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مبارزهفرهنگیسیاسی
بنیانگــذار  شــهادت  بــا  مصــادف  شــوال   25
فقــه جعفــری، حضــرت امــام جعفــر صــادق)ع(  

انســان های  همــه  بــه  را  شــهادت  ایــن  اســت. 
والیتمــدار و دوســتداران خانــدان اهــل بیــت عصمــت 

می کنیــم.  عــرض  تســلیت  طهــارت  و 
از  سیاســی  نظــر  از  صــادق)ع(  امــام  امامــت  دوران 
اهمیــت و موقعیــت ویــژه ای برخــوردار بــود؛ در ایــن 
را  موضع گیری هایــی  و  سیاســت ها  حضــرت  دوران 
بــه جریان هــای  کــه در جهت دهــی  کردنــد  اتخــاذ 
سیاســی و مســائل فرهنگــی نقــش بســزایی داشــت.
در  صــادق)ع(  امــام  نقــش  شــناخت  بــرای   
فرهنــگ  گســترش  و  تشــیع  مکتــب  از  پاســداری 
اوضــاع  از  کوتاهــی  شــناخت  اســت  الزم  شــیعی 
داشــته  عصــر  آن  سیاســی اجتماعی  شــرایط   و 
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سیاستآمریکابرایتغییرنظامایران
جوابنمیدهد

کــه بــرای شــرکت  محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه ایــران 
روز  اســت،   رفتــه  نیویــورک  بــه  ملــل  ســازمان  اجــاس  در 

گذشــته در شــورای روابــط خارجــی آمریــکا حاضــر شــد و بــه 
ــت.... ــخنرانی پرداخ ــراد س ای

در صفحه سیاست )2( بخوانید
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صفحه 10

در صفحه سیاست )2( بخوانید

الریجانی پس از تصویب یک فوریت طرح مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا:

درمقابلهباآمریکا،همهیکصداهستیم عضوهیئتعلمیدانشگاهاصفهان
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صفحه 3

شهدابازهمبدونقرارقبلیآمدند...

|پایان
چشمانتظاری
روایتیازیکرفاقتدیرینه
باشهیدتازهتفحصشده

رسولمحمدیفشارکی
صفحه 12

کشوربرایحضوردرجشنواره ۲۲
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کهبهبازارنرسیدهنابودمیشوند محصوالتی

کارخانهصنایع |نبود
گمشده تبدیلی،حلقه

کشاورزیدرسامان چرخه
صفحه 5

اخبار روز

کرد: کید گردشگریسازمانمیراثفرهنگیتأ معاون

گردشگری  توسعهصنعت
باحمایتیکپارچهفرابخشی

صفحه 7

)آگهی تجدید مناقصه عمومی(
نوبت اول

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد احداث کانال و کانیو بتنی دفع آبهای سطحی 
واجد شرایط  به شرکتهای  مناقصه عمومی  از طریق  را  فوالدشهر  سطح شهر 

اسناد  دریافت  و  از شرایط  آگاهی  توانند جهت  متقاضیان می  نماید.  واگذار 

مناقصه حداکثر تا روز شنبه مورخ 96/5/14 به واحد امور قراردادهای شهرداری 

فوالدشهر مراجعه نمایند.
عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

گهیروزنامهکیمیایوطن 4-95013701جذبآ



یادداشت
 حجاب محدودیت است 

نه مهجوریت                                      
استاد دانشگاه

دکتر محمدجواد قاسمی

آری، حجــاب محدودیــت اســت بــرای رســیدن بــه 
بی نهایــت، حجــاب محدودیــت نفــس ســرکش 
اســت بــرای رســیدن بــه نفــس مطمئنــه، حجــاب 
محدودیــت جســم اســت بــرای بــه پــرواز درآوردن 
در صــراط  روح، حجــاب محــدود کــردن خــود 
مســتقیم اســت بــرای نیــل بــه کمــال مطلــق، 
حجــاب محــدود کــردن شــهوات اســت بــرای تقویت 
خواهش هــای  محدودیــت  حجــاب  عقالنیــت، 
ــرآوردن نیاز هــای انســانی،  ــرای ب نفســانی اســت ب
حجــاب محــدود کــردن خــود بــرای همســر اســت 
و نجــات از حــراج خــود در مقابــل چشــمان هــرزه، 
حجــاب یعنــی محــدود کــردن خــود در قلمــرو 
ــان ظلمــت  ــد و والیــت و نجــات از بیاب قلعــه توحی
ــرای  ــی حفاظــت از خــود ب ــت، حجــاب یعن و ضالل
کســب عفــت، حکمــت و عدالــت؛ بنابرایــن حجــاب 
ــی و  ــگاری غرب ــه آزادی و ولن ــت اســت، ن محدودی
زنــان آزاده مــا بــه ایــن محدودیت هــا مــی  بالنــد و 

از آن ولنگاری هــا بیزارنــد. 
بــه عبارتــی ورع، تقــوا، حیــا، معنویــت، عفــت، 
غیــرت و... ، همگــی محدودیت هایــی اســت بــرای 
ــخصیت و  ــزت، ش ــی، ع ــی، برازندگ ــه آزادگ ــل ب نی

ــت.  معنوی
ــت  ــی اس ــی، راه ــی و بدحجاب ــل بی حجاب در مقاب
خودباختگــی  ضاللــت،  مهجوریــت،  ســوی  بــه 
متعــال  خداونــد  زیبــا  چــه  ازخودبیگانگــی.  و 

: یــد می فرما
 »قــد افلــح مــن زکیهــا و قــد خــاب مــن دســیها« 

)شــمس:10،9( 
ــرده،  ــه ک ــاک و تزکی ــود را پ ــس خ ــس نف ــر ک »ه
رســتگار شــده  و آن کــس کــه نفــس خویــش را بــا 
معصیــت و گنــاه آلــوده ســاخته، نومیــد و محــروم 

گشــته اســت.«

بینالملل

واشینگتن: 
 ایران به روح برجام 

پایبند نبوده است
ــق  ــه تواف ــران ب ــه ای ــرد ک ــالم ک ــکا اع ــت آمری دول
ــا«  ــاراک اوبام ــت »ب ــده در دول ــته ای امضاش هس
ــا  ــت؛ ام ــوده اس ــد ب ــالدی پایبن ــال 2015 می در س
ــرای اجــرای سرســختانه تر  ــالش ب واشــینگتن در ت
ــه  ــا علی ــدی از تحریم ه ــال دور جدی ــق و اعم تواف

ــت. ــم اس ــت از تروریس ــه حمای ــه بهان ــران ب ای
ــینگتن  ــه واش ــود آنک ــا وج ــزارش ب ــن گ ــق ای طب
ــت  ــام تبعی ــران از برج ــه ای ــت ک ــرده اس ــالم ک اع
کــرده، امــا مدعــی شــده کــه بــه روح برجــام پایبنــد 

ــوده اســت. نب
گزارش هــا حاکــی از آن اســت کــه در حیــن جلســه 
حــدود یــک ســاعته چهارشــنبه هفتــه گذشــته، 
تمامــی مشــاوران مهــم امنیتــی »دونالــد ترامــپ« 
ــد کــه ترامــپ  رئیس جمهــور آمریــکا پیشــنهاد کردن

در حــال حاضــر برجــام را حفــظ کنــد.
ــی را  ــای داخل ــن بحث ه ــه ای ــی ک ــی از مقامات یک
ــه  ــی ک ــان آن های ــه در می ــت ک ــرده، گف ــریح ک تش
علنــا چنیــن خواســته ای را مطــرح کردنــد، می تــوان 
بــه رکــس تیلرســون، وزیــر خارجــه آمریــکا، جیمــز 
متیــس، وزیــر دفــاع آمریــکا، مــک مســتر، مشــاور 
ــس  ــورد، رئی ــوزف دانف ــکا و ج ــی آمری ــت مل امنی

ــرد. ــکا، اشــاره ک ســتاد مشــترک ارتــش آمری
ایــن مقــام آمریکایــی کــه خواســت نامــش فــاش 
ایــن  از  ادامــه داد: ترامــپ 55 دقیقــه  نشــود، 
نشســت را صــرف آن کــرد کــه بــه اعضــای نشســت 
بگویــد کــه تمایلــی بــه حفــظ برجــام نــدارد و بعــد از 

ــد. ــع شــد کــه برجــام را حفــظ کن آن قان
ــت  ــد نداش ــی قص ــپ حت ــرد: ترام ــح ک وی تصری
همــان اول، تبعیــت ایــران از برجــام را تأییــد کنــد؛ 
ــا  ــم وی ب ــه تی ــن شــرط راضــی شــد ک ــه ای ــا ب ام
یــک راهبــرد جدیــد بــرای تقابــل بــه ایــران نــزد وی 

ــد. بازگردن
ایــن مقــام آمریکایــی این گونــه گفــت: هفتــه 
ــه  ــه ب ــد ک ــه وی گفتن ــپ ب ــاوران ترام ــته مش گذش
ــان و  ــا هم پیمان ــکاری ب ــرای هم ــان بیشــتری ب زم
کنگــره نیــاز دارنــد کــه ترامــپ در پاســخ بــه آن هــا 
خواسته شــان  بــا  می خواهنــد کــه  اگــر  گفــت 
موافقــت کنــد، بایــد از شــروط خاصــی پیــروی 

ــد. کنن
ایــن مقــام آمریکایــی بــه طــور واضــح دربــاره ایــن 

ــرد. ــازی نک ــروط شفاف س ش
بنــا بــر گــزارش »واشــنگتن تایمــز«،  یکــی از 
مقامــات ارشــد دولــت آمریــکا اعــالم کــرد: رکــس 
ــره  ــه کنگ ــکا، ب ــور خارجــه آمری ــر ام تیلرســون،  وزی
ــق  ــاد تواف ــه مف ــان ب ــران همچن ــه ای اطــالع داده ک

ــت. ــد اس ــام پایبن برج
ترامــپ،  دونالــد  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
توافــق  ایــن  از  بارهــا  آمریــکا،  رئیس جمهــوری 
انتقــاد کــرده و آن را یــک توافــق بــد خوانــده اســت. 
وی حتــی در زمــان رقابت هــای انتخابــات ریاســت 
ــود کــه از  ــه ب ــکا گفت ــوری ســال 2016 در آمری جمه
ــا  ــا ب ــرد؛ ام ــد ک ــینی خواه ــق عقب نش ــن تواف ای
ــد  ــر می رس ــه نظ ــکا ب ــت آمری ــروز دول ــه دی تأییدی
کــه وی دســت از انتقــادات یک جانبــه از ایــن 

ــت. ــیده اس ــق کش تواف
ــت:  ــه اس ــکا گفت ــت آمری ــد دول ــام ارش ــک مق ی
ــر تمایــالت گســترده خــود  وی )ترامــپ( همــواره ب
 بــرای مانع تراشــی بــر ســر راه برجــام تأکیــد کــرده

 بود. 
حــاال ایــن سیاســت همچنــان باقــی اســت و 
همچنــان تحــت بازبینــی. تعهــد وی بــه ایجــاد 
موانــع نیــز همچنــان برقــرار اســت.یکی از مقامــات 
ــود:  ــرده  ب ــالم ک ــکا اع ــابق آمری ــت س ــد دول ارش
ــپ(  ــت )ترام ــه دول ــد ک ــود دارن ــی وج گزارش های
ــه برجــام را تأییــد  ممکــن اســت پایبنــدی ایــران ب
نکنــد. ایــن اقــدام، در صــورت صحــت، کوته بینانــه، 

ــر ــهر خب ــت. ش ــه اس ــدون توجی ــروا و ب بی پ

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

مبارزه فرهنگی سیاسی
تحــوالت  دوران  ششــم،  پیشــوای  امامــت  دوران 
و  فــراز  و  اســالمی   جامعــه  سیاســی اجتماعی 
نشــیب های زیــادی بــود. ایــن دوره را مورخــان دوره 
بی ثباتــی سیاســی و بــروز قیام هــا و شــورش ها در 

دانســته اند.   اســالمی  جامعــه 
در ایــن دوره زمــام کشــور اســالمی بــه دســت حاکمــان 
و  امــوی  کینه تــوز  و  بی رحــم  بی کفایــت،  غاصــب، 
ــاب و  ــالم ن ــه اس ــان علی ــزاران آن ــه کارگ ــود ک ــی ب عباس
ــان،  ــان و حق طلب ــق آزادی خواه ــت و در ح ــه امام جبه
و  هولنــاک  جنایاتــی  علویــان  و  شــیعیان  به ویــژه 
انتقام جویانــه را مرتکــب  می شــدند، جــو خفقــان را 
ــی  ــد، کشــتار در ســطح جامعــه را فزون تشــدید می کردن
بــر  توان فرســا  اقتصــادی  فشــار  و  می بخشــیدند 

وارد  می آوردنــد. مــردم  توده هــای 
آری، بی کفایتــی و خودکامگــی و قدرت طلبــی زمامــداران 
ــا  ــه فتنه ه ــن زدن ب ــه در دام ــود ک ــی ب ــوی از عوامل  ام
ــی در  ــی پی درپ ــوالت سیاس ــی و تح ــای مردم و قیام ه
جامعــه و حتــی درون دســتگاه خالفــت، مؤثــر بــود. آن ها 
هیــچ حرمتــی بــرای جــان مســلمانان قائــل نبودنــد و بــا 
کوچک تریــن بهانــه ای آنــان را می کشــتند؛ در ایــن میــان 
شــیعیان و پیــروان اهــل بیــت علیهم الســالم بیشــترین 

فشــار و آزار را از ســوی آنــان متحمــل می شــدند. 
خلفــا بــه کارگــزاران خــود توصیــه می کردنــد بــر شــیعیان 
ــه  ــد، ب ــرار دهن ــان را تحــت فشــار ق ــد، آن ســخت بگیرن
زنــدان افکننــد، آثارشــان را محــو کننــد، خونشــان را 

ــد. ــان کنن ــال محرومش ــوق بیت الم ــد و از حق بریزن
ــوار  ــزاران جیره خ ــت کارگ ــار، دس ــای مرگب ــن توصیه ه ای
را در شــهرهای مختلــف بــرای اعمــال هــر نــوع خشــونت 
ــرایط  ــن ش ــت؛ در ای ــاز گذاش ــان ب ــه مخالف ــبت ب نس
ــادق  ــام ص ــی ام ــور تبلیغات ــته ترین مح ــخت برجس س
ــنگر  ــن س ــداری از ای ــت و پاس ــغ امام ــالم تبلی علیه الس
ــالت  ــط رس ــش خ ــل تداوم بخ ــوان عام ــه عن ــی ب اساس

بــود. 
ــم  ــالت مه ــن رس ــای ای ــام ایف ــادق در مق ــوای ص پیش
ــان  ــت حاکم ــک ســو امام در آن شــرایط حســاس، از ی
زمــان خــود را نفــی و از ســوی دیگــر خویشــتن را صاحب 
واقعــی حــق امامــت و والیــت معرفــی کــرد. ایــن یــک 
ُبعــد از ابعــاد مبــارزات سیاســی آن امــام همــام اســت. 
ــه نخســت، موضــع باطــل و  ــام علیه الســالم در مرحل ام
ضــد اســالمی خلفــا و کارگــزاران آنــان را حتــی در حضــور 
ــروان خــود از  ــا بازداشــتن پی خــود ایشــان، گوشــزد و ب
مســاعدت بــا حکومــت و مراجعــه بــه محاکــم قضایــی 

آنــان، مشــروعیت دســتگاه خالفــت را نفــی کــرد.
امــام علیه الســالم در پاســخ عمربن حنظلــه در ارتبــاط بــا 
مراجعــه شــیعیان بــه محاکــم دولتــی و مراجــع قضایــی 
وابســته بــه حکومــت فرمودنــد: »هــر کــس دربــاره حــق 
ــد،  ــوع کن ــان رج ــی( آن ــم قضای ــه )محاک ــی ب ــا باطل ی
بی گمــان بــه طاغــوت ـ کــه از مراجعــه بــه آن نهــی شــده 
ـ رجــوع کــرده و هــر مالــی کــه از ایــن طریــق بــه دســت 
آورده غیرمشــروع اســت. هرچنــد حــق خــودش باشــد؛ 
ــه دســت آورده  ــوت ب ــم طاغ ــر اســاس حک ــرا آن را ب زی
اســت؛ در صورتــی کــه خداونــد فرمــان داده بــه طاغــوت 

کفــر بورزنــد.« 
سیاســی  ُبعــد  از  دیده پوشــی  بــا  برخــی  گرچــه 
حرکت هــای امــام صــادق علیه الســالم، او را نشســته بــر 
کُرســی تدریــس و فــردی تنهــا مشــغول تحقیــق علمــی 
امــام،  سیاســی  جهت گیری هــای  امــا  می داننــد، 

انکارناپذیــر اســت. 
سیاســت بــرای ائمــه علیهم الســالم تعریفــی دیگــر 
دارد و آن اجــرای احــکام فــردی اجتماعــی اســالم و 
فراهــم آوری زمینــه دســتیابی مــردم بــه آرمان هــای 

ــت.  ــی اس قرآن
ــی  ــط مش ــن خ ــا ای ــز ب ــالم نی ــادق علیه الس ــام ص ام
پیامبرپســند، طبــق شــرایط و مقتضیــات زمــان خویــش، 
ــم  ــن مه ــد آوردن انقــالب ریشــه ای فرهنگــی، ای ــا پدی ب
ــای اســالم را از ســالیان  ــره زیب را محقــق ســاخت و چه

ــزوا درآورد.  ان
ــت  ــه سیاس ــت ک ــده اس ــق و کوبن ــت موف ــن سیاس ای
منصــور دوانیقــی را بــه خــاک ذلــت می کشــاند. هــم از 
ایــن روســت کــه منصــور، بــه ناتوانــی دســتگاه ســلطنتی 
»جعفربن محمــد،  می کنــد:  اعتــراف  چنیــن  خــود 
اســتخوانی اســت کــه در گلــوی مــن گیــر کــرده اســت.« 
امــام صــادق)ع( در ســنگر علــم، نوعــی دیگــر از مبــارزه را 
ــر وجــدان  در جامعــه ای بســته کــه قدرت هــای حاکــم ب
و عقــول مــردم اســتیال یافتــه بودنــد، آغــاز کردنــد و بــه 
طــور غیــر مســتقیم در قالــب اشــاعه علم، رشــد سیاســی 
جامعــه را ارتقــا بخشــیدند و توجــه و آگاهــی مــردم را بــه 

موضــع حــق خــود افزودنــد. 
پایه گــذاری نهضــت علمــی و تدویــن فقــه اهــل بیــت)ع( 
ــی از  ــن یک ــود. همچنی ــی ب ــت مبارزات ــک حرک ــز ی نی
مشــکالت عصــر امــام صــادق)ع( مســئله غــالت و عقاید 
باطــل آن هــا بــود کــه آن حضــرت)ع( شــدیدا بــه مقابلــه 
و مبــارزه بــا آن هــا برخاســت و ایــن مبــارزه و مخالفــت 

باعــث محــدود شــدن و تضعیــف ایــن فرقــه شــد.
ــا  ــرت ب ــز از معاش ــه پرهی ــه ب ــیعیان را توصی ــان ش ایش
غــالت می کردنــد و عقایــد و افــکار آنــان را تکذیــب 
و  نشســت  غــالت  بــا  مفضــل!  »ای  می فرمودنــد: 
ــد و  ــذا نخوری ــا غ ــا آن ه ــید و ب ــته باش ــت نداش برخاس
دســت دوســتی بــه ســوی آن هــا دراز نکنیــد و بــه مبادلــه 

ــد.« ــان نپردازی ــا آن ــی ب علم
ــام)ع(  ــی ام ــارزات سیاس ــه مب ــال مجموع ــر ح  در ه
ــام  ــی ام ــی زندگان ــش پایان ــود. بخ ــی ب فرهنگی عقیدت
صــادق)ع( مصــادف بــا خالفــت ظالمانــه منصور عباســی 
شــد. امــام)ع( شــدیدا از ناحیــه خلیفــه مــورد دشــمنی و 
حســادت قــرار گرفــت؛ زیــرا امــام)ع( بــر حقانیــت والیت 
ائمــه و از جملــه خودشــان اصــرار می ورزیــد و لحظــه ای 
حاضــر بــه پذیــرش و تاییــد حکومــت بنی عبــاس نشــد؛  

لــذا دشــمن از جانــب ایشــان بیمنــاک بــود. 
باالخــره آن بزرگــوار بــا توطئــه منصــور عباســی)لعن هللا( 
ــالگی  ــن 65 س ــری در س ــال 148 هج ــوال س در 25 ش
ــه  ــع ب ــتان بقی ــه در قبرس ــهید و مظلومان ــموم و ش مس

خــاک ســپرده شــد.
ــوم  ــهد و ی ــوم استش ــد و ی ــوم ول ــه ی ــالم هللا علی »س

ــا« ــت حی بیع

ــران  ــه ای ــور خارج ــر ام ــف، وزی ــواد ظری محمدج
ــه  ــرای شــرکت در اجــالس ســازمان ملــل ب کــه ب
نیویــورک رفتــه اســت،  روز گذشــته در شــورای 
ــراد  ــه ای ــکا حاضــر شــد و ب ــط خارجــی آمری رواب

ــت. ــخنرانی پرداخ س
ــن ســخنرانی  ــف در ای ــزارش،  ظری ــن گ ــر ای ــا ب بن
تأکیــد کــرد: ایــران بــه آژانــس بین المللــی انــرژی 
بــه  پایبنــدی  از  راســتی آزمایی  اختیــار  اتمــی 
تعهداتــش تحــت برجــام را داده و آژانــس هــر بــار 

ــرده اســت. ــد ک ــدی را تأیی ــن پایبن ای
وی در ادامــه گفــت: آمریــکا از زمــان وقــوع انقــالب 
ــتورکار  ــام را در دس ــر نظ ــت تغیی ــران، سیاس در ای

خــود داشــته اســت.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان افــزود: تغییــر نظــام 
در ایــران جــواب نمی دهــد. آمریــکا از تاریــخ درس 
نمی گیــرد. آمریــکا در ســال 1953 نظــام حاکــم را 

ســرنگون کــرد و ببینیــد کــه چــه شــد.
رئیس دســتگاه دیپلماســی ایــران همچنیــن ادامه 
داد:  هنگامــی کــه بــه مــا با ســالح  شــیمیایی حمله 
ــود... .  ــم نب ــرای کســی مه ــن موضــوع ب شــد، ای

چــرا مــا دوام آورده ایــم؟ چــون می توانیــم بــه 
مردممــان تکیــه کنیــم.

ــت:   ــش گف ــری از اظهارات ــش دیگ ــف در بخ ظری
ــت  ــتم دول ــت سیس ــاهد شکس ــه ش در خاورمیان
بوده ایــم. انتظــارات بــرآورده نشــده اند و مــردم 
احســاس می کننــد کــه دولــت - نمی خواهــم 
ــد  ــا ح ــا ت ــرب، ام ــورهای ع ــت کش ــم دول بگوی
زیــادی دولت هــای کشــورهای عــرب - در بــرآورده 
کــردن اساســی ترین نیازهــای آن هــا نــاکام مانــده  

اســت.
وی ادامــه داد: مــردم مــا دو مــاه پیش ده ســاعت 
بــرای رأی دادن در صــف ایســتادند. ایــن فرصتــی 
ــان را  ــا نظرش ــد ت ــرار می ده ــا ق ــار آن ه را در اختی
ابــراز کننــد. ایــن چیــزی اســت کــه اصــال در بقیــه 

منطقــه مــا وجــود نــدارد.
وزیــر خارجــه کشــورمان همچنیــن دربــاره اظهــارات 
جانشــین ولیعهــد عربســتان دربــاره کشــاندن 
جنــگ بــه داخــل ایــران گفــت: ایــن یــک تهدیــد 
ــت از  ــا حمای ــی ب ــا مدت ــه آن ه ــدی ک ــود؛ تهدی ب
ــق آن  ــه دنبــال تحق ــتی ب ــازمان های تروریس س

ــد. بودن
افــزود:  ایــران  دیپلماســی  دســتگاه  رئیــس 
در  شــخصا  کــه  می دیدیــد  را  آن هــا  شــما 
ــن ســازمان های تروریســتی  ــای همی راهپیمایی ه
در پاریــس کــه در بیــرون از ایــن ســالن هــم شــعار 
ــا  ــت آن ه ــد. در نهای ــرکت می کردن ــد، ش می دادن
توانســتند برخــی از آن تروریســت ها را داخــل 
ــد؛ جایــی کــه آن هــا بیشــتر از  پارلمــان مــا بیاورن
همــه جــا از آن تنفــر دارنــد؛ چــون چیــزی اســت 

ــد. ــا ندارن ــم و آن ه ــا داری ــه م ک
ــط خارجــی  ــس شــورای رواب ریچــارد  هــاس،  رئی
آمریــکا، نیــز در ایــن نشســت ســواالتی را مطــرح 
کــرد و گفــت: برخــی از شــهروندان آمریــکا در 
ــران حاضــر اســت  ــا ای ــی هســتند؛ آی ــران زندان ای
ایــن افــراد را از روی ژســت بشردوســتانه آزاد  

ــد؟ کن
ظریــف در پاســخ تأکیــد کــرد: ایــران نظــام قضایی 
ــی روی  ــچ کنترل ــت، هی ــا در دول ــتقل دارد. م مس
تصمیم هــای قــوه قضائیــه نداریــم. میلیون هــا 
و  می کننــد  ســفر  ایــران  بــه  ایرانی آمریکایــی 
فقــط شــماری از آن هــا دســتگیر شــده اند. ضمــن 
اینکــه ایرانی هایــی هــم هســتند کــه در آمریــکا بــا 

ــوند. ــتگیر می ش ــاختگی دس ــات س اتهام
وزیــر خارجــه ایران در بخــش دیگــری از اظهاراتش 
گفــت: هیــچ ارتباطــی بیــن مــن و رکس تیلرســون 

ــه  ــن ب ــدارد. ای ــود ن ــکا( وج ــه آمری ــر خارج )وزی
ــا  ــن م ــل بی ــال تعام ــه احتم ــی آن نیســت ک معن

وجــود نــدارد.
در  تنش هــا  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
ــرد:  ســالح هســته ای  ــح ک ــره تصری شــبه جزیره ک

نمی کنــد. بیشــتر  را  هیچ کــس  امنیــت 

ــای  ــوع تحریم ه ــه موض ــران ب ــد ای ــات ارش دیپلم
غــرب علیــه ایــران اشــاره کــرد و گفــت: مــن 
اعتقــادی بــه تحریم هــا نــدارم. آن هــا کارســاز 
نیســتند. تحریــم  بــرای آمریــکا ســرمایه نیســت؛ 
بلکــه بدهــی اســت... . وقتــی آمریــکا شــروع بــه 
ــانتریفیوژ  ــط 200 س ــا فق ــرد، م ــران ک ــم ای تحری

ــا.  ــرات 20000 ت ــع مذاک ــتیم، موق داش

ــاره ای  ــن اش ــوع یم ــه موض ــن ب ــف همچنی ظری
ــم  ــرد: معتقدی ــد ک ــاره تأکی ــت. وی در این ب داش
از ادامــه درگیری هــا در یمــن  کــه هیچ کــس 
ــران و عربســتان(  ــا )ای ــر م ــع نمی شــود. اگ منتف
بــا یکدیگــر دربــاره اوضــاع ســوریه یــا یمــن موافــق 
هــم نباشــیم، دســت کم می توانیــم بــا هــم بــرای 

ــم. ــری همــکاری کنی ــه درگی ــان دادن ب پای
وزیــر خارجــه ایــران دربــاره تســلیحات شــیمیایی 
گفــت: »معتقدیــم کــه هیــچ کشــوری غیــر 
از ایــران، بــرای اســتفاده از ســالح شــیمیایی 
ــا  ــه م ــی ک ــل نیســت؛ چــون وقت ــز قائ خــط قرم
قربانــی ســالح شــیمیایی بودیــم، هیچ کــس 
توجــه نکــرد و همــه از طــرف مقابــل حمایــت                            

ــد. کردن
ــیار  ــات بس ــال 1985 دیپلم ــن س ــزود: م وی اف
ــورای  ــس ش ــمت رئی ــه س ــه ب ــودم ک ــی ب جوان
ــالح های  ــه از س ــم ک ــه او  گفت ــم و ب ــت رفت امنی
ــس  ــده و رئی ــتفاده ش ــا اس ــه م ــیمیایی علی ش
ــت  ــه حرف ــت: ب ــن گف ــه م ــت رک ب ــورای امنی ش

نمی دهــم. گــوش 
ظریــف همچنیــن اشــاره کــرد: مــن از هیچ کــس 
قبــول نخواهــم کــرد کــه بگویــد بــرای آن هــا ســالح 
شــیمیایی خــط قرمــز اســت؛ چــون ایــن واقعــه را 
بــه شــخصه بــه خاطــر مــی آورم؛ امــا ایــن موضــوع 

بــرای مــا خــط قرمــز اســت. فــارس

وزیر امور خارجه ایران:

سیاست آمریکا برای تغییر نظام ایران 
جواب نمی دهد

ادامه از صفحه اول

رئیــس مجلــس شــورای اســالمی گفــت: رأی بســیار زیــاد بــه 
طــرح مقابلــه بــا آمریــکا بــا وجــود عقایــد سیاســی متفــاوت 
نشــان می دهــد کــه در مقابلــه بــا اقدامــات ماجراجویانــه 

ــتند. ــدا هس ــه یک ص ــکا، هم آمری
ــروز  ــالمی، دی ــورای اس ــس ش ــس مجل ــی، رئی ــی الریجان عل
سه شــنبه 27 تیــر 96 پــس از تصویــب یک فوریــت طــرح 
ــکا در  ــتی آمری ــه و تروریس ــات ماجراجویان ــا اقدام ــه ب مقابل
ــا رأی  ــرح ب ــن ط ــت: ای ــار داش ــخنانی اظه ــی س ــه ط منطق
بســیار زیــادی تصویــب شــد؛ البتــه چنــد نفــر از موافقــان نــزد 
بنــده آمدنــد و گفتنــد کــه دســتگاه آن هــا بــرای رأی دهــی دارای 

ــود. ــالل شــده ب اخت
وی افــزود: ایــن رأی بســیار زیــاد عــزم ملــت مــا را در مبــارزه 

ــکا نشــان می دهــد. ــا آمری ب

رئیــس مجلــس شــورای اســالمی همچنیــن تصریــح کــرد: در 
مجلــس شــورای اســالمی کــه عقایــد سیاســی متنوعــی وجــود 
ــات  ــا اقدام ــه ب ــه در مقابل ــری - ک ــن رأی گی ــال در ای دارد، کام

ــه آمریکاســت - همــه یک صــدا هســتند. ماجراجویان
ــن طــرح،  ــاد و اســتثنایی ای ــا رأی بســیار زی ــه داد: ب وی ادام
ــه  ــد ک ــه درســتی درک کنن ــام را ب ــن پی ــا  ای ــد آمریکایی ه بای
ایــن کارهایــی کــه می خواهیــد انجــام دهیــد، مقابلــه بــا ملــت 
ــا همــه وجــود در  ــران اســت و مجلــس شــورای اســالمی ب ای

مقابــل اقدامــات آن هــا خواهــد ایســتاد.
الریجانــی همچنیــن عنــوان کــرد کــه دو نفــر از مخالفــان نیــز به 
بنــده گفتنــد کــه »مــا بــا اصــل طــرح موافقیــم و بــر ایــن عقیده 
هســتیم کــه نیــاز بــه تقویــت دارد« کــه امیدواریــم بــا بررســی 

کمیســیون های اصلــی، ایــن طــرح تقویــت شــود. فــارس

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: 
وزرا بــرای کســب رأی اعتمــاد یــک گــروه آدم را همــراه خــود 
ــور  ــم حض ــی ه ــا کارچاق کن های ــان آن ه ــه در می ــد ک می آورن

دارنــد.
حســن کامــران بــا بیــان اینکــه افــراد کارآمــد بــه عنــوان وزیــر 
ــف در  ــا دولت هــای مختل ــا ب ــد انتخــاب شــوند، گفــت: م بای
مجلــس کار کردیــم. هــر وزیــری کــه می خواســت رأی مجلس 
را بگیــرد، یــک گروهــان آدم بــه دنبــال خــود راه می انداخــت 

کــه در میــان آن هــا 4 نفــر کارچاق کــن هــم بودنــد.
هــم  را  مــردم  نماینــدگان  جــواب  وزرا  ایــن  افــزود:  وی 
نمی دهنــد. عرضــه و کارآمــدی پیشکششــان. در هیــچ دولتــی 
ــده  ــه می آم ــت ک ــوده؛ هــر دول ــد و هزینه شــان یکــی نب درآم
فرمانــده اقتصــادی نداشــته؛ بــا یــک عطســه مشــکل درســت 

می شــود.
ــار داشــت: اگــر مــا  ــده مــردم اصفهــان در مجلــس اظه نماین
ــرا  ــم را اج ــه شش ــتیم، برنام ــادی داش ــده اقتص ــک فرمان ی
ــم کــه همــه در  ــا در برنامــه ششــم مصــوب کردی می کــرد. م
ســامانه هــر ســه قــوه حقوقشــان را از فروردیــن اعــالم کننــد؛ 

ــود؟ ــام نمی ش ــن کار انج ــرا ای چ
کامــران خاطرنشــان کــرد: در اصــل 142 قانــون اساســی آمــده 
کــه مســئوالن ثروتشــان را اعــالم کننــد؛ چــرا ایــن کار انجــام 
نمی شــود و این هــا زمینــه اشــرافیگری اســت. اقتصــاد 
مقاومتــی زمانــی اتفــاق می افتــد کــه حاکــم بــر خــود ســخت 

بگیــرد. 
وی افــزود: مــا در برنامــه ششــم بحــث همسان ســازی 
ــم. ایمنــا ــعار دادی ــط ش ــا فق ــم؛ ام ــم کردی ــران را فراه کارگ

الریجانی پس از تصویب یک فوریت طرح مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا:

در مقابله با آمریکا، همه یک صدا هستیم
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

افراد کارآمد به عنوان وزیر انتخاب شوند

 رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشور:

جنگ سایبری نسبت به 
گذشته متفاوت شده است

ــد  ــازمان پدافن ــس س ــی، رئی ــردار جالل س
ــش  ــتین همای ــور، در نخس ــل کش غیرعام
ملــی پدافنــد بیوســایبری در نظــام ســالمت 
بــا اشــاره به تهدیــدات موجــود در این عرصه 
ــی  ــیار اساس ــاوری بس ــه فن ــگاه ب ــت: ن  گف
هســتیم  مــا کشــوری  اســت.  مهــم  و 
جایــگاه  و  تولیــد کردیــم  دانــش  کــه 

ــه  ــم ک ــر کنی ــر فک ــا اگ ــم؛ ام ــژه ای داری وی
علــوم و فنــاوری در جهــان تنهــا بــرای 
خدمت رســانی اســت، اشــتباه کرده ایــم.

وی ادامــه داد: دانــش توســط دانشــمندان 
ایــن  از  عــده ای  امــا  می شــود؛  تولیــد 
ــد و  ــره می برن ــود به ــع خ ــه نف ــاوری ب فن
ــد. موضــوع ســایبری  ــی دارن ــداف پنهان اه
ــال  ــراوان در ح ــرعت ف ــا س ــد ب ــم جدی عل
بســیار  ســایبری  جنــگ  اســت.  رشــد 

متفــاوت از گذشــته شــده اســت.
ســردار جاللــی بــا بیــان اینکــه تعریف هــای 
متفاوتــی از ســایبری در جهــان وجــود دارد 

ــرای  ــاوری ب گفــت: آمریکایی هــا از ایــن فن
ــتفاده  ــان اس ــه اهدافش ــیدن ب ــود و رس خ
می کننــد. ســایبری در حــال بلعیــدن ســایر 

حوزه هاســت.
وی ادامــه داد: در جهــان در کنــار ارتش هــای 
نظامــی، ارتش هــای ســایبری شــکل گرفته؛ 
ــاره  ــوان در ب ــش نمی ت ــک دان ــا ی ــس ب پ
آن هــا تحقیــق کــرد. ســایبری، فرصت هــا و 

ــد. ــد ات بســیاری ایجــاد می کن تهدی
اینکــه  کــرد:  تصریــح  جاللــی  ســردار 
بخواهیــم تصــور کنیــم فناوری هــا هیچ گونــه 
اهــداف پشــت پــرده ای ندارنــد، قــدری 

ســاده انگارانه اســت؛ بــه عنــوان مثــال 
ــا  ــه آمریکایی ه ــند 2030 و اینک ــداف س اه
دنیــا را از طریــق ســایبری دنبــال می کننــد 
ــرای تســلط  ــد ب ــا صهیونیســت ها معتقدن ی
ــت  ــر انســان تســلط یاف ــد ب ــان بای ــر جه ب
ــع  ــر مناب ــر انســان بایــد ب ــرای تســلط ب و ب
از  نمونه هایــی  یافــت،  تســلط  غذایــی 
در  فناوری هــا  پنهانــی  اهــداف  کاربــرد 

ــت. ــان اس جه
 بنابرایــن دانش هایــی کــه تولیــد می شــود 
ــرداری از آن  ــر بهره ب ــرادی حداکث توســط اف

ــرد. مهــر صــورت می گی

امنیت
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سیاسـت

،،
در  کشــورمان  خارجــه  امــور  وزیــر 
روابــط  در شــورای  خــود  ســخنرانی 
کــرد:  تأکیــد  آمریــکا  خارجــی 
سیاســت های آمریــکا بــرای تغییــر 
داد نخواهــد  جــواب  ایــران  نظــام 

سخنگوی دولت:

قرارداد با »توتال«، کم نظیر است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: 

مذاکره با همسایگان درباره پروژه گاپ ضروری است

ــری  ــت خب ــت، در نشس ــخنگوی دول ــت، س ــر نوبخ محمدباق
خــود در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه قــرارداد بــزرگ نفتــی 
ــرارداد وجــود  ــن ق ــه ای ــگاه متضــاد ب ــوع ن ــران گفــت: دو ن ای

دارد.
ــک دوره 20  ــارد دالر در ی ــرارداد 85 میلی ــن ق ــت: در ای وی گف
ــط 12  ــران فق ــهم ای ــه س ــود ک ــرمایه گذاری می ش ــاله س س
ــه  ــق ب ــا ســود متعل ــن ســرمایه گذاری اســت؛ ام درصــد در ای

ــود. ــد ب ــارد دالر خواه ــران 73 میلی ای
نوبخــت افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه ســهم ایــران در ایــن 
قــرارداد کمتــر از 20 درصــد اســت و توتــال بیــش از 50 درصــد.

ــه  ــان اینک ــا بی ــزی ب ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی
یــک طــرف ایــن قــرارداد شــرکت نفــت ایــران اســت، گفــت: 
طــرف دیگــر ایــن قــرارداد ســه پیمانــکار هســتند یــک شــرکت 
چینــی، شــرکت توتــال و شــرکت پتــرو پــارس؛ بنابرایــن ســهم 

بیشــتری از ایــن قــراداد نصیــب ایــران خواهــد شــد.
وی گفــت: عــده ای ایــن قــرارداد را کم نظیرتریــن قــرارداد 
ــره  ــل و ثم ــام و حاص ــس از برج ــژه پ ــران، به وی ــخ ای در تاری
برجــام می داننــد و عــده ای نیــز در مقــام منتقــد ایــن قــرارداد 
ــی در  ــرف ایران ــهم ط ــد س ــد و می گوین ــب نمی دانن را مناس
ایــن قــرارداد کمتــر اســت یــا اینکــه به ســابقه گذشــته شــرکت 

ــد. ــاره می کنن ــال اش توت
نوبخــت بــا بیــان اینکــه دولت بــرای همــه انتقــادات دلســوزانه 

احتــرام قائــل اســت و از آن اســتقبال می کنــد گفــت: جــواب 
ــی را در  ــع مل ــه مناف ــت ک ــن اس ــادات ای ــن انتق ــه ای ــا ب م

نظرهایشــان دنبــال کننــد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه طــرح ســه فوریتــی مجلــس برای 
ــوان  ــراردادی را نمی ت ــن ق ــت: چنی ــرارداد گف ــن ق ــف ای توق
ــدگان  ــرد و برخــی از نماین ــف ک ــی متوق ــا طــرح ســه فوریت ب
ــخنگوی  ــس گرفتند.س ــرح پ ــن ط ــرای ای ــود را ب ــای خ امض
ــد در  دولــت همچنیــن تاکیــد کــرد: کســانی کــه فکــر می کنن
ایــن قــرارداد رفتــار غیرقانونــی صــورت گرفتــه مســامحه نکننــد 
و ســند و مــدرک خــود را بــه قــوه قضائیــه ارائــه دهنــد؛ چــرا 
کــه رشــوه جــرم اســت و اگــر کســی در ایــن زمینــه ســندی 
دارد، بــه جــای طــرح در رســانه ها و تشــویش اذهــان عمومــی 

در قــوه قضائیــه مطــرح کنــد.
ــره  ــت نف ــت هف ــک هیئ ــه ی ــان اینک ــا بی ــه ب نوبخــت در ادام
متشــکل از وزیــر نفــت، وزیــر اقتصــاد، رئیــس بانــک مرکــزی، 
رؤســای کمیســیون های انــرژی و برنامــه و بودجــه و همچنیــن 
دادســتان بــر ایــن قــرارداد نظــارت دارنــد، گفــت: ایــن هیئــت 
ــن  ــه کار کــرده و اصــل ای ــه پیــش شــروع ب ــی از دو هفت عال
قــرارداد در اختیــار ایــن اعضــا و کارشناســان قــرار گرفته اســت. 
وی گفــت: یــک نســخه از ایــن قــرارداد بــرای رئیــس مجلــس 
و دادســتان کل کشــور ارســال شــده و آن هــا نظــرات خــود را 

طــی یــک بیانیــه  اعــالم خواهنــد کــرد. مهــر

رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
ــروژه  ــه اجــرای پ ــا اشــاره ب ــس ب خارجــی مجل
آبــی گاپ ترکیــه گفــت: اگــر طــرح آبــی ترکیــه 
بــدون توجــه بــه منافــع همســایگان شــکل گیرد، 
ــکل آفرین  ــر و مش ــز مض ــور نی ــن کش ــرای ای ب
خواهــد بــود؛  لــذا مذاکــره بــا همســایگان بــرای 
ــروژه ضــرورت جــدی محســوب  ــن پ اجــرای ای

می شــود.
ــات  ــه جزئی ــاره ب ــا اش ــردی ب ــن بروج عالءالدی
پــروژه گاپ مبنــی بــر سدســازی در مســیر 
ــرات  ــه و ف ــیر دجل ــت: مس ــرات گف ــه و ف دجل
بــه عــراق و ســوریه منتهــی می شــود؛ البتــه 
سدســازی بــر روی ایــن دو رودخانــه مشــکالتی 
ــود  ــه وج ــران ب ــه ای ــایگان از جمل ــرای همس ب
مــی آورد؛ چــون بــا ایــن سدســازی ســوریه 
ــه آن  ــه نتیج ــود ک ــدید می ش ــی ش ــار کم آب دچ
ــی  ــت بیابان زای ــع و در نهای ــردن مرات ــاری نک آبی
و گســترش ریزگردهــا بــه کشــورهای همســایه از 
جملــه ایــران اســت. آن هــم در شــرایطی کــه مــا 
اکنــون بــا ایــن مشــکل مواجهیــم. پــس بایــد بــا 

ــم. ــره کنی ــه مذاک ــن رابط ــا در ای ترک ه
کمیســیون  رئیــس  بروجــردی،  عالءالدیــن 

امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس، 
دربــاره نقش آفرینــی رژیــم صهیونیســتی در ایــن 
پــروژه بــا هــدف بحران آفرینــی در منطقــه گفــت: 
ــکل آفرینی  ــت ها مش ــت صهیونیس ــور سیاس مح
تحمیــل  آن  بــارز  نمونــه  اســت؛  منطقــه  در 
جنــگ بــه فلســطین و همســایگان و ایجــاد 
مشــکالت در ســوریه و لبنــان و حتــی دزدی آثــار 
ــراق  ــته ای ع ــمندان هس ــرور دانش ــی و ت  تاریخ

است. 
و  عــداوت  صهیونیســتی،  رژیــم  سیاســت 
دشــمنی بــا امــت اســالمی و کشــورهای منطقــه 
ــم  ــش رژی ــوان نق ــگاه می ت ــن ن ــا ای ــت. ب اس
صهیونیســتی در پــروژه گاپ را نیــز بررســی  کــرد.

