبــت ب
ــل نرســاندم  ــه قت ــام را ب ــن اله ــت: م ــگاه ایســتاد و گف جای
ــی کــه  ــاب نکــردم. شــاید زمان ــه پاییــن صخــره پرت و او را ب
بــه طــرف ماشــین حرکــت می کــردم، او هــم قصــد داشــته 
ــچ  ــه هی ــدون آنک ــرخورده و ب ــش س ــه پای ــد ک ــم بیای دنبال
کــدام از مــا متوجــه دره پاییــن پایمــان باشــیم، ســقوط کــرده 

اســت.
 قاضی: چرا همان موقع با اورژانس و پلیس 

تماس نگرفتی؟
متهــم: چنــد بــار جــاده را بــاال و پاییــن رفتــم، امــا خــودروی 

اورژانــس نبــود.
 چرا از خودروهای عبوری کمک نخواستی؟

ترسیده بودم.
 چرا پس از ناپدیدن شدن مقتول منکر شدی او 

را دیده ای و خانواده اش را باخبر نکردی؟
ــواده اش را دارد. ــن و خان ــا م ــوخی ب ــد ش ــردم قص ــر ک فک

نمی دانــم چــه اتفاقــی برایــش افتــاده، امــا ترســیده بــودم! 
در پایــان جلســه محاکمــه قضــات دادگاه عالــی جنایــی کــرج  
ــاق آرا  ــه اتف ــدند و ب ــور ش ــه وارد ش ــان محاکم ــس از پای پ
متهــم  را بــه قصــاص نفــس اعــدام پــس از پرداخــت تفاضل 

دیــه از  ســوی اولیــای دم محکــوم کردنــد. رکنــا

پایان تلخ رابطه زن میانسال و مرد جوان



امام كاظم)ع( فرمودند:
مهانا خدا را در زمین بندگانی است كه برای رفع 

نیازهای مردم می كوشند؛ اینان در روز قیامت )از عذاب( 
در امان هستند.

ترفندهایخانهداری
 در تابستان از لباس هایی با رنگ  

روشن استفاده کنید
در روزهــای گــرم تابســتان، اســتفاده از رنگ  هــای 
ــی  ــور مرئ ــور خورشــید از ن روشــن ضــروری اســت. ن
و همچنیــن حــرارت تشــکیل شــده و وقتــی جســمی 
ســیاه رنگ باشــد، تمــام آن نــور و حــرارت را بــه 
ســمت خــود جــذب می  کنــد و ســطح آن بســیار 
تی شــرتی  وقتــی  مثــال  طــور  بــه   می  شــود؛  داغ 
ســیاه رنگ بپوشــید، پــس از مدتــی احســاس گرمــای 
ــیاه،  ــگ س ــای رن ــه ج ــر ب ــا اگ ــد؛ ام ــدید می  کنی ش
ــور  ــد، ن ــن کنی ــه ت ــفید ب ــژه س ــن به وی ــگ روش  رن
و حــرارت خورشــید منعکــس شــده و شــما خنک تــر 
ــه همیــن دلیــل اســت کــه  باقــی می  مانیــد. دقیقــا ب
ــن  ــای روش ــتان از رنگ  ه ــکاران در تابس ــتر ورزش بیش
اســتفاده می  کننــد و معمــوال مردمــان کشــورهای 
بــا آب و هــوای بســیار گــرم، لباس  هــای روشــن 

می  پوشــند.
بــدن انســان نیــز قــادر بــه تولیــد گرماســت و بخشــی 
از انــرژی پتانســیل موجــود در بــدن بــه شــکل انــرژی 
ــا  ــن ب ــده می  شــود. بنابرای ــط پراکن گرمایشــی در محی
اســتفاده از لباس  هــای روشــن، می  تــوان فضــای 
ــاد  ــر ایج ــاوه ب ــرد و ع ــظ ک ــت را حف ــی پوس تنفس
حــس خنکــی، موجــب طــراوت پوســت شد.ســامت نیــوز

سالمباشیم
نوشیدنی های ممنوع در تابستان

نســترن محمــدی، رئیــس اداره نظــارت بــر مــواد غذایی 
ــذا و دارو  ــازمان غ ــی س ــأ گیاه ــا منش ــامیدنی ب و آش
اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه فرارســیدن فصــل تابســتان 
و گرمــای شــدید در بعضــی از مناطــق، لــزوم اســتفاده 
ــا در فروشــگاه ها و  ــداری از آن ه ــی و نگه ــواد غذای از م