بروجــردی، رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی 
و سیاســت خارجــی مجلــس، در پایــان بــه 
ــت  ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــات کمیس اقدام
خارجــی مجلــس دربــاره موضــوع آب اشــاره 
کــرد و گفــت: کمیســیون امنیــت ملــی و کمیتــه 
امنیــت آب از یــک ســال پیــش بــه دلیــل 
داشــتن دغدغــه آب جلســاتی را تشــکیل دادنــد 
و در همیــن راســتا هفتــه گذشــته بــه چهارمحــال 

ــد. ایســنا ــفر کردن ــان س ــاری و اصفه و بختی



کوتاه اخبار 
طرح ضربتی برای وام ازدواج

ــری  ــتی خب ــی در نشس ــر میرمحمدصادق علی اصغ
را  ازدواج  وام  پرداخــت  در  بانک هــا  عملکــرد 
تشــریح کــرد و از تصمیمــات جدیــد بانــک مرکــزی 

ــر داد.  ــف ازدواج خب ــش ص ــرای کاه ب
ــزی  ــه مدیــر کل اعتبــارات بانــک مرک آن طــور ک
عنــوان کــرد قــرار بــر کاهــش صــف وام ازدواج 
پایــان  تــا  مردادمــاه  اول  از  طرحــی  قالــب  در 
ــرح  ــب ط ــم در قال ــن تصمی ــت؛ ای ــهریورماه اس ش
می شــود.  انجــام  ازدواج  وام  اعطــای  ضربتــی 

بنــا بــر توضیحــات میرمحمدصادقــی در ایــن طــرح 
ــور  ــنه حض ــدوق قرض الحس ــک صن ــک و ی ۱۰ بان
ــره را  ــزار فق ــش از ۵۰۰ ه ــهمیه ای بی ــه س ــد ک دارن

تقبــل کرده انــد. 
ملــت،  تجــارت،  صــادرات،  ملــی،  بانک هــای 
توســعه  مســکن،  کشــاورزی،  رفــاه،  ســپه، 
صنــدوق  و  ایــران  مهــر  قرض الحســنه  تعــاون، 
بانک هایــی  مجمــوع  پارســیان،  قرض الحســنه 
هســتند کــه بــرای ایــن طــرح بــا بانــک مرکــزی بــه 

رســیده اند.  توافــق 
وی بــر اهمیــت نظــارت بــر اجــرای طــرح ضربتــی 
پرداخــت وام ازدواج تاکیــد کــرد و گفــت: بــه کلیــه 
بانک هــا تاکیــد شــده تــا وجــود تنهــا یــک ضامــن 
را مدنظــر قــرار دهنــد و در این بــاره ســختگیری 

غیرمعمــول نداشــته باشــند. 
مرکــزی همچنیــن  بانــک  اعتبــارات  کل  مدیــر 
دربــاره اولویــت اجــرای ایــن طــرح توضیــح داد کــه 
مناطــق محــروم و کم برخــوردار در اولویــت قــرار 
ــان  ــه زم ــرادی هســتند ک ــه اول اف ــد. در مرحل دارن

ــد.  ــر بودن ــتری منتظ بیش
ــت  ــع پرداخ ــن مناب ــاره تأمی ــی درب میرمحمدصادق
ــز  ــده نی ــاه آین ــی دو م ــره ط ــزار فق ــدود ۵۰۰ ه ح
ــع بانــک  گفــت: قــرار نیســت هیــچ مبلغــی از مناب
ــن  ــد و تأمی ــدا کن ــن طــرح اختصــاص پی ــرای ای ب
منابــع  و  بانک هــا  داخلــی  منابــع  از  آن  مالــی 
ــد  ــام خواه ــداز انج ــاری و پس ان ــنه ج قرض الحس

ــی ــر فارس ــد. خب ش

تولید چند وانت متوقف شد
ــت در  ــدل وان ــد م ــد چن ــال، تولی ــاه امس خردادم

خودروســازان داخلــی متوقــف شــد. 
شــرکت  فوتــون  وانــت  تولیــد  مــدت  ایــن  در 
ایران خــودرو دیــزل بــا کاهــش ۱۰۰ درصــدی همــراه 
بــود و از ۱۳ دســتگاه در خردادمــاه ۱۳۹۵ بــه صفــر 

ــت. ــش یاف کاه
ــیل و  ــن تک دیفرانس ــگل دوکابی ــت وین ــد وان  تولی
ــیل  ــن دو دیفرانس ــگل دوکابی ــت وین ــن وان همچنی
شــرکت ســازه های خــودرو دیــار نیــز متوقــف شــد 
و بــه ترتیــب از ۲۰ و ۱۸ دســتگاه در خردادمــاه ســال 

گذشــته بــه صفــر رســید. 
 Z۲۸ND ــزل ــت دی ــد وان ــال تولی ــاه امس خردادم
شــرکت زامیــاد نیــز ۱۰۰ درصــد کاهــش یافــت 
ــر  ــه صف ــاه ۱۳۹۵ ب ــتگاه در خردادم و از ۵۲۵ دس

ــت.  ــش یاف کاه
تولیــد وانــت درکا، دیگــر محصــول شــرکت زامیــاد 
نیــز بــا کاهــش ۱۰۰ درصــدی همــراه بــود و از شــش 
دســتگاه در خردادمــاه ســال گذشــته بــه صفــر 

رســید. 
تولیــد وانــت کارا گــروه بهمــن نیــز متوقــف شــد و از 
۲۲۶ دســتگاه در خردادمــاه ۱۳۹۵ بــه صفــر کاهــش 

یافت. عصــر خــودرو

اخبار اقتصادی

 رشد ۹ درصدی ورودی آب 
سد زاینده رود

ــا  ــت: ب ــا گف ــور آب و آبف ــرو در ام ــر نی ــاون وزی مع
وجــود اینکــه وضعیــت رودخانــه زاینــده رود نســبت 
بــه ســال گذشــته مطلــوب ارزیابــی می شــود، حــال 

دریاچــه ارومیــه وخیــم اســت. 
ــل ۹۵۰  ــال قب ــه س ــان اینک ــا بی ــی ب ــم میدان رحی
ــده رود  ــد زاین ــت س ــب آب پش ــر مکع ــون مت میلی
وجــود داشــت، گفــت: در حــال حاضــر یــک میلیــارد 
و ۳۳ میلیــون آب پشــت ایــن ســد وجــود دارد کــه 
ــدی ورودی آب  ــد ۹ درص ــر رش ــئله بیانگ ــن مس ای

ــه ســال گذشــته اســت.  نســبت ب
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر ۳۹۴ میلیــون متــر 
مکعــب حجــم آب پشــت ســد زاینــده رود اســت کــه 
ایــن عــدد نیــز نســبت بــه ســال قبــل رشــد داشــته 
ــا  اســت؛ چــرا کــه ایــن عــدد در ســال گذشــته تنه

۳۳۸ میلیــون متــر مکعــب بــوده اســت. ایســنا

 ضعف شبکه توزیع 
علت اصلی خاموشی

نایب رئیــس هیئت مدیــره ســندیکای بــرق ایــران 
بــرق  شــاهد  نقــاط کشــور  از  بعضــی  در  گفــت: 
حبس شــده هســتیم کــه بــه دلیــل نبــود شــبکه 
توزیــع و انتقــال، نمی توانیــم ایــن میــزان از بــرق را بــه 

قســمت های پرتقاضــا انتقــال دهیــم. 
ــد  ــه رش ــه ب ــا توج ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب ــی بخش عل
ــش  ــاهد افزای ــاله ش ــر س ــی ه ــادی و جمعیت اقتص
تقاضــا بــرای بــرق هســتیم، گفــت: چنیــن رشــد 
ــرای  ــورها ب ــه کش ــت و در هم ــی اس ــی طبیع تقاضای
مدیریــت آن پیش بینی هــای الزم انجــام می شــود. 
در صورتــی کــه تمهیــدات الزم بــرای چنیــن شــرایطی 
ــی  ــراری خاموش ــا برق ــار ب ــه اجب ــود، ب ــیده نش اندیش

ــد.  ــود می کنن ــع موج ــت وض ــه مدیری ــدام ب اق
او بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــوزه تولیــد بــرق در 
ــدارد،  ــود ن ــکلی وج ــور مش ــطح کش ــای س نیروگاه ه
ــی کشــور در بخــش  ــده مشــکالت برق ــه داد: عم ادام
شــبکه اســت. بخــش دیگــری از مشــکالت ایــن 
ــل  ــه دلی ــور ب ــر در کش ــی های اخی ــت و خاموش صنع
ــرق  ــع ب ــال و توزی ــوزه انتق ــود در ح ــکالت موج مش
اســت کــه طــی ســال های اخیــر ســرمایه گذاری 
ــا  ــد تقاض ــزان رش ــه می ــه ب ــا توج ــی ب ــب و کاف مناس
طــی حــدود ۷ ســاله در ایــن بخــش نداشــته ایم. مهــر

 آمار چک های برگشتی 
ماهانه منتشر می شود

بانــک مرکــزی بــا تاکیــد بــر اینکــه آمــار چک هــای 
ــود،  ــر می ش ــه منتش ــورت ماهان ــه ص ــتی ب برگش
اعــالم کــرد: آمــار چک هــای مبادلــه ای مربــوط 
بــه کل کشــور از فروردین مــاه امســال در پایــگاه 

ــت.  ــده اس ــر ش ــک منتش ــن بان ــانی ای اطالع رس
بانــک مرکــزی درخصــوص ادعــای منتشــر نشــدن 
آگاهانــه آمــار رشــد اقتصــادی در ســال ۱۳۹۴ 
توســط ایــن بانــک هــم عنــوان کــرد: ایــن موضــوع 

ــت.  ــتند اس ــی و غیرمس ــاس غیرکارشناس از اس
ــک  ــرا در ی ــزی اخی ــک مرک ــادی بان ــاون اقتص مع
ــد  ــرخ رش ــالم ن ــا اع ــان ب ــری همزم ــت خب نشس
اقتصــادی بــرای نــه ماهــه ســال ۱۳۹۵، نــرخ رشــد 
ــه انضمــام  ــه ماهــه و ســال ۱۳۹۴ را ب اقتصــادی ن
جزئیــات دقیــق آمــاری آن جهــت مقایســه عملکــرد 
ــی و  ــالن عموم ــر دو دوره اع ــادی در ه ــد اقتص رش
بانــک مرکــزی نیــز در همــان تاریــخ، گــزارش کامــل 
ــانی  ــگاه اطالع رس ــس را در پای ــده در کنفران ارائه ش

خــود منتشــر کــرد. پــول نیــوز

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه اقتصاد

مســائل  مهم تریــن  از  یکــی  اقتصــاد، 
یــک کشــور اســت. بنــا بــر اهمیــت واالی 
موضــوع، رهبــری معظــم انقــالب امســال 
را هــم بــا کلیــدواژه اقتصــاد مقاومتــی 

ــد.  ــی کردن معرف
ــی  ــاد مقاومت ــر اقتص ــه ب ــد معظم ل تأکی
نشــان از حساســیت موضــوع در ایــن 
ــی  ــانگر خال ــه نش ــان دارد ک ــه از زم بره
ــور  ــزرگ در کش ــای ب ــای کاره ــودن ج ب
اقتصــاد  مــا  راســتی  بــه  امــا  اســت. 
ــرا  ــیم؟ چ ــت می شناس ــی را درس مقاومت
ــه  ــت؟ وظیف ــم اس ــی مه ــاد مقاومت اقتص

مــا در اقتصــاد مقاومتــی چیســت؟ 
ــر  ــرای ه ــه ب ــت ک ــؤاالتی اس ــا س این ه
ــای  ــد و کیمی ــم باش ــد مه ــی می توان ایران
ــؤاالت  ــن س ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــن ب وط
طغیانــی،  مهــدی  دکتــر  ســراغ  بــه 
دانش آموختــه دانشــگاه امــام صــادق)ع( 
و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه اصفهــان 
رفــت تــا پاســخ ســؤاالت خــود را بگیــرد.

 تعاریف اقتصاد چه وجه 
اشتراکی با اقتصاد مقاومتی دارد؟ 

گاهــی اوقــات شــما در زمانــی می خواهیــد 
تصمیماتــی را بگیریــد کــه مشــکالتی ســد 
ــا  ــد م ــع می توان راه شــما وجــود دارد. مان
را از انتخــاب بعضــی گزینه هــای خــوب 
دور کنــد. فضــای اقتصــاد مقاومتــی چنین 
ــع  ــزاران مان ــا ه ــی م ــی اســت؛ یعن فضای
ــل و  ــد ســوء مدیریت و جه در داخــل مانن
ــه  ــم ب ــی ه ــع بیرون ــک مان ــم و ی ... داری

موانــع مــا اضافــه شــده اســت. 
مانــع بیرونــی یــا همــان دشــمن بیرونــی 
ــا را  ــد م ــف می خواه ــای مختل ــا بهانه ه ب
در حــوزه اقتصــاد زمینگیــر کنــد تــا اهــداف 
زمینه هــای  در  می توانــد  کــه  را  خــود 

ــی اصــل  ــا حت ــوق بشــر ی هســته ای، حق
یــک نظــام اســالمی باشــد، زمینگیــر کنــد.

تصمیم گیــری  می خواهیــم  مــا  حــال 
ــی و خارجــی  ــع داخل ــن موان ــا ای ــم ت کنی
منحــرف  بهتــر  انتخاب هــای  از  را  مــا 
نکنــد؛ بــرای مثــال می خواهیــم دانشــگاه 
ــام  ــی از ســاختارهای نظ ــوان یک ــه عن را ب
مدیریــت کنیــم. یــک مدیریــت ایــن 
ــن  ــرج و ای ــت را خ ــول نف ــه پ ــت ک اس
زمانــی  کنیــم.  مدیریــت  را  مجموعــه 
ــرج  ــتر خ ــه بیش ــت ک ــوب اس ــاع خ اوض
ــزی  ــا برنامه ری ــس؛ ام ــم و بالعک می کنی
ماننــد  مرکــزی  یــک  بــرای  علمــی 
ــوردار باشــد.  ــات برخ ــد از ثب دانشــگاه بای
بهتریــن کار ایــن اســت دارایی هایــی را کــه 
ــته ها  ــم و از داش ــت، ببینی ــار اس در اختی
بهتریــن بهــره را ببریــم تــا آن فشــار 
ــت  ــه نف ــتگی ب ــر وابس ــه در اث ــی ک بیرون
ــم شــده  ــه ه ــل بهان ــن عام اســت و همی

ــذارد. ــا بگ ــر را روی م ــن تأثی کمتری
ــم و وارد  ــر کنی ــال را بزرگ ت ــن مث ــر ای اگ
اقتصــاد کشــور شــویم، می بینیــم کــه 
منابــع بی شــماری داریــم کــه تــا بــه حــال 
از آن هــا یــا اســتفاده نشــده یــا اســتفاده 
ناقــص شــده؛ بــرای مثــال مــا منابــع 
بزرگــی در کوه هــا و دریاهــا و جنگل هــا 
ــه حــال اســتفاده  ــا ب داریــم، ولــی چــرا ت

نشــده اســت؟ 
تولیــدی  نمی توانیــم ســنگ  مــا  چــرا 
خودمــان را در دنیــا بفروشــیم کــه بــه 
ــد.  ــی باش ــد نفت ــن درآم ــوان جایگزی عن
ــری  ــا ماهیگی ــا صرف ــاد دری ــا و اقتص دری
نیســت. هــزاران کشــتی در خلیــج فــارس 
ــد و هــر کــدام از این هــا ۲۹  ــردد می کنن ت
خدمــت الزم دارنــد. مــا در حــال حاضــر ۵ 
درصــد از ایــن فرصــت اســتفاده می کنیــم 
ــترین  ــد بیش ــایه دارن ــورهای همس و کش

بهــره را بــه جــای مــا می برنــد و درنتیجــه 
ــم و در مناطــق مــرزی  ــکاری داری هــم بی
قاچــاق زیــاد اســت کــه خــود همیــن 
ــاد  ــم ایج ــی را ه ــکل اجتماع ــوارد مش م

می کنــد. 
موانــع  ایــن  تمامــی  بــا  مــا  حــال 
ــع بیرونــی کــه همــان  داخلــی و یــک مان
می خواهیــم  اســت،  خارجــی  دشــمن 
را  راه  بهتریــن  و  کنیــم  تصمیم گیــری 
تصمیمــی کــه  هــر  و  انتخــاب کنیــم 
راهبردهــای  همــان  واقــع  در  بگیریــم، 
رهبــر  کــه  اســت  مقاومتــی  اقتصــاد 
طبــق  هللا(  انقالب)حفظهــم  معظــم 
 ۲۴ اصــل ایــن سیاســت ها را معرفــی 

کردند.
 بانک ها یکی از مراکزی هستند 

که می توانند در اقتصاد کشور 
نقش مستقیمی داشته باشند؛ آیا 
واقعا بانک ها به اقتصاد مقاومتی 

کمک می کنند؟
ــن  ــرمایه گذاری تأمی ــای س ــی از راه ه یک
مالــی از طریــق بانــک اســت و بانــک 
ــد.  ــان کن ــا را آس ــود م ــاب خ ــد انتخ بای
ــت  ــع اس ــودش مان ــک خ ــی االن بان ول
راه  ســد  دارد،  قراردادهایــی کــه  بــا  و 
شــده  مولــد  ســرمایه گذاری  و  تولیــد 
تســریع  را  نامولــد  ســرمایه گذاری  و 

 . می کنــد
ــرخ بازدهــی کســب و کارهــا  زمانــی کــه ن
بهــره  بایــد  شــما  نیســت،  درصــد   ۲۰

وام هــای ۲۴ درصــد را بدهیــد. 
ایــن ســودها را کجــا می دهــد؟ تولیــد کــه 
ــن بازدهــی داشــته  ــد چنی ــا نمی توان قطع
بخش هــای  ســراغ  بــه  پــس  باشــد. 
و  فــروش  و  خریــد  و  واســطه گری 
کارهــای  بهتریــن  می رونــد؛  قاچــاق 

ممکــن این هاســت؛ یعنــی بانکــی کــه 
بــود،  الزم  خــوب  انتخاب هــای  بــرای 
ــای  ــع انتخاب ه ــه مان ــل ب ــودش تبدی خ

می شــود. خــود 
 آیا واقعا کشور ما از رکود عبور 

کرد؟
ــد از ۴  ــتند بع ــل هس ــا مای ــه دولت ه هم

ــد.  ســال دســتاوردهایی را اعــالم کنن
ــد و  شــما اگــر رکــود را رشــد منفــی بدانی
ــروج از  ــای خ ــه معن ــود را ب ــروج از رک خ
رشــد منفــی و رشــد مثبــت تعریــف کنیــد، 
ــت  ــا مثب ــت شــده، ام ــا مثب ــه رشــد م بل
چنــد؟ دوم اینکــه در چــه زمینــه ای رشــد 

ــم؟  کردی
ــادی  ــف اقتص ــای مختل ــن بخش ه از بی
ــوده  ــت ب ــه نف ــا ک ــن بخش ه ــی از ای یک
صــادرات  و  فــروش  و  داشــته  رشــد 
شــاهد  زمینــه  ایــن  در  را   زیادتــری 

بودیم. 

ــا فــروش نفــت بیشــتر، درآمــد بیشــتر  ب
ــه جــای اینکــه بیشــتر  داشــتیم؛ یعنــی ب
کار کنیــم، دارایی هــای خودمــان را بیشــتر 
فروختیــم. ایــن رشــدی نیســت کــه واقعــا 

از اقتصــاد توقــع داریــم.

 نقش مردم را در اقتصاد 
مقاومتی چگونه توصیف می کنید؟

دارد.  وجــود  اینجــا  در  وظیفــه  دو 
مــردم بایــد از مدیــران مطالبــه کننــد. 
ــد در  ــه بای ــه ک ــن رابط ــری در ای مطالبه گ

حــوزه اقتصــاد جــدی بــود. 
ــه  ــت ک ــن اس ــردم ای ــه م ــن وظیف دومی
خــود مــردم جــزء عوامــل اقتصــادی 
مقاومتــی  اقتصــاد  از  بخشــی  باشــند؛ 
بــدون حضــور مــردم اتفــاق نمی افتــد. 
بــرای  بایــد  مــردم  مثــال  بــرای 
خــرج کننــد،  تولیــدی  ســرمایه گذاری 
اقتصــادی  ســاختارهای  اگــر  حتــی 

نکنــد.  همراهــی 
مــن ۲۰ میلیــون پــول دارم و گاهــی اوقات 
بدتریــن کار ممکــن انتخــاب شــده و پــول 
در بانــک ســپرده می شــود؛ در حالــی کــه 

ایــن کار بــه ســود اقتصــاد نیســت. 
بایــد کســب و کاری شــروع شــود یــا 
در کســب و کاری شــریک شــد؛ شــاید 
ســود نداشــته باشــد، امــا فــداکاری و 
مقاومتــی  اقتصــاد  در  جهــادی  عمــل 
ــاز  ــی نی ــاد مقاومت ــت. اقتص ــن اس همی
بــه فــداکاری و بخشــش دارد کــه همیــن 
ــورد  ــن م ــرای ای ــم ب ــداق را می توانی مص

معرفــی کنیــم.
کــه  می بینیــم  هــم  اوقــات  گاهــی 
ــردم را  ــاد م ــاد اعتم ــد فس ــواردی مانن م
ــری  ــوده رهب ــه فرم ــه ب ــرده ک ــب ک تخری

فســاد ماننــد موریانــه اســت. 
اعتمــاد مــردم خدشــه دار شــده کــه بایــد 
ــم وارد  ــردم ه ــا م ــود ت ــاد ش ــب اعتم جل
ــی  ــد؛ حت ــداکاری کنن ــوند و ف ــاد ش اقتص
خــروج  باشــد.  نداشــته  ســودی  اگــر 
اقتصــاد ایــران از وضعیــت فعلــی در گــرو 

فداکاری هاســت. همیــن 
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،،
مــواردی ماننــد فســاد اعتمــاد مــردم را 
تخریــب کــرده کــه بــه فرمــوده رهبــری 
فســاد ماننــد موریانــه اســت. اعتمــاد 
مــردم خدشــه دار شــده کــه بایــد جلــب 
شــود تــا مــردم هــم وارد اقتصــاد شــوند 
و فــداکاری کننــد، حتــی اگــر ســودی 

نداشــته باشــد

همــکاری  تفاهم نامــه  کیمیای وطن

اتــاق بازرگانــی ســازمان مدیریــت و نظــارت 
بــر تاکســیرانی و اداره کل میــراث فرهنگــی، 
اســتان  گردشــگری  و  صنایــع  دســتی 
و  ســاماندهی  هــدف  بــا  اصفهــان 
ــای  ــی و ارتق ــدگان تاکس ــازی رانن توانمندس
مهارت هــای ارتباطــی بــا گردشــگران داخلــی 
ایــن  در  رســید.  امضــا  بــه  خارجــی  و 

ــه  ــطوح اولی ــی س ــای آموزش ــن ابزاره ــی تأمی ــاق بازرگان ــه ات تفاهم نام
یادگیــری مکالمــه بــه زبــان انگلیســی شــامل جــزوات، کتــاب مکالمه در 
ســفر، هدســت، محتــوای آموزشــی صوتــی و همچنیــن پشــتیبانی 
ــتادان  ــن اس ــد و تأمی ــاب مت ــارکت در انتخ ــک و مش ــی و کلینی آموزش
آموزشــی در حوزه هــای غیرفنــی )گردشــگری( و مشــارکت در برگــزاری 
ــیرانی  ــازمان تاکس ــن س ــد. همچنی ــد ش ــی را متعه ــای آموزش دوره ه
شــهرداری اصفهــان فراخــوان و شناســایی راننــدگان دارای مزایــای رقابتی 
ــه زبان هــای خارجــی، معرفــی و طبقه بنــدی جامعــه  ــه تســلط ب از جمل
ــدگان در  ــارکت رانن ــات مش ــردن الزام ــم ک ــوزش، فراه ــورد آم ــدف م ه
برنامه هــای توانمندســازی و نظــارت بــر حســن مشــارکت آنــان، تدویــن 
و ارائــه ســرفصل های آموزشــی در حــوزه مرتبــط بــا مأموریت هــای 
ســازمان تاکســیرانی، تأمیــن فضــای آموزشــی مســتمر در نقــاط 
ایســتگاهی جامعــه هــدف، تدویــن و ارائــه پیشــنهاد و آیین نامــه 
ــر  ــگران را ب ــه گردش ــهری ب ــل ش ــات حمل ونق ــه خدم ــتاندارد اولی اس

اساس این تفاهم نامه متعهد شد. 
اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایع  دســتی و 
گردشــگری اســتان اصفهــان نیز مشــارکت 
ــی  ــتادان آموزش ــن اس ــاب و تأمی در انتخ
)گردشــگری(  غیرفنــی  حوزه هــای  در 
راننــدگان  همــکاری  زمینــه  ایجــاد  و 
ــده تأسیســات گردشــگری را در  آموزش دی

ــد.  ــد ش ــه متعه ــن تفاهم نام ای
ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی، رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان، در 
حاشــیه امضــای ایــن تفاهم نامــه گفــت: بــرای توســعه اقتصــادی 
اســتان و ریشــه کنی فقــر، همــه بخش هــا بایــد همــت کننــد و صنعــت 
ــتان  ــعه اس ــان و توس ــتغال زایی جوان ــه اش ــد زمین ــگری می توان گردش
ــتان  ــئولین اس ــی مس ــه از برخ ــار گالی ــن اظه ــازد. وی ضم ــم س را فراه
در همراهــی هیئت هــای تجــاری اســتان بــه ســایر کشــورها گفــت: 
ــی  ــن و بررس ــگری برلی ــی گردش ــگاه بین الملل ــور در نمایش ــرای حض ب
ــا  ــی ب ــط عموم ــی رواب ــرکت های بین الملل ــا ش ــکاری ب ــای هم فرصت ه
ــرای اصفهــان متأســفانه مســئولین  هــدف جــذب گردشــگران خارجــی ب

نمی کننــد.  اســتقبال 
ســهل آبادی بــه همراهــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــا شــهرداری در پــروژه 
ــی همــواره  ــاق بازرگان ــان اشــاره کــرد و گفــت: ات ــزرگ اصفه نمایشــگاه ب
ــا  ــگام ب ــراه و هم ــادی هم ــاخت های اقتص ــه در زیرس ــد ک ــالش می کن ت

ــردارد. ــا هــدف توســعه اقتصــاد اســتان گام ب ســازمان های دولتــی ب

وزیــر ارتباطــات، برنامــه مدنظــر بــرای تدویــن نحــوه محاســبه اینترنت 
نامحــدود و توقــف اینترنــت حجمــی را بــرای کاربــران تشــریح کــرد. 
ــوط  ــی مرب ــای مخابرات ــاح پروژه ه ــم افتت ــی در مراس ــود واعظ محم
ــت:  ــگاران گف ــع خبرن ــات در جم ــی اطالع ــبکه مل ــوم ش ــاز س ــه ف ب
ــدود و  ــت نامح ــروش اینترن ــدل ف ــا م ــم ت ــکیل دادی ــه ای تش کمیت
توقــف اینترنــت حجمــی را بــرای مشــترکان پرمصــرف مــورد بررســی 

قــرار دهــد. 
وی بــا بیــان اینکــه کشــورهای مختلــف جهــان بــا توجــه بــه تحــوالت 
ــرای  ــاوری اطالعــات و ارتباطــات مدل هــای مختلفــی را ب بخــش فن
ــای  ــت: راه ه ــد، گف ــه کار گرفته ان ــان ب ــه کاربرانش ــت ب ــه اینترن ارائ
ــت حجمــی را  ــم اینترن ــا بتوانی مختلفــی در دســت بررســی اســت ت
برداریــم و اینترنــت را بــه صــورت نامحــدود بــه کاربــران ارائــه کنیــم. 
ــا آن مواجــه  ــون یکــی از مشــکالتی کــه ب واعظــی ادامــه داد: هم اکن
ــی  ــه کم ــه هزین ــت ک ــی اس ــران کم مصرف ــه کارب ــوط ب ــدیم، مرب ش
ــدود  ــت را نامح ــم اینترن ــر بخواهی ــد؛ اگ ــت می پردازن ــت اینترن باب
ــر ایــن  ــد؛ ب ــر افزایــش می یاب ــد براب ــران چن ــه ایــن کارب کنیــم، هزین

ــا  ــن مشــکل هســتیم ت ــرای ای ــی ب اســاس در حــال بررســی راه حل
ــد.  ــرری نبینن ــم ض ــن تصمی ــت از ای ــرف اینترن ــترکان کم مص مش

ــا بیــان اینکــه نحــوه محاســبه اینترنــت نامحــدود بــه گونــه ای  وی ب
ــه  ــن ب ــرد: ای ــه ک ــم، اضاف ــرار می دهی ــا ق ــرعت را مبن ــه س ــت ک اس
ایــن معنــی اســت کــه دیگــر کاربــران نیــاز بــه خریــد حجــم مصــرف 
ندارنــد و بــر اســاس ســرعتی کــه نیــاز دارنــد، می تواننــد از اینترنــت 

اســتفاده کننــد. 
واعظــی خاطرنشــان کــرد: قــرار اســت ایــن ســرویس در چنــد بخــش 
ــه  ــا س ــن دو ت ــت بی ــت، اینترن ــک مگابی ــر ی ــت زی ــامل اینترن ش
مگابیــت و همچنیــن اینترنــت بیــش از ســه مگابیــت تعریــف شــود 
و کاربــران بــا توجــه بــه ســرعتی کــه نیــاز دارنــد، ســرویس خریــداری 
ــران  ــرای کارب ــدد ب ــته های متع ــد بس ــاس بای ــن اس ــر ای ــد. ب کنن
تعریــف شــود تــا حتــی کاربــران کم مصــرف نیــز در ایــن زمینــه ضــرر 
ــه  ــا هفت ــه ت ــم ک ــی می کنی ــت: پیش بین ــات گف ــر ارتباط ــد. وزی نکنن
آینــده تصمیــم قطعــی دربــاره ایــن مــدل فــروش اینترنــت خواهیــم 

گرفــت. ایــران جیــب

ساماندهی و توانمندسازی رانندگان تاکسی

نحوه محاسبه اینترنت نامحدود

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

اقتصاد مقاومتی نیاز به فداکاری و بخشش دارد
فساد اقتصادی، مانع بزرگ اقصاد مقاومتی 
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هشتبهشت
افزایش ۵۱ اقامتگاه در ۴ ماه 

نخست امسال
مدیــر کل میــراث  فرهنگــی، صنایــع   کیمیای وطن

ــت: در  ــان گف ــتان اصفه ــگری اس ــتی و گردش دس
تیرمــاه ســال ۹۶، تعــداد ۲۰۸ اقامتــگاه بوم گــردی در 

استان اصفهان در حال فعالیت هستند.
فریــدون اللهیــاری در کمیســیون گردشــگری و برنــد 
ــا ایده هــای  ــم ت ــاش کنی ــار داشــت: ت شــهری اظه
توســعه  زمینــه  در  را  آرمان گرایانــه  و  جدیــد 
ــود و  ــوان موج ــه ت ــه ب ــا توج ــت گردشــگری ب صنع
واقعیت هــای کشــور بســنجیم و آن هــا را عملــی 

ــم. کنی
ــراث  ــت های اداره  کل می ــر سیاس ــد ب ــا تأکی وی ب
توســعه  راســتای  اســتان اصفهــان در  فرهنگــی 
ــرد:  ــوان ک ــتان عن ــاط اس ــی نق ــگری در تمام گردش
یکــی از سیاســت های اداره کل میــراث فرهنگــی 
اســتان اصفهــان گســترش گردشــگری، ترویــج 
ــی در  ــراث فرهنگ ــت از می ــتی و حفاظ ــع  دس صنای

ــت. ــان اس ــزرگ اصفه ــتان ب ــه اس ــی پهن تمام
وی تصریــح کــرد: تــاش داریــم بــا توســعه متــوازن 
ــاط اســتان  ــن نق ــی در دورافتاده تری گردشــگری حت
اصفهــان، تمامــی مــردم مناطــق مختلــف به یکســان 
هماننــد مــردم مرکــز اســتان از بــرکات توســعه 

ــوند. ــد ش ــگری بهره من گردش
وی افــزود: بــا عنایــت بــه ایــن سیاســت تــا پایــان 
ــه  ــگاه بوم گــردی در پهن ســال ۹5 تعــداد 157 اقامت
اســتان اصفهــان و در تمامــی نقــاط اســتان به ویــژه 
ــویق  ــا تش ــت. ب ــده اس ــدازی ش ــتاها راه ان در روس
ــار  ــط در چه ــتائیان فق ــژه روس ــی به وی ــردم محل م
مــاه نخســت ســال ۹۶، ایــن تعــداد بــه ۲۰۸ فقــره 
ــدت  ــن م ــه در ای ــه ای ک ــه گون ــه؛ ب ــش یافت افزای
ــوع  ــه مجم ــردی ب ــگاه بوم گ ــه 51 اقامت ــار ماه چه
اقامتگاه هــای اســتان اصفهــان افــزوده شــده اســت.

احتمال از بین رفتن صنعت 
کشاورزی در استان اصفهان

مدیــر کل حفاظــت محیــط  زیســت اســتان اصفهــان 
گفــت: اگــر بــه مســائلی همچــون گــرد و غبــار 
ــا چنــد ســال آینــده ممکــن اســت  توجــه نشــود، ت
ــای  ــرای احی ــد ب ــس بای ــم نباشــد؛ پ کشــاورزی ه

ــم. ــاش کنی ــا هــم ت ــه ب ــی هم گاوخون

انتقــال  برنامــه گردهمایــی  در  ظهرابــی  حمیــد 
تجربیــات پــروژه الگوســازی مشــارکت جوامــع 
محلــی در احیــای دریاچــه ارومیــه از طریــق اســتقرار 
کشــاورزی پایــدار اظهــار کــرد: در حوضــه آبریــز 
گاوخونــی، مشــکات و مســائل محیــط  زیســت 
پیچیــده و در هــم تنیــده شــده اســت؛ حوضــه ای کــه 
بــا تــوان اکولــوژی محــدود، فراتــر از ظرفیــت روی آن 
بارگــذاری شــده و ایــن بارگــذاری تــا آســتانه نابــودی 

ــه اســت. ــش رفت آن پی
ــد  ــل چن ــای قب ــار در دولت ه ــن فش ــزود: ای وی اف
برابــر شــد و بــدون توجــه به پائین دســت از باالدســت 
بارگذاری هــا  ایــن  نتیجــه  می شــد؛  برداشــت 
خشــکیدن زاینــده رود و تــاالب بین المللــی گاوخونــی 
بــود؛ در منابــع و مصــارف رودخانــه زاینــده رود هیــچ 
تعادلــی نمی تــوان پیــدا کــرد و اختــاف در ایــن 

ــود دارد. ــه وج زمین
مدیــر کل حفاظــت محیــط  زیســت اســتان اصفهــان 
ــط  ــر کل محی ــه مدی ــن روزی ک ــرد: اولی ــح ک تصری
 زیســت اســتان اصفهــان شــدم، در تــاالب گاوخونــی 
ــرای  ــد نیســتیم و ب ــم کــه ناامی ــه گفت در شــهر ورزن
تــاالب گاوخونــی تــاش می کنیــم کــه امیدهــا زنــده 
ــتان  ــه اس ــتگاه های مربوط ــارکت دس ــا مش ــد. ب ش
ــای  ــرای احی ــاری ب ــال و بختی ــان و چهارمح اصفه
تــاالب گاوخونــی طرح هــا را آغــاز کردیــم و در 
هفتــه جــاری برنامــه مدیریــت زیســت بومی تــاالب 
ــه تصویــب ســتاد اســتانی رســاندیم. گاوخونــی را ب

وی بــا اشــاره بــه گــرد و غبــار اخیــر در اصفهــان تأکید 
ــه شــکلی شــدت داشــت  ــار ب کــرد: ایــن گــرد و غب
کــه هــوای اصفهــان در شــرایط بســیار ناســالم قــرار 
گرفــت و ســرد شــدن هــوا از ســمت شــمال کشــور 
باعــث ایجــاد بــاد در اســتان ســمنان و اســتان 
ــه  ــوار ب ــجزی و برخ ــه س ــد و در منطق ــان ش اصفه

ــرد. ــدا ک ــز ورود پی ــی نی ــای محل کانون ه
ــر در اســتان  ــار اخی ــرد و غب ــن گ ــت: ای ــی گف ظهراب
اصفهــان حجــم زیــادی از غبــار را در شــهر اصفهــان 
بــه وجــود آورد کــه در اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
ــه ایــن  ــر جــای گذاشــت؛ امیــدوارم ب ــاری هــم ب آث
هشــداری کــه طبیعــت داد، بــه عنــوان یــک هشــدار 
جــدی نــگاه شــود و از هــم اکنــون بــرای حــل ایــن 

معضــات کــه گریبانگیــر ماســت، حرکــت کنیــم.
برنامه هــای  تصویــب  بــا  کــرد:  عنــوان  وی 
زیســت بومی بــه ســمت بــاال حرکــت کردیــم و 
بــه ســمت اعتــای محیــط  زیســت اســتان گام 
برمی داریــم و در ایــن زمینــه نیازمنــد مشــارکت 
همــه بخش هــا به ویــژه بخــش کشــاورزی کــه 
ــه اســت، هســتیم. ــن منطق ــرداران ای یکــی از بهره ب

مدیــر کل حفاظــت محیــط  زیســت اســتان اصفهــان 
ابــراز کــرد: اگــر بــه مســائلی همچــون گــرد و غبــار 
ــا چنــد ســال آینــده ممکــن اســت  توجــه نشــود، ت
ــای  ــرای احی ــد ب ــس بای ــم نباشــد؛ پ کشــاورزی ه

گاوخونــی همــه بــا هــم تــاش کنیــم.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

 
فناوری هــای  بین المللــی  نمایشــگاه  در 
نویــن شــهری نزدیــک بــه ۲۲ کشــور حضــور 
خواهنــد داشــت کــه 1۸ کشــور غرفــه دارنــد 
ــی هســتند. ــن، 1۶ کشــور اروپای ــن بی و از ای

امــور  در  اصفهــان  شــهردار  مشــاور 
فناوری هــای نویــن شــهری از ایجــاد ۲ مرکــز 
خاقیــت و نــوآوری و مرکــز فناوری هــای 
نویــن شــهری از ســوی شــهردار اصفهــان 

خبــر داد و گفــت: خوشــبختانه پیشــنهاد 
دو  ایــن  ایجــاد  بــرای  اصفهــان  شــهردار 
ــورد  ــارت ســازمانی شــهرداری م ــز در چ مرک

اســتقبال قــرار گرفــت.
دســتاورد  بــه  نیلفروشــان  محمدرضــا 
اشــاره کــرد  شــهری  نویــن  فناوری هــای 
بــه  آتش نشــان  پهبــاد  ورود  گفــت:  و 
سیســتم مدیریــت شــهری، موتــور برقــی 
ــود  ــوده و وج ــت فرس ــرای باف ــان ب آتش نش
ــات  ــرای عملی ــتان ب ــوری کوهس ــور انژکت موت

آتش نشــانی از جملــه ایــن دســتاوردها بــوده 
اســت.

ــگاه  ــران را در نمایش ــان ای ــرد جوان وی عملک
گفــت:  و  کــرد  ارزیابــی  مطلــوب  بــاور 
نمایشــگاه بــاور می توانــد محیطــی را فراهــم 
کنــد تــا تکنولــوژی خارجــی وارد عرصــه 

ــود. ــاوری ش فن
 ۱6 کشور اروپایی در نمایشگاه 

فناوری های نوین
نیلفروشــان بــا اشــاره به برگــزاری نمایشــگاه 
ــن شــهری کــه  ــی فناوری هــای نوی بین الملل
در آن ۲۲ کشــور حضــور خواهنــد داشــت، 
ــه  ــور غرف ــگاه 1۸ کش ــن نمایش ــت: در ای گف
دارنــد و از بیــن ایــن کشــورها، 1۶ کشــور 
اروپایــی هســتند. همچنیــن نزدیــک بــه 
شــرکت های  بــا  رســمی  قــرارداد   77
مختلــف دانش بنیــان امضــا شــده و 53 
قــرارداد نیــز در حــال بررســی اســت. از 
ــر  ــن جشــنواره و نمایشــگاه در نظ ــق ای طری
ــور ــد را وارد کش ــای جدی ــم تکنولوژی ه  داری

کنیم.
ــردش  ــارد دالری گ ــد 11۰ میلی ــه درآم وی ب
ــان اشــاره  ــه ای در جه ــای رایان ــی بازی ه مال
ــازی  ــنواره 1۶ ب ــن جش ــزود: در ای ــرد و اف ک
ــهری، 3  ــت ش ــوع مدیری ــا موض ــه ای ب رایان
انیمیشــن و دو اپ موبایلــی نیــز رتبه بنــدی و 

ــود. ــی می ش ــا رونمای از آن ه

امــور  در  اصفهــان  شــهردار  مشــاور 
ــادا  ــور کان ــور کش ــن از حض ــای نوی فناوری ه
بــا ۲ تکنولــوژی بســیار مهــم خبــر داد و بیــان 
ــان  ــی اصفه ــهرک علمی تحقیقات ــت: ش داش
شــرکت  بزرگ تریــن  و  شــرکت   44 بــا 
تولیدکننــده گل هلنــد نیــز در ایــن نمایشــگاه 
ــرکت،  ــن ش ــت ای ــرار اس ــد و ق ــور دارن حض
اصفهــان را بــه برنــدی بین المللــی بــرای 

تولیــد گل هــای رز تبدیــل کنــد.
ــگاه  ــن نمایش ــمتی از ای ــه داد: قس وی ادام
بــرای مخترعــان نوجوان، بســیج دانشــجویی 
در نظــر گرفتــه شــده تــا دســتاوردهای خــود 

را بــه نمایــش بگذارنــد.

 ۲۰ سمینار علمی و تخصصی
نمایشــگاه  اجرایــی  دبیــر  نیــز  ادامــه  در 

ــزاری  ــن از برگ ــای نوی ــی فناوری ه بین الملل
ــیه  ــی در حاش ــی و تخصص ــمینار علم ۲۰ س
ــن  ــت:  در ای ــر داد و گف ــگاه خب ــن نمایش ای
و  ارائــه  فضــای   3 بین المللــی  رویــداد 
ــان در  ــرای شــرکت های دانش بنی ــو ب گفت وگ

ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
ــگاه  ــه نمایش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــچی ب کرباس
ــن در  ــای نوی ــنواره فناوری ه ــتین جش نخس
فضــای 4 هــزار متــری افتتــاح می شــود 
گفــت: ایــن نمایشــگاه و جشــنواره از 13 
ــه مــدت 3 روز برگــزار می شــود. مردادمــاه ب

از  تلفیقــی  جشــنواره  و  نمایشــگاه  ایــن   
فنــاوری  زیســت محیطی،  فناوری هــای 
اطاعــات، ارتباطــات، شــهر هوشــمند، ترافیــک، 
ــای  ــهروندی و فعالیت ه ــگ ش ــوزش، فرهن آم

فرهنگــی و تفریحــی اســت.
وی ادامــه داد: از شــهرداری ها، شــوراهای 
مهندســی،  نظــام  ســازمان  شــهر، 
متولیــان  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
ســامت و ورزش بــرای شــرکت در ایــن 

اســت. شــده  دعــوت  نمایشــگاه 
کرباســچی عنــوان کــرد: در فضــای بــاز 
دســتاوردهای  دفــاع  صنایــع  نمایشــگاه، 
فناورانــه خــود را مثــا در حــوزه آتش نشــانی 
ــه نمایــش خواهــد گذاشــت؛ همچنیــن در  ب
ــا  ــراه ب ــرح هم ــای مف ــداد برنامه ه ــن روی ای

فناوری هــا خواهیــم داشــت.

۲۲ کشور برای حضور در جشنواره فناوری های نوین به اصفهان می آیند

رونمایی از 16 بازی رایانه ای با موضوع مدیریت شهری در اصفهان

فــرش  صادرکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
دســتباف اصفهــان گفــت: وضعیــت صــادرات 
ــه  ــرش خــوب و رضایت بخــش نیســت؛ ب ف
ــوی  ــا از س ــی فرش ه ــه بعض ــل ک ــن دلی ای
کشــورهای صادرشــده بازگردانــده شــده و 
ــوند. ــی می ش ــر دریافت ــامل کس ــران ش تاج

ــت صــادرات  ــاره وضعی ــی درب ــر طای منوچه
فــرش اصفهــان اظهــار داشــت: فرش هــا 
ــه  ــف ب ــل مختل ــه دالی در بعضــی کشــورها ب

ــز  فــروش نمی رســد و بعضــی از مدل هــا نی
بــرای بازاریابــی بــه کشــورهای اروپایــی صادر 
می شــود امــا دوبــاره بــه ایــران بازمی گــردد.

وی افــزود: در گذشــته زمانــی کــه فــرش در 
کشــورهای اروپایــی بــه فــروش نمی رســید، 
بــه ایــران بازمی گشــت و بــه کشــورهای 
این گونــه  خواهــان  کشــورهای  و  عربــی 
ــه می شــد؛ امــا در  طرح هــا، صــادر و فروخت
ــران بازمی گــردد،  ــه ای حــال حاضــر فــرش ب

بلوکــه  آن کشــورها  در  تاجــر  پــول  امــا 
می شــود و مشــکاتی را بــرای تاجــر بــه 

ــی آورد. ــود م وج
فــرش  صادرکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
دســتباف اصفهــان دربــاره راهکارهــای خروج 
از رکــود و افزایــش صــادرات خاطرنشــان 
ــی  ــود داخل ــا رک ــار م ــاس آم ــر اس ــرد: ب ک
داریــم و همان طــور کــه صــادرات مــا در 
وضعیــت خوبــی قــرار نــدارد، فــروش داخلی 

ــم. ــز نداری ــی نی چندان
ــاره مشــکات پیــش روی صــادرات  وی درب
ــی  ــته و زمان ــرد: در گذش ــح ک ــرش تصری ف
کــه تحریم هــا نبــود، حــدود ۲7 درصــد 
فــرش مــا بــه آمریــکا صــادر می شــد؛ البتــه 
ــام  ــس از اجــرای برج ــز پ ســال گذشــته نی
وضعیــت رو بــه بهبــود رفــت و صــادرات بهتــر 
شــد؛ امــا بــاز هــم وضعیــت خوبــی نداریــم 
ــه  ــور ک ــل مشــکات موجــود آن ط ــه دلی و ب
ــه  ــم؛ ب ــا را نداری ــا رقب ــه ب ــوان مقابل ــد ت بای
ایــن دلیــل کــه قیمــت نهایــی جنــس آن هــا 
ــه  ــع مشــکات ب ــا رف ــه ب ــر اســت. البت کمت
ــدا  ــود پی ــز بهب ــا نی ــت م ــع وضعی ــور قط  ط

می کند.
فــرش  میــزان صــادرات  دربــاره  طایــی 
ــه  ــان ب ــرش اصفه ــرد: ف ــان ک ــان بی اصفه
دلیــل مشــکات هواپیمایــی و مشــکات 
حمــل و نقــل از طریــق اصفهــان صــادر 
از  مــا  فرش هــای  اغلــب  نمی شــود. 
ــود  ــل وج ــه دلی ــا ب ــی از آن ه ــران و بعض ته
شــیراز  طریــق  از  بزرگ تــر  هواپیماهــای 
ــار  ــوان آم صــادر می شــود و درنتیجــه نمی ت
ــار  ــرک، آم ــار گم ــرد و آم ــان ک ــی را بی دقیق
واقعــی صــادرات فــرش اســتان نیســت؛ 
ــرش کاهــش  ــوع صــادرات ف ــه در مجم البت

یافتــه اســت. تســنیم 

ســال  آبان مــاه  سرشــماری  اســاس  بــر 
ــزار و ۲7۰  ــون و ۹۲۶ ه ــران 7۹ میلی 13۹5 ای
ــد  ــران هرچن ــت ای ــت دارد. جمعی ــر جمعی نف
ــرخ  ــش ن ــا کاه ــت، ام ــوان اس ــان ج همچن
ــمت  ــه س ــور ب ــن کش ــبب رفت ــدآوری س فرزن
پیــری شــده؛ ایــن در حالــی اســت کــه مقــام 
ــدآوری  ــر فرزن ــدت ب ــه  ش ــری ب ــم رهب معظ
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــد دارن ــی تاکی ــای ایران خانواره
ــل  ــبب تبدی ــودن س ــد ب ــد و بی فرزن تک فرزن

ــود. ــر می ش ــوری پی ــه کش ــران ب ای
بــه گفتــه کارشناســان بیشــتر جمعیت اســتان 

اصفهــان را ســالمندان تشــکیل داده انــد؛ ایــن 
در حالــی اســت کــه مســئوالن بــه  شــدت بــر 
فرزنــدآوری و حداقــل دو فرزنــدی تاکیــد 
ــقوط  ــتان از س ــن اس ــا ای ــد ت ــیاری دارن بس
بــه ســمت اســتانی پیــر رهایــی یابد.حســین 
غفرانــی، مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان 
ــان  ــتان اصفه ــت اس ــاره جمعی ــان، درب اصفه
ــون و 1۲۰  ــوع 5 میلی ــت: از مجم ــار داش اظه
ــتان،  ــای اس ــت پوی ــر جمعی ــزار و ۸5۰ نف ه
حــدود 3 میلیــون و ۶5۶ هــزار نفــر در فرصــت 
طایــی و مطلــوب جمعیــت، یعنی در ســن 15 

تــا ۶4 ســالگی هســتند کــه فرصت اشــتغال و 
برنامه ریــزی بــرای نظــام برنامه ریــزی کشــور 
و جامعــه را دارنــد.وی افــزود: هرچــه از تعــداد 
گروه هایــی همچــون نوجوانــان، کــودکان و 
میانســاالن کاســته و بــه گــروه ســالمندان 
جمعیــت  ســقوط  خطــر  شــود،  افــزوده 
را در پــی خواهــد   بــه ســمت ســالمندی 

داشت.
 افزایش سن سبب ناباروری میان 

زوجین
نــرخ  علمــی  گفتــه کارشناســان  بــر  بنــا 

جانشــینی ۲.1 اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه 
ــد؛  ــته باش ــد داش ــد ۲ فرزن ــواده بای ــر خان ه
بنابرایــن شــرایط بایــد بــرای فرزنــدآوری 
ــمت ۲  ــه س ــن ب ــی و رفت ــای ایران خانواده ه
فرزنــدی فراهــم شــود. ســید مهــدی احمدی، 
ــتان  ــاروری اس ــاروری و ناب ــز ب ــئول مرک مس
ــکلی  ــتین مش ــت: نخس ــار داش ــان اظه اصفه
کــه ســبب نابــاروری میــان زوجیــن می شــود 
افزایــش ســن اســت کــه زوجیــن بایــد بــه آن 

ــد. ــه کنن توج
 آلودگی هوا در ایجاد ناباروری 

نقش دارد
ســبب  کــه  مســئله ای  دومیــن  بــه  وی 
ــرد و  ــاره ک ــود، اش ــن می ش ــاروری زوجی ناب
ــرب و  ــواج، س ــوا، ام ــای ه ــزود: آالینده ه اف

گادریــوم بــه عنــوان عامــل نابــاروری شــناخته 
می شــوند کــه بیشــتر در کان شــهرها ایــن 
ــش  ــه ســبب افزای ــد ک ــا وجــود دارن آالینده ه

نــرخ نابــاروری در کشــور می شــوند. 
ــات  ــار و اطاع ــر آم ــر کل دفت ــی، مدی عباس
ــت احــوال،  جمعیــت و مهاجــرت ســازمان ثب
ــد  ــه بای ــی ک ــی از مباحث ــت: یک ــار داش اظه
موضــوع  شــود،  پرداختــه  آن  بــه  بیشــتر 
جمعیــت  کــه  چــرا  اســت؛  ســالمندی 
ــبت  ــه نس ــان ب ــتان اصفه ــالمندان در اس س
یکــی  اســت.  بیشــتر  دیگــر  اســتان های 
از بندهــای سیاســت های کلــی جمعیــت، 
تکریــم و احتــرام ســالمندان و کمــک بــه 
زندگــی هرچــه بهتــرو ســالم تر ســالمندان 

تســنیم اســت. 

صادرات فرش وضعیت خوبی ندارد

فرش های ایران  بازگردانده می شو د

خطر سقوط اصفهان به جمع استان های پیر کشور

اصفهان در آستانه سالمندی 

تازه ترین اثر سعید ابوطالب 
منتشر شد

حقایقی دست اول درباره 
»لبنان قبل و بعد از ۳۳ 

روز« 
ــد از  ــل و بع ــان قب ــاب »لبن ــت کت ــاپ نخس چ
33 روز« تألیــف ســعید ابوطالــب از ســوی 
انتشــارات ســروش منتشــر و روانــه بــازار نشــر 

شــد.
ایــن کتــاب دو ویژگــی جالــب توجــه دارد: 
ــخ  ــمندی از تاری ــترده و ارزش ــات گس اول اطاع
لبنــان و پیشــینه سیاســی ایــن کشــور تــا 
ــع و  ــکل جام ــه ش ــر ب ــای اخی ــوالت دهه ه تح
خاصــه در متــن کتــاب گــردآورده شــده اســت 
و دوم حقایقــی انحصــاری و دســت اول را در 
بــا  خــود  اختصاصــی  خــال گفت وگوهــای 

بــه  لبنــان  سیاســی  چهره هــای  مهم تریــن 
خواننــده ارائــه می کنــد و ایــن همــه را بــا 
ــه  ــب عرض ــه مخاط ــی ب ــری روان و خواندن  نث

می دارد.
ایــن اثــر در شــش فصــل بــا عناویــن ســاختار 
ــان  ــد از پیم ــان بع ــان، لبن ــی لبن ــدرت سیاس ق
طائــف، دگرگونی هــای لبنــان در آغــاز قــرن ۲1، 
ــس از ســی  ــان پ ــگ ســی و ســه روزه، لبن جن
ــگارش درآمــده  ــه ن ــده ب ــان آین و ســه روز و لبن

اســت.
ــورمان  ــازان کش ــه از مستندس ــاب ک ــف کت مؤل
ــت،  ــور دوس ــن کش ــی ای ــی معرف ــت در پ اس
در بحبوحــه جنــگ معــروف سی وســه روزه 
ــا  ــان و در ایامــی پــس از آن، ب ــا لبن اســرائیل ب
ــذار  ــخصیت های تأثیرگ ــن از ش ــش از 4۰ ت بی
در جریان هــای سیاســی ایــن کشــور از نزدیــک 
ماقــات و گفت وگــو کــرده و مجموعــه اطاعاتــی 
مفیــدی در قالــب ایــن کتــاب فراهــم آورده 

کــه ضمــن اینکــه بــرای خواننــده عــام جــذاب 
ــان  ــرای دانشــجویان و محقق ــد اســت، ب و مفی
ــان،  ــات جه ــوم سیاســی، مطالع رشــته های عل
ــداری  ــه بی ــاالن عرص ــا فع ــل ی ــط بین المل رواب
ــی و  ــی پژوهش ــوان منبع ــه  عن ــز ب ــامی نی اس

ــت. ــتنادپذیر اس اس
ــا  ــورهای دنی ــن کش ــی از کوچک تری ــان یک لبن
ــت و در  ــه اس ــیا و خاورمیان ــرب آس ــع در غ واق
مقیــاس تاریــخ سیاســی جهــان، کشــور جوانــی 
اســت؛ امــا اهمیــت تاریخــی، نحــوه شــکل گیری 
جایــگاه جغرافیایــی و ترکیــب جمعیتــی آن بــه 
 گونــه ای اســت کــه ایــن کشــور را در کانــون توجــه 
سیاســتمداران و قدرت هــای نظامــی و اقتصــادی 

منطقــه و جهــان قــرار داده اســت.
ــد از  ــل و بع ــان قب ــاب »لبن ــت کت ــاپ نخس چ
33 روز« در ۲۲۰ صفحــه از ســوی انتشــارات 
ــث  ــه مباح ــدان ب ــار عاقه من ــروش در اختی س

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ای ق ــی و منطق سیاس

در  فریــدن  مــردم  نماینــده  درخواســت  بــا 
مجلــس شــورای اســامی و تاییــد معــاون 
ــاره در  ــتان دوب ــن شهرس ــور، ای اول رئیس جمه
لیســت مناطــق محــروم کشــور قــرار می گیــرد.

ــی  ــوان یک ــه عن ــاز ب ــتان از دیرب ــن شهرس   ای
از شهرســتان های محــروم اســتان اصفهــان 
ــت  ــورد غفل ــواره م ــف، هم ــای مختل در حوزه ه
مســئوالن ارشــد کشــوری و اســتانی قــرار گرفتــه 
ــه در  ــن منطق ــردم ای ــه م ــوری ک ــه ط ــت؛ ب اس
و  بهداشــت  اقتصــاد،  اشــتغال،  حوزه هــای 
ــار  ــواره گرفت ــرورش هم ــوزش و پ ــان و آم درم
بوده اند.زمســتان های  مشــقت  و  رنــج 
طاقت فرســای ایــن شهرســتان باعــث شــده در 
ــچ  ــا هی ــال عم ــاه دوم س ــه در ۶ م ــن منطق ای
اقــدام و کار کشــاورزی و دام پــروری صــورت 
ایــن  مــردم  درآمــد  مهم تریــن  نگیــرد کــه 
ــت  ــن عل ــه همی ــت و ب ــن راه اس ــه از ای منطق
ــه در  ــاورزانی ک ــی و کش ــران فصل ــل کارگ معض
پاییــز و زمســتان بیکارنــد و درآمــدی بــرای 
امــرار معــاش و گــذران زندگــی ندارنــد، همــواره 
دغدغــه مــردم و مســئوالن ایــن شهرســتان بوده 
اســت.نبودن هیچ گونــه صنایــع و کارخانــه ای در 

ایــن شهرســتان، مشــکل دیگــر ایــن شهرســتان 
اســت؛ علی رغــم اینکــه ایــن منطقــه در مســیر 
ــه،  ــرار گرفت ــه خوزســتان ق ــان ب ــی اصفه ترانزیت
ولــی هیــچ گاه بــه نحــو مطلــوب از این پتانســیل 
ــدن  ــا فری ــده ت ــتفاده نش ــه اس ــن منطق در ای
کمــاکان طعــم تلــخ محرومیــت را بچشــد.
موضــوع دیگــر، تأمیــن آب شــرب ایــن منطقــه 
ــه  ــتان ب ــن شهرس ــه ای ــود اینک ــا وج ــت؛ ب اس
و  بوئیــن  و  چــادگان  فریدون شــهر،  همــراه 
زاینــده رود  سرشــاخه های  جــزو  میاندشــت، 
محســوب می شــوند، امــا منطقــه از لحــاظ 
ــار  ــتان دچ ــز شهرس ــی در مرک ــن آب حت تأمی
ــن  ــتاهای ای ــیاری از روس ــت و بس ــکل اس مش
ــه  ــوند ک ــانی می ش ــر آبرس ــا تانک ــتان ب شهرس
ایــن موضــوع نیــز بــر محرومیــت ایــن منطقــه 
بــا وجــود اینکــه خــود سرشــار از آب اســت، مهــر 

تاییــد می زنــد.
 بسیاری از زیرساخت ها در فریدن 

نیست  
ــردم  ــده م ــی، نماین ــر ترک ــتا اکب ــن راس در همی

فریــدن، فریدون شــهر و چــادگان و بوئیــن و 
ــا  ــامی، ب ــورای اس ــس ش ــت در مجل میاندش
ــرب  ــق غ ــت مناط ــوع محرومی ــه موض ــاره ب اش
ــی  ــرد: در حال ــان ک ــان خاطرنش ــتان اصفه اس
اصفهــان  اســتان  غــرب  شهرســتان  چهــار 
کــه روســتاها و مناطــق محــروم بســیاری 
ــرار  ــوردار ق ــان برخ ــعاع اصفه ــد تحت الش دارن
می گیرنــد کــه 3 شهرســتان هنــوز جــزو مناطــق 

می شــوند. محســوب  محــروم 
وی افــزود: برخــوردار اعــام کــردن اصفهــان آثــار 
ــته و  ــرب داش ــتان های غ ــرای شهرس ــوئی ب س
ــدن از لیســت  ــن راســتا شهرســتان فری در همی

مناطــق محــروم خــارج شــده اســت.
و  فریدون شــهر  فریــدن،  مــردم  نماینــده 
چــادگان و بوئیــن و میاندشــت در مجلــس 
ــن  ــی ای ــت: در پ ــار داش ــامی اظه ــورای اس ش
ــه  ــی ک ــان پول ــارد توم ــدود 11 میلی ــدام، ح اق
ایــن شهرســتان  بــه  بایــد  نفــت  از طریــق 
اختصــاص پیــدا کنــد، در اصــل اختصــاص پیــدا 
نکــرده و ایــن محرومیت هــا هنــوز در شهرســتان 
فریــدن وجــود دارد.ترکــی تصریــح کــرد: خــارج 
شــدن فریــدن از لیســت مناطــق محــروم، 
ــتان  ــن شهرس ــردم ای ــق م ــی در ح ــم بزرگ ظل
اســت و ایــن برخــورداری در حالــی بــه فریــدن 

از  شهرســتان  ایــن  کــه  می شــود  اطــاق 
بســیاری از زیرســاخت های توســعه بازمانــده 
توســعه یافتگی  بــرای  را  و شــاخص های الزم 

ــدارد. ن
 فریدن در لیست مناطق محروم 

کشور
فریــدن،  مــردم  نماینــده  راســتا  همیــن  در 
ــت  ــن و میاندش ــادگان و بوئی ــهر و چ فریدون ش
در مجلــس شــورای اســامی طــی نامــه ای 
ــرار  ــتار ق ــور خواس ــاون اول رئیس جمه ــه مع ب
گرفتــن دوبــاره فریــدن در لیســت مناطــق 
محــروم کشــور شــده اســت.ترکی در ایــن نامــه 
از جهانگیــری خواســته اســت بــا توجــه بــه 
شــاخص های موجــود و اذعــان کارشناســان بــه 
محرومیــت شهرســتان، ایــن منطقــه دوبــاره در 
ــرد. ــرار بگی ــور ق ــروم کش ــق مح ــت مناط لیس

ــه  ــه ای ک ــز در نام ــور نی ــاون اول رئیس جمه  مع
بــرای رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در رابطه 
بــا ایــن موضوع نوشــته، ضمــن درخواســت برای 
بررســی شــرایط، بــر موضــوع محرومیــت شــدید 
منطقــه مهــر تاییــد زده و ایــن منطقــه را »واقعــا 

محــروم« دانســته اســت.فارس

#میراث_مقاومت
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درحاشیه

 اتصالی برق کولر، دختر ۱۰ ساله را 
به کام مرگ کشاند

ــتان  ــکی اردس ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــز ح ــر مرک مدی
گفــت: مناســب نبــودن طراحــی و جاســازی پمــپ، عایــق 
نبــودن قطعــات فلــزی و اتصــال پوشــال های خیــس بــه 
ــر 1۰ ســاله در روســتای  ــه، موجــب برق گرفتگــی دخت بدن

کچــو از توابــع شهرســتان اردســتان شــد.
ــا  ــه ب ــی ک ــر در حال ــرد: دخت ــار ک ــامی اظه ــی هللا س ول
ــود، دچــار  ــر ب ــار کول ــازی در کن دوســت خــود مشــغول ب
ــز  ــر مرک ــت داد.مدی ــود را از دس ــان خ ــد و ج ــه ش حادث
ادامــه  در  اردســتان  پزشــکی  فوریت هــای  و  حــوادث 
ــی  ــار برق گرفت ــودک دچ ــن ک ــت ای ــرد: دوس ــح ک تصری
ــه بیمارســتان منتقــل شــده و در  خفیــف و کــودک نیــز ب

ــی دارد.فــارس ــی خوب ــال عموم ــر ح ــال حاض ح

مسابقه عکس »شاهدان صادق« 
برگزار می شود

 ســازمان بســیج هنرمنــدان اصفهــان بــا مشــارکت بنیــاد 
ــون  ــدس، کان ــاع مق ــای دف ــر ارزش ه ــار و نش ــظ آث حف
ــی  ــع فرهنگ ــوان و مجتم ــینمای ج ــن س ــس انجم عک
فرشــچیان اقــدام بــه برگــزاری مســابقه عکــس بــا عنــوان 

ــت. ــرده اس ــادق« ک ــاهدان ص »ش

ــوع  ــا موض ــابقه ب ــن مس ــزود: ای ــلطانی اف ــت هللا س حج
ــام  ــهادت ام ــدس در روز ش ــاع مق ــهید دف ــییع ۲۰ ش تش
ــود. ــزار می ش ــان برگ ــهر اصفه ــادق)ع( در ش ــر ص جعف

وی بــا اشــاره بــه کیفیــت برگــزاری مســابقه ادامــه داد: هر 
فــرد می توانــد در دو بخــش حرفــه ای و مبتــدی آثــار خــود 
را بــه دبیرخانــه ایــن مســابقه از طریــق ایمیــل بــه آدرس 
تلگرامــی  شــماره  یــا   gmail.com@bshonar333
۰۹1۶4433۸۰۰ تــا هشــتم مردادمــاه جــاری ارســال کنــد.

اســتان  هنرمنــدان  بســیج  ســازمان  هنــری  معــاون 
بخــش  در  شــرکت کنندگان  کــرد:  تصریــح  اصفهــان 
ــا دوربیــن دیجیتــال  ــر ب حرفــه ای، بایــد حداکثــر پنــج اث
ــا  ــل ی ــا موبای ــر ب ــج اث ــر  پن ــدی حداکث ــش مبت و در بخ

ــد. ــال کنن ــت ارس تبل
ســلطانی اضافــه کــرد: عاقه منــدان می تواننــد پاســخ 
ســواالت و مســائل خــود را از طریــق شــماره 3۶۲۹۰45۶ 
ــان توحیــد، مجتمــع  ــه آدرس ابتــدای خیاب یــا مراجعــه ب
ــدان  فرهنگــی اســتاد فرشــچیان، ســازمان بســیج هنرمن

اســتان اصفهــان دریافــت کننــد. هنــر مــا

گشایش سرای سالمندان در میمه
A.Baraghi@eskimia.ir

امین برقعیگروه اصفهان

بــه همــت خیــران، مرکــز »ســرای امیــد ســالمندان میمه« 
گشــایش یافــت. رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان 
شاهین شــهر و میمــه گفــت: ایــن مرکــز ســی ونهمین 
مرکــز ســرای ســالمندان اســتان و دومیــن مرکــز در 

شهرســتان شاهین شــهر و میمــه اســت.
امیــد  ســرای  ســاختمان  افــزود:  عســکری  امیــن 
ســالمندان میمــه بــا زیربنــای ۶۰۰ متــر مربــع توســط خیــر 
میمــه ای بــه مــدت دو ســال بــه صــورت رایــگان در اختیــار 

ــه اســت. ــرار گرفت ــز ق ــن مرک ای
ــرای  ــی ب ــارد ریال ــک میلی ــه ی ــه هزین ــه ب ــا توج وی ب
ــغ  ــن مبل ــام ای ــت: تم ــار داش ــز اظه ــن مرک ــدازی ای راه ان
توســط خیریــن تأمیــن شــده و هم اکنــون 1۲ نفــر در ایــن 

ــتند. ــاغل هس ــز ش مرک
رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان شاهین شــهر و میمــه 
گفــت: حــدود ۲۰ هــزار نفــر از جمعیــت شهرســتان را افــراد 
ســالمند بــاالی ۶۰ ســال تشــکیل می دهنــد کــه 7۰ درصــد 
از ایــن افــراد، در رده ســالمندان جــوان )۶۰ تــا 7۹ ســال( 

شهرســتان قــرار دارنــد.
ــداری  ــت نگه ــا ظرفی ــز ب ــن مرک ــزود: ای ــان اف وی در پای
۲5 ســالمند، در حــال حاضــر بــه ۸ نفــر ســالمند خدمــات 

ــد. ــه می ده ارائ

 ضرورت مبارزه با آفات 
درختان انگور در باغ های لنجان

M.Sharifi@eskimia.ir
مرتضی شریفیلنجان

ــان در کارگاه  ــتان لنج ــاورزی شهرس ــاد کش ــس جه  رئی
وزارت  روســتای کاهریــز گفــت:  آموزشــی کشــاورزان 
جهــاد کشــاورزی در ســال های اخیــر تــاش کــرده تــا بــه 
ــای  ــات را در برنامه ه ــا آف ــارزه ب ــی مب ــا علم ــکل کام ش
خــود دنبــال و پیگیــری کنــد. زنجــره، یکــی از آفــات مهــم 
باغ هــای انگــور بــه شــمار مــی رود و در حــال حاضــر ایــن 
ــه صــورت یــک  حشــره در بســیاری از مناطــق مــوکاری ب
ــده  ــده ش ــور پراکن ــر کش ــده و در سراس ــم درآم ــت مه آف
اســت.همت علی انصــاری  بیــان کــرد: چنانچــه مبــارزه بــا 
ایــن آفــت بــه درســتی انجــام نگیــرد، خســارت ایــن آفــت 
ــی را  ــارت فراوان ــد خس ــت و می توان ــاد اس ــاده زی فوق الع
بــه همــراه داشــته باشــد؛ لــذا آماده ســازی زمیــن و تهیــه 
بســتر کاشــت، انتخــاب ارقــام مناســب، نحــوه تربیــت و 
هــرس موهــا، مدیریــت علف هــای هــرز، آبیــاری مرتــب 
و کافــی، شــخم و پابیــل کــردن زمیــن بــاغ، حــذف 
شــاخه های حــاوی تخــم آفــت )هــرس ســبز( و مبــارزه 
ــی در  ــت تلفیق ــات مدیری ــن اقدام ــیمیایی، از مهم تری ش
ــا آفــت زنجــره مــو بــه شــمار مــی رود کــه بایــد  مبــارزه ب

مــورد توجــه قــرار گیــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی دیگــر از آفــات مهــم انگــور 
ــرم خوشــه خوار  ــت: ک ــور اســت، گف ــرم خوشــه خوار انگ ک
انگــور، آفــت ریزپروانــه ای اســت کــه زمســتان را بــه 
ــت  ــر پوس ــمی زی ــفید ابریش ــه س ــفیره در پیل ــورت ش ص
ــتان ها  ــده تاکس ــای ریخته ش ــر برگ ه ــو و در زی ــاقه م س
ــه ها  ــود را روی خوش ــای خ ــا تخم ه ــد و ماده ه می گذران

و حبه هــا قــرار می دهنــد.

 فریدن دوباره در لیست مناطق محروم کشور

،،
 در ایــن جشــنواره 16 بــازی رایانــه ای 
 3 شــهری،  مدیریــت  موضــوع  بــا 
نیــز  موبایلــی  اپ  دو  و  انیمیشــن 
رتبه بندی و از آن ها رونمایی می شــود
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رخداد
جشن روز دختر در شهرستان 

شهرکرد برگزار می شود
شــهرکرد  ناحیــه  خواهــران  بســیج  دفتــر  مدیــر 
ــرت  ــد حض ــا تول ــان ب ــر همزم ــن روز دخت ــت: جش گف
معصومــه)س( در شهرســتان شــهرکرد برگــزار می شــود.

ــرت  ــاد حض ــا می ــان ب ــزود: همزم ــوی اف ــم موس اعظ
ــان،  ــارک تهلیج ــر در پ ــن روز دخت ــه)س( جش معصوم
ــود. ــزار می ش ــجان برگ ــهر سورش ــوان و در ش ــارک بان پ

ــن جشــن  ــه اینکــه از ســال گذشــته ای ــا اشــاره ب وی ب
کــرد:  تصریــح  می شــد،  برگــزار  اســتان  مرکــز  در 
ســال گذشــته از دختــران موفــق تجلیــل بــه عمــل 
ــرت  ــم حض ــدن پرچ ــه داد: گردان ــوی ادام ــد. موس آم
معصومــه)س(، توزیــع بســته های فرهنگــی توســط 
خــدام حضــرت معصومــه)س( و مولودی خوانــی از 
ــود. ــام می ش ــن روز انج ــه در ای ــت ک ــی اس برنامه های

ــه ذکــر اســت خادمیــن حضــرت معصومــه)س(  الزم ب
ــر ســاعت شــش عصــر در شــهرکرد حضــور  در روز دخت

ــت. ــد داش خواهن

 کشف 2 تن چوب قاچاق بلوط 
در شهرستان لردگان

فرمانــده انتظامــی شهرســتان لــردگان از کشــف بیش از 
2 تــن چــوب قاچــاق بلــوط در ایــن شهرســتان خبــر داد.

 ســرهنگ خســرو نجفــی افــزود: در پــی وصول گزارشــی 
ــردگان  ــوط در شهرســتان ل ــر قاچــاق چــوب بل ــی ب مبن
محــدوده روســتای »آب چنــار«، موضــوع در دســتورکار 

مامــوران انتظامــی ایــن شهرســتان قــرار گرفــت.
وی گفــت: مامــوران پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضائی 
ــن  ــف و در بازرســی از ای ــک دســتگاه نیســان را متوق ی
خــودرو بیــش از 2 تــن چــوب جنگلــی بلــوط را کشــف 

کردنــد و یــک نفــر نیــز دســتگیر شــد. 
ســرهنگ نجفــی بــا اشــاره بــه معرفــی متهــم بــه مراجع 
قضائــی بــه افــراد ســودجو و قاچاقچیــان منابــع طبیعــی 
هشــدار داد: نیــروی انتظامــی جهــت حفاظــت از منابــع 

ملــی قاطعانــه بــا ایــن گونــه جرائــم برخــورد می کنــد.

 2 اصله درخت نارون کهنسال 
در شهرستان بروجن ثبت ملی 

می    شود
ــی،  ــراث فرهنگ ــی اداره کل می ــراث فرهنگ ــاون می   مع
ــاری  ــال و بختی ــگری چهارمح ــتی و گردش ــع دس صنای
از تکمیــل و ارســال پرونــده ثبــت ملــی 2 اصلــه نــارون 

ــر داد. کهنســال شهرســتان بروجــن خب
ثبــت ملــی 2  افــزود: پرونــده    مصطفی هادی پــور 
اصلــه درخــت کنهســال در روســتای امــام قیــس از توابع 
ــده  ــن پرون ــان شهرســتان بروجــن، دهمی بخــش گندم

ــار طبیعــی اســتان در ســال جــاری اســت. ثبــت آث
وی ادامــه داد: طــی بررســی های صورت  گرفتــه ایــن 
ــه   ــا ُوزگ گفت ــه  آن ه ــی ب ــان محل ــه در زب ــان ک درخت

می شــود، بیــش  از 500 ســال قدمــت دارنــد.
ــزاده  ــردوی امام ــان گ ــن درخت ــش از ای ــزود: پی وی اف
شــیث و قیــس، درختــان تنــگ درکــش ورکــش، 
ــی،  ــا سیدعیس ــار آق ــراز، غ ــه چه ــار گوش ــان چن درخت
ــاال،  ــار چندارب ــان چن ــرگان، درخت ــردوی هی ــان گ درخت
درختــان چنــار دشــتک، درختــان چنــار گردوعلیــا و 
ــی   ــت مل ــه ثب ــته ب ــال گذش ــه در س ــوط میه ــت بل درخ

رســیده اند.

 بازدید هیئت دانشگاهی بلژیک 
از موزه آب یزد

ــت  ــه اولیون ــتادان مؤسس ــجویان و اس ــر از دانش 23 نف
روابــط  بلِژیــک کــه  مهمــان دانشــکده  کنفرانــس 
ــز  ــد، از مرک ــران بودن ــه ای ــور خارج ــل وزارت ام بین المل

بین المللــی قنــات و مــوزه آب یــزد بازدیــد کردنــد.
 روابــط عمومــی شــرکت آب منطقــه ای یــزد اعــام 
ــوان  ــت عن ــه ای تح ــب برنام ــد در قال ــن بازدی ــرد: ای ک
ــه  ــن برنام ــه ای ــت ک ــورت گرف ــتانی ص ــه تابس مدرس
در  مختلــف  رشــته های  دانشــجویان  جــذب  هــم 
از  بازدیــد  و  علمــی  دانشــگاه ها،گروه های  تعطیلــی 
مراکــز پژوهشــی و علمــی در ســایر کشــورها را ترتیــب 
ــاری  ــال ج ــتان س ــروه در تابس ــن گ ــرای ای ــد. ب می ده
بازدیــد از مرکــز بین المللــی قنــات در نظــر گرفتــه شــده 
ــدن  ــگ و تم ــا فرهن ــا دانشــجویان آن کشــور را ب ــود ت ب
باشــکوه قناتــی در کشــور ایــران آشــنا ســازد. همچنیــن 
ــار  ــزد، بافــت تاریخــی و آث ــان از مــوزه آب ی ایــن مهمان
باســتانی شــهر یــزد دیــدن و از نــوع معمــاری و دانــش 
ــار  ــن اظه ــتحصال آب از دل زمی ــا در اس ــتگان م گذش

ــد. ــگفتی کردن ش

واگذاری 90 درصد مراکز بهزیستی 
کرمان به بخش خصوصی

معــاون پشــتیبانی و نیــروی انســانی بهزیســتی اســتان 
کرمــان گفــت: اینــک 90 درصــد مراکــز بهزیســتی اســتان 
ــه وســیله بخــش غیردولتــی مدیریــت می شــوند کــه  ب
خدمــات قابــل قبولــی بــه افــراد تحــت پوشــش در ایــن 
ــتان  ــزود: اس ــی اف ــدی نخع ــود. مه ــه می ش ــز ارائ مراک
کرمــان ســال گذشــته در تجهیــزات و توســعه نــاوگان در 
ــات 123  ســطح اســتانی و شهرســتان ها، توســعه خدم
ــدازی پایگاه هــای بهزیســتی در مناطــق محــروم  و راه ان
بیشــترین ســهمیه در کشــور را از آن خــود کــرده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه امــروز بالــغ بــر 70 درصــد از پرســنل 
ایــن اداره کل تحصیــات عالــی دارنــد، اظهــار کــرد: بایــد 
ــردم  ــه م ــتی ب ــه درس ــی را ب ــامت اجتماع ــم س بتوانی

ارائــه کنیــم. 