مغازه هــا دوچنــدان می شــود.
 وی گفــت: شــهروندان هنــگام خریــد محصــوالت 
ــازمان  ــه آرم س ــا ب ــیدنی ها، حتم ــژه نوش ــی به وی غذای
ــخ  ــه تاری ــخصات آن از جمل ــی مش ــذا و دارو و تمام غ
ــر  ــاخت و دیگ ــتی س ــه بهداش ــا، پروان ــد و انقض تولی

ــد. ــت کنن ــوارد دق م
محمــدی اظهــار داشــت: تمامــی نوشــیدنی ها از جملــه 
ــای  ــل یخچال ه ــد در داخ ــا بای ــی حتم ــای معدن آب ه
مناســب و بــا دمــای مناســب یخچــال نگهــداری شــوند.

وی در ادامــه بیــان داشــت: نوشــیدنی ها بــه هیــچ 
عنــوان نبایــد یــخ زده باشــند و  مصرف کننــدگان از 

ــد. ــودداری کنن ــخ زده خ ــیدنی های ی ــد نوش خری
وی گفــت: نوشــیدنی ها و مــواد غذایــی کــه امــکان 
فاســد شــدن آن هــا زیــاد اســت بــه هیــچ عنــوان نبایــد 
زیــر نــور آفتــاب قــرار بگیرنــد و مصرف کننــدگان هنــگام 
خریــد به  ویــژه در مســافرت ها بــه ایــن موضوعــات 

توجــه جــدی داشــته باشــند. تســنیم

سبکزندگی
خداشناسی حضرت زینب)س(

بی شــک همــه کمــاالت حضــرت زینــب در کل، عــاوه 
ــوی  ــن بان ــر ای ــف شــخصیت بی نظی ــاد مختل ــان ابع ــر بی ب
بزرگــوار، بــه درجــه بــاالی عرفــان و خداشناســی او داللــت 
دارد. اگــر مرتبــه توحیــدش قریــب بــه مرتبــه توحیــد 
ــود، هرگــز نمی توانســت ســکان دار  حضــرات معصومــان نب
ــه از  ــود ک ــش نب ــی بی ــوز کودک ــد. هن ــا باش ــان کرب طوف
پــدر بزرگــوارش علــی)ع( پرســید: آیــا مــرا دوســت داری؟ 
ــای  ــا پاره ه ــدان م ــرم؛ فرزن ــه دخت ــد: بل ــرت فرمودن حض
ــگاه زینــب)س( عــرض  جگــر مــا محســوب می شــوند. آن
ــب  ــدان در قل ــب فرزن ــا ح ــتی ب ــت و خدادوس ــرد: محب ک
مؤمــن چگونــه جمــع می شــود؟ اگــر گریــزی از ایــن دو امر 
نیســت، بایــد گفت: دوســتی محــض از آن خــدا و مهرورزی 
ــر زهــرا کمــال  ــان، دخت ــن بی ــا ای ــدان اســت. ب ــرای فرزن ب
معرفــت خــود را در توحیــد خالــص بــه نمایــش گذاشــت. 
در همــان دوران کودکــی حضــرت زینــب، پــدر بزرگوارشــان 
ــب گفــت: یــک.  ــرم! بگــو: یــک. زین ــد: دخت ــه او فرمودن ب
آنــگاه علــی)ع( فرمودنــد: بگــو دو. در ایــن لحظــه حضــرت 
زینــب ســکوت کردنــد. چــون ســکوت ایشــان طــول کشــید، 
علــی)ع( فرمودنــد: دختــرم! چــرا ســکوت کــردی؟ عــرض 
ــوان دو  ــک، ت ــه ام ی ــه گفت ــی ک ــا زبان ــان! ب ــدر ج ــرد: پ ک
گفتــن را نــدارم. امیرمؤمنــان از ایــن پاســخ بســیار عمیــق 
دخترشــان خوشــحال شــدند و او را کــه طفلــی بیــش نبــود، 