 صنایــع تبدیلــی، یکــی از حلقه هــای گمشــده 
ــتان  ــت در شهرس ــاورزی و صنع ــه کش چرخ
ســامان قطــب کشــاورزی اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری بــه شــمار مــی رود کــه کشــاورزان 
را مجبــور بــه فــروش محصــوالت خــود 
بــه دالالن بــا نازل تریــن قیمــت و ســود 

ــرده اســت. نامناســب ک
ــودن زمین هــای  ــا دارا ب شهرســتان ســامان ب
کشــاورزی و باغ هــای بســیار در زمینــه تولیــد 
معــروف  و کشــاورزی  باغــی  محصــوالت 
ــزد  ــز زبان ــور نی ــهرت در کش ــن ش ــوده و ای ب
اســت. همچنیــن وجــود رودخانــه زاینــده رود، 
ــق  ــه رون یکــی دیگــر از عواملــی اســت کــه ب
کشــاورزی در ایــن منطقــه منجــر شــده 

اســت.
ــن  ــزار ت ــا ه ــن شهرســتان ســاالنه ده ه در ای
انــواع محصــوالت زراعــی، باغــی و دامــی 
تولیــد می شــود؛ امــا گســترش و توســعه 
کشــاورزی و باغــداری در ایــن شهرســتان بــه 
دلیــل ضریــب نفــوذ پاییــن صنایــع تبدیلــی و 
تکمیلــی نتوانســته اســت جایــگاه خــود را در 

کشــور پیــدا کنــد.
ــی و  ــع تبدیل ــاد صنای ــه ایج ــه ب ــه توج گرچ

ــز  ــیار حائ ــادی بس ــدگاه اقتص ــی از دی تکمیل
اهمیــت اســت، امــا تاکنــون اقدامــی جــدی 
ــاد  ــت، ایج ــه تقوی ــه در زمین ــور توج و در خ
محصــوالت  تبدیلــی  و  فــرآوری  صنایــع 
انجــام  کشــاورزی در شهرســتان ســامان 
ــه  ــا نگاهــی ب ــر ب ــن ام ــت ای ــه و اهمی نگرفت
محصــوالت کشــاورزی  ضایعــات  میــزان 
در ایــن شهرســتان نمــود بیشــتری پیــدا 

. می کنــد
 برای کاهش ضایعات  باغی و 

زراعی به صنایع تبدیلی نیاز است

می شــود  گفتــه  کشــاورزی  تبــادالت  در 
در  کشــاورزی  محصــوالت  از  درصــد   30
زمــان انتقــال از مزرعــه تــا بــازار فــروش 
ــزان  ــا می ــود؛ ام ــل می ش ــات تبدی ــه ضایع ب
ضایعــات محصــوالت کشــاورزی و باغــی 
پــس از انتقــال بــه بــازار فــروش ادامــه یافتــه 
ــزرگ  ــی ب ــه معضل ــن موضــوع ب و امــروزه ای
ــت؛  ــده اس ــل ش ــامان تبدی ــتان س در شهرس
ــن  ــی در ای ــع تبدیل ــود صنای ــا نب ــه ب ــرا ک چ
شهرســتان قشــر کشــاورز خســارت زیــادی را 

می شــود. متحمــل 
ــوری  ــاج و ف ــا راه ع ــد تنه ــر می رس ــه نظ ب
ــی  ــوالت باغ ــات محص ــش ضایع ــرای کاه ب
و  تبدیلــی  صنایــع  راه انــدازی  زراعــی،  و 
تکمیلــی اســت کــه عــاوه  بــر کاهــش میــزان 
رونــق  کشــاورزی،  محصــوالت  ضایعــات 
ــب  ــش نصی ــن بخ ــه ای در ای ــل  ماحظ قاب

می کنــد. تولیدکننــدگان 
قبیــل  از  ایــن شهرســتان محصوالتــی  در 
ــو  ــواع هل ــو، آلوچــه، گیــاس، ان ــو، آلبال زردآل
و... برداشــت می شــود؛ بــا توجــه بــه گســتره 
تولیــد ایــن محصــوالت، بایــد صنایــع تبدیلــی 

ــن شهرســتان وجــود داشــته باشــد. در ای

زردآلــو، یکــی از محصــوالت باغــی شهرســتان 
همــه  از  محصولــی کــه  اســت؛  ســامان 
شــد؛  بهره منــد  می تــوان  آن  بخش هــای 
ــیده و  ــوه رس ــه از می ــه آن و چ ــه از چغال چ
ــن  ــه ای ــته و برگ ــن هس ــیرینش؛ همچنی ش

ــت. ــت اس ــول پرخاصی محص
کشــاورزان ســامانی از ایــن محصــول و دیگــر 
زیــادی  فرآوری هــای  باغــی  محصــوالت 
دارنــد؛ از جملــه درســت کــردن انــواع لواشــک 
و پــر زردآلــو؛ انجــام همــه ایــن کارهــا بــرای 
کشــاورزان بــه صــورت دســتی زمان بــر و 
هزینه بــر اســت و وجــود صنایــع تبدیلــی 
ــتان  ــن شهرس ــرای ای ــم ب ــت مه ــک اولوی ی

ــت. اس
 بیش از نیمی از محصوالت تا 

جمع آوری محصول  و فروش از بین 
می رود

ــا بیــان اینکــه  یکــی از کشــاورزان ســامانی ب
زمین هــای  در  باغــی  محصــوالت  تولیــد 
کشــاورزی زیــاد اســت و مــن تولیــدات 
بیــش  امــا  داشــت:  بیــان  دارم،  خوبــی 

هنــگام  محصــوالت  ایــن  از  نیمــی  از 
جمــع اوری تــا فــروش از بیــن مــی رود و 
ــد  ــه از تولی ــودی ســود حاصل ــی ناب ــن یعن ای
ــه  ــرری ک ــاورزان و ض ــی کش ــوالت باغ محص
ــب خــود  ــد کشــاورزان همــه ســاله از جی بای

بپردازنــد.
مــرادی بــا اشــاره بــه اینکــه از زمــان گل دهــی 
محصــوالت تــا زمــان برداشــت، کشــاورز 
هزینــه زیــادی بــرای برداشــت بهتــر محصــول 
خــود می کنــد، عنــوان کــرد: بهــره وری از 
ــی  ــه محصوالت ــل ب ــی و تبدی محصــوالت باغ
چــون لواشــک و َپــر و دیگــر فرآوری هــا نیــاز 

ــی دارد. ــه فروان ــان و هزین ــه زم ب
وی بیــان داشــت: بــرای َپــر کــردن محصوالت 
ــرای  ــه کارگرهــای زیــادی اســت کــه ب نیــاز ب
ــراه دارد و  ــه هم ــادی را ب ــه زی ــاورز هزین کش
ــش  ــات و افزای ــش ضایع ــکار کاه ــا راه تنه
ســود بــرای کشــاورز، ایجــاد کارخانــه صنایــع 
قطــب  ســامان،  شهرســتان  در  تبدیلــی 
کشــاورزی و گردشــگری اســتان چهارمحــال 

ــت. ســامان مــا  ــاری اس و بختی

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
تامیــن  تصویــب  از  بختیــاری  و  چهارمحــال 
700 میلیــون دالر فاینانــس بــرای راه انــدازی 
ــتم  ــتان در سیس ــن اس ــرس ای ــگاه زاگ پاالیش

بانکــی خبــر داد.
ــق  ــه مطاب ــان اینک ــا بی ــی ب ــم امام ــید نعی  س
برنامه ریزی هــای انجام شــده ایــن پاالیشــگاه 
می شــود،  راه انــدازی  ســامان  شهرســتان  در 
ــتغال و  ــزان اش ــی، می ــات تکمیل ــزود: اطاع اف
ــام  ــه زودی اع ــرح ب ــن ط ــرمایه گذاری در ای س

می شــود و ایــن فاینانــس روز سه شــنبه بــه 
ــت. ــیده اس ــب رس تصوی

بــه گفتــه وی کمبــود ســرمایه در گــردش و 
ــه،  ــواد اولی ــن م ــکل تامی ــت، مش ــرمایه ثاب س
تحریم هــای اقتصــادی و نبــود بــازار فــروش 
تولیــدات تــا پیــش از ســال 92 واحدهــای 
تولیــدی کوچــک و متوســط در کشــور، ایــن 

ــرد. ــود ک ــار رک ــتان را دچ اس
ــژه  ــور به وی ــد در کش ــک تولی ــزود: هم این وی اف
مشــکل  درگیــر  بختیــاری،  و  چهارمحــال  در 

ــه  ــروش اســت ک ــازار ف ــه و ب ــواد اولی ــن م تامی
ــل و  ــط بین المل ــق رواب ــا تعمی ــکل ب ــن مش ای
بازارهــای هــدف صادراتــی، حــل  گســترش 

ــد. ــد ش خواه
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
چهارمحــال و بختیــاری ادامــه داد: بــرای رســیدن 
بــه آرامــش و توســعه تولیــد در کشــور بایــد 
ــه بخــش صنعــت  ــا ب ــدی یارانه ه ســهم هدفمن
کــه قــرار بــود در بخــش تامیــن انــرژی صنایــع 
هزینــه شــود، تعییــن تکلیــف شــود و تخصیــص 

یابــد.
ــاق کاال و  ــوارد قاچ ــی م ــت: در برخ ــی گف امام
واردات همســو بــا تولیــدات داخلــی، تــوان تولیــد 
و رقابــت بــرای تولیدکننــدگان را کــم کــرده اســت.

برنامه ریزی هــای  مطابــق  وی  گفتــه  بــه 
ــدن و تجــارت  ــت، مع انجام شــده، بخــش صنع
ــاری امســال ایجــاد 4 هــزار  چهارمحــال و بختی
ــت. ــده اس ــد ش ــغلی را متعه ــت ش و 500 فرص
 نرخ باالی تسهیالت بانکی، مهم ترین 

مشکل 
و  معــادن  بازرگانــی، صنایــع،  اتــاق  رئیــس 
ــرخ  ــز ن ــاری نی ــال و بختی ــاورزی چهارمح کش
ــده  ــاالی تســهیات بانکــی را مشــکل تولیدکنن ب

دانســت و گفــت: در تمامــی کشــورها نــرخ 
ــد  ــر 5 درص ــدگان زی ــرای تولیدکنن ــهیات ب تس

ــت. اس
ــش  ــرد: بخ ــار ک ــوی اظه ــا نب ــید محمدرض س
ــه  ــوط ب دیگــری از مشــکات تولیدکننــدگان مرب

ــت. ــزوده اس ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــدگان  ــم تولیدکنن ــن مراس ــت در ای ــی اس  گفتن
ــن  ــاد بی ــای اعتم ــود فض ــون نب ــی همچ مباحث
بانک هــا، دســتگاه های دولتــی و تولیدکننــدگان، 
مشــکات  بانکــی،  تســهیات  بــاالی  نــرخ 
ــت  ــی و حرم ــت قضای ــتن امنی ــی، نداش مالیات
ــکات  ــه مش ــدگان را از جمل ــی تولیدکنن اجتماع

ــا  ــد. ایرن ــوان کردن ــدگان عن تولیدکنن

ــدید  ــای ش ــابقه و طوفان ه ــای بی س گرم
ــه  ــد هفت ــی چن ــگان ط ــتان ری در شهرس
و خشــکیدگی  ریــزش  باعــث  گذشــته 
نخلســتان های  خرمــای  خوشــه های 

ــد. ــه ش ــن منطق ای
ــا،  ــد خرم ــگان، قطــب تولی  شهرســتان ری
در اســتان کرمــان و کشــور بــه شــمار 
مــی رود؛ امــا قهــر طبیعــت کشــاورزان 
زحمتکــش و پرتــاش ایــن منطقــه را 
سال هاســت کــه بــا مشــکات جــدی 
ــرده  ــه رو ک ــود روب ــول خ ــه محص در زمین

ــت. اس
ــدید  ــش ش ــته افزای ــه گذش ــد هفت در چن

دمــا در شهرســتان ریــگان بی ســابقه بــود 
ــث  ــرد و باع ــور ک ــم عب ــه ه و از 55 درج
ــا  ــزش و خشــکیدگی خوشــه های خرم ری
بی ســابقه  روزهــا گرمــای  ایــن  شــد. 
بــرق،  نجومــی  تعرفه هــای  شــدید،  و 
شــن  طوفان هــای  عقرب هــا،  هجــوم 
ایــن خطــه  امــان مــردم  ریزگردهــا  و 
را بریــده و برخــی رفتــن را بــر مانــدن 
ترجیــح می دهنــد و روســتاها را تــرک 
ــت  ــد و هیچ کــس صــدای مظلومی می کنن
ایــن مــردم را نمی شــنود؛ گویــا دیگــر 
 مســئولین هــم مــردم ریــگان را فرامــوش 

کرده اند.

 نگرانی کشــاورزان ریگانی 
ــرای  ــال ب ــک س ــی ی ــه ط ــاورزانی ک کش
تــاش  شــب  و  روز  خرمــا  نخل هــای 
ریــزش  شــاهد  روزهــا  ایــن  کردنــد، 
محصــول  خشــکیدگی  و  ناگهانــی 
ــاش و  ــام ت ــای خــود هســتند و تم خرم
ــن  ــد روز از بی ــن چن ــی ای ــان ط زحماتش
ــی  ــاورز ریگان ــادی، کش ــر زمان آب رفت.امی
نیــز اظهــار  داشــت: یــک ســال زحمتمــان، 
طــی ایــن چنــد روز نابــود و همــه محصول 
 نخلســتانم خشــک شــد و بــه زمیــن 

ریخت.
ــت روز  ــه بیس ــت ک ــزود: سال هاس وی اف

قبــل از برداشــت محصــول، خرمایمــان بــر 
روی درخــت خشــک و نابــود می شــود 
بی ســابقه  گرمــای  پــی  در  امســال  و 
خســارت بیشــتر از ســال های گذشــته 

ــت. اس
امســال  اینکــه  بیــان  بــا  زمان آبــادی 
شــدم  متحمــل  زیــادی  هزینه هــای 
تصریــح کــرد: بنــده شــغل دیگــری نــدارم 
و تنهــا منبــع درآمــدم از طریــق کشــاورزی 
اســت و تــاش یک ســاله مــا روی زمیــن 

ــت. ــا رف ــاد فن ــر ب ریخــت و ب
بیمــه  شــرکت  و  مســئولین  از  وی 
کشــاورزی خواســت بــه ایــن موضــوع 
بپردازنــد و بــه داد کشــاورزان برســند.

 کارشناســان جهاد کشــاورزی در 
حال برآورد خســارت نخل داران 

شهرســتان  کشــاورزی  جهــاد  رئیــس 
داشــت: گرمــای  اظهــار   نیــز  ریــگان  
شــدید و طوفان هــای شــن طــی چنــد 
ــث  ــگان، باع ــه ری ــته در منطق ــاه گذش م
ریــزش محصــول خرمــا و خشــکیدگی 

خرمــا  شــد. نخل هــای  خوشــه های 
رســول  بخــش بامــری گفــت: کارشناســان 
بــرآورد  حــال  در  کشــاورزی  جهــاد 
و  هســتند  نخــل داران  بــه  خســارت 
بــه زودی خســارات واردشــده را اعــام 

خواهیــم کــرد.
شهرســتان  کشــاورزی  جهــاد  رئیــس 
ریــگان عنــوان کــرد: در صــورت تــداوم 
شــن  شــدید  طوفان هــای  و   گرمــا 
احتمــال افزایــش خســارت در منطقــه 

تســنیم دارد.  وجــود 

استانها

تأمین 700 میلیون دالر فاینانس برای پاالیشگاه چهارمحال و بختیاری  

دسترنج یک ساله نخل داران ریگانی بر باد رفت

 کاروانسرای دیرگچین قم 
مادر کاروانسراهای ایران

مــادر کاروانســراهای ایــران، شــاید یکــی از 
می شــود  باشــد کــه  نام هایــی  زیبنده تریــن 
ــی معظــم و کهنســال در دل بخشــی  ــرای بنای ب

ــاد.  ــران نه ــر ای ــی کوی ــارک مل از پ
گرمــای  در  حیــات  و  ایســتادگی  قــرن   15
از  بیــش  و  ســوزان  ســرمای  و  طاقت فرســا 
ــوادث روزگار  ــاهده ح ــال رازداری و مش 1500 س
کــه ایــن میزبــان کهنــه در دل نهفتــه دارد، تنهــا 
بخشــی از تاریــخ کاروانســرای دیــر گچیــن 

ــت. اس
کاروانســرای دیــر گچیــن قــم، یکــی از آثــار 
ــاری،  ــه معم ــت ک ــران اس ــمند ای ــی ارزش تاریخ
نظــر  و  دارد  ســاخت کم نظیــری  و  طراحــی 
ــود  ــه خ ــوف ب ــان را معط ــیاری از کارشناس بس
ــا  ــاه 1382 ب ــه در مهرم ــری ک ــت؛ اث ــرده اس ک

ــید. ــی رس ــت مل ــه ثب ــماره 10408 ب ش
تــا   3 قــرون  باستان شناســان،  و  مورخــان 
7 و 11 تــا 12 و 16 تــا 17 میــادی را کــه بــه 
ترتیــب مربــوط بــه دوران حکومــت فرمانروایــان 
از  اســت،  صفــوی  و  ســلجوقی  ساســانی، 
احــداث  و  ســاخت  زمان هــای  پرکارتریــن 

می داننــد.   ایــران  در  کاروانســراها 
ــی  ــارک مل ــز پ ــی در مرک ــه تاریخ ــن مجموع ای
کویــر، مســیر قدیــم جــاده قــم بــه ورامیــن یــا 
ســاوه بــه ورامیــن و گرمســار و در 80 کیلومتــری 

از مرکــز اســتان قــم قــرار گرفتــه اســت. 
بــا توجــه بــه قرارگیــری ایــن مجموعــه در 
مســیر تــردد قــم و ســاوه بــه ورامیــن در دوران 
ســلجوقیان بــا رونــق و گســترش بســیاری 
می تــوان  متعــددی  نام هــای  شــد.  روبــه رو 
بــرای کاروانســرای دیــر گچیــن قــم در کتاب هــا 
اردشــیر،  ماننــد  یافــت؛  تاریخــی  متــون  و 

دیرالجــص، دیــر گچیــن و دیــر کاج.  

ــاق  ــداد 36 ات ــن، تع ــر گچی ــرای دی در کاروانس
ــداد  ــوان تع ــرف می ت ــر ط ــه در ه ــود دارد ک وج
8 تــا 10 اتــاق را بــا شــکل هندســی مربــع و یــک 
طبقــه کــه تنهــا یــک درب ورودی بــرای آن هــا در 

نظــر گرفتــه  شــده، دیــد.  
در  کــه  کــم کاری ای  دلیــل  بــه  متأســفانه   
و  حفــظ  بــرای  اخیــر  و  ســال های گذشــته 
نگهــداری ایــن اثــر تاریخــی صــورت گرفتــه، 
مدت زمانــی از آن بــه  عنــوان محــل اســتقرار 
شــترها و حیوانــات عشــایر محلــی اســتفاده 

 . می شــد
پــس از ثبــت ایــن عمــارات تاریخــی بــه  عنــوان 
اثــر ملــی، مســئوالن بــه مرمــت و بازســازی 
دوبــاره آن پرداختنــد کــه بــه دلیــل کمبــود 
اعتبــارات و بودجــه الزم، ایــن کار نیمه تمــام 
همچنــان  بــزرگ  مجموعــه  ایــن  و  مانــد 
ــری مناســبی از  ــه ای اســت و هیــچ کارب مخروب

نمی گیــرد. صــورت  آن 

#میراث_کهن

روزنه

بافت ساالنه 40 هزار متر مربع 
گلیم در سیرجان

فرمانــدار ســیرجان گفــت: 17 هــزار بافنــده گلیــم در 
ایــن شهرســتان کــه تنهــا چهــار هــزار نفــر آن بیمــه 
بافندگــی دارنــد، ســاالنه 40 هــزار متــر مربــع گلیــم 
ــال  ــزود: از 2 س ــادی اف ــور مکی آب ــد. منص می بافن
ــم  ــر گلی ــاخت های هن ــتعدادها و زیرس ــش اس پی
ــت  ــش پیداس ــه از نام ــتان ک ــتای دارس ــان روس زن
ــوان  ــه عن ــیرجان را ب ــم س ــا بتوانی ــد ت ــت ش تقوی
شــهر جهانــی گلیــم و دارســتان را بــه عنــوان دهکــده 

ــی گلیــم معرفــی کنیــم. جهان
وی گفــت: ایــن رویــداد ملــی و میهنــی کــه موجــب 
افتخــار اســتان پهنــاور کرمــان اســت، شــنبه آینــده 
مــورد بازدیــد داوران بین المللــی قــرار می گیــرد.

ــم شــیرکی پیچ  ــرد: گلی ــار ک ــدار ســیرجان اظه فرمان
بــه معنــای گلیمــی اســت کــه شــریکی زنــان 
روســتایی می بافتنــد و نقــش آن از ذهــن پــاک 
ــان بــر روی بافته هــا نقــش  می شــد و هنــر ایــن زن
ــان را  ــم جهانی ــر چش ــن هن ــروز ای ــت و ام می بس

ــی شــود. ــت جهان ــا ثب ــه ت گرفت
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری اســتان کرمــان هــم در ایــن بازدیــد 
گفــت: ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور ثبــت ملــی 
ــام شهرســتان ســیرجان را انجــام داد و  ــه ن گلیــم ب
بــا پیشــنهاد ایــن ســازمان و شــاخص های موجــود 
ثبــت  آســتانه  در  ســیرجان  شــیرکی پیچ  گلیــم 

ــت. ــی اس جهان
داوران  و  ارزیابــان  بیــان کــرد:  وفایــی  محمــود 
بین المللــی بــه همــراه کارشناســان ســازمان میــراث 
فرهنگــی شــنبه آینــده 31 تیرماه بــه همراه اســتاندار 
ــه  ــتان ب ــط اس ــای مرتب ــئوالن حوزه ه ــان و مس کرم
ــتای  ــد در راس ــن بازدی ــا ضم ــد ت ــیرجان می آین س
ثبــت جهانــی گلیــم بــه نــام ســیرجان اقــدام شــود.

ــور،  ــار کش ــارک افتخ ــداد مب ــن روی ــزود: ای وی اف
و  بــود  و شهرســتان ســیرجان خواهــد  اســتان 
در  شهرســتان  و  اســتان  مســئوالن  همــکاری 
ایــن زمینــه ســتودنی و شــایان تقدیــر اســت و 
زیرســاخت های موجــود نیــز آمــاده شــد تــا در 

نباشــد. ایــرادی  بین المللــی  داوران  ارزیابــی 
بخــش  در  دارســتان  روســتای  بیــان کــرد:  وی 
ــت  ــی باف ــگاه اصل ــاد و پای ــیرجان نه ــتان س گلس
ــر  ــن هن ــت و ای ــیرجان اس ــیرکی پیچ س ــم ش گلی
مــردم روســتا بــه جهــان اعــام و ســیرجان در کنــار 
همــه توانمندی هایــش مزیــن بــه نــام جهانــی گلیــم 

ایرنــا می شــود. 

همایش چاره اندیشی برای 
 احیای تاالب گاوخونی 
در اصفهان برگزار شد

همایشــی علمــی بــا عنــوان »انتقال  کیمیای وطن
تجربیــات پــروژه الگوســازی مشــارکت جوامــع 
محلــی در احیــای دریاچــه ارومیــه از طریــق اســتقرار 
ــرای  ــه منظــور چاره اندیشــی ب ــدار« ب کشــاورزی پای
ــان  ــی روز سه شــنبه در اصفه ــاالب گاوخون ــای ت احی

برگزار شد.  
ایــن همایــش یــک روزه در راســتای تجربیــات 
احیــای دریاچــه ارومیــه بــا مشــارکت اداره کل محیط 
زیســت اصفهــان، طــرح بین المللــی حفاظــت از 
تاالب هــای ایــران، ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
ــتان های  ــانی از اس ــور کارشناس ــا حض ــان و ب اصفه
آذربایجــان  شــرقی و غربــی در محــل ســالن مرکــز 
آمــوزش ســازمان تعــاون روســتایی اســتان اصفهــان 
برگــزار شــد. همــکاری بیــن بخشــی، معرفــی پــروژه، 
ــی، از  ــه محل ــر نگــرش جامع ظرفیت ســازی و تغیی
ــن همایــش اســت. ــزاری ای ــن اهــداف برگ مهم تری

ظرفیت ســازی و تغییــر نگــرش جامعه محلــی، پرهیز 
از پیچیدن نســخه های مشــابه، توانمندســازی و عملکرد 
شــرکت مجــری، پویایــی و درس آموخته هــای پــروژه 
ــن  ــده در ای ــای ارائه ش ــان از کارگاه ه ــه اصفه و تجرب

همایــش خواهــد بــود.

کانون مشکوک به بیماری دامی 
 کریمه کنگو در لردگان 

کنترل شد
پــی  در  لــردگان گفــت:  دامپزشــکی  شــبکه  رئیــس 
ــب  ــه بیمــاری ویروســی ت اعــام یــک مــورد مشــکوک ب
ــن  ــج ای ــه دراز« بخــش من کریمــه کنگــو در روســتای »ل
ــن  ــع ای ــه موق ــگیرانه و ب ــات پیش ــا اقدام ــتان، ب شهرس

ــد. ــرل ش ــکوک کنت ــورد مش م

بیــژن حســین پورآقایــی اظهــار کــرد: در پــی اعــام 
تــب  ویروســی  بیمــاری  بــه  مشــکوک  مــورد  یــک 
روســتای  منطقــه  در  خونریزی دهنــده کریمــه کنگــو 
یادشــده، اقدامــات پیشــگیری، کنترلــی و آموزشــی توســط 

پرســنل و کارشناســان ایــن شــبکه صــورت گرفــت.
ــه  ــه روســتایی عشــایری »ل وی تعــداد دام ســبک منطق
ــرد و  ــام ک ــرو اع ــزار راس دام کوچ ــش از 4 ه دراز« را بی
گفــت: 22 روســتا از توابــع بخــش مرکزی، منج، دهســتان 
ارمنــد، بخــش خانمیــرزا و فــارد بــا حــدود 92 هــزار متــر 

مربــع علیــه کنــه ناقــل بیمــاری سمپاشــی شــد.  
دامپزشــکی  کل  اداره  ســامت  معــاون  همچنیــن 
چهارمحــال و بختیــاری از تشــدید نظــارت در اجــرای 
ــه  ــب کریم ــی ت ــاری دام طــرح پیشــگیری از شــیوع بیم
کنگــو در اســتان خبــر داد و گفــت:  در صــورت تهیــه 
ــد از  گوشــت از خــارج از چرخــه نظــارت دامپزشــکی، بای
تمــاس مســتقیم دســت بــا گوشــت تــازه ذبح شــده پرهیز 
کــرد و خردکــردن و بســته بندی گوشــت بایــد پــس 
ــر  ــر صف ــای زی ــداری آن در دم ــد از نگه ــاعت بع از 24 س
ــورت  ــه ص ــت ب ــی گوش ــور ترجیح ــه ط ــده و ب ــام ش انج
 فریزشــده و حداقــل چنــد ســاعت پــس از فریــز مصــرف 

شود. ایرنا

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
و رئیــس هیئــت عامــل ایمیــدرو بــا بیــان 
اینکــه معــدن ســرب و روی مهدی آبــاد 
دارد،  روی  ذخیــره  تــن  میلیــون   20
میلیــارد  یــک  ســرمایه گذاری  گفــت: 
دالری بــا بهره بــرداری از ایــن معــدن از 
ــد  ــق خواه ــی تحق ــش خصوص ــوی بخ  س

یافت.
مهــدی کرباســیان در مراســم آغــاز عملیــات 
ســرب  معــدن  از  بهره بــرداری  اجرایــی 
ــر  ــور وزی ــا حض ــزد ب ــاد ی و روی مهدی آب

صنعــت، معــدن، تجــارت افــزود: ایــن 
ــاری  ــایی و حف ــه 30 شناس ــدن در ده مع
شــد و فعالیــت جــدی در آن در دولــت 

ــد. ــاز گردی ــد آغ ــر و امی تدبی
مزایــده  در  اخیــرا  کــرد:  اظهــار  وی 
داخلــی  کنسرســیوم  یــک  بین المللــی 
ــرف  ــد ظ ــرار ش ــده و ق ــن مزای ــده ای برن
ــای  ــدن و کارخانه ه ــور مع ــال ام ــار س چه

تکمیــل کنــد. را  آن 
کرباســیان بــا بیــان اینکــه در ایــن مجموعه 
بــرای بیــش از یــک هــزار نفــر بــه صــورت 
ــورت  ــه ص ــم ب ــر ه ــه براب ــتقیم و س مس
می شــود،  ایجــاد  شــغل  غیرمســتقیم 
ــه  ــاد ک ــدن مهدی آب ــرد: مع ــان ک خاطرنش
دنیاســت  روی  بــزرگ  معــدن  دومیــن 
می توانــد پاســخگوی نیــاز ضــروری کشــور 

ــز شــود. ــوع فل ــن ن ــن ای ــرای تامی ب
ــون  ــزود: هم اکن ــت اف ــر صنع ــاون وزی مع

ــد کارخانه هــای ســرب  ــن تولی 420 هــزار ت
و روی ایــران به ویــژه در معــدن انگــوران 
ــا توجــه بــه در حــال اتمــام  اســت؛ ولــی ب
معــدن  تولیــدات  معــدن،  ایــن  بــودن 
مهدی آبــاد می توانــد نگرانی هــای کشــور 

ــد. ــرف کن را برط
 رشد اکتشافات معدنی در دولت 

یازدهم
رئیــس هیئــت عامــل ایمیــدرو گفــت: 
در دنیــا تعــداد معــادن بــزرگ در حــال 
بــه ســمت  و کشــورها  اســت  کاهــش 
ــا  ــد؛ ام ــی رفتن ــی و دریای اکتشــافات عمق
ایــران بــه عنــوان یکــی از کشــورهای بــزرگ 
معدنــی دنیــا همچنــان جــای کار دارد؛ 
ــن  ــدی در ای ــز روی تولی ــه فل ــن آنک ضم
ــدارد؛  معــدن در همــه جــای دنیــا وجــود ن
ــه  ــادرات ب ــد ص ــد در بع ــن رو می توان از ای
اقتصــاد  سیاســت های  از  یکــی  عنــوان 

اهمیــت  دارای  بــرای کشــور  مقاومتــی 
ــد. ــادی باش زی

ــی  ــافات معدن ــد اکتش ــه رش ــیان ب کرباس
در دولــت یازدهــم اشــاره کــرد و گفــت: در 
ــر کار  ــزار کیلومت ــط 250 ه ــت فق ــن دول ای
ــازمان  ــوی س ــال 93 از س ــافی از س اکتش
می توانــد  کــه  شــده  شــروع  ایمیــدرو 
زمینه ســاز توســعه و اشــتغال در آینــده 
باشــد و بــه مــردم اســتان یــزد نویــد 
می دهــم کــه بخــش عمــده ای از ایــن 
ــرای اســتان اتفاقــات خوبــی  اکتشــافات ب

را رقــم خواهــد زد.
کرباســیان ادامــه داد: بخشــی از نتایــج 
افزایــش  بــه  منجــر  اکتشــافات  ایــن 
ــنگ  ــره س ــی ذخی ــون تن ــر 400 میلی ذخای
آهــن، 400 میلیــون تنــی ذخیــره زغــال 
 ســنگ آهــن و 40 تنــی طــای کشــور شــده 

است.

 رشد فناوری ها در معدن سرب و 
روی مهدی آباد

ــن  ــدرو همچنی ــل ایمی ــت عام رئیــس هیئ
بــا اشــاره بــه اســتفاده از اطاعــات ســازمان 
انــرژی اتمــی گفــت: ایــن اطاعــات نشــان 
نــادر  عناصــر  ذخایــر  میــزان  می دهــد 
خاکــی کشــور کــه تــا پیــش از ایــن دولــت 
ــک  ــه ی ــد ب ــوده، می توان ــن ب ــزار ت 300 ه
ــتر آن  ــد و بیش ــش یاب ــن افزای ــون ت میلی

ــن اســتان اســت. ــه همی ــوط ب مرب
در  و  دولــت  ایــن  در  اضافــه کــرد:  وی 
ســازمان ایمیــدرو بیــش از 24 هــزار میلیارد 
ــا  تومــان طرح هــای ناتمــام داشــتیم کــه ب
تعریــف 73 طــرح بــزرگ و اجرایــی شــدن 
ــه زودی شــاهد جهــش  بخش هــای از آن ب
بود.رئیــس  در کشــور خواهیــم  بزرگــی 
ــدواری  ــار امی ــدرو اظه ــل ایمی ــت عام هیئ
ــا  ــد فناوری ه ــعه و رش ــا توس ــه ب ــرد ک ک
ــاد عــاوه  در معــدن ســرب و روی مهدی آب
ــر افزایــش ارزش افــزوده معــدن شــاهد  ب
رشــد بیشــتر اشــتغال در منطقــه و اســتان 

ــیم. ایرنــا باش

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

سرمایه گذاری یک میلیارد دالری در معدن سرب و روی مهدی آباد یزد

،،
و  ضایعــات  کاهــش  راهــکار  تنهــا 
افزایــش ســود بــرای کشــاورز، ایجــاد 
کارخانه صنایع تبدیلی در شهرستان 
سامان، قطب کشاورزی و گردشگری 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت

محصوالتی که به بازار نرسیده نابود می شوند

نبود کارخانه صنایع تبدیلی، حلقه 
گمشده چرخه کشاورزی در سامان



محمــود  هادی پــور دهشــال، داروســاز، گفــت: از آنجــا کــه 
ــا  ــواره صرف ــق ماه ــده از طری ــای تبلیغ ش ــروش دارو ه ف
جنبــه ســودجویی دارد، اغلــب بــا ادعــای دارا بــودن مجوز 
ــه و  ــه تهی ــب ب ــدگان را ترغی ــت، مصرف کنن وزارت بهداش

ــد.  ــود می کنن ــای خ ــرف فرآورده ه مص
دارو هــای  درخصــوص  دهشــال  محمــود  هادی پــور 
ــرای تنظیــم وزن در ماهواره هــا اظهــار کــرد:  تبلیغ شــده ب
ــد  ــی را بخری ــد و دارو های ــواره ای را نخری ــای ماه دارو ه
کــه در فهرســت رســمی دارو هــای ایــران وجــود دارد و در 
ــته  ــان گذاش ــمی در اختیارت ــورت رس ــه ص ــا ب داروخانه ه

می شــود.
وی ادامــه داد: گاهــی اوقــات شــما می توانیــد یــک 
دارویــی را کــه در ماهــواره تبلیــغ می شــود، بــا یــک 
ــای  ــر در داروخانه ه ــی ارزان ت ــر و قیمت ــام تجــاری دیگ ن

ــه  ــت ک ــن اس ــئله ای ــط مس ــد و فق ــت کنی ــور دریاف کش
ــن  ــه بهتری ــد ک ــا می اندازن ــان ج ــات در ذهنت ــا تبلیغ ب

ــت. داروس
ایــن داروســاز در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
ــود  ــغ می ش ــه تبلی ــواره ک ــاد ماه ــرک اعتی ــای ت دارو ه
خــوب اســت، تاکیــد کــرد: دارو هــای تــرک اعتیــاد هــم 
همین طــور هســتند. شــما بــرای تــرک اعتیــاد بایــد 
حتمــا تحــت نظــر یــک مؤسســه مربوطــه باشــید و بــه 

ــد. ــه کنی ــاد مراجع ــرک اعتی ــی ت ــک تخصص کلینی
ــای الزم،  ــد کنترل ه ــاد نیازمن ــرک اعتی ــرد: ت ــان ک وی بی
پزشــک و روان پزشــک اســت و این گونــه نیســت کــه بــا 
ــرای  ــد حتمــا ب ــد؛ بای ــرک کنی ــاد را ت ــد کپســول اعتی چن
ــاد  ــرک اعتی ــه کلینیک هــای تخصصــی ت ــاد ب ــرک اعتی ت

مراجعــه کنیــد. باشــگاه خبرنــگاران

ــن  ــی انجم ــت علم ــو هیئ ــه، عض ــی عکاش غالمعل
برنامه هــای  اظهــار کــرد: مــن  ایــران،  ارتوپــدی 
خاصــی بــرای جامعــه  پزشــک و غیرپزشــک در 
ــت از  ــا حمای ــی از آن ه ــال یک ــرای مث ــر دارم؛ ب نظ
پزشــکانی اســت کــه تحــت ظلــم طبقاتــی جامعــه و 

ــد. ــرار گرفتن ــودی ق ــروه خ ــن گ ــاوت بی تف
ــی  ــص داخل ــک متخص ــک پزش ــرد: ی ــد ک وی تاکی
ــل  ــه تحصی ــد و ب ــوزش می بین ــدازه ای آم ــان ان هم
ــل  ــن دلی ــه همی ــص؛ ب ــک متخص ــه ی ــردازد ک می پ
بایــد ســطح درآمــد ایــن قشــر ها نیــز تقریبــا 
یکســان و بــا عدالــت باشــد و ایــن بــه معنــای 
جراحــی  عمــل  کــه  کســانی  حقــوق  کاهــش 
می کننــد، نیســت؛ بلکــه هــدف مــا ایــن اســت کــه 
راهــکاری را دنبــال کنیــم تــا میــزان درآمــد پزشــکان 

نســخه نویس  را بیشــتر کنیــم.
ــا  ــا نه تنه ــوق رزیدنت ه ــه حق ــان اینک ــا بی عکاشــه ب
ــه پزشــکی  ــه در جامع ــام پزشــکی بلک ــوزه نظ در ح
رفاهــی  امکانــات  کــرد:  اظهــار  مانــده،  مغفــول 
رزیدنت هــا بــه گونــه ای نیســت کــه فکــر و ذهنشــان 
فقــط متمرکــز بــر روی کار باشــد و ایــن قشــر مظلــوم 
ــوند. ــه می ش ــی مواج ــای مال ــا دغدغه ه ــه ب همیش

وی تصریــخ کــرد: انباشــته شــدن امــور اضافــی بــر 
شهرســتان ها  در  به ویــژه  رزیدنت هــا  دوش  روی 
انگیــزه ایــن قشــر را بــرای آمــوزش و یادگیــری 
و کارکــرد بهتــر کــم می کنــد؛ بــه همیــن دلیــل 
ــی از  ــجویی و رزیدنت ــاه دانش ــت رف ــیس معاون تاس
جملــه برنامه هــای قطعــی مــن در حــوزه نظــام 

ــود. جــام جــم ــد ب ــکی خواه پزش

وضع معیشتی نسخه نویسان بهتر می شود  نگذارید ماهواره نسخه پیچتان کند 

عرق کاسنی را کِی بخوریم؟ 
ــد  ــت می آی ــه دس ــنی ب ــاه کاس ــنی از گی ــرق کاس  ع
ــکالت  ــان مش ــه درم ــف از جمل ــواص مختل و دارای خ
ــش درد  ــردل، کاه ــوزش س ــری از س ــی، جلوگی گوارش
آرتــروز مفاصــل، ســم زدایی از کبــد و کیســه صفــرا، 
جلوگیــری از عفونت هــای باکتریایــی، تقویــت سیســتم 

ــب اســت.  ــت قل ــدن و تقوی ــی ب ایمن
ــح  ــنی صب ــرق کاس ــیدن ع ــرای نوش ــان ب ــن زم بهتری
ــه  ــیدن آن  ب ــه نوش ــت ک ــه اس ــش از صبحان ــتا پی ناش
ــواد  ــت م ــش دریاف ــبب افزای ــد س ــراه آب می توان هم

ــود. ــنی ش ــاه کاس ــذی از گی مغ
 استفاده از عرق کاسنی برای الغری

خــوردن کاســنی بــرای الغــری و کاهــش وزن نیز بســیار 
مفیــد اســت و بــه دلیــل دارا بــودن نوعــی اســید آمینــه 
ــد اشــتها را ســرکوب کنــد و از پرخــوری در فــرد  می توان
ــنی  ــرق کاس ــوان ع ــا دو لی ــک ت ــیدن ی ــد. نوش بکاه
می توانــد در طــول روز بــرای تنظیــم وزن مفیــد باشــد.

همچنیــن ایــن مــاده می توانــد درد ورم مفاصــل و 
ــد  ــد و مانن ــش ده ــان را کاه ــان در زن ــی درد زایم حت
یــک داروی ضــد التهــاب از درد و تــورم مفاصــل و 
عضــالت بکاهــد؛ البتــه مصــرف عــرق کاســنی در طــول 
دوران بــارداری توصیــه نمی شــود؛ زیــرا می توانــد ســب 
ــادر  ــی در م ــن ناگهان ــقط جنی ــی س ــزی و حت خونری

شــود.
ــر اســت از ایــن عــرق در طــول  ــز بهت ــان شــیرده نی  زن
دوران شــیردهی اســتفاده نکننــد؛ زیــرا تحقیقات نشــان 
ــات عــرق کاســنی در شــیر مــادر وجــود  داده کــه ترکیب

ــود. ــوزاد ش ــدن ن ــد وارد ب دارد و می توان
ــرای جلوگیــری  ایــن مــاده یــک داروی بســیار مفیــد ب
ــه بیمــاری  ــال ب ــی ابت ــی و حت ــروز بیماری هــای قلب از ب
ســرطان اســت. تحقیقــات در ایــن خصوص نشــان داده 
کــه مصــرف عــرق کاســنی بــه میــزان یــک تــا دو لیــوان 
همــراه بــا آب در طــول روز می توانــد از بــروز تومورهــای 
بدخیــم ســرطان ســینه و ســرطان روده بــزرگ در بانــوان 

جلوگیــری کنــد.

ــا وجــود مزایــای درمانــی بســیار زیــاد و مفیــد عــرق  ب
ــی و  ــای تنفس ــه آلرژی ه ــال ب ــرد مبت ــر ف ــنی، اگ کاس
ــتفاده از  ــروع اس ــش از ش ــد پی ــت، بای ــی اس ــا غذای ی
ــه آن را  ــرژی ب ــی، تســت نداشــتن آل ــاده غذای ــن م ای
انجــام دهــد. اگــر فــرد دارای آلــرژی بــه گــردو، برخــی 
از ماهی هــا و نیــز مارمــاالد برخــی از میوه هاســت، ایــن 

ــرای نوشــیدن نیســت. ــی ب ــرق انتخــاب خوب ع
 طریقه مصرف عرق کاسنی

ــوردن و  ــد از خ ــه می کنن ــراد توصی ــه اف ــان ب کارشناس
ــک،  ــارت پزش ــدون نظ ــی ب ــای گیاه ــیدن داروه نوش
ــافت  ــرد، مس ــاری ف ــت بیم ــل از وضعی ــی کام ناآگاه
ایــن دســت  از  مــواردی  و  نــوع کار  آمــد،  و  رفــت 
خــودداری کننــد و تنهــا پــس از مشــاوره بــا پزشــک از 

ایــن دمنوش هــا اســتفاده کننــد.
گفتنــی اســت کارشناســان همچنیــن توصیــه می کننــد 
افــراد عــرق کاســنی را بــا آب در دمــای معمولــی 
ــح  ــرای نوشــیدن آن صب ــان ب ــن زم ــه بهتری بنوشــند ک

ناشتاســت. ســامتی

ــی  ــن صنف ــو انجم ــی، عض ــا زمان ــر غالمرض دکت
ــان اینکــه گاهــی  ــا بی ــران، ب جراحــان عمومــی ای
در بینــی تومــور وجــود دارد کــه باعــث خونریــزی 
می شــود، گفــت: اســتفاده از داروهایــی مثــل 
اســپری آلــرژی کــه در بینــی می زننــد نیــز مخــاط 

ــد. ــزی می کن ــتعد خونری ــک و مس آن را خش
مثــل  تشــریحی  اشــکاالت  داد:  ادامــه  وی 
ــد  ــز می توان ــی نی ــاط بین ــی مخ ــکاالت عروق اش
ســبب خونریــزی دمــاغ شــود. اگــر کســی دچــار 
هــر نــوع اختــالل آناتومیــک بینــی باشــد، مســتعد 
خونریــزی دمــاغ می شــود؛ مثــال در صــورت 
ــی بیشــتر  ــی، یــک طــرف  بین انحــراف تیغــه بین
در معــرض هــوای خشــک قــرار می گیــرد و 

مخاطــش بســیار خشــک می شــود. 

بینــی افــراد عــادی در هــوای خشــک و بــا 
دســتکاری ممکــن اســت دچــار خونریــزی  خفیف 
ــه ای و  ــاری زمین ــه بیم ــی در کســانی ک شــود؛ ول

ــد. ــاق می افت ــدیدتر اتف ــد، ش ــی دارن خون
ــه  ــرادی ک ــی در اف ــزی از بین ــزود: خونری وی اف
ــد  ــام داده ان ــی انج ــی بین ــل جراح ــر دلی ــه ه ب
مثــل  التهابــی  بیماری هــای  دچــار  افــراد  و 
رینیــت، معتــادان بــه کوکاییــن و هــر نــوع مخــدر 

استنشــاقی، بیشــتر اتفــاق می افتــد.
ــران  ــی ای ــان عموم ــی جراح ــن صنف ــو انجم عض
ــاغ  ــزی دم ــی خونری ــه گاه ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
بــدون علــت اســت، تصریــح کــرد: اگــر خونریــزی 
مــدام تکــرار شــود، ممکــن اســت نشــانه بیمــاری 
ــی و  ــا خون ــادی ی ــالالت انعق ــل اخت ــی مث عموم

ــد  ــا بای ــد و حتم ــون( باش ــرطان خ ــمی )س لوس
ــار بررســی بیشــتر شــود. بیم

ــزی  ــی خونری ــه گاه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب زمان
ــه داد:  ــت، ادام ــاری اس ــک بیم ــر ی ــاغ تظاه دم
اختــالالت انعقــادی از قبیــل هموفیلــی، لوســمی 
ــار  ــون، فش ــت خ ــود پالک ــون(، کمب ــرطان خ )س
خــون بــاال و در بچه هــا بیماری هــای تنفســی 
ویروســی یــا بیماری هــای زمینــه ای و خونــی 
ــی از  ــزی بین ــه خونری ــی هســتند ک از بیماری های

نشــانه های آن اســت.
ــوای  ــادی در ه ــراد ع ــی اف ــرد: بین ــار ک وی اظه
ــار  ــت دچ ــن اس ــتکاری ممک ــا دس ــک و ب خش
ــه  ــانی ک ــی در کس ــود؛ ول ــف ش ــزی خفی خونری
بیمــاری زمینــه ای و خونــی دارنــد، شــدیدتر اتفــاق 
ــزی  ــت خونری ــز عل ــاال نی ــنین ب ــد و در س می افت
ــا مشــکالت عروقــی  ــاال ی معمــوال فشــار خــون ب

اســت.
ــران  ــی ای ــان عموم ــی جراح ــن صنف ــو انجم عض
ابتــدا  می شــویم،  خون دمــاغ  وقتــی  گفــت: 
ــه  ــه از پایین تن ــه باالتن ــینیم ک ــوری بنش ــد ط بای
ــا  ــی را آرام ب ــره بین ــد دو پ ــرد؛ بع ــرار گی ــر ق باالت
انگشــت بگیریــد و ۵ دقیقــه فشــار دهید. ســپس 
کمپــرس ســرد دو طــرف بینــی بگذاریــد. برخــی 
معتقدنــد کســی کــه دچــار خون دمــاغ شــده 
ــد؛  ــل کن ــب متمای ــه عق ــال ب ــرش را کام ــد س بای
ــق و  ــه حل ــون ب ــود خ ــث می ش ــن کار باع ــا ای ام
ــد،  ــدید باش ــزی ش ــر خونری ــود و اگ ــه وارد ش ری
حالــت نیمه نشســته، بهتریــن حالــت اســت. اگــر 
ــد  ــد آم ــی زود بن ــا حت ــد، ی ــد نیام ــزی بن خونری
ولــی تکــرار شــد و مــدام اتفــاق افتــاد یــا شــدید 

ــرد. ــه ک ــه پزشــک مراجع ــد ب ــا بای ــود، حتم ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خونریــزی  بینــی دو 

نــوع شــامل خونریــزی قســمت جلویــی  بینــی و 
قســمت عقبــی  بینــی اســت، تصریــح کــرد: فیــن 
ــیمیایی،  ــرک ش ــواد مح ــی، م ــدید  بین ــردن ش ک
ــاب  ــزا، داروی ضــد الته ــا آنفلوآن ســرماخوردگی ی
ــی،  ــل بین ــردن داخ ــت ک ــینوزیت، دس ــی، س بین
ــاد،  ــاع زی ــا، ارتف ــرد، آلرژی ه ــا س ــرم ی ــوای گ ه
انحــراف تیغــه وســط بینــی، بیمــاری کبــدی، 
ــزی  ــل خونری ــکل و مــواد مخــدر از عل مصــرف ال

ــی اســت. ــوی  بین جل
عضــو انجمــن صنفــی جراحــان عمومــی ایــران بــا 
اشــاره بــه اینکــه خونریــزی قســمت عقــب بینــی 
ــاق  ــی اتف ــوی بین ــزی جل ــر از خونری ــی کمت خیل
می افتــد، تصریــح کــرد: ایــن نــوع خونریــزی 
بینــی در افــراد مســن شــایع تر اســت و خونریــزی 
پشــت بینــی می توانــد خطرنــاک باشــد و معمــوال 

نیــاز بــه درمــان پزشــکی دارد. ایســنا
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علل خون دماغ شدن 

تازههایپزشکی

آثار مخرب دیابت بر دندان ها
ــان دانشــگاه پنســیلوانیا نشــان  ــد محقق ــه جدی مطالع
می دهــد میکروبیــوم دهــان تحــت تاثیــر دیابــت بــوده 

و تغییــر در آن بیماری زاســت.
ایــن تحقیــق نه تنهــا نشــان داد کــه میکروبیــوم دهانــی 
ــن  ــر کــرد، بلکــه ای ــت تغیی ــه دیاب ــال ب موش هــای مبت
ــن  ــن رفت ــاب و از بی ــش الته ــا افزای ــط ب ــر مرتب تغیی

ــود. اســتخوان ب
دانــا گریــوز، محقــق ارشــد ایــن مطالعــه، در ایــن 
بــاره می گویــد: »مــا در ایــن مطالعــه بــا تعییــن 
ــا  ــاز و آن ه ــی آغ ــای دیابت ــان موش ه ــوم ده میکروبی
را بــا موش هــای ســالم مقایســه کردیــم. مــا دریافتیــم 
میکروبیــوم دهــان موش هــای دیابتــی متفــاوت از 

موش هــای ســالم اســت.«
دیابتــی  موش هــای  بــه گفتــه گریــوز،  همچنیــن 
دارای مشــکالت بافــت دندانــی از جملــه از بیــن رفتــن 
-IL ــزان ــد و می ــظ دندان هــا بودن اســتخوان های محاف

ــود.  ــه ب ــش یافت ۱۷شــان افزای
افزایــش IL-۱۷ کــه مولکــول مهمــی در واکنــش ایمنــی 
و التهــاب اســت بــا بیماری هــای بافــت دنــدان مرتبــط 

. ست ا
ــد  ــی می توانن ــاران دیابت ــد بیم ــد می کنن ــان تاکی محقق
ــکالت  ــن مش ــروز ای ــان، از ب ــت ده ــظ بهداش ــا حف ب

ــد. مهــر ــگیری کنن ــی پیش دندان

ترک سیگار به بهبود مشکالت 
سینوسی کمک می کند

بــه  شــدیدی  آســیب  می توانــد  کشــیدن  ســیگار 
ســینوس ها وارد کنــد؛ امــا تحقیــق جدیــد نشــان 
می دهــد ایــن نشــانه ها و مشــکالت سینوســی ۱۰ 
ســال پــس از تــرک عــادت ســیگار برطــرف می شــوند. 
ســینوس مزمــن منجــر بــه بــروز درد در ناحیــه صــورت، 
بدخوابــی و مشــکل در تنفــس می شــود؛ چــرا کــه 

ــوند. ــدود می ش ــی مس ــی و بین ــاری سینوس مج
ســیگار کشــیدن موجــب می شــود پوشــش بینــی 
کمتــر قــادر بــه پــاک کــردن مخــاط باشــد. همچنیــن بــا 
تحریــک مســیرهای سینوســی، موجــب تــورم و التهــاب 
و همچنیــن تغییــر در ترکیــب باکتری هــای ســالم درون 

ــود. ــی می ش بین
ــد  ــر احم ــری دکت ــه رهب ــاروارد ب ــگاه  ه ــان دانش محقق
صداقــت، شــدت عالئــم و درمــان دارویــی مــورد 
اســتفاده در ۱۰۳ بیمــار سینوســی قبــال ســیگاری و ۱۰۳ 
فــرد بیمــاری کــه هیــچ وقــت ســیگار نکشــیده بودنــد 

ــد. ــی کردن را بررس
بــا  مقایســه  در  ســیگاری  افــراد  دریافتنــد  آن هــا 
افــراد غیرســیگاری دارای عالئــم شــدیدتری هســتند 
و از آنتی بیوتیک هــا و کورتیکواســتروئیدهای خوراکــی 
بیشــتری بــرای درمــان عفونت هــای سینوســی و کاهــش 
ایــن  نتایــج  التهــاب اســتفاده کرده انــد. همچنیــن 
ــه  ــرادی ک ــن اف ــم در بی ــود عالئ ــه نشــان داده ب مطالع
ــک  ــج در طــول ی ــه تدری ســابقا ســیگار می کشــیدند ب

ــت. شــهر خبــر ــه اس ــود یافت ــه بهب ده

تغذیه

بلوبری خشک شده معجزه می کند
ــادی  ــری خشک شــده مــواد مغــذی بســیار زی بلوب
بلوبــری خشک شــده  دارد.  یک چهــارم فنجــان 
ــد  ــی دارد و فاق ــدیم کم ــری و س ــد کال ۱۲۷ درص

ــت.  ــترول اس کلس
همچنیــن مــواد مغــذی موجــود در ایــن مــاده 
غذایــی بــرای ســالمتی ضــروری اســت. روش هــای 
بســیاری وجــود دارد کــه بتــوان از ایــن مــاده 

ــرد.  ــذت ب ــذی ل مغ
یکــی از ایــن روش هــا مخلــوط کــردن بلوبــری 
ــا مــوز و شــیر کم چــرب بــرای تهیــه  خشک شــده ب
یــک اســموتی خوشــمزه و روش دیگــر اضافــه 

ــت. ــو داغ اس ــور ج ــه بلغ ــری ب ــردن بلوب ک
 استخوان های قوی و سالم

ــت  ــن K اس ــی از ویتامی ــده غن ــری خشک ش بلوب
هــر  در  ویتامیــن  میکروگــرم   ۲۳.۸ حــدود  و 
یک چهــارم فنجــان وجــود دارد. ایــن میــزان ۲۰ تــا 
۲۶ درصــد از نیــاز روزانــه توصیه شــده بــه ویتامیــن 

ــد.  ــم می کن ــدن فراه ــرای ب K را ب
ــری دارد  ــش موث ــون نق ــاد خ ــن K در انعق ویتامی
و بــرای ســالمتی اســتخوان ها ضــروری اســت. 
ــد  ــدن کمــک می کن ــه ب همچنیــن ایــن ویتامیــن ب
بافــت  ســاخت  و  رشــد  بــرای  کلســیم  از  تــا 

ــد.  ــتفاده کن ــتخوانی اس اس
بــا توجــه بــه اطالعــات دانشــگاه مریلنــد، ویتامیــن 
در  به ویــژه  را  اســتخوان ها  K خطــر شکســتگی 

ــد. ــش می ده ــه، کاه ــوان یائس بان
 دفاع در برابر رادیکال های آزاد

ــامل  ــده ش ــری خشک ش ــان بلوب ــارم فنج یک چه
ــا  ــن ۱۱ ت ــه بی ــوده ک ــن C ب ــرم ویتامی ۹.۵ میلی گ
ــن  ــن ویتامی ــه ای ــدن ب ــه ب ــاز روزان ۱۳ درصــد از نی
اســت. ویتامیــن C یــک ویتامیــن محلــول در 
آب محســوب می شــود و بــه رشــد و بازســازی 
اســتخوان و بافت هــای بــدن کمــک می کنــد. 

بــدن بــرای بهبــود جراحــات، ترمیــم و حفــظ بافــت 
اســتخوان ها و دندان هــا بــه ویتامیــن C نیــاز دارد. 
ــک  ــاخت کالژن کم ــه س ــن C ب ــن ویتامی همچنی
می کنــد کــه پروتئیــن موجــود در ایجــاد بافــت 
رباط هــا، پوســت، رگ هــای خونــی، تاندون هــا و 

غضــروف اســت. 
 پیشگیری از دیابت نوع ۲

ــر  ــی از فیب ــع بســیار خوب ــری خشک شــده منب بلوب
ــده  ــری خشک ش ــان بلوب ــارم فنج ــت. یک چه اس
ــا ۱۲ درصــد از نیازهــای  ــه ۱۰ ت ــر دارد ک ۳ گــرم فیب

ــد. ــن می کن ــر تامی ــه فیب ــدن را ب ــه ب روزان
 فیبــر بــه عملکــرد سیســتم گوارشــی و تنظیــم 
حــرکات شــکمی کمــک می کنــد. مطالعــات بالینــی 
نشــان می دهــد کــه مصــرف مــواد غذایــی سرشــار 
ــه  ــد ب ــده می توان ــری خشک ش ــد بلوب ــر مانن از فیب
ــد. مصــرف  ــوع ۲ کمــک کن ــت ن پیشــگیری از دیاب
فیبــر از میــزان قنــد خــون و انســولین را می کاهــد 
ــال  ــاران مبت ــترول را در بیم ــزان کلس ــد می و می توان

بــه دیابــت بهبــود بخشــد. نســخه

زیبایی

آشنایی با بیماری های  شایع 
پوستی )۲(

ــان دارد؛  ــالمت انس ــی در س ــیار مهم ــی بس ــت نقش پوس
ــورد  ــتی م ــکالت پوس ــن مش ــد کوچک تری ــن رو بای از ای

توجــه قــرار گیــرد. 
خطرنــاک  بســیار  می تواننــد  پوســتی  بیماری هــای 
ــا غیرمســری  باشــند. ایــن بیماری هــا حالــت مســری ی
ــب  ــور مرت ــه ط ــراد ب ــد اف ــل بای ــن دلی ــه همی ــد و ب دارن
تحــت مشــاوره و کنتــرل متخصــص بــرای بررســی 

ــند. ــته باش ــرار داش ــود ق ــت خ ــت پوس وضعی
ــه  ــتی ک ــای پوس ــهورترین بیماری ه ــایع ترین و مش از ش
ــر  ــوارد زی ــه م ــود، ب ــاد ش ــد ایج ــردی می توان ــر ف در ه

اشــاره می کنیــم:
 سرطان های پوستی را بشناسید

جملــه  از  و کارســینوم  مالنومــا  شــایع  ســرطان های 
مرگبارتریــن بیماری هــای پوســتی هســتند کــه می تواننــد 
در صــورت تاخیــر در شناســایی و درمــان بیمــاری بــا 
ســرایت بــه ســایر قســمت های بــدن موجــب مــرگ بیمــار 

شــوند.
 وقتی آبله مرغان تبدیل به زونا می شود

و  دارد  ویروســی  منشــأ  نیــز  مرغــان  آبلــه  بیمــاری 
ــرد  ــد و ف ــاد می کن ــدن ایج ــر روی ب ــدار ب ــای آب جوش ه
ــن  ــود. ای ــدید می ش ــارش ش ــاس خ ــب و احس ــار ت دچ
ــه در صــورت  ــا دو هفت ــک ت ــس از گذشــت ی ــاری پ بیم
انجــام دقیــق مراقبت هــای درمانــی بهبــود پیــدا می کنــد. 
در کــودکان معمــوال ایــن بیمــاری شــدید نیســت؛ امــا در 
ــر  ــا تحــت تاثی ــد ب ــراد بزرگســال می توان ســالمندان و اف
قــرار دادن سیســتم عصبــی بــدن آن هــا، بــه یــک بیمــاری 

جــدی و خطرنــاک بــه نــام زونــا تبدیــل شــود.
 برص درمان قطعی ندارد

ــته و در  ــود داش ــالیان دور وج ــز از س ــرص نی ــاری ب بیم
ایــن  در  دارد.  قــرار  خودایمنــی  بیماری هــای  دســته 
بیمــاری سیســتم ایمنــی بــدن بــا حملــه بــه ســلول های 
ــا  ــگ آن ه ــن رن ــن رفت ــث از بی ــت باع ــه ای پوس رنگدان

می شــود. 
افــراد مبتــال بــه ایــن بیمــاری رنــگ پوســت خــود را بــه 
تدریــج از دســت می دهنــد. متاســفانه بــرای ایــن بیمــاری 
درمــان قطعــی وجــود نــدارد؛ امــا برخــی دارو هــا می توانــد 
از رشــد بیمــاری و از دســت رفتــن رنگدانه هــای پوســتی 

تــا حــد زیــادی جلوگیــری کنــد.
 آفتاب سوختگی را در تابستان جدی بگیرید!

ــژه در فصــول  ــک عارضــه شــایع به وی آفتاب ســوختگی ی
ــدون اســتفاده از کــرم  ــرادی کــه ب گــرم ســال اســت. اف
ــادی  ــان زی ــاس مناســب مدت زم ــاب، کاله و لب ضــد آفت
امــکان  می گیرنــد  قــرار  خورشــید  نــور  معــرض  در 
دارد بــا مشــکالتی چــون قرمــزی، التهــاب، خــارش، 
ــه  ســوزش، زخــم و تاول هــای پوســتی مواجــه شــوند ک

اســت. آفتاب ســوختگی  نشــان دهنده 
درمــان آفتاب ســوختگی بــا انــواع دارو هــا و کرم هــا 
ــرادی  ــت دارد؛ اف ــه ممارس ــاز ب ــا نی ــود، ام ــام می ش انج
ــکان  ــوند ام ــوختگی می ش ــار آفتاب س ــه دچ ــه همیش ک
دارد در آینــده مبتــال بــه ســرطان پوســت شــوند. باشــگاه 

خبرنــگاران

اصولتربیت
اصول اساسى در تربیت فرزند
اصل اول: احترام به همسر

در ادامه مطلب احترام به همسر آمده است: 
خشــونت  و  عصبانیــت  شــاهد  کودکــی کــه 
والدیــن اســت، عصبــى و خســته بــه نظــر 
مى رســد و دچــار اضطــراب و تشــویش و نگرانــى 
خواهــد بــود و اســتعدادهاى او شــکوفا نخواهــد 
شــد؛ زیــرا شــکوفایى اســتعداد در ســایه آرامــش 

خانوادگــى امکان پذیــر اســت.
بعضــى از آقایــان نبایــد فکــر کننــد کــه آرامــش 
ــى و  ــات رفاه ــن امکان ــو تأمی همسرشــان در پرت
قــوت و غــذا و لبــاس و مبلمــان و... اســت؛ بلکــه 
ــه زن  ــد ک ــد ش ــل خواه ــى حاص ــش زمان آرام
احســاس کنــد شــوهرش او را دوســت دارد و بــه 
او عالقه منــد اســت؛ نشــانه ایــن عالقه منــدى 
ایــن اســت کــه بــه او احتــرام بگــذارد و بــراى او 
ارزش قائــل شــود؛ به ویــژه ایــن احتــرام و اکــرام 
ــت  ــتر اهمی ــران بیش ــور دیگ ــع و در حض در جم

ــد. ــدا مى کن پی
 احتــرام از طریــق ســالم، احوالپرســى، پاســخ بــه 
ــى او را در  درخواســت ها، نیازهــاى روحــى و روان
نظــر داشــتن، بــا او بــودن، در بــدو ورود بــه منــزل 
ــر  ــراى او در نظ ــى را ب ــن و زمان ســراغ او را گرفت
گرفتــن؛ البتــه بایــد زمــان در نظــر گرفتــه شــده 
زمــان زنــده باشــد، نــه زمانــى کــه بــا کوله بــارى 
ــى  از خســتگى و کوفتگــى از ســر کار آمــده، زمان
ــد و  ــته باش ــن داش ــنیدن و گفت ــه ش ــه حوصل ک
ــى  ــاط روح ــا نش ــل و ب ــى کام ــا آمادگ ــد ب بتوان
ــر  ــاى همس ــه گفته ه ــره ب ــودن چه ــاش ب و بش

توجــه کنــد.
روایــت اســت کــه شــخصى خدمــت امــام حســن 
مجتبــى)ع( رســید و عــرض کرد: ای پســر رســول  
ــه  ــم؛ ب ــوهر بده ــرم را ش ــم دخت ــدا! مى خواه خ
چــه کســى شــوهر دهــم؟ حضــرت فرمودنــد: بــه 

کســى کــه باتقــوا باشــد.
ــد: »اِْن  ــن فرمودن ــر را چنی ــن ام ــت ای ــد عل بع
ــا«  ــْم َیْظِلْمه ــا َفَل ه ــْم ُیِحبَّ ــا و اِْن َل ــا َاکَْرَمه ه َاَحبَّ
»زیــرا اگــر دختــرت را دوســت بــدارد، اکرامــش 
ــه او  ــد و اگــر دوســتش نداشــته باشــد، ب مى کن

ــرد.«  ــد ک ــم نخواه ظل
یعنــى اگــر دوســتش داشــته باشــد، او را احتــرام 
ــابى  ــروف حس ــول مع ــه ق ــد و ب ــرام مى کن و اک
ــته  ــتش نداش ــر دوس ــى اگ ــد؛ ول زن دارى مى کن
ــم  ــه او ظل ــت ب ــى اس ــون آدم باتقوای ــد، چ باش
ــرم  ــه را گ ــط خان ــا او مى ســازد، محی ــد و ب نمى کن
نگــه مــى دارد و نمى گــذارد بــه ســردى بگراید.پــس 
مســئله اکــرام همســر چیــزى اســت کــه از قبــل از 
ــد  ــد و حتــى از دوران ازدواج اهمیــت دارد و بای تول

همیشــگى باشــد. انتشــارات همــای رحمــت

افســردگی، یــک بیمــاری روانــی اســت کــه 
باعــث احســاس غــم و ناراحتــی مــداوم و 

ــود.  ــه می ش ــت دادن عالق از دس
ــع احســاس  ــراد بعضــی از مواق بیشــتر اف
می کننــد،  غــم  و  افســردگی  نارحتــی، 
احســاس افســردگی و غمگیــن بــودن 
بــه مشــکالت  بــدن  واکنــش طبیعــی 
زندگــی و از دســت دادن چیزهــا و کســانی 

ــم. ــه داری ــا عالق ــه آن ه ــه ب ــت ک اس
ــدوه  ــم و ان ــاس غ ــه احس ــی ک ــا زمان ام
ــی  ــی و بی ارزش ــدی، بیچارگ ــدید، نومی ش
ــول  ــه ط ــد هفت ــا چن ــد روز ی ــش از چن بی
بکشــد، بــدان معناســت کــه فــرد افســرده 

ــت. ــده اس ش
فکــر،  طــرز  بــر  افســردگی  بیمــاری 
ــذارد  ــر می گ ــرد تاثی ــار ف ــاس و رفت احس
انــواع  بــه  ابتــال  باعــث  می توانــد  و 
شــود. روانــی  و  جســمی  بیماری هــای 

افــرادی کــه دچــار افســردگی شــده اند 
ــه  ــف روزان ــام وظای ــت از انج ــن اس ممک
ناتــوان باشــند و حتــی احســاس کننــد 

زندگــی ارزش نــدارد. 
برخــالف تصــور افــراد افســردگی فقــط یک 
ضعــف و ناتوانــی نیســت و نمی تــوان آن را 

بــه ســادگی نادیــده گرفــت.
ــه  ــی اســت ک ــه اختالالت افســردگی از جمل
بــرای آن درمان هــای مؤثــری وجــود دارد و 
معمــوال هرچــه زودتــر درمان شــروع شــود، 

اثربخشــی آن هــم بیشــتر خواهــد بــود.
درمان هــای  می تــوان  کلــی  طــور  بــه 
ــی و  ــه دارودرمان ــه دو طبق ــردگی را ب افس
ــرد. ــیم ک ــناختی تقس ــای روان ش درمان ه

ــب  ــه ترکی ــد ک ــان می ده ــی ها نش  بررس
بــرای  به ویــژه  درمــان  نــوع  دو  ایــن 
افســردگی های متوســط و شــدید، بهتریــن 

ــراه دارد. ــه هم ــه را ب نتیج
ــدت  ــه ش ــه ب ــا توج ــردگی ب ــان افس درم
ایــن بیمــاری و جلوگیــری از بازگشــت 
ــا  ــاه ت ــش م ــت از ش ــن اس ــاری ممک بیم

ــد. ــول بینجام ــه ط ــال ب ــد س چن
داروهــای مــورد اســتفاده بر اســاس دســته 
ــه  ــد ب ــر خــود می توانن ــزان اث ــی و می داروی

بیمــاران کمــک کننــد تــا دوره درمــان خــود 
را بــا حداقــل عــوارض ســپری کننــد و 
بتواننــد در ادامــه درمــان بــه پزشــک جهــت 

انتخــاب داروی ســازگارتر کمــک کننــد.
 مردم درباره اعتیادآور بودن 
داروهای افسردگی در اشتباه 

هستند
ــص  ــوق تخص ــکیبایی، ف ــته ش ــر فرش دکت
روان پزشــکی، ضمــن اشــاره بــه اینکــه  
افســردگی می توانــد باعــث ابتــال بــه انــواع 
شــود،  روانــی  و  بیماری هــای جســمی 
می گویــد: خیلــی از افــراد از اعتیــادآور 
بــودن دارو هــای افســردگی هــراس دارنــد؛ 
در حالــی کــه تنهــا یــک درصــد از داروهــای 

ــتند. ــادآور هس ــردگی، اعتی افس
ــد: افــراد  ــر فرشــته شــکیبایی می افزای دکت
تشــخیص  در  پزشــکان  می کننــد  فکــر 
بیمــاری آن هــا اشــتباه می کننــد و بیمــاری 
دســت  از  و  نمی شــود  درمــان  آن هــا 
روان پزشــکان کاری برنمی آیــد یــا اگــر 
ــا  ــد؛ ام ــه باش ــا عارض ــوأم ب ــد ت کاری برآی

ــت. ــت نیس ــدگاه درس ــن دی ای
وی ادامــه می دهــد: درخصــوص عارضــه دار 
بــودن داروهــا می تــوان گفــت در علــم طــب 
ــه  ــت و صراحــت وجــود دارد ک ــن صداق ای
اگــر دارویــی احتمــال داشــته باشــد عارضه 
ــار  ــرای بیم ــدا ب ــان ابت ــد، در هم ایجــاد کن

روشــن و شــفاف کنیــم.
فــوق تخصــص روان پزشــکی بــا اشــاره 
ــاره اعتیــادآور  بــه اینکــه بیشــتر مــردم درب
اشــتباه  در  افســردگی  داروهــای  بــودن 
هســتند، تاکیــد می کنــد: طــول درمــان 
ــه  و مصــرف داروهــای افســردگی بســته ب
ــود. ــن می ش ــاری تعیی ــدت بیم ــوع و ش ن

وی یــادآور می شــود: بعضــی از داروهــا 
خــواب آور و بعضــی هــم باعــث پیشــگیری 
ــاالت  ــه ح ــته ب ــه بس ــت ک ــواب اس از خ

ــوند. ــز می ش ــار تجوی ــی بیم روان
ــد: روان پزشــکان  ــر شــکیبایی می افزای دکت
ــرای  ــالک ب ــالل، م ــدود ۵۰ اخت ــرای ح ب
ــن  ــی تعیی ــاری و درمان ــاوره های گفت مش
بــه  مراجعــه  بــرای  مــردم  و  کرده انــد 
ــران  ــه ســرزنش دیگ ــد ب روان پزشــک نبای

ــد. ــه کنن توج
ــد  ــا چن ــد: وقتــی افــراد ب ــار می کن وی اظه

ــرای  ــد، ب ــورت کنن ــص مش ــر غیرمتخص نف
مراجعــه بــه روان شــناس دچــار تشــدد 

ــد. ــد ش ــردرگمی خواهن ــکار و س اف
ایــن فــوق تخصــص روان پزشــکی تصریــح 
می کنــد: افــراد بایــد حــاالت روحــی خــود 
را بررســی کننــد و اگــر در طــول چنــد ســال 
ــرده  ــر ک ــا تغیی ــر حــاالت روحــی آن ه اخی
اســت، بداننــد کــه نیــاز اســت نــزد پزشــک 
بــا  و  معاینــه  روان پزشــک  متخصــص 
داروهــای مؤثــر و کم عارضــه درمــان شــوند.

 داروهای مؤثر در درمان افسردگی 
باعث بهبود خلق و خو می شوند

افســردگی  در درمــان  داروهــای مؤثــر   
ــا  ــش ی ــرد و افزای ــر عملک ــق تغیی از طری
کاهــش مــواد ترشح شــده در مغــز کــه 
ــود  ــه می ش ــمیتر گفت ــا نوروترانس ــه آن ه ب
عمــل می کننــد و باعــث بهبــود خلــق و خــو 

و درمــان افســردگی می شــوند. 
ــد  ــار مفی ــوازات آث ــه م ــن داروهــا هــم ب ای
و درمانــی خــود، دارای عــوارض جانبــی 
هســتند کــه بــروز آن هــا در افــراد مختلــف 

ــت. ــاوت اس متف
تــا  دو  معمــوال  قدیمــی  داروهــای 
اثــر  تــا  ســه هفتــه طــول می کشــید 
شــود.  آشــکار  ضدافسردگی شــان 

در ابتــدا، فقــط ممکــن اســت آثــار جانبــی 
و  خواب آلودگــی  تهــوع،  )مثــل  آن هــا 
ــب  ــا در اغل ــد؛ ام ــروز کن ــش وزن( ب افزای
مــوارد ایــن آثــار جانبــی کــه از دارویــی بــه 
داروی دیگــر متفــاوت اســت، ظــرف یــک 
ــور  ــه ط ــا ب ــد ی ــود می یاب ــه بهب ــا دو هفت ی

کلــی برطــرف می شــود.
داروهــای جدیــد ضــد افســردگی آثــار 

جانبــی کمتــری نســبت بــه داروهــای 
کــه  هنگامــی  امــا  دارنــد؛  قدیمی تــر 
مصــرف داروهــای ضــد افســردگی بــه طــور 
ناگهانــی قطــع شــود، ممکــن اســت باعــث 
عــوارض تــرک مصــرف نظیــر تهوع، ســردرد 

ــود. ــرگیجه ش و س
ــز  ــر نی ــای دیگ ــدادی از داروه  مصــرف تع
ممکــن اســت بــا داروهــای ضــد افســردگی 
تداخــل داشــته باشــد؛ از ایــن رو، بیمــاران 
ــد پیــش از شــروع مصــرف هــر داروی  بای
ضــد افســردگی جدیــدی، پزشــک خــود را 
ــد  ــرف می کنن ــه مص ــی ک ــام داروهای از تم
آگاه ســازند؛ بــه عــالوه اینکــه بی خطــر 
ــای ضــد افســردگی  ــودن مصــرف داروه ب
در دوران بــارداری هنــوز بــه طــور کامــل 

شــناخته نشــده اســت.
معمــواًل  افســردگی  ضــد  داروهــای 
نورتریپتیلیــن،  آمی تریپتیلیــن،  شــامل 
دســیپرامین، ایمــی پرامیــن، کلومیپرامیــن، 

هســتند. تریمیپرامیــن  و  دوکســپین 
 مصرف اسیدهای چرب امگا 

۳ می تواند در تسکین اختالالت 
افسردگی مؤثر باشد

ــتفاده در  ــورد اس ــای م ــر داروه ــالوه ب  ع
ــاوت  ــای متف ــردگی، روش ه ــان افس درم
دیگــری نیــز وجــود دارد کــه می تواننــد بــه 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــان م ــوان کمک درم عن
گیرنــد و رونــد درمــان را تســریع بخشــند؛

بــه  می تــوان  روش هــا  ایــن  جملــه  از 
گیاهــی،  ضــد  داروهــای  از  اســتفاده 
ــوگا، گــروه  اســتفاده از مکمل هــا، ورزش، ی
درمانــی، طــب ســوزنی و نوردرمانــی اشــاره 
ــی  ــی مبن ــدرک قطع ــچ م ــه هی ــرد. البت ک
ــر  ــا ب ــوع درمان ه ــن ن ــودن ای ــر ب ــر موث ب
ــود  ــط وج ــدید و متوس ــردگی های ش افس
ــف  ــردگی های خفی ــرای افس ــا ب ــدارد، ام ن

مفیــد واقــع می شــوند.
 مصــرف اســیدهای چــرب امــگا ۳می تواند 
ــژه  ــردگی به وی ــالالت افس ــکین اخت در تس
در میــان افــرادی کــه داروهــای افســردگی 
ــن  ــر باشــد. همچنی ــد موث مصــرف می کنن
ــار بالقــوه مکمل هــای کراتیــن، روی،  ــه آث ب
ویتامیــن C و تریپتوفــان اشــاره می شــود؛ 
امــا تحقیقــات بیشــتری جهــت تاییــد ایــن 

آثــار مــورد نیــاز اســت. ایمنــا

،،
افســردگی یــک بیمــاری روانــی اســت 
ناراحتــی  و  غــم  احســاس  بــه  کــه 
مــداوم و از دســت دادن عالقــه منجــر 

می شــود 

اگر حاالت روحی شما تغییر کرده، به روان پزشک مراجعه کنید 

تنها یک درصد از داروهای افسردگی، اعتیادآور هستند



7 و گردشگریامروز چهارشنبه 28 تیرماه 1396 - سال سوم - شماره 480 روزنامه معارف  معارف

نبود خالقیت و ابداع، مانع 
فرهنگ سازی در زمینه های قرآنی

ــت:  ــان گف ــامی اصفه ــات اس ــر تبلیغ ــس دفت رئی
ــد،  ــدان بیای ــه می ــوآوری ب ــه ن ــا ک ــر کج ــروز ه ام
پیشــرفت حاصــل می شــود؛ ولــی متأســفانه در 
فرهنگ ســازی قرآنــی، خاقیــت و ابــداع جــدی 

نداشــتیم.
حجت االســام و المســلمین محمــد قطبــی، رئیــس 
دفتــر تبلیغــات اســامی اصفهــان، در مجمــع مبّلغــان 
ــار  ــتان اظه ــت تابس ــات فراغ ــازی اوق ــرح غنی س ط
نســل  فراغــت  اوقــات  غنی ســازی  بــرای  کــرد: 
جدیــد بایــد آن هــا را بــه ســمت ارتباطــات محیطــی 
و اجتماعــی در فضــای فیزیکــی و حقیقــی ســوق داد 
ــنتی در  ــای س ــان روش ه ــوان می ــن راه می ت و در ای
فرهنــگ خــودی و قابلیت هــای موجــود در ابزارهــای 

نویــن تاقــی و اتصــال ایجــاد کــرد.
ــت  ــتر حال ــت بیش ــات فراغ ــروز اوق ــزود: ام وی اف
دوره هــای  برخــاف  یافتــه؛  انفــرادی  و  خانگــی 
پیشــین کــه علی رغــم نبــود امکانــات، در ایــن زمینــه 
فضــای اجتماعــی و مشــارکتی حاکــم بــود؛ امــا امروز 
کــودکان، نوجوانــان و جوانــان کمتــر در فضاهــای 

محیطــی و اجتماعــی ظاهــر می شــوند.
ــازی  ــم ب ــا ه ــم، در خانه ه ــان قدی ــزود: در زم وی اف
دســته جمعی  صــورت  بــه  امــا  می شــد؛  انجــام 
و بازی هــا نیــز متعــدد بــود؛ چنانکــه در اســتان 
اصفهــان حــدود ۱۴۵ بــازی اعــم از خانگــی و محیطی 

ــت. ــوم اس مرس
حجت االســام قطبــی ادامــه داد: امــروز بازی هــا 
بــر پایــه رســانه انجــام می شــود؛ کمــا اینکــه همــگان 
ــد  ــار دارن ــت در اختی ــا تبل ــمند ی ــی هوش ــک گوش  ی
و درنتیجــه، ایــن جامعــه اســامی نیســت کــه شــاکله 
ــدان خــود را شــکل می دهــد؛  ذهنــی و رفتــاری فرزن
ــز  ــز در آن دســتگاه هوشــمند متمرک ــه چی ــه هم بلک
شــده و آن دســتگاه نیــز تحــت نظــارت و پشــتیبانی 

والدیــن قــرار نــدارد.
وی اضافــه کــرد: بازی هایــی کــه در خــارج از مرزهــا 
بــرای مــا تولیــد می شــود، اعــم از آفایــن و آنایــن، 
مبتنــی بــر تفکــر غربــی و  هالیــوودی اســت. روزانــه 
ــه  ــد ب ــن جدی ــازی آنای ــج ب ــن، پن ــور میانگی ــه ط ب
ــه  ــود ک ــه می ش ــود اضاف ــای موج ــه بازی ه مجموع
در یــک ســال، بــه تعــداد ۱۵۰۰ بــازی جدیــد آنایــن 
ــش از  ــز بی ــن نی ــای آفای ــم بازی ه ــد. حج می رس

ــت. ــن اس ــای آنای ــر بازی ه ــت براب هش
ــگ  ــق فرهن ــعه و تعمی ــی توس ــز تخصص ــس می رئی
بــازی  یــک  نــدارد  امــکان  بیــان کــرد:  قرآنــی 
 هالیــوودی را پیــدا کنیــد کــه دو راهبــرد مســائل 
جنســی و خشــونت در آن وجــود نداشــته باشــد؛ بــه 
ــی شــخصی و  ــه مخاطــب را در زندگ ــن صــورت ک ای
انفــرادی خــود بــا مســائل جنســی ســرگرم می کنــد 
ــاند و در  ــاب بکش ــه منج ــائل، او را ب ــن مس ــا ای ت
فضــای اجتماعــی و کار گروهــی نیــز بــا رویکــرد 
خشــونت و تهاجــم، فضــا را آلــوده می ســازد و در 

ــا ــد. ایکن ــم بوده ان ــق ه ــه، موف ــن زمین ای

گردشگری
گنبد جبلیه

گنبــد جبلیــه در منتهی الیــه شــرقی کرمــان در نزدیکــی 
ــان  ــان و ســید حســین کرم دو قبرســتان صاحب الزم
واقــع شــده اســت. احتمــال مــی رود کــه ایــن بنــا در 
دوره هــای قبــل از اســام احتمــاال اواخــر دوره ساســانی 

و در دوره ســلجوقی تکمیــل شــده باشــد.
گنبــد جبلیــه هشــت ضلعــی کــه بــه گنبــد گبــری نیــز 
شــهرت دارد، تمامــا از ســنگ اســت و عــرض پــی آن 
نیــز در پایــه بــه ۳ متــر می رســد. در هشــت طــرف آن 
ــرا  ــه اخی ــه ک ــرار گرفت ــر ق ــه عــرض ۲ مت هشــت در ب
بــرای مســتحکم ســاختن بنــا و جلوگیــری از تخریــب 
ــط  ــد و فق ــدود کرده ان ــنگ مس ــا س ــا را ب آن درگاه ه

ــته اند.  ــاز گذاش ــی را ب یک
قســمت بــاالی گنبــد از آجــر ســاخته شــده و در داخــل 
ــود  ــی وج ــا و تزئین کاری های ــرا گچبری ه ــد ظاه گنب
ــاال ریختــه و قســمت پاییــن را  داشــته کــه قســمت ب

ــد. ــب کرده ان تخری
گفتــه می شــود در ســاخت ایــن گنبــد بــه جــای 
آب از شــیر شــتر اســتفاده شــده کــه مورخــان دلیــل 
اســتحکام ایــن بنــا را همیــن امــر می داننــد. مصالــح 
بــه کار رفتــه در دیوارهــا ســنگ الشــه بــا مــات گــچ از 

ــرون و آهــک از داخــل اســت. بی
ــا  ــی ب ــده؛ جنگل ــگل کاری ش ــا جن ــن بن ــراف ای در اط
ــه از  ــم ک ــگل قائ ــام جن ــه ن ــرو و کاج ب ــان س درخت
ــال  ــه در س ــد جبلی ــت. گنب ــان اس ــای کرم تفرجگاه ه
۱۳۱۶ توســط وزارت فرهنــگ در فهرســت آثــار ملــی بــه   

ــد. ــت ش ــال ۱۳8۳ مرم ــید و در س ــت رس ثب

 تخت درگاه قلی بیگ
تخــت درگاه قلــی بیــگ، عمارتــی اســت کــه در جنــوب 
ــه  ــوه قلع ــی ک ــه جنوب ــان و در زاوی ــهر کرم ــرقی ش ش
دختــر قــرار دارد. ایــن مــکان، مقبــره یکــی از نــوادگان 
بیــرام بیــگ اســت. درگاه قلــی بیــگ از امــرای اواخــر 
ــوده  ــان ب ــار در کرم ــل افش ــس ای ــه و رئی دوره صفوی

 اســت. 
ــی  ــی بوم ــای فن ــتفاده از قابلیت ه ــا اس ــته ب در گذش
ــزرگ  ــه ای ب ــگ، دریاچ ــی بی ــت درگاه قل ــار تخ در کن
وجــود داشــته کــه ایــن منطقــه را بــه یکــی از زیباتریــن 
مناظــر اســتان تبدیــل کــرده بــود؛ امــا هم اکنــون ایــن 

دریاچــه خشــکیده اســت.
ایــن بنــای زیبــا کــه در مجــاورت باغــی سرســبز قــرار 
تاریخــی  بناهــای منحصربه فــرد  از جملــه  گرفتــه 
اســت کــه از گزنــد حملــه اقــوام مختلــف بــه کرمــان 
ــده  ــان مان ــرزه در ام ــد زمین ل ــی مانن و حــوادث طبیع
ــات  ــی در ارتفاع ــد نگین ــه مانن ــون ب ــت و هم اکن اس

شــرق کرمــان می درخشــد. 
ــد  ــر محم ــیله همس ــه وس ــگ ب ــی بی ــت درگاه قل تخ
ــی  ــه کربای ــوم ب ــک موس ــان وکیل المل ــماعیل خ اس

ــت. گردشــگری ــده  اس ــر ش تعمی

معــاون گردشــگری ســازمان میــراث  فرهنگــی 
صنایــع  دســتی و گردشــگری گفــت: امضــای 
یادداشــت تفاهــم همــکاری جامــع میــان 
ســازمان میــراث  فرهنگــی و نیــروی انتظامــی 
بــا تحقــق حمایــت یکپارچــه فرابخشــی، 
موجــب تقویــت تعامــل ســازنده بــرای رشــد 
و توســعه صنعــت گردشــگری بــا رویکــرد 
ــای  ــب  و کاره ــت از کس ــداری و حمای قانونم

ــد. ــد ش ــگری خواه گردش
 امضای تفاهم همکاری میان سازمان 

میراث فرهنگی و نیروی انتظامی
مرتضــی رحمانــی موحــد، معــاون گردشــگری 
ســازمان میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی و 
گردشــگری در نشســت مشــترک با مســئوالن 
ارشــد بخش هــای مختلــف نیــروی انتظامــی 
ــت  ــر 9۶ در محــل معاون ــه یکشــنبه ۲۵ تی ک
امــروز  گفــت:  شــد،  برگــزار  گردشــگری 
ــت  ــد حمای صنعــت گردشــگری کشــور نیازمن
فرابخشــی صددرصــدی و یکپارچــه اســت تــا 
ــر  ــد ب ــوزه بتوانن ــن ح ــاالن ای ــس آن فع در پ
مــدار قانــون و در صفــی واحــد، بــرای رقابــت 
در بــازار تــاش کننــد؛ از ایــن رو بــا توجــه بــه 
ــگاه واالی امنیــت در تمامــی پدیده هــای  جای

اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی و 
ــن امــر،  ــان ای ــز اهمیــت مســئولیت متولی نی
ــع  ــکاری جام ــم هم امضــای یادداشــت تفاه
ــروی  ــی و نی ــراث  فرهنگ ــازمان می ــان س می
ــاز  ــه نی ــخگویی ب ــد در پاس ــی می توان انتظام

مذکــور موثــر عمــل کنــد.