ــد. کریمــه مــورد تفقــد و محبــت قــرار دادن

سندرمی مرموز
ــا  ــکی، ب ــک پزش ــص ژنتی ــوق تخص ــود، ف ــوش فره  داری
 )Gaucher disease( ــه ــاری گوش ــیوع بیم ــه ش ــاره ب اش
ــدو  ــی در ب ــوزاد ایران ــه ۴۰ هــزار ن اظهــار کــرد: حــدود یــک ب
تولــد و در آمریــکا حــدود ۶ تــا 7 هــزار نفــر بــه ایــن بیمــاری 
ــاری گوشــه دارای ســه  ــرد: بیم ــان ک ــا هســتند. وی بی مبت
ــاری  ــن بیم ــوع ای ــن ن ــک خفیف تری ــپ ی ــت؛ تی ــپ اس تی
بــه شــمار می آیــد کــه بــه طــور معمــول بــا برداشــت طحــال 
ایــن نــوع بیمــاری بهبــود پیــدا می کنــد. گاهــی اوقــات تیــپ 
ــان  ــت و مبتای ــخیص نیس ــل تش ــاری قاب ــن بیم ــک ای ی
ــن  ــد. ای ــت می دهن ــود را از دس ــان خ ــه ج ــن عارض ــه ای ب
فــوق تخصــص ژنتیــک پزشــکی بــا بیــان اینکــه تیــپ ۲ در 
مقایســه بــا تیــپ یــک شــدیدتر بــوده و از دوران نــوزادی آغاز 
می شــود و همــراه بــا عائــم نورولوژیــک اســت، عنــوان کــرد: 
تیــپ ســه از دوران بزرگســالی آغــاز می شــود و ایــن نــوع نیــز 

بــا عائــم نورولوژیــک همــراه اســت. 
فرهــود افــزود: در آمریــکا کنفرانس هــای زیــادی دربــاره 
ــای  ــا ادع ــی از آن ه ــه در یک ــد ک ــزار ش ــه برگ ــاری گوش بیم
ــه روش هــای آنزیمــی مطــرح شــد؛  درمــان ایــن بیمــاری ب
ــزار دالر )حــدود ۳۵۰  ــان حــدود ۸۰ ه ــن درم ــه ای ــا هزین ام

ــود. ــان( ب ــون توم میلی
ــواده ای ســابقه بیمــاری گوشــه  وی تاکیــد کــرد: اگــر در خان
ــای الزم  ــا غربالگری ه ــد در بارداری ه ــا بای ــود دارد، حتم وج

ــگاران انجــام شود.باشــگاه خبرن

خانواده
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G20 درگیری پلیس آلمان با معترضان اجالس  

  در اثر وقوع بارندگی های شدید و وقوع سیل در جنوب چین 
تاکنون دست کم ۵۶ نفر کشته و 22 تن ناپدید شده اند.

 »عطاءهللا بهمنش«، گزارشگر باسابقه ورزشی کشور، دیروز در ورزشگاه 
شهید شیرودی بر روی دستان همکاران خود در رسانه های ورزشی 

ورزشکاران و قهرمانان و مدیران و مسئوالن ورزش کشور تشییع شد.  
عکس: ایرنا  

   دستگيری سارق مسلح بانک های شيراز و اصفهان )در شیراز(  
 عکس: باشگاه خبرنگاران 

جنوب کرمان، منطقه ای وسيع و دارای منابع طبيعی فراوان، خاک 
حاصلخيز و نيروی انسانی است که می تواند برای آبادی و پيشرفت 

اين منطقه استفاده شود. با وجود اين سرمايه های عظيم  خدادادی، 
مردم اين منطقه با فقر و محروميت شديدی مواجه هستند و گاه از 

امکانات اوليه برای زندگی بی بهره اند. - عکس از مهر  

طراحی کاله ایمنی جدید برای ایجاد تمرکز کاری در ادارات 
شلوغ و جلوگیری از صداهای مزاحم در پاریس   
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فارس

»آگهی مزایده عمومی«
نوبت اول

شهرداری فوالدشهر  در نظر دارد حق بهره برداری از زمین های 
تنیس واقع در پارک پرنیان فوالدشهر را از طریق مزایده 
آگاهی  توانند جهت  نماید. متقاضیان می  واگذار  عمومی 
تا روز یکشنبه  از شرایط و دریافت اسناد مزایده حداکثر 
مورخ 9۶/۵/1 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه 

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهرنمایند.