او بــا بیــان اینکــه الزم اســت یادداشــت 
نظــر  مــد  جامــع  همــکاری  تفاهم نامــه 
ــرای  ــدد ب ــای متع ــودن ویژگی ه ــن دارا ب ضم
موضــوع  یــک  بــه  بهره بــرداری گســترده، 
و زمــان واحــد ختــم نشــود، اظهــار کــرد: 

تفاهم نامــه جامــع میــان ســازمان میــراث 
 فرهنگــی و نیــروی انتظامــی بایــد ضمــن 
برخــورداری از اقتــدار کافــی بــرای اجــرا، دارای 
ــای  ــق مأموریت ه ــی و تطبی ــر همراه حداکث
دو ســازمان بــه  منظــور افزایــش مشــارکت ها 
و کاهــش تداخل هــای احتمالــی باشــد. 

ــودن،  ــترده ب ــع و گس ــن جام ــن ضم همچنی
دارای راهکارهــای عملیاتــی باشــد؛ به گونــه ای 
کــه بتــوان هــر یــک از بندهــای مربوطــه را بــه 

مــدل اجرایــی و میدانــی تبدیــل کــرد. 
ــر اینکــه انتظــار  ــد ب ــا تأکی ــی  موحــد ب رحمان
ــوزه  ــودن ح ــورد اشــاره، دارا ب ــه م از تفاهم نام
نفــوذ و تاثیرگــذاری یکپارچــه و ملــی اســت، 
ادامــه داد: »هیــچ  یــک از مفــاد ایــن تعامــل 
نبایــد قابــل تفســیر جداگانــه باشــد؛ بــه 
ــخصی  ــش مش ــا بخ ــتان ی ــه اس ــه ای ک  گون
ــد اجــرای  ــی از رون ــی مجزای ــد پیش بین بتوان
ایــن صــورت  غیــر  در  باشــد؛  داشــته  آن 
مقدمــات اجــرا نشــدن آن بــه  آرامــی فراهــم 

ــد. ــد ش خواه
 تأکیدات مقام معظم رهبری درباره 

افزایش گردشگران ورودی
معــاون گردشــگری ســازمان میــراث  فرهنگــی، 

ــا  ــن ب ــگری همچنی ــتی و گردش ــع  دس صنای
اشــاره بــه بیانات مقــام معظــم رهبــری درباره 
جاذبه هــای  و  فرهنگــی  میــراث   اهمیــت 
گردشــگری در ابعــاد مختلــف و همچنیــن 
تاکیــد ایشــان مبنــی بــر ۵ برابــر شــدن 
گردشــگران خارجــی در اجرایــی شــدن برنامــه 
ــای  ــرد: رهنموده ــح ک ــعه تصری ــم توس شش
مذکــور بــه  نوعــی فراخــوان مهمان نــوازی 
بــرای کشــور بــه  شــمار می آیــد؛ بنابرایــن 
اگرچــه متولــی اصلــی حــوزه گردشــگری، 
ــتی  ــع  دس ــی، صنای ــراث  فرهنگ ــازمان  می س
و گردشــگری اســت، امــا در حــال حاضــر 
تــاش بــرای تحقــق هــدف مــورد اشــاره بــرای 
همــه ارگان هــا و نهادهــای دولتــی کشــور بــه 
ــا هــر یــک  وظیفــه ای جــدی تبدیــل شــده ت
ــراری  ــود و برق ــف خ ــف وظای ــن بازتعری ضم

تعامــل فرابخشــی، در انجــام ایــن مهــم و 
ــد. ــش کنن ــای نق ــردی، ایف ــگاه راهب ن

اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  موحــد  رحمانــی  
نــگاه دولــت تدبیــر و امیــد و بــه  تبــع آن 
ســازمان میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی و 
گردشــگری، بقــا، توســعه و پایــداری صنعــت 
ــا و  ــی الگوه ــزود: وقت ــت، اف ــگری اس گردش
ــورهای  ــگری در کش ــق گردش ــای موف مدل ه
پیشــتاز را مــورد بررســی قــرار می دهیــم 
درمی یابیــم کــه ســایه بســیار بــا اهمیــت، امــا 
پنهــان و نامحســوس تامین کننــدگان امنیــت، 
هماننــد چتــری حمایتگــر کلیــه فعالیت هــا را 
ــای حــوزه  ــژه فعالیت ه ــرد؛ به وی ــر می گی در ب
ــوازی و  ــی میهمان ن ــه  نوع ــه ب ــگری ک گردش
ــه   ــام ب ــور و نظ ــک کش ــی ی ــوان فرهنگ فراخ

شــمار می آیــد. تســنیم

معاون گردشگری سازمان میراث  فرهنگی در جمع مسئوالن ارشد نیروی انتظامی تأکید کرد:

 توسعه صنعت گردشگری 
با حمایت یکپارچه فرابخشی

بــه مناســبت ســالروز شــهادت بنیانگــذار مکتــب تشــیع 
ــه  ــه ب ــس تعزی ــه مجل ــادق)ع( س ــر ص ــام جعف ــرت ام حض
همــت گــروه تعزیــه »راویــان عطــش« در یــزد اجــرا می شــود.

  علــی جــاور، مســئول واحــد هنرهــای نمایشــی حــوزه هنــری 
یــزد، از اجــرای ســه مجلــس تعزیــه همزمــان بــا روز شــهادت 
ــر  ــام جعف ــرت ام ــان حض ــیعیان جه ــوای ش ــمین پیش شش

صــادق)ع( در یــزد خبــر داد. 
جــاور بــا بیــان اینکــه ایــن هنــر آیینــی و نمایشــی بــه همــت 
گــروه تعزیه خوانــی »راویــان عطــش« برگــزار می شــود، 
افــزود: ایــن مجالــس از ۲۷ تــا ۲9 تیرمــاه پــس از نمــاز مغرب 
و عشــا بــا حضــور گســترده ارادتمنــدان بــه خانــدان عصمــت و 
طهــارت)ع( در حســینیه بــزرگ خرمشــاد واقــع در بلــوار شــهید 

ــزار می  شــود. ــر برگ باهن

وی افــزود: ایــن برنامــه از سه شــنبه ۲۷ تیــر بــا اجــرای تعزیــه 
شــهادت »حربن  یزیــد ریاحــی« آغــاز و در روزهــای چهارشــنبه 
ــرت  ــهادت »حض ــای ش ــب تعزیه ه ــه ترتی ــز ب ــنبه نی و پنجش
علی اکبــر)ع(« و شــهادت »حضــرت ابوالفضــل العبــاس)ع(« 
اجــرا خواهــد شــد. ایــن مراســم در دو ســال گذشــته نیــز در 
حســینیه حضــرت موســی بن جعفر)ع( آزادشــهر برگــزار شــده 

. د بو
ــا  ــزد ب ــری ی ــوزه هن ــی ح ــای نمایش ــد هنره ــئول واح مس
ــه سرپرســتی  هــادی  بیــان اینکــه گــروه »راویــان عطــش« ب
ــهر  ــی ش ــه مل ــای تعزی ــن گروه ه ــه اولی ــاز از جمل صندوق س
ــروه  ــن گ ــدان ای ــه داد: هنرمن ــود، ادام ــوب می ش ــزد محس ی
در اجــرای تعزیــه از نســخه های میرعــزا و آثــار مرحــوم دکتــر 

ــد. رســا ــتفاده می کنن ــری اس ــر عناص جاب

ــد  ــگاه خداون ــهدا در پیش ــت: ش ــنجان گف ــه رفس ــام جمع ام
روزی دارنــد و خداونــد درجــات عالــی بــرای شــهدا قــرار داده 

اســت.
ــه رفســنجان  ــام جمع ــور، ام ــاس رمضانی پ حجت االســام عب
در جلســه هماهنگــی مراســم تشــییع شــهید محمدعلــی 
ــه  ــرش ب ــر مطه ــال پیک ــس از ۳۳ س ــه پ ــی ک محمدصادق
رفســنجان و زادگاهــش روســتای هرمزدآبــاد بازمی گــردد، 
ــای  ــور در جبهه ه ــا حض ــدس ب ــاع مق ــدگان دف ــت: رزمن گف

ــد. ــل کردن ــه خــود عم ــه وظیف ــرد ب نب
وی افــزود: شــهید محمدعلــی محمدصادقــی از شــهدایی 
ــار  اســت کــه پــس از ۳۳ ســال پیکــرش تفحــص شــده و ب
ســنگینی بــر دوش ماســت تــا نســبت بــه انجــام تکلیفمــان 
ــهید  ــن ش ــأن ای ــور ش ــمی در خ ــرده و مراس ــل ک ــوب عم خ

ــم. ــزار کنی برگ
ــگاه  ــهدا در پیش ــرد: ش ــح ک ــنجان تصری ــه رفس ــام جمع ام
ــرای شــهدا  ــی ب ــد درجــات عال ــد و خداون ــد روزی دارن خداون

ــت. ــرار داده اس ق
وی بــا بیــان اینکــه شــهدایی کــه پــس از ســال ها دوری 
ــی  ــد، نوع ــان برمی گردن ــه زادگاهش ــوند و ب ــایی می ش شناس
ــرای  ــرد: ب ــار ک ــد، اظه ــم می زنن ــا رق ــرای م ــی ب ــون اله آزم
کســانی کــه دوران جنــگ را درک نکردنــد، ایــن حضــور شــهدا 

ــه برکــت اســت. ــز مای نی
ــه  ــهید ب ــون ش ــرد: چ ــد ک ــور تأکی ــام رمضانی پ حجت االس
همــه مــا تعلــق دارد، بایــد برنامــه ای داشــته باشــیم و بــه نحــو 
احســن مراســم شــهید از اســتقبال تــا تشــییع و خاکســپاری 

بــه خوبــی انجــام شــود. ایکنــا

 اجرای سه تعزیه در یزد 
به مناسبت شهادت امام جعفر صادق)ع(

رمضانی پور:

خداوند درجات عالی برای شهدا قرار داده است

،،
 امضــای یادداشــت تفاهــم همکاری 
جامع میان سازمان میراث  فرهنگی 
و نیــروی انتظامــی بــا تحقــق حمایــت 
یکپارچه فرابخشــی، موجب تقویت 
تعامــل ســازنده بــرای رشــد و توســعه 

صنعــت گردشــگری خواهد شــد

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقــای حســین مقابلــی آرانــی بــه اســتناد دو 
بــرگ استشــهادیه محلــی کــه امضــای شــهود 
رســما گواهــی گردیــده مدعــی اســت کــه ســند 
مالکیــت شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــه 
ــده  ــزی ش ــروز مج ــی مف ــماره ۳9۵۵ فرع ش
ــه  ــش س ــع در بخ ــی واق ــاک ۲8۴۰ اصل از پ
حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل کــه در صفحــه ۳۱۱ 
ــام  ــماره ۲۱۷۷۲ بن ــل ش ــاک ذی ــر ۱۰۶ ام دفت
ــند  ــت و س ــی ثب ــی آران ــین مقابل ــای حس آق
مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده در اثــر 
ــک درخواســت صــدور  ــود و این ــی مفق جابجای
ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا طبــق تبصره 
ــون  ــه قان ــن نام ــی آیی ــاده ۱۲۰ اصاح ــک م ی
ثبــت مراتــب آگهــی تــا هرکــس مدعــی انجــام 
ــود  ــا وج ــور ی ــک مذک ــه مل ــبت ب ــه نس معامل
ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ 
انتشــار ایــن آگهــی لغایــت ده روز بــه ایــن اداره 
مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائــه 
ــه تســلیم  اصــل ســند مالکیــت و ســند معامل
ــل  ــس و اص ــورت مجل ــب ص ــا مرات ــد ت نمای
ــا ارائــه کننــده مســترد گــردد. چنانچــه  ســند ب
ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی واصــل نگــردد یــا 
ــود  ــه نش ــند ارائ ــل س ــراض اص ــورت اعت در ص
المثنــی ســند مالکیــت مزبــور صــادر و بــه 

متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. 
ــدگل   ــاک آران و بی ــناد و ام ــت اس ــس ثب ریی

ــاس زادگان  عب
۱۳/۲/9۶/۲9۲/م الف

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 
13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی«

برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای 
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــارض  ــه وبامع ــات مالکان ــدگل تصرف آران وبی
متقاضیــان محــرز گردیده اســت لذامشــخصات 
ــرح  ــه ش ــا ب ــورد تقاض ــاک م ــان وام متقاضی
ــه  ــت ب ــه منظــور اطــاع عمــوم در دونوب ــر ب زی
فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد 
وامــاک محــل تســلیم وپــس از اخــذ رســید 
، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مرجــع 

ــد. ــم نماین ــی تقدی قضای
۱(رأی شــماره 9۶۲ - 9۶/۰۳/۰۶ هیــأت : آقــای 
فاطمــه رئیــس زاده فردبیدگلــی فرزند حســین 
شــماره شناســنامه ۲۲۳ ، ششــدانگ  یکبابخانه 
ــع شــماره پــاک  ــه مســاحت ۶۳.۲9 مترمرب ب
88۱ فرعــی مجــزا از پــاک ۶ اصلــی واقــع 

در حســین آبــاد بیــدگل بخــش ۳ حــوزه ثبتــی 
ــر  ــی اکب ــی از حاجــی عل ــدگل. ابتیاع آران و بی

اسماعیلیان
۲(رأی شــماره 9۶۱و9۶۰-9۶/۰۳/۰۶ هیــأت : 
آقــای ســید مرتضــی صــادق پــور فرزنــد ســید 
ــره  ــم زه ــنامه 9۴ و خان ــماره شناس ــر ش فاخ
خــرداد فرزنــد حشــمت الــه شــماره شناســنامه 
ششــدانگ    ، )بالمناصفــه(    ۱۲۵۰۰۷۲۳۵۲
بــه مســاحت 8۶.۳۳ مترمربــع  یکبابخانــه 
ــاک ۶  ــزا از پ ــی مج ــاک 88۲ فرع ــماره پ ش
ــدگل بخــش  ــاد بی ــع در حســین آب ــی واق اصل
ــذرا  ــی از ع ــی آران و بیدگل.ابتیاع ــوزه ثبت ۳ ح
خانــم ومعصومــه حقوقــی وهمــدم خانــم 

ــرد ــامی ف حس
۳(رأی شــماره 9۵9-9۶/۰۳/۰۲ هیــأت : خانــم 
کبــری ناظمــی بیدگلــی فرزنــد علــی آقــا 
شــماره شناســنامه ۱۵9  ، ششــدانگ  یکبابخانه 
بــه مســاحت ۲۴8.۵۶ مترمربــع شــماره پــاک 
88۳ فرعــی مجــزا از شــماره ۱۰۷ فرعــی از 
پــاک ۶  اصلــی واقــع در حســین آبــاد بیــدگل 
بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی 

ازاحمــد ناظمــی 
۴(رأی شــماره ۱۱۰۶-9۶/۰۳/۲۳ هیــأت : خانــم 
ــا  ــد غامرض ــی فرزن ــی بیدگل ــه عمران معصوم
ششــدانگ    ،  ۱۳۳۴ شناســنامه  شــماره 
مترمربــع   ۱۰۵.۵۰ مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
شــماره پــاک 89۱ فرعــی مجــزا از از پــاک ۶ 
اصلــی واقــع در حســین آبــاد بیــدگل بخــش ۳ 

ــادی ــک ع ــی آران و بیدگل.مال ــوزه ثبت ح
۵(رأی شــماره ۱۱۰۵-9۶/۰۳/۲۳ هیــأت : خانــم 
زهــرا نمکــی فرزنــد رمضــان شــماره شناســنامه 
بــه مســاحت  یکبابخانــه  ، ششــدانگ    ۵۲
ــی  ــاک 89۲ فرع ــماره پ ــع ش ۳۲9.۵۰ مترمرب
ــی  ــاک ۶ اصل مجــزا از شــماره ۱۰۶ فرعــی از پ
واقــع در حســین آبــاد بیــدگل بخــش ۳ حــوزه 
ــان ــی از قاســم نوری ــی آران و بیدگل.ابتیاع ثبت

 : هیــأت   9۶/۰۳/۲۳-۱۱۰۴ شــماره  ۶(رأی 
آقــای محمــد روشــنائی بیدگلــی فرزنــد احمــد 
ــدانگ   ــنامه ۱۲۵۰۱۳۱۲۳۵ ، شش ــماره شناس ش
مترمربــع   ۶۶.۶۵ مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
ــماره  ــزا از ش ــی مج ــاک 89۳ فرع ــماره پ ش
۱۰۷ فرعــی از پــاک ۶ اصلــی واقــع در حســین 
آ- یدالــه شــماره شناســنامه ۲۴۰  ، ششــدانگ  
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ۷۳ مترمربــع 
ــماره ۱۳  ــزا از ش ــی مج ــاک ۲۶ فرع ــماره پ ش
ــن  ــع در اماک ــی واق ــاک ۱۲8 اصل ــی از پ فرع
بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی 

ــی ــی بیدگل ــزه ئ ــد جــواد حم ازمحم
9(رأی شــماره ۱۱۳۲-9۶/۰۳/۲۴ هیــأت : خانم 
ــه  ــف ال ــد لط ــی فرزن ــی بیدگل ــف حاج ظری
شــماره شناســنامه ۱ ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه 
مســاحت ۳۳۱.8۵ مترمربــع شــماره پــاک ۲۰۱ 
فرعــی مجــزا از شــماره ۴ فرعــی از پــاک 9۷۲ 
اصلــی واقــع در اماکــن بخــش ۳ حــوزه ثبتــی 

آران و بیــدگل. مالــک رســمی وموروثــی

 : هیــأت   9۶/۰۳/۲۴-۱۱۲۴ شــماره  ۱۰(رأی 
ــد  ــد احم ــی فرزن ــی آران ــا فخرالدین ــای رض آق
شــماره شناســنامه ۱۰۰۵۳ ، ششــدانگ قســمتی 
از  یکبابخانــه بــه مســاحت ۱۱.۴۳ مترمربــع 
شــماره پــاک ۲۶ فرعــی مجــزا از پــاک ۱۶89 
اصلــی واقــع در اماکــن بخــش ۳  حــوزه ثبتــی 

ــاری ــره عص ــی ازطاه ــدگل. ابتیاع آران و بی
۱۱(رأی شــماره 98۴-9۶/۰۳/۰9 هیــأت : آقــای 
مصطفــی داروغــه آرانــی فرزنــد محمــد شــماره 
ــه  ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــنامه ۳۵۴ ، شش شناس
ــع شــماره پــاک ۲9۱  مســاحت ۶۴.۵۰ مترمرب
فرعــی مجــزا از شــماره ۶۰ فرعی از پــاک ۱9۶۵ 
اصلــی واقــع در اماکــن بخــش ۳  حــوزه ثبتــی 

آران و بیــدگل. ابتیاعــی از اســداله اربابــی
 : هیــأت   9۶/۰۳/۲۴-۱۱۲۵ شــماره  ۱۲(رأی 
ــی  ــد مرتض ــی فرزن ــر آران ــه متفک ــم طیب خان
شــماره شناســنامه ۶۴8 ، ششــدانگ  یکبابخانه 
ــاک  ــع شــماره پ ــه مســاحت ۱۰9.8۰ مترمرب ب
ــی  ــماره ۷و8و9و۱۴ فرع ــزا از ش ــی مج ۱۷ فرع
ــی واقــع در اماکــن بخــش  از پــاک ۲۱۶۰ اصل
۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. مالــک مشــاعی

 : هیــأت   9۶/۰۳/۰8-9۷8 شــماره  ۱۳(رأی 
ــماره  ــه ش ــد امرال ــی فرزن ــه زارع ــم فاطم خان
ــه  ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــنامه ۲۵9  ، شش شناس
پــاک  شــماره  مترمربــع   ۱۱۲.۵۰ مســاحت 
8۵98 فرعــی مجــزا از شــماره ۲۲۷۱ فرعــی 
از پــاک ۲۶۳۷ اصلــی واقــع در مســعودآباد 
بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی 

ــتمزد ــم دس ــم اقلی ازخان
 : هیــأت   9۶/۰۳/۰۶-9۶۴ شــماره  ۱۴(رأی 
آقــای ابوالفضــل قنایــی آرانــی فرزنــد حســین 
شــماره شناســنامه ۶۱9۰۰۲8۴۳8 ، ششــدانگ  
یکبابخانــه بــه مســاحت ۱۷۵ مترمربــع شــماره 
پــاک ۲9۱۵ فرعــی مجــزا از شــماره ۱۰۳ فرعــی 
از پــاک ۲۶۳8 اصلــی واقــع در احمدآبــاد 
بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی 
ازحســن ونعمــت الــه وعلــی محمــد بذرافشــان

۱۵(رأی شــماره 9۶۳-9۶/۰۳/۰۶ هیــأت : آقــای 
ــراد  ــه م ــد هم ــزری فرزن ــری ج ــرز صف فرام
شــماره شناســنامه ۱ ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه 
ــاک ۲9۱۶  ــماره پ ــع ش ــاحت ۱۳۰ مترمرب مس
ــاک  ــی از پ ــزا از شــماره 8۵۳ فرع ــی مج فرع
۲۶۳8 اصلــی واقــع در احمدآبــاد بخــش ۳ 
حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی از حبیــب 

ــه غیــاث آرانــی ال
هیــأت   9۶/۰۳/۰9-98۳ شــماره  ۱۶(رأی 
: آقــای رســول عنایتــی  فرزنــد غامرضــا 
خانــم  و   ۶۱99۰۰۱۴۰۷۰ شناســنامه  شــماره 
نرگــس ســتاره فرزنــد علــی شــماره شناســنامه 
ششــدانگ    ، )بالمناصفــه(    ۶۱9۰۰۵9۰۶۶
مترمربــع   ۱۴9.۲۰ مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
ــماره  ــزا از ش ــی مج ــاک ۳۶۵ فرع ــماره پ ش
۲۵۲ فرعــی از پــاک ۲۷۰۴ اصلــی واقــع در 
دســتجرد و غیاثیــه  بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران 

و بیــدگل. ابتیاعــی ازجــواد حمیــد پنــاه

۱۷(رأی شــماره 9۵۷-9۶/۰۳/۰۶ هیــأت : آقــای 
حســن پوربــرات ابوزیدآبــادی فرزنــد قربانعلــی 
شــماره شناســنامه ۴98 ، ششــدانگ  یکبابخانــه 
ــع شــماره پــاک  ــه مســاحت ۱۵۰.۶۵ مترمرب ب
۴۰۲۵ فرعــی مجــزا از شــماره ۳۱۵۷ فرعــی 
از پــاک ۲۷۱۵ اصلــی واقــع در ابوزیــد آبــاد 
بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.مالــک 

مشــاعی
 : هیــأت   9۶/۰۳/۰8-9۷۷ شــماره  ۱8(رأی 
ــماره  ــا ش ــد غامرض ــی فرزن ــار وفائ ــای الهی آق
ــه  ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــنامه ۲8۰۱ ، شش شناس
پــاک  مترمربــع شــماره  مســاحت ۱۵۶.۵۰ 
۲۴۴و۳۱۵۵  شــماره  از  مجــزا  فرعــی   ۴۰۲۶
ــد  ــع در ابوزی ــی واق ــاک ۲۷۱۵ اصل ــی از پ فرع
آبــاد بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. 
ــی ــرات و احمــد عصمت ابتیاعــی از حســن پورب
۱9(رأی شــماره ۱۰۳۰-9۶/۰۳/۰9 هیــأت : خانــم 
ملــک نبــی فرزنــد علــی اکبر شــماره شناســنامه 
۷۴۵  ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 
۲۳۷ مترمربــع شــماره پــاک ۴۰۲۷ فرعــی 
مجــزا از شــماره ۶۰۶ فرعــی از پــاک ۲۷۱۵ 
ــوزه  ــش ۳ ح ــاد بخ ــد آب ــع در ابوزی ــی واق اصل
ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی ازقــدرت حمامــی
 : هیــأت   9۶/۰۳/۰9-۱۰۲9 شــماره  ۲۰(رأی 
ــد شــماره  ــد محم ــای محســن صــادق فرزن آق
شناســنامه ۷9۱ ، ششــدانگ  یکبــاب باغ پســته 
بــه مســاحت ۱۳۵۰۳9.۶۷ مترمربــع شــماره 
پــاک ۴۰۰ فرعــی مجــزا از شــماره ۳9۰ فرعــی از 
پــاک ۲8۱۵ اصلــی واقــع در علــی آبــاد فخــره  
بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.مالــک 

ــاعی مش
۲۱(رأی شــماره 98۰ -9۶/۰۳/۰9 هیــأت : آقــای 
ــد اســمعیل شــماره  ــور فرزن ابراهیــم ســالمی پ
شناســنامه 9۲۵۳ ، ششــدانگ  یکبــاب انبــاری 
بــه مســاحت ۱۳۵.8۳ مترمربــع شــماره پــاک 
۵۷۷۱ فرعــی مجــزا از شــماره ۱۶۳ فرعــی از 
پــاک ۲8۴۰ اصلــی واقــع در ریگســتان دیمــکار 
آران بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل.

ابتیاعــی ازمهــدی حاجــی جعفــری
 : هیــأت   9۶/۰۳/۰9-  ۱۰۳۱ شــماره  ۲۲(رأی 
ــد  ــی فرزن ــماعیلیان بیدگل ــن اس ــای بنیامی آق
حســنعلی شــماره شناســنامه ۱۳۶۴ ، ششدانگ  
یکبابخانــه بــه مســاحت ۱۷۳.۷۴ مترمربــع 
شــماره پــاک ۵۷۷۵ فرعــی مجزا از شــماره ۶8 
فرعــی از پــاک ۲8۴۰ اصلــی واقع در ریگســتان 
آران و  ثبتــی  آران بخــش ۳ حــوزه  دیمــکار 

ــی ــاس رزاق زاده بیدگل ــی ازعب بیدگل.ابتیاع
 : هیــأت   9۶/۰۳/۲۳-  ۱۱۱۲ شــماره  ۲۳(رأی 
آقــای روح الــه دادخــواه بیدگلــی فرزنــد جــواد 
شــماره شناســنامه۲۶۲ ، ششــدانگ  یکبابخانــه 
ــع شــماره پــاک  ــه مســاحت ۱۰۴.۲8 مترمرب ب
ــی از  ــماره ۴۲۳ فرع ــزا از ش ــی مج ۵۷8۳ فرع
پــاک ۲8۴۰ اصلــی واقــع در ریگســتان دیمــکار 
آران بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل.

ابتیاعــی ازجــواد دادخــواه بیدگلــی

هیــأت   9۶/۰۳/۲۳-  ۱۱۰۷ شــماره  ۲۴(رأی 
بیدگلــی  فــرد  آقــای محمدرضــا مســیبی   :
ــنامه ۱۱۶۲ ،  ــماره شناس ــه ش ــت ال ــد رحم فرزن
ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 9۶.۵۰ 
مترمربــع شــماره پــاک ۵۷8۴ فرعــی مجــزا از 
شــماره۶۱۰ فرعــی از پــاک ۲8۴۰ اصلــی واقــع 
در ریگســتان دیمــکار آران بخــش ۳ حــوزه ثبتی 
ــیبی  ــه مس ــت ال ــی از رحم آران و بیدگل.ابتیاع

ــی ــرد بیدگل ف
 : هیــأت   9۶/۰۳/۲۴-۱۱۲۲ شــماره  ۲۵(رأی 
ــماره  ــیروس ش ــد س ــام فرزن ــم بهن ــای میث آق
ــه  ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــنامه ۱۲۷۵ ، شش شناس
پــاک  شــماره  مترمربــع   ۲۰۶.۵۰ مســاحت 
ــی از  ــماره ۱۵8 فرع ــزا از ش ــی مج ۳89۴ فرع
ــاد بخــش  ــوش آب ــع در ن ــی واق ــاک ۴۰ اصل پ
۴ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی از ســید 

ــعادتی ــاس س عب
 بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکور 
ــررات ســند  ــق مق ــراض، طب ــدم وصــول اعت وع

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
م الف ۵/۲/9۴/۲۴۶

 تاریخ انتشار نوبت اول : 9۶/۰۴/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۶/۰۴/۲8

رییس اداره ثبت اسناد واماک  آران وبیدگل
عباس عباس زادگان

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا محمــود نصــر     دارای شــماره 
شناســنامه ۱9 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
۶۰۳/9۶ ح ۵۴ از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــه  ــادی      ب شــادروان بتــول مریخــی  نصــر آب
شــماره شناســنامه ۱۷۴۶ در تاریــخ9۵/۲/۲۲ 
زندگــی  بــدرود  خــود  دائمــی  اقامتــگاه  در 
ــه :  ۶  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ــه ورث گفت
پســر و یــک دختــر  و یــک همســر ۱-محمــود  
نصــر ش ش ۱9 فرزندمتوفــی ۲- هوشــنگ 
نصرآزادانــی   ش ش ۴۱ فرزنــد متوفــی۳-

غامحســین  نصرآزادانــی ش ش ۳۱ فرزنــد 
 ۵۱۷ ش  ش  نصرآزادانــی  علــی  متوفــی۴- 
ــی ش ش  ــد متوفــی۵- صــادق نصرآزادان فرزن
ــی۶- حســن  نصــر ش ش  ــد متوف ۱8۰۶ فرزن
ــی  ــرام  نصرآزادان ــی۷- احت ــد متوف ۱۵۲۶ فرزن
ش ش ۲۱ فرزنــد متوفــی8- ابوالقاســم  نصــر 
ــک  ــی  این ــد متوف ــی ش ش ۵۵۵ فرزن آزادان
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی مزب
ــه ای  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض ــر کس ه
ــاه  ــک م ــزد او مــی باشــد ظــرف ی ــی ن از متوف
ــل  ــورا تحوی ــن ش ــه ای ــی ب ــر آگه ــخ نش از تاری
مهلــت  انقضــای  بــا  اســت  بدیهــی   ، دارد 
ــد  ــادر خواه ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه  مق

شد .   
م الــف ۱۲۱۴۲ رئیــس شــعبه ۵۴ مجتمــع 
شــماره ۳ شــورای حــل اختــاف اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
طاقانکــی           عزیــزی  احمــد  آقــا   / خانــم 
دارای شــماره شناســنامه ۱۴۳۳ بــه شــرح 
از   ۵۴ ۶۰۰/9۶ح  کاســه  بــه  دادخواســت 
ــت  ــر وراث ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ای
ــادروان   ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
محتــرم خانــم لطفــی فتــح آبــادی      بــه 
شــماره شناســنامه ۴ در تاریــخ9۶/۲/۳  در 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ــر  ــه : ۳ پس ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ورث
و ۵ دختــر  ۱-هوشــنگ عزیــزی  طاقانکــی 
ش ش ۱۲۳۴ فرزنــد متوفــی ۲-  منوچهــر 
فرزنــد   ۲۳9۴ ش  ش  طاقانکــی  عزیــزی  
طاقانکــی ش  عزیــزی   احمــد  متوفــی۳- 
ش ۱۴۳۳ فرزنــد متوفی۴-الفــت  عزیــزی  
طاقانکــی ش ش ۷ فرزنــد متوفی۵-زهــرا  
عزیــزی  طاقانکــی ش ش ۴۳ فرزنــد متوفــی 
۶- فاطمــه عزیــزی  طاقانکــی ش ش ۶۷۳ 
ــی  ــزی  طاقانک ــه  عزی ــد متوفی۷-پروان فرزن
ش ش ۷۲ فرزنــد متوفــی8-  مــژگان عزیــزی  
ــد متوفــی اینــک  طاقانکــی ش ش ۳۶۳ فرزن
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــا  ــد ت ــت آگهــی مــی نمای ــک نوب ــور را در ی مزب
ــه ای  ــا وصیتنام ــر کســی اعتراضــی دارد و ی ه
از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از 
تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، 
بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی 

ــد .    ــد ش ــادر خواه ــت ص ــار وراث انحص
م الــف ۱۲۱۴۳ رئیــس شــعبه ۵۴ مجتمــع 

ــان  ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره ۳ ش ش

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــان          دارای  ــن محمدی ــا پروی ــم / آق خان
شــماره شناســنامه ۲۱۶۲ بــه شــرح دادخواســت 
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه ۵9۶/9۶ از ای ــه کاس ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــه  ــان      ب ــر محمدی ــادروان گوه ــه ش داده ک
ــخ9۵/۱۲/۱ در  ــنامه ۱8۵ در تاری ــماره شناس ش
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ــه : ۲ پســر و  ــه آنمرحــوم منحصــر اســت ب ورث
۶ دختــر  ۱-احمــد  محمدیــان ش ش 8۷۰ 
ــان ش ش  ــی ۲- محمودمحمدی ــد متوف فرزن
۱8۲۵ فرزنــد متوفــی۳-  لطیفــه محمدیان ش 
ــان  ــه محمدی ــی۴- مدین ــد متوف ش ۱۳۰ فرزن
متوفی۵-ســکینه   فرزنــد   ۲9۲۱ ش  ش 
محمدیــان ش ش ۴۰۲۰ فرزنــد متوفــی۶- 
فرزنــد   ۲۶۴ ش  ش  محمدیــان  جمیلــه 
ــان ش ش ۲۱۶۲  ــن محمدی ــی۷-  پروی متوف
فرزنــد متوفــی 8- نصــرت  محمدیــان ش ش 
۱۷ فرزنــد متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 

مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صادر 
خواهــد شــد .

م الــف ۱۲۱۴۵ رئیــس شــعبه ۵۴ مجتمــع 
ــان  ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره ۳ ش ش

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا محســن اســماعیلی          دارای 
شــماره شناســنامه ۲8۰۰ بــه شــرح دادخواســت 
شــورا  ایــن  از   ۵۴ ۶۲۷/9۶ح  کاســه  بــه 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ناصــر 
اســماعیلی      بــه شــماره شناســنامه ۲ در 
تاریــخ9۶/۳/۲8 در اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 
ــک  ــر و ی ــر و دو دخت ــک پس ــه :  ی ــت ب اس
ــماعیلی   ــن اس ــای  ۱-محس ــه نام ه ــر  ب همس
ــوش   ــر ن ــد متوفــی ۲- مه ش ش ۲8۰۰  فرزن
اســماعیلی  ش ش 8۰۴۵  فرزنــد متوفــی۳-

فرزنــد  اســماعیلی  ش ش ۷۶۶۳   مهنــاز 
متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــد  ــی باش ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف وصیتنام
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــد .    ــد ش خواه
م الــف ۱۲۱۴۴ رئیــس شــعبه ۵۴ مجتمــع 

ــان  ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره ۳ ش ش

رونوشت آگهی حصر وراثت
همدانــی  رضــا   حمیــد  آقــا   / خانــم 
زاده          دارای شــماره شناســنامه ۷۲ بــه 
شــرح دادخواســت بــه کاســه ۶۰۷/9۶ح ۵۴از 
ــت  ــر وراث ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ای
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــه شــماره شناســنامه ۵ در  ۶۰۷/9۶/ح ۵۴    ب
تاریــخ9۶/۱/۵ در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
ــه آنمرحــوم منحصــر اســت  ــه ورث ــی گفت زندگ
بــه : ۴ پســر ۱- حمیــد رضــا  همدانــی  زاده ش 
ــد متوفــی ۲- غامرضــا همدانــی   ش ۷۲ فرزن
زاده ش ش ۷۴ فرزنــد متوفــی۳-  محمــد 
رضــا همدانــی  زاده ش ش ۱۰8 فرزنــد متوفــی 
۴- علیرضــا همدانــی  زاده ش ش ۱9۶۰۰ فرزند 
متوفــی متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد . اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــا  ــد ت ــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمای مزب
ــا وصیتنامــه ای  هــر کســی اعتراضــی دارد و ی
از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه 
ــل  ــن شــورا تحوی ــه ای ــی ب ــخ نشــر آگه از تاری
مهلــت  انقضــای  بــا  اســت  بدیهــی   ، دارد 
ــد  ــادر خواه ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه  مق

شد .  
ــع  ــعبه ۵۴ مجتم ــس ش ــف ۱۲۱۴8 رئی  م ال

شــماره ۳ شــورای حــل اختــاف اصفهــان
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کالســه پرونــده : 951169شــماره  دادنامــه 
 96/2/28 مــورخ   9609976794400344  :
ــل  ــورای ح ــعبه 14 ش ــیدگی : ش ــع رس مرج
اختــالف  خواهــان بانــک ملــت بــه مدیریــت 
ــمالی   ــدوق ش ــیخ ص ــی  خ ش ــادی اخالق ه
اســتان  ملــت  بانــک  شــعب  مدیریــت 
ــان  ــل : فهیمــه عصاچــی  اصفه ــان وکی اصفه
چهــارراه پلیــس ابتــدای توحیــد جنوبــی 
مجتمــع تابــان ط اول واحــد 1    خوانــدگان : 
1- حمیــده درســتکار ســیانی 2-  حمیــد رضــا 
درســتکار   مجهــول المــکان خواســته : مطالبه 
مبلــغ31724332 گردشــکار : پــس از ارجــاع 
پرونــده  بــه ایــن شــعبه  و ثبــت آن بکالســه 
فــوق و طــی تشــریفات قانونــی و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــا  قاضــی شــورا ختم رســیدگی 
ــی  ــدوری رای م ــه ص ــادرت ب ــالم و مب را اع
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد . رای قاض نمای
ــل   در خصــوص دعــوی فهیمــه عصاچــی وکی
ــی     ــادی اخالق ــت ه ــه مدیری ــت ب ــک مل بان
ــیانی 2-   ــتکار س ــده درس ــت حمی ــه طرفی ب
ــه  ــه خواســته مطالب ــد رضــا درســتکار ب حمی
قــرار داد  مبلــغ 31724332ریــال  طبــق 

93/9/1 مــورخ   93136584344
بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا 
بقــای  و  پرونــده  محتویــات  بــه   توجــه 
ــه  ــان و اینک ــد خواه اصــول مســتندات  در ی
خوانــدگان علــی رغــم ابــالغ قانونــی  در 
جلســه رســیدگی حضــور نیافتــه و هیچگونــه 
محکمــه  و  مســتند  دفاعیــات   و  الیحــه 
پســندی  در مقــام اعتــراض  نســبت بــه 
ننمــوده  ارایــه  از خــود  دعــوی خواهــان  
اســت  لــذا دعــوی خواهــان  علیــه خوانــدگان  
ــواد  ــه م ــتناد ب ــخیص  داده و باس ــت تش ثاب
ــن دادرســی  ــون آئی 198و519و522 و515 قان
مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه 
بــر محکومیــت تضامنــی  خوانــدگان بــه 
پرداخــت مبلــغ 31724332 ریــال  بابــت 
ــه  ــر و تادی ــارت تاخی ــته و خس ــل خواس اص
وفــق بنــد 12 قــرار فوالذکــر  از زمــان تقدیــم 
زمــان   لغایــت   )95/9/19( دادخواســت 
اجــرای در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی 
دارد   رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در 
ــن  شــعبه و بعــد از آن   ظــرف بیســت  همی
ــی  ــم عموم ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی روز قاب

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه حقوق
م الف 11075

 قاضــی شــورای حــل اختــالف شــعبه 14 
حــوزه قضائــی اصفهــان 

))آگهی مزایده ((
ــع  ــعبه اول مجتم ــی ش ــکام مدن ــرای اح اج
قضایــی شــماره 1 اصفهــان در نظر دارد جلســه 
مزایــده ای در خصــوص پرونــده اجرایــی 
960844ج ح / ا م لــه علــی اکبــر صادقیــان 
و علیــه ساســان ضیمــران و امیدرضــا وفائــی 
مبنــی بــر مطالبــه قســمتی از طلــب بــه 
بــه منظــور  ریــال   998/249/015/1 مبلــغ 
فــروش 79/11حبــه از 36 حبــه از شــش 
ــع در  ــی 1402/14457 واق ــالک ثبت ــگ پ دان
بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه نشــانی خیابــان 
ربــاط دوم، ضلــع غربــی پــارک گل محمــدی، 
روبــروی ســالن مطالعــه پــارک گل محمــدی 
مدرســه پاســارگاد بــا وصــف کارشناســی 
ــن  ــرض طرفی ــون از تع ــه مص ــر ک ــل الذک ذی
در مــورخ 12/5/96  اســت  واقــع گردیــده 
ــن  ــل ای ــح در مح ــا 30/9 صب ــاعت 9 ت از س
ــرای  ــاختمان اج ــارم- س ــه چه ــراء )طبق اج
نیکبخــت  دادگســتری - خیابــان  احــکام 
ــد. در  ــزار نمای ــیان( برگ ــه پارس ــب بیم - جن
خصــوص ملــک مــورد نظــر اعمــال مــاده 111 
قانــون اجــرای احــکام مدنــی صــورت گرفتــه 
اســت. طالبیــن خریــد 5 روز قبــل از جلســه 
ــه بازدیــد  ــه نشــانی ملــک قــادر ب : مزایــده ب
ــع 10٪ قیمــت  ــا تودی ــا ب ــود ت ــد ب از ان خواهن
کارشناســی بــه حســاب ســپرده دادگســتری 
بــه شــماره 2171290210008 نــزد بانــک ملــی 
دادگســتری اصفهــان و ارائــه فیــش واریــزی 
ــرکت  ــده ش ــه مزای ــرا در جلس ــن اج ــه ای ب
ــغ کارشناســی شــروع  ــده از مبل ــد. مزای نماین
ــده  ــن قیمــت، برن ــده باالتری و پیشــنهاد دهن
ــخصات  ــی: مش ــه کارشناس ــد بود.نظری خواه
ــده  ــه ش ــند ارائ ــی س ــاس کپ ــر اس ــی: ب ثبت
ــور دارای  ــالک مذک ــده، پ ــوط در پرون و مضب
و  ملــک 1402/14457  بــه شــماره  ســند 
ثبــت 37406 / س صفحــه 513  شــماره 
ــع  ــاحت 98/199 مترمرب ــه مس ــر 180، ب دفت
مــی باشــد. مشــخصات ســاختمان: یــک باب 
ــال،  ــت س ــدود هف ــت ح ــا قدم ــاختمان ب س
حــدود  و  عرصــه  مترمربــع   98/199 دارای 
360 مترمربــع اعیانــی در ســه طبقــه، بــا 
ــوک، درب  ــه بل ــقف تیرچ ــی س ــکلت بتن اس
هــای داخلــی چوبــی، کــف موزاییــک، نمــای 
آجــری، و بــا سرویســات کامــل، کــه در حــال 
حاضــر بصــورت مدرســه مــورد اســتفاده قــرار 
میگیــرد، و دارای انشــعابات آب و بــرق و 
گاز میباشــد. بــا عنایــت بــه مــوارد فــوق 
و موقعیــت محــل، نــوع بنــا مشــترکات و 
متعلقــات و امتیــازات، ارزش ســه دانــگ 
پــالک مذکــور بــه مبلــغ 3100000000 )ســه 
ــی و  ــال( ارزیاب ــون ری ــارد و یکصــد میلی میلی
ــر اســاس اســتعالم  ــًا ب اعــالم میگیــرد. ضمن
بعمــل آمــده از ثبــت، ســه دانــگ ملــک 

ــد. ــی باش ــت م ــور در بازداش مذک
شماره :11132/م الف  

ــی  اجــرای احــکام شــعبه اول مجتمــع قضائ
ــان  شــماره 1 اصفه

آگهی مزایده مال منقول 
ــع  ــعبه اول مجتم ــی ش ــکام مدن ــرای اح اج
ــان  ــی اصفه ــکام حقوق ــرای اح ــی اج قضائ

ــده ای در خصــوص   در نظــر دارد جلســه مزای
پرونــده اجرائــی کالســه 960758 ج ح /1 
لــه ســرکارخانم آزاده پــور قربــان فرزنــد 
حســن علیــه آقــای محســن البهشــتی فرزند 
عبــاس مبنــی بــر دســتور فــروش ششــدانگ 
آپارتمــان پــالک ثبتــی 13686 فرعــی 42 
مفــروزی از 16 بخــش 5 ثبتــی اصفهــان 
در روز یکشــنبه مــورخ15/5/96 از ســاعت 
30/8 تــا 9 صبــح در محــل ایــن اجــراء 
زیــر زمیــن دادگســتری . خیابــان شــهید 
نیکبخــت کــه توســط کارشــناس رســمی 
دادگســتری ارزیابــی و نظریــه وی مصــون 
از تعــرض طرفیــن واقــع گردیــده برگــزار 
ــل  ــد 5 روز قب ــن خری ــذا طالبی ــردد. ل مــی گ
ــا مراجعــه از آن بازدیــد  از مزایــده میتواننــد ب
و بــا تودیــع 10 ٪ قیمــت پایــه در جلســه 
مزایــده شــرکت نماینــد پیشــنهاد دهنــده 
باالتریــن قیمــت برنــده مزایــده خواهــد بــود. 
توضیــح اینکــه  نظریــه کارشناســی الــف( 
ــر  ــورد نظ ــکان م ــت م ــخصات و موقعی مش
ششــدانگ یکدســتگاه آپارتمــان مســکونی 
ــالک  ــور دارای پ ــه آدرس مذک ــه ب ــه خواب س
ــماره 13686  ــی از ش ــماره 42 فرع ــی ش ثبت
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه 
ــد و  ــند یکص ــق س ــدانگ طب ــاحت شش مس
ــع  ــدم مترمرب ــه ص ــی و ن ــر و س ــانزده مت ش
کــه بنــام خانــم آزاده پــور قربــان تحــت 
ــه شــماره  یــک بــرگ ســند مشــاع رســمی ب
چاپــی 757991 ب/91 بــه میــزان ســه دانــگ 
ــبوق  ــوق مس ــالک ف ــدانگ پ ــاع از شش مش
ــه ثبــت مــی باشــد.مجتمع مذکــور دارای 4  ب
ــا مشــخصات ســاختمانی  واحــد مســکونی ب
ــه  ــقف تیرچ ــش س ــی ، پوش ــکلت بتن : اس
و بلــوک، مصالــح ســطوح رویــه آپارتمــان 
مــورد نظــر : کــف ســرامیک فــرش، دربهــای 
داخلــی )چوبــی(، دیوارهــا انــدود گــچ و 
نقاشــی )مولتــی کالــر(، آشــپر خانــه کاشــی 
MDFسیســتم  کابینــت  بــا  ســرامیک  و 
گرمایــش و ســرمایش پکیــج و شــوفاژ و 
ــنگ  ــری و س ــای آج ــی، و دارای نم ــر آب کول
و انشــعابات و مشــترکات آب و فاضــالب ، 
بــرق، گاز بانضمــام پارکینــگ قطعــه یــک 
فرعــی واقــع در حیــاط بــه مســاحت 10 متــر 
مربــع واقــع در طبقــه همکــف بانضمــام یــک 
ــع در  ــی واق ــک فرع ــه ی ــاری قطع ــاب انب ب
طبقــه همکــف بــه مســاحت 03/3 متــر مربع 
و قــدر الســهم از عرصــه مشــاعی و ســایر 
ــا و  ــک آپارتمانه ــون تمل ــق قان ــاعات طب مش

ــد. ــی باش ــی آن م ــه اجرای ــن نام آیی
بــه  عنایــت  بــا  نظریــه کارشناســی:  ب( 
مطالــب صدراالشــاره، متــر اژ عرصــه و اعیــان، 
موقعیــت، انشــعابات و مشــترکات، امکانــات، 
نــوع کاربــری ) مســکونی( ، قدمــت ســاخت 
و بررســی جمیــع جهــات موثــر در قضیــه 
باالخــص عرضــه و تقاضــا، ارزش ششــدانگ 
فــوق  مشــخصات  بــا  مذکــور  آپارتمــان 
در زمــان مباشــرت جمعــا مبلــغ 0 0 0/ 0 
ــال معــادل ســیصد و بیســت  92/258/3 ری
و پنــج میلیــون و هشــتصد و نــود و دو هــزار 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــبت س ــه نس ــه ب ــان ک توم
مــورد نظــر مبلــغ 000/946/162 ریــال تعییــن 

ــردد. ــر میگ ــالم نظ و اع
آدرس آپارتمــان اصفهــان خیابــان مــدرس 
خیابــان مولــوی کوچــه بهــزاد )10( پــالک 40 

ــه اول.  ــان طبق آپارتم
شــماره :11097/م الــف مدیــر اجــرای احــکام 

شــعبه اول مجتمــع قضائــی شــماره 1 

آگهی مزایده
اجــرای احــکام شــعبه اول دادگاه عمومــی 
ارتبــاط  حقوقــی اصفهــان در نظــر دارد در 
پرونــده اجرائــی کالســه 961424ج/1 محکــوم 
لــه عاطفــه فریدونــی فرزنــد عربعلــی بطرفیت 
محکــوم علیــه پریــوش رئوفــی فرزنــد بهــرام 
مبنــی بــر دســتور فــروش ششــدانگ یکبــاب 
آپارتمــان در پالک ثبتــی 5153/13900 بخش 
ــان جابرانصــاری -  ــع در خیاب ــان واق 5 اصفه
ــاد  ــی - کوچــه میرعم ــم جنوب ــان ابونعی خیاب
10- پــالک 409 کدپســتی 8194863795بــه 
در  واقــع  مربــع  متــر   63/64 مســاحت 
زیرزمیــن یــک بانضمــام پارکینــگ واقــع 
بــا اســکلت  در همکــف طبقــه زیرزمیــن 
ــاری گازی  ــی بخ ــتم گرمایش ــی و سیس بتون
و سیســتم سرمایشــی کولــر آبــی بــا قدمــت 
حــدود 10 ســال کــه طبــق نظریــه کارشناســی 
رســمی دادگســتری بــه مبلــغ 000/000/184/1 
ــده  ــراض مان ــون از اعت ــی و مص ــال ارزیاب ری
ــاند  ــروش برس ــده بف ــق مزای ــت.را از طری اس
ــی  ــغ کارشناس ــده از مبل ــت مزای ــذا قیم علیه
ــغ  ــن مبل ــه باالتری ــانی ک ــه کس ــروع و ب ش
ــیده و  ــروش رس ــه ف ــد، ب ــنهاد نماین را پیش
داگــذار میگــردد ضمنــًا مبلــغ 10٪ قیمــت 
مزایــده بصــورت وجــه نقــد بصــورت فــی 
بعنــوان ســپرده دریافــت و در  المجلــس 
و  میگــردد  ســپرده  دادگســتری  صنــدوق 
مابقــی و جــه مزایــده حداکثــر ظــرف مــدت 
یکمــاه از خریــدار اخــذ خواهــد شــد، در 
صورتیکــه برنــده مزایــده مابــه التفــاوت بهــاء 
مزایــده را ظــرف مهلــت فــوق نپــردازد ســپرده 
ــد  ــده تجدی ــط و مزای ــت ضب ــع دول ــه نف او ب
ــرکت  ــه ش ــل ب ــه مای ــانی ک ــردد، از کس میگ
ــی  ــوت م ــی باشــند دع ــده م در جلســه مزای
شــود در روز ســه شــنبه 17/5/1396 ســاعت 
8 صبــح در محــل اجــرای احــکام شــعبه 
اول دادگاه حقوقــی اصفهــان حضــور بهــم 

رســانند، متقاضیــان نمــی تواننــد قبــل از 
تاریــخ فــوق در واحــد اجــرای احــکام حضــور 
یافتــه، از خصوصیــات ، مشــخصات مــال 
 مــورد مزایــده در نظریــه  .کارشناســی مطلــع 

گردند
شماره : 11069/م الف 

ــی  ــعبه اول حقوق ــکام ش ــرای اح ــر اج مدی
شهرســتان اصفهــان روح الــه باغبــان 

))آگهی مزایده ((
حقوقــی  احــکام  اجــرای  چهــارم  شــعبه 
اصفهــان در نظــر دارد درخصــوص پرونــده 
کالســه 961116 ج 4 لــه آقــای وحیــد چیــت 
ســاز بــا وکالــت آقای ســید حســین حســینی 
علیــه صدیقــه ، زهــرا ، پــوران ، مهــری ، مهین 
، علــی ، وحیــد ، مهــدی ، حســین ، حســن و 
خانــم ســعیده عظیمــی منــش  و خانــم زهــرا 
ــی، شــهرت همگــی  ــر و شــهین کاویان فوالدگ
ــان -  ــه نشــانی: اصفه چیــت ســاز همگــی ب
ــان هشــت بهشــت شــرقی- کوچــه 15  خیاب
ــن-  ــت آفری ــن بس ــوی( - ب ــهید مرتض )ش
 8157645671 کدپســتی:  بــه   10 پــالک 
و آقــای محمــد چیــت ســاز بــه نشــانی 
اصفهــان - خیابــان چهاربــاغ  بــاال- روبــروی 
بیمارســتان شــریعتی - جنــب کوچــه هدایــت 
- مغــازه اســباب فروشــی تپلــی در نظــر دارد 
فــروش  ای در خصــوص  مزایــده  جلســه 
ششــدانگ پــالک ثبتــی 119 فرعــی از 15176 
ــان در  ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق اصل
مــورخ 17/5/1396 از ســاعت 9 الــی 10 صبــح 
ــان -  ــع در اصفه ــرا واق ــن اج ــل ای در | مح
ــتری  ــاختمان دادگس ــت- س ــان نیکبخ خیاب
کل اســتان اصفهــان- طبقــه زیرزمیــن واحــد 
اجــرای احــکام برگــزار نمایــد. طالبیــن خریــد 
مــی تواننــد 5 روز قبــل از تاریــخ مزایــده 
ضمــن بازدیــد از محــل بــا تودیــع 10 ٪ از پایــه 
ــرکت  ــده ش ــه مزای ــس در جلس ــی المجل ف
ــن قیمــت از  ــرادی باالتری ــا اف ــرد ی ــد ف نماین
کارشناســی را پیشــنهاد دهنــده برنــده مزایــده 

ــود. ــد ب خواهن
الف( مشخصات و موقعیت:  

ــی  ــالک ثبت ــدانگ پ ــر شش ــورد نظ ــکان م م
ــی  ــماره 15176 اصل ــی از ش ــماره 119 فرع ش
واقــع در بخــش پنــج ثبــت اســتان اصفهــان 
بــه آدرس:اصفهــان - خیابــان مــدرس- بعــد 
ــم  ــر ناظ ــهید اکب ــه ش ــتان - کوچ از بیمارس
مقابــل  شــده  تســطیح  پــالک   -  )34(
کدپســتی: 8149644167 مــی باشــد کــه 
زمــان بازدیــد باتوجــه بــه بقایــای ملــک، 
مشــاهده گردیــد پــالک فــوق بصــورت خانــه 
و  تخریــب  اعیانیــآن کاًل  و  بــوده  قدیمــی 
نخالــه بــرداری شــده اســت و بصــورت زمیــن 
مســطح بــدون محصــور مــی بــود۔ لــذا باتوجه 
بــه  مشــرفیت پــالک بــه گذرهــای جنوبــی و 
شــرقی مشــخص بــود دارای  عقــب نشــینی 
مــی باشــد کــه ضمــن درخواســت از آن شــعبه 
محتــرم، اخیــرًا شــهرداری منطقــه 7 اصفهــان 
طــی نامــه ماخــوذه بــه شــماره7/95/21824 
مــورخ 25/11/1395 متــراژ باقیمانــده عرصــه 
ــت گــذر  ــور را پــس از رعای ــی مذک ــالک ثبت پ
اصالحــی )انجــام عقــب نشــینی( بــه میــزان 
ســیصد و نــود و دو متــر هشــتاد صــدم 
مترمربــع اعــالم نمــوده انــد و ضمنــًا حســب 
ــعابات  ــا دارای انش ــدی از خواهانه ــار اح اظه

ــی باشــد. ــه م شــهری مربوط
بــه  عنایــت  بــا  نظریــه کارشناســی:  ب( 
ــن  ــه زمی ــراژ قطع ــاره ، مت ــب صدراالش مطال
)بــا رعایــت عقــب نشــینی( ، موقعیــت ، 
النشــعابات نــوع کاربــری )مســکونی ( و 
قضیــه  در  موثــر  جهــات  جمیــع  بررســی 
ــازار،  باالخــص عرضــه و تقاضــا و نوســانات ب
ــال ،  ــل و انتق ــات نق ــودن جه ــارض ب و بالمع
ــور  ــک مذک ــدانگ مل ــه شش ــرخ پای ارزش ن
ــرت ،  ــان مباش ــوق در زم ــخصات ف ــا مش بغ
ــادل  ــال مع ــغ 12/504/000/000 ری ــا مبل جمع
ــون  ــاه میلی ــت و پنج ــون و دویس ــک میلی ی
ــزار  ــد ه ــار ص ــان و چه ــزار توم ــد ه و چهارص
ــاع  ــگ مش ــک دان ــبت ی ــه نس ــه ب ــان ک توم
ریــال   2/084/000/000 مبلــغ  نظــر  مــورد 

ــردد.  ــی گ ــر م ــالم نظ ــن و اع تعیی
شــماره :11054/م الــف داورز شــعبه 4 اجــرای 

احــکام حقوقــی اصفهان 

آگهی ابالغ
 9610460362600006  : خواســت  در  شــماره 
شــماره پرونده :9509980362601464 شــماره 
بایگانــی شــعبه : 951482 تاریــخ تنظیــم 
: 1396/04/10 نظــر بــه اینکــه آقــای نیمــا 
یوســفی فرزنــد محمــود بــه اتهــام تــرک انفاق 
حســب شــکایت اعظم الســادات حســین زاده 
ــن دادســرا در  ــی از طــرف ای ــد ســید عل فرزن
ــب  ــده کالســه 951482 د 7 تحــت تعقی پرون
ــوم  ــه واســطه معل ــه ب ــالغ احضاری اســت و اب
نبــودن محــل اقامــت او ممکــن نگردیــده 
ــاده 174  ــرای م ــیله در اج ــن وس ــت بدی اس
ــه  ــب ب ــری مرات ــی کیف ــن دادرس ــون آیی قان
نامبــرده از ایــن طریــق اطــالع داده مــی شــود 
ــخ انتشــار  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــا ظــرف م ت
ــاری دادســرای  ــی در شــعبه 7 دادی ــن آگه ای
عمومــی و انقــالب اصفهــان )مجتمــع شــماره 
ــام  ــه اته ــی ب ــخ گوی ــت پاس ــدژ( جه 4 کهن
خویــش حاضــر شــود. در صــورت عــدم حضور 
ــی  ــار آگه ــخ انتش ــاه از تاری ــک م ــس از ی پ
ــد  ــاذ خواه ــی را اتخ ــم مقتض ــرا تصمی دادس
ــده  ــه عه ــی ب ــه نشــر آگه ــا هزین ــود .ضمن نم
ــف  ــماره :11067/م ال ــتری میباشد.ش دادگس
دادیــار شــعبه هفتــم دادیــاری دادســرای 

عمومــی وانقــالب اصفهــان

آگهی ابالغ
خواســت:9610460362600007  در  شــماره 
 9609980362600508: پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی شــعبه : 960517 تاریــخ 
ــای  ــه آق ــه اینک ــر ب ــم : 1396/04/10 نظ تنظی
محمدرضــا یوســفیان فرزنــد الیــاس بــه 
اتهــام تــرک انفــاق حســب شــکایت ســوری 
عبــادی فرزنــد منصــور از طــرف ایــن دادســرا 
در پرونــده کالســه 960517د 7 تحــت تعقیــب 
ــه واســطه معلــوم  اســت و ابــالغ احضاریــه ب
نبــودن محــل اقامــت او ممکــن نگردیــده 
ــاده 174  ــرای م ــیله در اج ــن وس ــت بدی اس
ــه  ــب ب ــری مرات ــی کیف ــن دادرس ــون آیی قان
نامبــرده از ایــن طریــق اطــالع داده مــی 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــا ظ ــود ت ش
انتشــار ایــن آگهــی در شــعبه 7 دادیــاری 
اصفهــان  انقــالب  و  عمومــی  دادســرای 
ــخ  ــت پاس ــدژ( جه ــماره 4 کهن ــع ش )مجتم
گویــی بــه اتهــام خویــش حاضــر شــود. 
ــاه  ــک م ــس از ی ــور پ ــدم حض ــورت ع در ص
از تاریــخ انتشــار آگهــی دادســرا تصمیــم 
نمود.ضمنــا  خواهــد  اتخــاذ  را  مقتضــی 
ــتری  ــده دادگس ــه عه ــی ب ــر آگه ــه نش  هزین

میباشد. شماره :11066/م الف .
دادیــار شــعبه هفتــم دادیــاری دادســرای 
عمومــی و انقــالب اصفهــان فاطمــه ســعیدی

دادنامه 
 9609970352900653: دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم : 1396/04/07 شــماره پرونــده 
بایگانــی  شــماره   9509980365601789:
 1789 کالســه  پرونــده    960112  : شــعبه 
950998036560 شــعبه 103 دادگاه کیفــری 
ســابق(  جزایــی   103( اصفهــان  شــهر  دو 
ــال  ــای لی ــاکی: آق ــماره ش ــی ش ــم نهای تصمی
احمــدی فرزنــد امیــر بــه نشــانی اصفهــان - 
ــک شــهر - خ گلســتان - کوچــه  ســه راه مل
ــای  ــم: آق ــر مته ــای منی ــزل آق رســالت - من
ــه نشــانی  ــر ب ــد منی ــرب زاده فرزن ــارون ع ه
مجهــول المــکان اتهــام: تــرک انفــاق همســر 
ــی اوراق  ــا بررس ــکار: دادگاه ب ــد گردش و فرزن
ــرح  ــالم و بش ــیدگی را اع ــم رس ــده خت پرون
زیــر مبــادرت بصــدور رای مــی نمایــد رای 
هــارون  آقــای  اتهــام  در خصــوص  دادگاه 
عــرب زاده فرزنــد منیــر دایــر بــر تــرک انفــاق 
ــد مشــترک حســب شــکایت  همســر و فرزن
ــا توجــه  ــد امیــر، ب ــم لیــال احمــدی فرزن خان
ــه  ــات معمول ــده و تحقیق ــات پرون ــه محتوی ب
ــم  ــور مته ــدم حض ــت و ع ــاد کیفرخواس و مف
پرونــده بــه اســتناد مــاده 53 قانــون حمایــت 
ــل دو  ــه تحم ــوف را ب ــم  موص ــواده، مته خان
ــد  ســال حبــس تعزیــری محکــوم مــی نمای
ــوده و ظــرف بیســت  ــی ب و رأی صــادره غیاب
روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن 
دادگاه و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیدنظــر  محاکــم  در  تجدیدنظرخواهــی 

ــد. /ق ــی باش ــان م ــتان اصفه اس
شماره : 11151/م الف 

ابراهیــم حســین زاده رئیــس شــعبه 103 
اصفهــان دو  دادگاه کیفــری 

دادنامه 
ــیدگی  ــع رس ــده : 1056/95مرج ــه پرون کالس
ــان  ــالف  خواه ــل اخت ــورای ح ــعبه 16ش : ش
اصفهــان  خ  نشــانی  جانثــاری   محســن 
کهنــدژ بعــد از کوچــه 49 آهــن آالت  نعمــت 
الــه جــان نثــاری    خوانــده فلــک نــاز قربانــی 
چــم کهریــزی  مجهــول المــکان خواســته 
ــده  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــه ب مطالب
ــم  ــورا خت ــا ش ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری و اخ
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت 
بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضی شــورای 
ــوی محســن  ــالف در خصــوص دع حــل اخت
جانثــاری بــه طرفیــت فلــک نــاز قربانــی چــم 
کهریــزی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ  19000000 
ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 0459/327111 
ــک  ــعبه مل ــران ش ــادرات ای ــک ص ــده بان عه
شــهر   بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی 
بــا توجــه بــه بقــای اصــول مســتندات  در یــد 
ــدم  پرداخــت صــادره  ــی ع ــان  و گواه خواه
از ســوی بانــک محــال علیــه   علیــه کــه 
ــده و اســتحقاق  ظهــور در اشــتغال ذمــه خوان
ــته  دارد و  ــه خواس ــه وج ــان در مطالب خواه
ــی  ــالغ قانون ــه اب ــه ب ــا توج ــده ب ــه خوان اینک
مــورخ  وطــن   کیمیــای  در  نشــر  درج  و 
حاضــر   رســیدگی  جلســه  در    95/12/24
نگردیــده و الیحــه  دفاعیــه ای  بــه ایــن 
شــعبه ارائــه ننمــوده برشــورا ثابــت  اســت لــذا 
ــون تجــارت  ــواد 310و313 قان ــه اســتناد  م ب
و 198و515و519و522 قانــون آئیــن دادرســی 
ــه  ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
پرداخــت مبلــغ نــوزده میلیــون  ریــال  بابــت 
اصــل خواســته و 1315000 ریــال بابــت هزینــه 
ــارت  ــی و  خس ــر آگه ــه نش ــی و هزین دادرس
ــخ  ــید تاتاری ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تادی تاخی
ــرخ  ــاس ن ــر اس ــبه آن ب ــه محاس ــول ک وص
ــده  ــر عه ــزی  ب ــک مرک ــی از ســوی بان اعالم
اجــرای احــکام مــی باشــد  در حــق خواهــان 
صــادره  رای  نمایــد  مــی  اعــالم  و  صــادر 
ــس از  ــت روز پ ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ غیاب
ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس 
از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت 
ــن  ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب روز پ
ــل اعتــراض  شــعبه مــی باشــد و ســپس قاب
اصفهــان حقوقــی  عمومــی  محاکــم   در 

می باشد . م الف 11036
قاضــی شــعبه 16 شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــروز از  ــگ مف ــدود چهاردان ــد ح ــون تحدی چ
ــاق  ــاب اط ــدانگ یکب ــرق شش ــمت ش قس
بشــماره یــک فرعــی از شــماره 1391 اصلــی 
ــو آران بخــش 3 حــوزه  ــوی دهن ــع در ک واق
ثبتــی آران و بیــدگل بانضمــام یکســهم از 
ــده ثبتــی  ــق پرون 6 ســهم مشــاعات کــه طب
بنــام آقــای عبــاس مالئــی در جریــان ثبــت 
اســت و بــه علــت عــدم حضــور مالــک، 
ــه  ــا توج ــذا ب ــده، ل ــل نیام ــه عم ــون ب تاکن
بــه دســتور اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت 
و طبــق تقاضــای مالکیــن ذیــل، تحدیــد 
حــدود اختصاصــی امــالک مرقــوم در تاریــخ 
و  در ســاعت 8 صبــح شــروع   96/5/23
انجــام خواهــد شــد. و در صــورت مصــادف 
بــه  تحدیــدی  عملیــات  تعطیــل  روز  بــا 
روز بعــد موکــول خواهــد شــد.به موجــب 
ــن  ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه ای
ــرر  ــه در روز و ســاعت مق ــردد ک ــار میگ اخط
در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مالکیــن 
یــا مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت 
از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی 
ــد.  ــد ش ــه خواه ــی( روز پذیرفت ــا 30 (س ت
قانــون  واحــده  مــاده  تبصــره 2  و طبــق 
تعیــن تکلیــف پرونــده هــای معترضــی 
ــاه  ــک م ــدت ی ــرف م ــن ظ ــت معترضی ثب
از تاریــخ تســلیم اعتــراض اعتــراض بــه 
بــه  دادخواســت  تقدیــم  یــا  اداره  ایــن 
مرجــع ذیصــالح قضایــی گواهــی تقدیــم 
 دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم

نمایید
تاریخ انتشار: 96/04/28 

رئیس اداره ثبت اسناد آران و بیدگل
عباس عباس زادگان

دادنامه 
 9609976837200609: دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم :1396/04/10 شــماره پرونــده 
بایگانــی  شــماره   9509986837201194  :
شــعبه :951222 خواهــان: خانــم فاطمــه 
منصــوری درآمــدی فرزنــد کریــم بــه نشــانی 
ــار-  اصفهــان - خ وحیــد- کوچــه ائمــه اطه
ــالک 51- تلفــن همــراه 09335737726 پ

خوانــده: آقای پرویز اســالمی ورنامخواســتی 
ــی  ــکان م ــول الم ــال مجه ــانی )فع ــه نش ب
درخواســت  بــه  طــالق  باشد((خواســته: 
زوجــه بــا مالحظــه محتویــات پرونــده ختــم 
رســیدگی اعــالم بااســتعانت از خداوندمتعــال 
بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی 
ــت  ــوص دادخواس ــود رای دادگاه در خص ش
ــد  ــدی فرزن ــوری درآم ــه منص ــم فاطم خان
ــالمی  ــز اس ــای پروی ــت آق ــه طرفی ــم ب کری
بــه  طــالق  خواســته  بــه  ورنامخواســتی 
ــای  ــای 1 و 7و8 ازبنده ــق بنده ــاظ تحق لح
حــرج  عســرو  و  ازدواج  ســند  12گانــه 
ــمی  ــند رس ــدق س ــی مص ــه فتوکپ بامالحظ
پیوســت دادخواســت بــه شــماره ترتیــب 
ثبــت  رســمی  دفتــر   18321-1388/8/8
ــان  ــت فالورج ــوزه ثب ــماره 134 ح ازدواج ش
کــه حکایــت از وجــود علقــه زوجیــت دائــم 
ــکاح  ــد ن ــن عق ــان دارد و ضم ــن متقاضی بی
زوج بــه زوجــه وکالــت بالعــزل بــا حــق 
توکیــل غیــرداده کــه درمــوارد مشــروحه 
ــس از  ــوز پ ــذ مج ــه دادگاه و اخ ــوع ب بارج
انتخــاب نــوع طــالق خودرامطلقــه نمایــد ودر 
ــد  ــول نمایدوبن ــرف اوقب ــذل از ط ــورت ب ص
امضــای  بــه  مشــروحه کــه  مــوارد  از   1
اســتنکاف  از  زوج رســیده عبــارت اســت 
شــوهرازدادن نفقــه زن بــه مــدت شــش مــاه 
ــه  ــزام او ب ــوان و عــدم امــکان ال ــه هــر عن ب
ــعبه  ــه 4457-1395 ش ــی کالس ــه وط تادی
ــالف  دوم اجــرای احــکام شــورای حــل اخت
1395/6/10اجرائیــه  تاریــخ  در  اصفهــان 
صادرکــه طــی آن خوانــده بــه پرداخــت 
ــال  ــغ 49/570/000ری ــه مبل ــه خواهــان ب نفق
از تاریــخ 1393/10/1الــی 1394/10/30ملــزم 
ــی  ــس اقدام ــتور حب ــم صدوردس ــه علیرغ ک
نــداده اســت و  انجــام  جهــت پرداخــت 
ــه دادگاه  ــوت در جلس ــم دع ــده علیرغ خوان
حاضــر نشــده لــذا نظربــه مراتــب فــوق 
جهــت  وداوران  دادگاه  مســاعی  اینکــه  و 
ــذا  ــده ل ــع نش ــر واق ــن موث ــازش زوجی س
ــت  ــدم پرداخ ــمت ع ــداول )درقس ــق بن تحق
ــه نظرقاضــی  نفقــه( محــرز اســت باتوجــه ب
 1119 مــواد  بــه  مشاورومســتند  محتــرم 
قانــون مدنــی و 26 قانــون حمایــت خانــواده 
مصــوب 1391 حکــم بــه احرازشــرایط اعمــال 
ــت در طــالق صــادر تازوجــه در صــورت  وکال
بقــای بــر تصمیــم خــود بامراجعــه بــه یکــی 
از دفاتــر رســمی ثبــت طــالق وبراســاس 
ــت  ــه وکال ــه زوج ب ــوذه از ناحی ــت ماخ وکال
از وی بــا حــق توکیــل غیــر پــس از انتخــاب 
نــوع طــالق خودرامطلقــه نمایــد ودر صــورت 
ــه در  ــد جهیزی ــول نمای ــرف او قب ــذل از ط ب
تصــرف زوجــه اســت زوجــه مدخولــه اســت 
زوجیــن فاقــد فرزنــد مشــترک مــی باشــند 
خواهــان بیــان داشــته در خصــوص مهریــه و 
نفقــه واجــرت المثــل وســایر حقــوق مالــی 
در ایــن پرونــده نیــاز بــه اتخــاذ تصمیــم 
نیســت در خصــوص عســرو حــرج و ســایر 
بامالحظــه  خواســته  موضــوع  بندهــای 
محتویــات پرونــده تحقــق آن محــرز نیســت 
صحــت  شــرایط  رعایــت  اســت  بدیهــی 
شــرعی و قانونــی اجــرای صیغــه طــالق 
ــی  ــه گواه ــت ارائ ــری ان اس ــده مج ــه عه ب
ــن  ــود جنی ــورد وج ــالح درم ــک ذی ص پزش
یــا عــدم ان بــرای ثبــت طــالق الزامــی اســت 
مــدت اعتبــار حکــم طــالق شــش مــاه پــس 

ــای  ــا انقض ــی ی ــالغ رای فرجام ــخ اب از تاری
مهلــت فرجامخواهــی اســت رای غیابــی 
ظــرف مهلــت بیســت روز از تاریــخ ابــالغ 
وســپس  دادگاه  درایــن  واخواهــی  قابــل 
ظــرف مهلــت بیســت روز از تاریــخ انقضــای 
ــی  ــل تجدیدنظرخواه ــی قاب ــت واخواه مهل
اصفهــان  تجدیدنظراســتان  محاکــم  در 
از  روز  بیســت  مهلــت  ظــرف  ســپس  و 
تاریــخ انقضــای مهلــت تجدیدنظرخواهــی 
ــور ــی کش ــی دردیوانعال ــام خواه ــل فرج  قاب

 است. 
م الف 11171

ــان  ــواده اصفه ــعبه 12 دادگاه خان ــس ش ریی
ــیدی ــد رش -عبدالمجی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــدانگ  ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــا اینک ــر ب نظ
 32/1203 شــماره  پــالک  خانــه  یکبــاب 
واقــع در بخــش 14  ثبــت اصفهــان کــه 
طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی بــه نــام خانــم 
حبیــب  فرزنــد  باغــی  حبیبــی  شــهربانو 
الــه  در جریــان ثبــت اســت و عملیــات 
تحدیــد حــدود قانونــی آن بــه عمــل نیامــده  
اســت. اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر 
مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای 
ــوم در  ــالک مرق ــدود پ ــد ح ــرده تحدی نامب
ســاعت   96/5/19 مــورخ  پنجشــنبه  روز 
عمــل  بــه  و  شــروع  محــل  در  صبــح   9
ــی  ــن آگه ــه موجــب ای ــذا ب ــد، ل ــد آم خواه
ــه  ــردد ک ــی گ ــار م ــن اخط ــه مجاوری ــه کلی ب
در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در 
ــن  ــات مالکی ــد و اعتراض ــور یابن ــل حض مح
قانــون   20 مــاده  مطابــق  مجاوریــن  یــا 
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 
خواهــد  پذیرفتــه  روز   30 تــا   تحدیــدی 

شد. 
تاریخ انتشار : 96/4/28 

شماره : 12791/م الف 
ثبــت  رئیــس منطقــه  علیرضــا حیــدری 

اســناد و امــالک غــرب اصفهــان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــدانگ  ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــا اینک ــر ب نظ
از  فرعــی   3458 شــماره  پــالک  خانــه 
ثبــت    14 بخــش  در  واقــع    25/451
اصفهــان کــه طبــق رای هیــات بــه نــام 
ســید جــواد ســید فتاحــی فرزنــد ســید 
ــت  ــت اس ــان ثب ــروز و در جری ــی مف مصطف
ــه  ــی آن ب ــدود قانون ــد ح ــات تحدی و عملی
عمــل نیامــده  اســت. اینــک بنــا بــه دســتور 
قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق 
تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک 
مرقــوم در روز پنجشــنبه مــورخ 96/5/19 
ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل 
ــی  ــن آگه ــه موجــب ای ــذا ب ــد، ل ــد آم خواه
ــه  ــردد ک ــی گ ــار م ــن اخط ــه مجاوری ــه کلی ب
در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در 
ــن  ــات مالکی ــد و اعتراض ــور یابن ــل حض مح
قانــون   20 مــاده  مطابــق  مجاوریــن  یــا 
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 
خواهــد  پذیرفتــه  روز   30 تــا   تحدیــدی 

شد.
تاریخ انتشار : 96/4/28 
شماره : 12838/م الف 

رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک غــرب 
اصفهــان- حیــدری

دادنامه 
 9609970352900652  : دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم :1396/04/07 شــماره پرونــده 
پرونــده  شــماره   9309980363901971:
بایگانــی  شــماره   9309980363901971:
 1971 کالســه  پرونــده    960215: شــعبه 
930998036390 شــعبه 103 دادگاه کیفــری 
دو شــهر اصفهــان )103 جزایــی ســابق ( 
ــاد  ــای عم ــماره  متهم:آق ــی ش ــم نهای تصمی
دریانــورد فرزنــد مرتضــی بــه نشــانی )فعــال 
مجهــول المــکان( اتهــام: حمــل و نگهــداری 
4 کارتــن ســوییچ گردشــکار دادگاه با بررســی 
اوراق پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و 
بشــرح زیــر مبــادرت بصــدور رای مــی نمایــد  
ــاد  ــای عم ــام آق ــوص اته رای دادگاه در خص
ــل  ــر حم ــر ب ــی، دای ــد مرتض ــورد فرزن دریان
ــن ســوییچ ماهــواره  ــار کار ت ــداری چه و نگه
ــادره،  ــت ص ــور در کیفرخواس ــه ارزش مذک ب
بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و تحقیقــات 
معمولــه و مفــاد کیفــر خواســت دادســرا 
ــرا  ــده در دادس ــم پرون ــور مته ــدم حض و ع
و در جلســه رســیدگی دادگاه، بــه اســتناد 
ــاده 9  ــماره 751 و م ــه ش ــدت روی رأی وح
ــزات  ــری تجهی ــه کارگی ــت ب ــون ممنوعی قان
ــه  ــوف را ب ــم موص ــواره مته ــت از ماه دریاف
ــال جــزای  ــون ری ــج میلی ــغ پن پرداخــت مبل
نقــدی و بــه ضبــط تجهیــزات مکشــوفه نیــز 
غیابــی  رأی صــادره  و  مینمایــد  محکــوم 
بــوده و ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ 
ــل واخواهــی در همیــن دادگاه و ســپس  قاب
 ظــرف بیســت روز قابــل تجدیدنظــر خواهــی 

میباشد. /ق
شماره :11148/م الف 

ابراهیــم حســین زاده رئیــس شــعبه 103 
دادگاه کیفــری دو اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
اصفهانــی           نصــر  حســن  آقــا   / خانــم 
بــه شــرح  دارای شــماره شناســنامه 57 
دادخواســت بــه کالســه 629/96 از این شــورا 
ــوده و  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه درخواس

ــر  ــادروان اصغ ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــی      ب ــر اصفهان نص
56 در تاریــخ96/1/30 در اقامتــگاه دائمــی 
ــه آنمرحــوم  ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ خــود ب
ــر   ــه : 3 پســر و یــک دخت منحصــر اســت ب
ــی  ــر اصفهان ــن نص ــر 1- حس ــک همس و ی
ش ش 57 فرزنــد متوفــی 2- محمــد نصــر 
اصفهانــی ش ش 3893 فرزنــد متوفــی3-  
علــی نصــر اصفهانــی ش ش 1271494752 
ــی  ــر اصفهان ــه نص ــی4-  فاطم ــد متوف فرزن
متوفــی5-   فرزنــد   1271743401 ش ش 
ــد  ــی ش ش 114 فرزن ــر اصفهان ــت نص عف
متوفــی و ال غیــر اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
ــا هــر کســی اعتراضــی  آگهــی مــی نمایــد ت
ــزد او  ــی ن ــه ای از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر 
آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی 
ــی  ــرر گواه ــت مق ــای مهل ــا انقض ــت ب اس

ــد شــد .   ــت صــادر خواه انحصــار وراث
 م الف 12124

 3 شــماره  مجتمــع   54 شــعبه  رئیــس 
اصفهــان  اختــالف  حــل  شــورای 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــی          دارای  ــن ربیع ــا محس ــم / آق خان
شــرح  بــه   1081 شناســنامه  شــماره 
از  625/96ح54  بــه کالســه  دادخواســت 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــور     ب ــر پ ــهال می ش
اقامتــگاه  در  تاریــخ96/1/19  در   21568
ــه  ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم
ــه : یــک پســر و  آنمرحــوم منحصــر اســت ب
ــدر   ــادر و پ ــک همســر و م ــر  و ی ــک دخت ی
ــپهر  ــدارد . 1- س ــری ن ــه  دیگ ــی ورث متوف
ربیعــی  بــه ش ملــی 1273263316 فرزنــد 
ــی  ــه ش مل ــی  ب ــکیبا ربیع ــی 2- ش متوف
ــن  ــی3- محس ــد متوف 1272129446 فرزن
ربیعــی  بــه ش ش 1081 همســر متوفــی4- 
ــه ش ش 231 مــادر  ــر شــیزی  ب ــده ت ناهی
ــه ش  ــور  ب ــر پ ــین می ــید حس متوفی5-س
ش 322  پــدر متوفــی اینــک بــا انجــام 
ــور را  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب در ی
کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از 
متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه 
از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل 
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت 
 مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد 

شد .  
 م الف 12125

 3 شــماره  مجتمــع   54 شــعبه  رئیــس 
اصفهــان  اختــالف  حــل  شــورای 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا زیبــا مهریــار          دارای 
شــرح  بــه   1220 شناســنامه  شــماره 
دادخواســت بــه کالســه 599/96 از ایــن 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــارکی     ب ــم فش رحی
464 در تاریــخ96/2/14 در اقامتــگاه دائمــی 
ــه آنمرحــوم  ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ خــود ب
ــر و  ــر و 2 دخت ــه : 2 پس ــت ب ــر اس منحص
یــک همســر  1-علــی فشــارکی  ش ش 
تقــی  محمــد   -2 متوفــی  فرزنــد   186
فرزنــد   1270125125 ش  ش  فشــارکی  
 648 ش  ش  فرنازفشــارکی   متوفــی3- 
فرزنــد متوفــی4- ســاناز فشــارکی  ش ش 
1047 فرزنــد متوفــی5-  زیبــا مهــر یــار   ش 
ــک  ــر  این ــی و ال غی ــر  متوف ش 1220 همس
ــی درخواســت  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ب
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا 
هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای 
از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه 
از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل 
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت 
 مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد 

شد .  
م الف 12126

 3 شــماره  مجتمــع   54 شــعبه  رئیــس 
اصفهــان  اختــالف  حــل  شــورای 

رونوشت آگهی حصر وراثت
کارالدانــی           نصــر  محســن  آقــا   / خانــم 
شــرح  بــه   17 شناســنامه  شــماره  دارای 
 54 611/96ح  کالســه  بــه  دادخواســت 
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم وراث
شــادروان حیــدر نصــر کارالدانــی     بــه 
شــماره شناســنامه 106 در تاریــخ70/2/20 در 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ــار  ــه : چه ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ورث
پســر و یــک همســر  1-اکبــر نصــر کارالدانــی 
ش ش 33 فرزنــد متوفــی 2- اصغــر نصــر 
کارالدانــی ش ش 43 فرزنــد متوفــی3- 
محســن  نصــر کارالدانــی ش ش 17 فرزنــد 
متوفــی4-  حســین نصــر ش ش 1282 
ــی   ــر اصفهان ــب نص ــی5- حبی ــد متوف فرزن
ش ش 56  همســر  متوفــی اینــک بــا 
درخواســت  مقدماتــی  تشــریفات  انجــام 
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا 
هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای 
از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه 
از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل 
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت 
 مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد

 شد .   
م الف 12127

 3 شــماره  مجتمــع   54 شــعبه  رئیــس 
اصفهــان  اختــالف  حــل  شــورای 
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کوتاه از ورزش

مربی نفت:
وضعیت ما مثل دالرفروش هاست

ــت  ــاره وضعی ــت، درب ــم نف ــی تی ــیدی، مرب ــن س محس
کادر فنــی بــرای ادامــه همــکاری بــا باشــگاه نفــت 
اظهــار کــرد: وضعیــت حــال حاضــر مــا در باشــگاه ماننــد 
دالرفروش هاســت و همان طــور کــه آنــان بــه دنبــال 
ــت آن  ــه دالر هســتند و از وضعی ــه دقیق ــه ب قیمــت دقیق
آگاه نیســتند، مــا هــم از وضعیــت باشــگاه آگاه نیســتیم. 
تیمــی کــه می خواهــد در آســیا و لیــگ برتــر شــرکت کنــد، 
هیــچ قــراردادی بــا بازیکنــان و کادر فنــی اش امضــا نکــرده 

ست.  ا
کریمــی لیســت تیــم را بــه باشــگاه اعــام کــرد تــا بــرای 
ــد. باالخــره از  ــه ایفمــارک برون گرفتــن تســت پزشــکی ب
ــا االن در  ــه ت ــی ک ــی درســت نیســت بازیکنان ــر اخاق نظ
ــای  ــرای امض ــا ب ــا آن ه ــدند و ب ــر ش ــا حاض ــات م تمرین
قــرارداد صحبــت شــده، همین طــور باتکلیــف باقــی 

ــد. مهــر بمانن

مهدی ترابی همچنان در سایپا
بازیکــن جــوان ســایپا قــراردادش را بــا ایــن باشــگاه تمدید 
کــرد. مهــدی ترابــی پــس از اینکــه صحبــت از حضــورش 
ــه مــدت دو فصــل  ــراردادش را ب ــود، ق ــم آژاکــس ب در تی
دیگــر بــا تیــم فوتبــال ســایپا تمدیــد کــرد. ایــن بازیکــن 
ــگ  ــده لی ــوان پدی ــه عن ــم ب ــگ پانزده ــوش در لی ملی پ

ــود. ایســنا انتخــاب شــده ب

طارمی به کمیته انضباطی باشگاه 
نمی رود

ــا وجــود حضــور نیافتــن در  مهاجــم گلــزن پرســپولیس ب
تمرینــات روزهــای ابتدایــی ایــن تیــم بــه کمیتــه انضباطی 
ــی  ــدی طارم ــود. مه ــوت نمی ش ــپولیس دع ــگاه پرس باش
در روزهــای ابتدایــی تمرینــات پیــش فصــل پرســپولیس 
حاضــر نشــد تــا مدیــران باشــگاه پرســپولیس او را تهدیــد 
بــه جریمــه مالــی کننــد. غیبــت مهاجــم ملی پــوش 
بازگشــت  ســبب  اروپایــی  تیم هــای  در  پرســپولیس 
ــن  ــد. همی ــو ش ــاگردان برانک ــع ش ــه جم ــگام او ب دیرهن
موضــوع ســبب شــد تــا بحــث حضــور طارمــی در کمیتــه 
ــد و  ــدا کن ــه پی ــدون ســروصدا خاتم انضباطــی باشــگاه ب
تنهــا احتمــال مــی رود ایــن بازیکــن در دریافــت مطالبــات 

ــی مواجــه شــود. نــود ــا تاخیرات خــود ب

مِنشا ۲۰ روز استراحت می کند
ســرمربی تیــم فوتبــال پرســپولیس گفــت: داربــی آلمــان 
آمــاده  بــرای ســوپرجام  را  برگــزار نمی شــود و خــود 
می کنیــم. برانکــو ایوانکوویــچ دربــاره جلســه دیــروزش بــا 
مســئوالن باشــگاه پرســپولیس اظهــار کــرد: مــا حــدود دو 
هفتــه نبودیــم. در ایــن جلســه دربــاره آماده ســازی، آنالیــز 

تیــم و ... بــا طاهــری صحبــت کردیــم. 
ــک  ــرد: ی ــح ک ــا تصری ــت منش ــاره مصدومی ــو درب برانک
ــرای منشــا پیــش آمــده اســت. فکــر  مشــکل کوچــک ب
می کنــم او را تــا ۲۰ روز دیگــر در اختیــار نداشــته باشــیم. 

ــت. گل ــکی اس ــار کادر پزش ــا در اختی ــا فع منش

ورزش بانوان
 رسیدگی به روند درمانی 

 سارا عبدالملکی
ــیون  ــر ورزش، فدراس ــلطانی فر، وزی ــر س ــتور دکت ــا دس ب
پزشکی ورزشــی ادامــه مراحــل درمانــی ســارا عبدالملکــی 

ــد. ــری می کن را پیگی
 مســعود ســلطانی فر طــی دســتوری بــه رئیــس فدراســیون 
پزشکی ورزشــی خواســتار پیگیــری ادامــه مراحــل درمــان 

ســارا عبدالملکی شــد. 
ســارا عبدالملکــی، بازیکــن تیــم ملــی راگبــی ایــران، یــک 
ــه  ــار ضایع ــی دچ ــانحه رانندگ ــش در س ــم پی ــال و نی س
نخاعــی شــد و هم اکنــون بــا بهبــودی بیشــتر مراحــل کار 

درمانــی را می گذرانــد. وزارت ورزش

چهار داور کشتی کالسیک بانوان 
»درجه ملی« گرفتند

پــس از برگــزاری نخســتین کاس داوری )اســتاژ( کشــتی 
کاســیک بانــوان، چهــار داور درجــه ملــی کســب کردنــد. در 
ــی  ــت دوژا« داور المپیک ــس »ادی ــا تدری ــه ب ــن کاس ک ای
ــد،  ــزار ش ــران برگ ــاه در ته ــای ۱۳ و ۱۴ تیرم ــا روزه ایتالی
ــا نمــره ۷۳ از گلســتان، فاطمــه  ســمیه خانــی بختیــاری ب
امانی بنــی  لیــا  نمــره ۶۸.۲۵،  بــا  یــزد  از  کدخــدازاده 
ــره  ــا نم ــادی ب ــم ارم آب ــره ۶۶.۷۵ و مری ــا نم ــان ب از اصفه
ــان  ــاال از می ــه ب ــره ۶۰ ب ــب نم ــا کس ــدران ب ۶۶.۲۵ از مازن
 ۳۱ شــرکت کننده موفــق بــه کســب درجــه داور ملــی 
شــدند. پــس از پیشــنهاد فدراســیون کشــتی ایــران مبنــی 
بــر برگــزاری رقابت هــای کشــتی کاســیک بانــوان بــا 
ــه  ــی اتحادی ــه اجرای ــیده، کمیت ــژه و پوش ــرم وی ــاس ف لب
ــرد  ــام ک ــنهاد اع ــن پیش ــا ای ــت ب ــن موافق ــی ضم جهان
ــوان پذیرفتــه  شــده و از ایــن  برگــزاری مســابقات ملــی بان
پــس ایــران می توانــد ایــن مســابقات را برگــزار کنــد. ایســنا

اولین باخت تیم ملی تنیس بانوان 
ایران در مسابقات فدکاپ

ایــران اولیــن بــازی خــود را بــا در مســابقات تنیــس فــدکاپ 
ــرد. در نخســتین روز از مســابقات  ــذار ک ــگ واگ ــه هنگ کن ب
ــران  ــی ای ــم مل ــدکاپ، تی ــه آســیا ف ــروه دو منطق ــس گ تنی
بــازی  پرداخــت کــه در دو  رقابــت  بــه  بــا هنگ کنــگ 
انفــرادی و یــک بــازی دوبــل شکســت خــورد. در نخســتین 
ــگ  ــاف چون ــه مص ــری ب ــدف صادق وزی ــرادی، ص ــازی انف ب
از هنگ کنــگ رفــت کــه بــا نتیجــه دو بــر صفــر )۱-۶ 
ــز  ــرادی دوم نی ــازی انف ــرد. در ب ــذار ک ــازی را واگ و ۶-۱( ب
غــزل پاک باطــن بــا نتیجــه دو بــر صفــر برابــر لینــگ ژانــگ 

ــورد.  ــت خ شکس
در بخــش دونفــره هــم ســارا امیــری و یاســمین منصــوری با 
نتیجــه دو بــر صفــر مغلــوب کاتــری ن آی پــی و کوانــگ یــو 
شــدند. ایــران امــروز چهارشــنبه دومیــن بــازی خــود را مقابل 

جزایــر پاســیفیک برگــزار خواهــد کــرد. کاپ
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ــل  ــل نق ــام فص ــه اتم ــده ب ــر از ۵۰ روز مان در کمت
ــدون  ــی ب ــتاره های سرشناس ــوز س ــاالت هن و انتق
ــی دو  ــتارگان حت ــن س ــان ای ــتند. در می ــم هس تی
کاپیتــان تیــم ملــی نیــز دیــده می شــوند. در ایــن 
گــزارش نگاهــی خواهیــم داشــت بــه ســتاره هایی 
کــه بــا وجــود داشــتن عنــوان و اعتبــار، هنــوز بدون 

ــد. ــم مانده ان تی
 اشکان دژاگه

کاپیتــان کنونــی تیــم ملــی پــس از حضــور در 
لیــگ ســتارگان قطــر بــه آلمــان بازگشــت تــا بــرای 
ــت  ــا مصدومی ــرود؛ ام ــدان ب ــه می ــبورگ ب ولفس
بدموقــع ســتاره فوتبــال ایــران را از حضــور در 

ــرد.  ــروم ک ــلیگا مح بوندس
بــدون تیــم بــودن یکــی از مهره هــای کلیــدی 
کــی روش در ســال منتهــی بــه جــام جهانــی اتفــاق 
خوبــی بــرای تیــم ملــی کشــورمان نیســت؛ هرچنــد 
او هرگــز بــه حضــور در فوتبــال ایــران فکــر نکــرده و 
ــی  ــال حضــور در تیم هــای اروپای ــه دنب ــان ب همچن
اســت و بایــد دیــد کــدام تیــم اروپایــی شــماره ۲۱ 

ایــران را از آن خــود خواهــد کــرد.
 آندرانیک تیموریان

ــا  ــن روزه ــز ای ــران نی ــی ای ــم مل ــان اول تی کاپیت
بــدون تیــم اســت. آنــدو در نیم فصــل گذشــته بــه 
تیــم نفــت تهــران رفــت و بــا این تیــم قهرمــان جام 

حذفــی شــد. او در پایــان فصــل جــزو گزینه هــای 
ــن  ــه ای حضــور در ســپیدرود محســوب می شــد ک
انتقــال نهایــی نشــد و اکنــون بایــد دیــد شــماره ۱۴ 
ــده اش  ــرای آین ــی ب ــه تصمیم ــر چ ــال های اخی س

خواهــد گرفــت. 
ــه  ــت ک ــی اس ــال تیم ــه دنب ــدو ب ــک آن ــدون ش ب
بتوانــد توانایی هــای خــود را بــار دیگــر اثبــات کنــد 

ــه دســت آورد. ــی را ب ــم مل ــن تی و پیراه

 محسن بنگر
ــا، راهــی  ــی از قرمزه ــس از جدای ــر پ محســن بنگ
تراکتورســازی شــد؛ امــا درگیــری بــا قلعه نویــی در 
فصــل گذشــته بنگــر ۳۷ ســاله را خانه نشــین کــرد 
ــرای  ــودن ب ــدون تیــم ب ــا یــک نیم فصــل ب و تقریب
بازیکــن در چنیــن ســن و ســالی کافــی اســت تــا 

دیگــر مــورد عاقــه تیمــی نباشــد. 
ــه تراکتورســازی پــس از  ــت از بازگشــت او ب صحب
مصدومیــت  هــادی محمــدی مطــرح شــد کــه البته 
توســط یحیــی گل محمــدی تکذیــب شــد تــا ایــن 
مدافــع شــمالی نیــز اکنــون بــدون تیــم محســوب 
ــد تیــم مناســبی پیــدا کنــد  شــود. بنگــر اگــر نتوان

بایــد بــه فکــر خداحافظــی از فوتبــال باشــد.
 وحید طالب لو

دروازه بــان ســابق اســتقال فصــل گذشــته عملکــرد 
قابــل قبولــی در فــوالد خوزســتان داشــت؛ امــا پس 
ــم  ــپولیس از چش ــر پرس ــزل براب ــرد متزل از عملک
ــا حضــور ســیروس  ــون ب ــا اکن ــاد ت فوالدی هــا افت
ــه جمــع خــود  پورموســوی، آن هــا حامــد لــک را ب
ــوب  ــای خ ــور دروازه بان ه ــا حض ــد. ب ــه کنن اضاف
و جــوان، کار طالب لــو بــرای پیــدا کــردن تیــم 
ــیار  ــک بس ــماره ی ــن ش ــیدن پیراه ــه پوش و البت

ســخت اســت.
 هاشم بیک زاده

بــا  گذشــته  نیم فصــل  بیــک زاده  هاشــم 
تراکتورســازی قــرارداد بســت، ولــی پــس از پایــان 
ــق  ــم ح ــن تی ــد ای ــه ش ــاالت متوج ــل و انتق نق
اضافــه کــردن بازیکــن جدیــد نداشــته و قــراردادش 

غیرقانونــی بــوده اســت.
ــه هــر  ــد ب ــون بازیکــن آزاد اســت و می توان  او اکن
تیمــی بخواهــد بپیونــدد؛ البتــه بــه ایــن شــرط کــه 

تیمــی هــم خواهــان  هاشــم باشــد.

 میثم مجیدی
بازیکــن ســابق اســتقال تهــران فصــل گذشــته بــه 
ــوز  ــه لیــگ یــک ســقوط کــرد و هن ــا ب همــراه صب
ــرای فصــل جدیــد مشــخص نیســت.  تکلیفــش ب
بــا توجــه بــه تکمیــل لیســت بیشــتر تیم هــا بــرای 
ــل  ــدی فص ــت مجی ــد نیس ــم، بعی ــل هفده فص
ــد و ایــن تیــم را در لیــگ  ــا بمان آینــده هــم در صب

یــک همراهــی کنــد.
 حنیف عمران زاده

مدافــع ســابق اســتقال، فصــل گذشــته را بــا 
خونه به خونــه در لیــگ یــک شــروع کــرد و ســپس 
ــه لیــگ  ــا ب ــم پیوســت. ســقوط صب ــای ق ــه صب ب
یــک ایــن بازیکــن را هــم باتکلیــف کــرده اســت. 
ــود  ــز ب صحبــت از حضــور او در ماشین ســازی تبری
کــه تکذیــب شــد و هنــوز تیــم فصــل آینــده ایــن 
بازیکــن مشــخص نیســت. حاشــیه های گاه و 
بیــگاه حنیــف باعــث شــده مربیــان عاقــه کمتــری 

ــه حضــور او در تیمشــان داشــته باشــند. ب
 سامان نریمان جهان

در  ماشین ســازی  گذشــته  فصــل  هافبــک 
راهــی پرســپولیس شــد و فرصــت  نیم فصــل 

زیــادی بــرای بــازی در ایــن تیــم پیــدا نکــرد و بــا 
ــرای  ــو ب ــت برانک ــش در فهرس ــل، نام ــان فص پای
لیــگ هفدهــم قــرار نگرفــت. صحبــت از بازگشــت 
او بــه ماشین ســازی در لیــگ یــک اســت کــه 

ــد. ــدی باش ــدر ج ــت چق ــخص نیس مش
 میثم حسینی

مدافــع ســابق اســتقال و پرســپولیس بعــد از 
مصدومیتــی طوالنی مــدت اکنــون بــدون تیــم 
ــل  ــع کام ــا رف ــت ب ــدوار اس ــینی امی ــت. حس اس
ــای  ــه تیم ه ــورد توج ــر م ــار دیگ ــش ب مصدومیت

ــرد. ــرار گی ــزرگ ق ب
 رضا نورمحمدی

کاپیتــان ســابق پرســپولیس نیــز پــس از جدایی از 
ایــن تیــم و حضــوری نیمه تمــام در ســیاه جامگان، 
ــادان ســپری  نیم فصــل دوم را در صنعــت نفــت آب
کــرد و توانســت عملکــرد قابــل قبولــی از خــود بــه 

جــا بگــذارد. 
بــا ایــن حــال او نیــز همچــون زوج خــط دفاعی اش 
روزهــا  ایــن  پرســپولیس  در  زمــان حضــور  در 
باتکلیــف اســت و بایــد دیــد چــه سرنوشــتی 

می کشــد. را  انتظــارش 

نگاهی به نقل و انتقاالت لیگ برتر

بازماندگان

ــی از  ــا نارضایت ــان در ســال ۲۰۱۴ ب ــدوی جه ــان تکوان قهرم
شــرایط موجــود در تکوانــدوی ایــران، گروه بندی هــا در 
ــدو  ــده تکوان ــه ضــرر آین ــرون از فدراســیون را ب داخــل و بی

ــت.  دانس
بهنــام اســبقی گفــت: مــن و مهــدی خدابخشــی در حالی به 
اردوی تیــم ملــی بــرای شــرکت در گرندپــری دعوت نشــدیم 
کــه از ســوی فدراســیون جهانــی تکوانــدو برایمــان دعوتنامــه 

ارســال شــده اســت. 
فدراســیون جهانــی همــه ســاله ۳۲ نفــر برتــر رنکینــگ را بــه 
اســم دعــوت می کنــد؛ چــون باالتریــن ســطح مســابقات و 
دارای امتیــاز اســت؛ ولــی متاســفانه مــا کــه رنکینــگ باالیی 
داشــتیم و داریــم بــه ایــن اردوی تیــم ملــی دعوت نشــدیم. 
قهرمــان ســال ۲۰۱۳ جهــان دربــاره دالیــل دعــوت نشــدن او 
ــه گرندپــری  ــه اردوی تیــم ملــی اعزامــی ب و خدابخشــی ب

گفــت: مــا هــم دلیــل اصلــی را نمی دانیــم. واقعــا نمی دانــم 
ــا از طــرف فدراســیون اعمــال  ــی اســت ی ــم فن ــن تصمی ای
ــکلی  ــچ مش ــاک هی ــدی بی ب ــا مه ــن ب ــت. م ــده اس ش
نــدارم؛ امــا نمی دانــم ایــن تصمیــم شــخص اوســت 
ــده                                                  ــه ش ــی گرفت ــن تصمیم ــیون چنی ــوی فدراس ــا از س  ی

است. 
لیســت  در  را  اســمم  اینکــه  از  پــس  داد:  ادامــه  او 
ــا شــاید  ــدم ت ــر مان ــد روز منتظ ــدم، چن دعوت شــده ها ندی
ــاز هــم خبــری نشــد. مهــدی  ــاره دعــوت شــوم؛ امــا ب دوب
خدابخشــی کــه وضعیتــی تقریبــا شــبیه بــه مــن دارد هــم 
ــان صحبت هایــش  ــی از جری ــود؛ ول ــه ب ــه فدراســیون رفت ب
ــدو  ــه فدراســیون تکوان ــم شــنبه ب ــن ه ــدارم. م ــی ن اطاع
رفتــم و نامــه ای نوشــتم و خواســتار پاســخگویی فدراســیون 

ــتم. ایســنا هس

ــده  ــری نگران کنن ــه خب ــن هفت ــیا ای ــال آس ــیون فوتب کنفدراس
بــرای اهالــی فوتبــال ایــران داشــت؛ بازرســان ایــن نهــاد قــرار 
ــناد  ــی از اس ــت وجوی دقیق ــا جس ــوند ت ــران ش ــت وارد ای اس
و مــدارک دو باشــگاه بــزرگ ایرانــی یعنــی پرســپولیس و 
ــه  ــوط ب اســتقال داشــته باشــند کــه عمــده تمرکــز آن هــا مرب

بدهی هــای گســترده دو باشــگاه اســت.
ــی  ــد بده ــال نبای ــگاه های فوتب ــه باش ــرده ک ــد ک  AFC تاکی
عقب افتــاده داشــته باشــند؛ در غیــر ایــن صــورت حــق شــرکت 
در لیــگ قهرمانــان آســیا را نخواهنــد داشــت. ایــن چیــزی بــود 
کــه تاکنــون باشــگاه های ایرانــی توانســتند خــود را از آن پنهــان 
و از محرومیــت فــرار کننــد و خودشــان را باشــگاه های ســودده 

بــه AFC نشــان دهنــد. 
اکنــون اقــدام جدیــد کنفدراســیون فوتبال آســیا کار باشــگاه های 
ایرانــی را ســخت خواهــد کــرد؛ چــرا کــه قــرار اســت بدهی هــای 

مالیاتــی ایــن دو باشــگاه نیــز بــه دقت بررســی شــود. 
ــه شــفافیت در تیم هــای باشــگاهی  ــن اســت ک ــم ای ــه مه نکت
ایــران در زمینــه پرداخــت مالیــات حلقــه مفقــوده اســت. تنهــا 
چیــزی کــه مــا می دانیــم ایــن اســت کــه حســاب بانکی هــای 
ــار  ــن ب ــته چندی ــپولیس در گذش ــتقال و پرس ــگاه اس دو باش
مســدود شــده کــه اغلــب نیــز بــه دلیــل بدهــی بــه اداره مالیــات 
ــوده اســت؛ بدهــی ای کــه تخمیــن زده می شــود بیــن  ــران ب ای
۱۰۰ تــا ۱۵۰ میلیــارد ریــال اســت. بســیار بعیــد بــه نظــر می رســد 
کــه ایــن دو باشــگاه توانســته باشــند تــا االن ایــن بدهــی کان 
خــود را بپردازنــد. بــا ورود بازرســان کنفدراســیون فوتبــال آســیا 
ــکات و  ــی مش ــگاه های ایران ــی باش ــرار مالیات ــوع ف ــه موض ب
ــور  ــگاهی کش ــال باش ــه فوتب ــیاری متوج ــای بس محرومیت ه
ــران  ــال ای ــه فوتب ــم کهن ــه زخ ــه ب ــی ک ــد؛ موضوع ــد ش خواه
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در کمتــر از 50 روز مانــده بــه اتمــام 
هنــوز  انتقــاالت  و  نقــل  فصــل 
ســتاره های سرشناســی بــدون تیــم 
ســتارگان  ایــن  میــان  در  هســتند. 
حتــی دو کاپیتــان تیــم ملی نیــز دیده 

می شــوند

آگهی حصر وراثت
منوچهــری           الــه  رحمــت  آقــا   / خانــم 
دارای شــماره شناســنامه ۲۷۵ بــه شــرح 
دادخواســت بــه کاســه ۵9۴/9۶ از ایــن 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــعیدی      ب ــوران س ت
ــی  ــگاه دائم ــخ9۵/۷/۱۷ در اقامت ۲۱۰ در تاری
ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
منحصــر اســت بــه : ۳ پســر و یــک دختــر و 
همســر ۱- ســینا منوچهــری  ش ش ۸۰۴۷ 
فرزنــد متوفــی ۲- ســیامک منوچهــری  
ش ش ۴۱۶ فرزنــد متوفــی۳-  پریــوش 
ــی۴-   ــد متوف ــری  ش ش ۱۱۷ فرزن منوچه
ــد  ــری  ش ش ۲۳۳ فرزن ــیاوش منوچه س
متوفــی۵- رحمــت الــه  منوچهــری  ش 
ش ۲۷۵  همســر متوفــی متوفــی ورثــه  
دیگــری نــدارد . اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
ــا هــر کســی اعتراضــی  آگهــی مــی نمایــد ت
دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او می 
باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی 
ــل دارد ، بدیهــی اســت  ــه ایــن شــورا تحوی ب
ــار  ــی انحص ــرر گواه ــت مق ــای مهل ــا انقض ب

ــد .   ــد ش ــادر خواه ــت ص وراث
 م الــف ۱۲۱۲۸ رئیــس شــعبه ۵۴ مجتمــع 

شــماره ۳ شــورای حــل اختــاف اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا ابوالفضــل خالصــی          دارای 
شــماره شناســنامه ۳۲۰ به شــرح دادخواست 
بــه کاســه ۵9۲/9۶ ح ۵۴ از ایــن شــورا 
ــوده و  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه درخواس
ــد  ــادروان محم ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــی      ب ــی خالص عل
۱۰۴۸ در تاریــخ9۶/۳/۲9 در اقامتــگاه دائمــی 
ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
منحصــر اســت بــه : دو پســر و ۳ دختــر  
ــد  ــی ش ش ۳۲۰ فرزن ــل خالص ۱-ابوالفض
متوفــی ۲-  عبــاس خالصــی ش ش 9۲۲۰ 
ــی ش ش  ــارا خالص ــی۳-  س ــد متوف فرزن
۱۷۲ فرزنــد متوفــی۴-  ســمانه خالصــی ش 
ــی۵- ســونی خالصــی  ــد متوف ش ۶۰۰ فرزن
ش ش ۳۳۵۶ فرزنــد متوفــی متوفــی ورثــه  
دیگــری نــدارد .  اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
ــا هــر کســی اعتراضــی  آگهــی مــی نمایــد ت
دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او می 
باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی 
ــل دارد ، بدیهــی اســت  ــه ایــن شــورا تحوی ب
ــار  ــی انحص ــرر گواه ــت مق ــای مهل ــا انقض ب

وراثــت صــادر خواهــد شــد .  
 م الف ۱۲۱۲9 

مجتمــع شــماره ۳  رئیــس شــعبه ۵۴ 
اختــاف اصفهــان  شــورای حــل 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــلیمیان         دارای  ــها س ــا ش ــم / آق خان
شــرح  بــه   ۲۸۰۸ شناســنامه  شــماره 
 ۵۴ ۶۲۰/9۶ح  کاســه  بــه  دادخواســت 
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم وراث
شــادروان اســد الــه شــریعتی      بــه شــماره 
در  تاریــخ9۶/۳/۱۸  در   ۱۳۳ شناســنامه 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه : دو پســر 
ــان   ــر ۱- احس ــک همس ــر و ی ــک دخت و ی
شــریعتی  ســامانی  ش ش ۱۰9۴ فرزنــد 
متوفــی ۲-  امیــد شــریعتی  ســامانی  ش 
ش 9۲۱۰ فرزنــد متوفــی۳- افــروز شــریعتی  
ســامانی  ش ملــی ۱۲۷۰۴۸۵۲۶۱ فرزنــد 
متوفــی۴-  شــها ســلیمیان  ش ش ۲۸۰۸ 
فرزنــد متوفــی  متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد 
.  اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
ــی  ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب درخواس
ــی دارد  ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای م
ــی  ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف ــا وصیتنام و ی
باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی 
ــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت  ب
ــی انحصــار  ــرر گواه ــت مق ــا انقضــای مهل ب

ــد .   ــد ش ــادر خواه ــت ص وراث
ــف ۱۲۱۳۰ رئیــس شــعبه ۵۴ مجتمــع   م ال

شــماره ۳ شــورای حــل اختــاف اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــی         دارای  ــوش رضائ ــا گلن ــم / آق خان
شــرح  بــه   ۱۲۰۰ شناســنامه  شــماره 
دادخواســت بــه کاســه ۵9۳/9۶ از ایــن 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــی      ب ــال رضائ ج
۶ در تاریــخ9۶/۲/۲۷ در اقامتــگاه دائمــی 
ــه آنمرحــوم  ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ خــود ب
منحصــر اســت بــه :  ۲ پســر و ۲ دختــر 
ــی  ش ش  ــم رضائ ــر  ۱-کری ــک همس و ی
ــی   ــد رضائ ــی  ۲-  مجی ــد متوف ۳۱۲۵ فرزن
ش ش ۳۵۶ فرزنــد متوفــی  ۳-  گیتــی 
رضائــی  ش ش ۲۱۱ فرزنــد متوفــی  ۴-  
فرزنــد   ۱۲۰۰ ش  ش  رضائــی   گلنــوش 
متوفــی  ۵-  زهــرا ابــاذری شــهر  ضائــی  ش 
ــه   ــی ورث ــی   متوف ــر  متوف ش ۳۳۲ همس
دیگــری نــدارد .  اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی 
ــزد او  ــی ن ــه ای از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر 
آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی 
ــی  ــرر گواه ــت مق ــای مهل ــا انقض ــت ب اس

ــد .   ــد ش ــادر خواه ــت ص ــار وراث انحص
 م الــف ۱۲۱۳۱ رئیــس شــعبه ۵۴ مجتمــع 

شــماره ۳ شــورای حــل اختــاف اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــی          دارای  ــرو جمال ــا خس ــم / آق خان
شــماره شناســنامه ۱۰۰ به شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۶۱۶/9۶ از ایــن شــورا درخواســت 
و چنیــن  نمــوده  وراثــت  گواهــی حصــر 
توضیــح داده کــه شــادروان آذر میدخــت  
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــت      ب ــزدان دوس ی
۱۷۸۸ در تاریــخ9۵/۶/۴ در اقامتــگاه دائمــی 
ــه آنمرحــوم  ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ خــود ب
منحصــر اســت بــه :  ۱-ســحر جمالــی  
ش ش ۱۷۷۵۰۰۱-۱۲۷ فرزنــد متوفــی ۲-  
صــدف جمالــی  ش ش ۱۲۷-۲۷۳۷۷۰۵ 
فرزنــد متوفــی۳-  خســرو جمالــی  ش ش 
ــی دادی  ــور  عل ــی۴- من ــر  متوف ۱۰۰ همس
گندمانــی ش ش ۲۱ مــادر ۵- جعفــر قلــی  

ــی  ــدر متوف ــت ش ش ۸ پ ــزدان  دوس ی
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
ــی  ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب درخواس
ــی دارد  ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای م
ــی  ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف ــا وصیتنام و ی
باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی 
ــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت  ب
ــی انحصــار  ــرر گواه ــت مق ــا انقضــای مهل ب

ــد .    ــد ش ــادر خواه ــت ص وراث
ــع  ــف ۱۲۱۳۲ رئیــس شــعبه ۵۴ مجتم م ال
ــان  شــماره ۳ شــورای حــل اختــاف اصفه

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــش          دارای  ــه تاب ــا محبوب ــم / آق خان
شــرح  بــه   ۳۷۱ شناســنامه  شــماره 
دادخواســت بــه کاســه ۶۰۸/9۶ح ۵۴ از 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان  
احمــد تابــش     بــه شــماره شناســنامه 
اقامتــگاه  در  تاریــخ9۵/۱۱/۸  در   ۱۸۲۸۶
ــه  ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم
آنمرحــوم منحصــر اســت بــه : ســه دختــر ۱- 
محبوبــه تابــش ش ش ۳۷۱ فرزنــد متوفــی 
تابــش ش ش ۵۵۴ فرزنــد  ۲-  مریــم 
ــش ش ش ۲۳۸9  ــه تاب ــی۳-  مرضی متوف
فرزنــد متوفــی متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد 
. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
ــی  ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب درخواس
ــی دارد  ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای م
ــی  ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف ــا وصیتنام و ی
باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی 
ــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت  ب
ــی انحصــار  ــرر گواه ــت مق ــا انقضــای مهل ب

ــد .   ــد ش ــادر خواه ــت ص وراث
 م الــف ۱۲۱۳۳ رئیــس شــعبه ۵۴ مجتمــع 

شــماره ۳ شــورای حــل اختــاف اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا زهــرا رضایــی         دارای شــماره 
دادخواســت  بــه شــرح  شناســنامه ۱۱۱۳ 

بــه کاســه ۶۲۳/9۶ح ۵۴ از ایــن شــورا 
ــوده و  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه درخواس
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان جهانگیــر 
طاهــرزاده      بــه شــماره شناســنامه ۲9۵۲ 
در تاریــخ9۶/۲/۱۸ در اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصر 
ــه  ــک همســر و ب ــد و ی ــه : دو فرزن اســت ب
نام هــای ۱- میــاد طاهــرزاده ش ملــی  
مهســا   -۲ متوفــی  فرزنــد   ۱۲۷۰۳۶۰۱9۱
ــد  ــی  ۱۲۷۱۱۸۶۰۴۷ فرزن ــرزاده  ش مل طاه
 ۱۱۱۳ رضائــی ش ش  زهــرا   -۳ متوفــی 
همســر متوفــی  متوفــی ورثــه  دیگــری ندارد 
.  اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
ــی  ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب درخواس
ــی دارد  ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای م
ــی  ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف ــا وصیتنام و ی
باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی 
ــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت  ب
ــی انحصــار  ــرر گواه ــت مق ــا انقضــای مهل ب

ــد شــد .    ــت صــادر خواه وراث
م الف ۱۲۱۳۴

 ۳ شــماره  مجتمــع   ۵۴ شــعبه  رئیــس 
اصفهــان  اختــاف  حــل  شــورای 

رونوشت آگهی حصر وراثت
چــاروادارزاده           صدیقــه  آقــا   / خانــم 
ــه شــرح  دارای شــماره شناســنامه ۲۶9۸9 ب
از  ۶۲۸/9۶ح۵۴  بــه کاســه  دادخواســت 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
ــه  ــادی      ب ــب آب ســلطان  منصــوری  حبی
شــماره شناســنامه ۱۵9۰ در تاریــخ9۶/۳/۱۵ 
ــی  ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم در اقامت
ــه :  ــه آنمرحــوم منحصــر اســت ب ــه ورث گفت
یــک پســر و دو دختــر ۱- رضــا عــارف  ونــد  
ش ش ۱۳۶۴ فرزنــد ۲- بتول چــاروادارزاده 
ش ش ۸۱۵ فرزنــد متوفــی ۳- صدیقــه 
چــاروادارزاده ش ش ۲۶9۸9 فرزنــد متوفــی  
ــا  ــک ب ــدارد . این ــری ن ــه  دیگ ــی ورث متوف
درخواســت  مقدماتــی  تشــریفات  انجــام 
ــد  ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی مزب
تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه 
ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک 
ــورا  ــن ش ــه ای ــی ب ــر آگه ــخ نش ــاه از تاری م
تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر 

ــد شــد .    خواه
ــف ۱۲۱۳۵ رئیــس شــعبه ۵۴ مجتمــع  م ال

شــماره ۳ شــورای حــل اختــاف اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا ســعید باقــری          دارای 
شــرح  بــه   ۲۲۶9 شناســنامه  شــماره 
ایــن  از  بــه کاســه ۶۱۴/9۶  دادخواســت 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 

نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان  
ــماره  ــه ش ــی      ب ــینی  یفران ــدس حس اق
شناســنامه ۴ در تاریــخ9۶/۲/۲۵ در اقامتــگاه 
ــه  ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم
: ۲ پســر   بــه  آنمرحــوم منحصــر اســت 
فرزنــد   ۲۲۶9 ش  ش  باقــری  ۱-ســعید 
 ۱9 ش  ش  باقــری  محمــد   -۲ متوفــی 
فرزنــد متوفــی  اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی 
ــزد او  ــی ن ــه ای از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر 
آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی 
ــی  ــرر گواه ــت مق ــای مهل ــا انقض ــت ب اس

ــد .   ــد ش ــادر خواه ــت ص ــار وراث انحص
م الف ۱۲۱۳۶

 ۳ شــماره  مجتمــع   ۵۴ شــعبه  رئیــس 
اصفهــان  اختــاف  حــل  شــورای 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا فاطمــه رمضانی  پور دســتجردی          
ــه شــرح  دارای شــماره شناســنامه ۱۶۸۰۳ ب
دادخواســت بــه کاســه ۶۲۶/9۶ح ۵۴ از 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
ــه  ــتجردی      ب ــور دس ــان پ ــت  رمض حج
شــماره شناســنامه ۱۶۱۴ در تاریخ9۶/۱/۲۰ در 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ــدر و  ــه : پ ــه آنمرحــوم منحصــر اســت ب ورث
مــادر بــه نام هــای ۱-  فاطمــه رمضانــی پــور 
دســتجردی ش ش ۱۶۸۰۳ مــادر متوفــی 
۲- علــی رمضانــی پــور دســتجردی  ش 
ش ۳۸۰ مــادر متوفــی اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی 
نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
ــل دارد ،  ــورا تحوی ــن ش ــه ای ــی ب ــر آگه نش
ــرر  ــت مق ــای مهل ــا انقض ــت ب ــی اس بدیه
گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد .   

م الف ۱۲۱۳۷
 ۳ شــماره  مجتمــع   ۵۴ شــعبه  رئیــس 

اصفهــان  اختــاف  حــل  شــورای 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا محمــود رضوانــی حبیــب آبــادی          
بــه شــرح   ۸۶ دارای شــماره شناســنامه 
 ۵۴ ۶۲۴/9۶ح  بــه کاســه   دادخواســت 
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم وراث
ــادی      ــب آب ــی حبی ــاس رضوان ــادروان عب ش
تاریــخ  در   ۱۲۳۳ شناســنامه  شــماره  بــه 
ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم 9۶/۲/۱۸ در اقامت
زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت 
ــب  ــی حبی ــن رضوان ــرادار ۱-حس ــه : دو ب ب

آبــادی ش ش ۱۲۳۴ بــرادر متوفــی ۲-  
ــادی ش ش ۸۶  ــب آب ــی حبی محمودرضوان

ــی ــرادر متوف ب
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
ــی  ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب درخواس
اعتراضــی  کســی  هــر  تــا  نمایــد  مــی 
دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــی باش او م
ــل دارد  ــورا تحوی ــن ش ــه ای ــی ب ــر آگه نش
ــرر  ــت مق ــای مهل ــا انقض ــت ب ــی اس ، بدیه
خواهــد وراثــت صــادر  انحصــار   گواهــی 

شد .   
م الف ۱۲۱۳۸

 ۳ شــماره  مجتمــع   ۵۴ شــعبه  رئیــس 
اصفهــان  اختــاف  حــل  شــورای 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه اســکندری          دارای  ــا رقی ــم / آق خان
شــرح  بــه   ۳۶۵9 شناســنامه  شــماره 
دادخواســت بــه کاســه  ۶۱۰/9۶ح ۵۴ از 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
ســردار اســکندری      بــه شــماره شناســنامه 
ــی  ــگاه دائم ــخ9۶/۳/۲۰ در اقامت ۱۳ در تاری
ــه آنمرحــوم  ــه ورث ــدرود زندگــی گفت خــود ب
ــر و یــک  ــه :  شــش دخت منحصــر اســت ب
همســر ۱- رقیــه اســکندری  ش ش ۳۶۵9 
اســکندری   فاطمــه   -۲ متوفــی  دختــر 
متوفــی۳- کوکــب  دختــر   ۳۴۰ ش  ش 
اســکندری  ش ش ۲۵9 دختــر متوفــی۴-
مهنــاز  اســکندری  ش ش ۱۴۶۲ دختــر 
ــه   اســکندری  ش ش ۲۲  متوفی۵-محبوب
دختــر متوفــی ۶-زهــرا  اســکندری  ش ش 
۴۶۲۸۱ دختــر متوفــی ۷- ســکینه علــی 

ــی  ــر متوف ــبت همس ــژاد  ش ش ۶ نس ن
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
ــی  ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب درخواس
اعتراضــی  کســی  هــر  تــا  نمایــد  مــی 
دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــی باش او م
ــل دارد  ــورا تحوی ــن ش ــه ای ــی ب ــر آگه نش
ــرر  ــت مق ــای مهل ــا انقض ــت ب ــی اس ، بدیه
خواهــد  وراثــت صــادر  انحصــار   گواهــی 

شد .  
 م الف ۱۲۱۳9

 ۳ شــماره  مجتمــع   ۵۴ شــعبه  رئیــس 
اصفهــان  اختــاف  حــل  شــورای 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا محمــود نصــر         دارای 
شــرح  بــه   ۱9 شناســنامه  شــماره 
دادخواســت بــه کاســه ۶۰۲/9۶ح ۵۴ از 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
ابوالقاســم  نصــر آزادانــی     بــه شــماره 

تاریــخ9۶/۳/۳  در   ۵۵۵ شناســنامه 
ــی  ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم در اقامت
ــه :  ــه آنمرحــوم منحصــر اســت ب گفتــه ورث
شــش پســر و یــک دختــر  ۱-محمــود نصــر  
ش ش ۱9 فرزنــد متوفــی ۲- هوشــنگ 
نصرآزادانــی   ش ش ۴۱ فرزنــد متوفــی۳-

غامحســین  نصرآزادانــی ش ش ۳۱ فرزند 
ــی ش ش ۵۱۷  ــی نصرآزادان ــی۴- عل متوف
ــی ش  ــد متوفــی۵- صــادق نصرآزادان فرزن
ــی۶- حســن  نصــر  ــد متوف ش ۱۸۰۶ فرزن
ش ش ۱۵۲۶ فرزنــد متوفــی۷- احتــرام  
نصرآزادانــی ش ش ۲۱ فرزنــد متوفی اینک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــد  ــت آگهــی مــی نمای ــور را در یــک نوب مزب
تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامه 
ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک 
ــن شــورا  ــه ای ــی ب ــخ نشــر آگه ــاه از تاری م
ــای  ــا انقض ــت ب ــی اس ــل دارد ، بدیه تحوی
مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر 

ــد شــد .    خواه
م الف ۱۲۱۴۰

 ۳ شــماره  مجتمــع   ۵۴ شــعبه  رئیــس 
اصفهــان  اختــاف  حــل  شــورای 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا معصومــه امینــی علویجــه          
دارای شــماره شناســنامه ۱۱۰ بــه شــرح 
از  بــه کاســه ۶۱۵/9۶ح۵۴  دادخواســت 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــائلی     ب ــر مس اکب
۴۰9 در تاریــخ9۶/۳/۲۱ در اقامتــگاه دائمــی 
ــه آنمرحــوم  ــدرود زندگــی گفتــه ورث خــود ب
منحصــر اســت بــه : پنــج پســر و یــک 
دختــر و یــک همســر ۱-علــی مســائلی 
ش ش ۵۵9 فرزنــد متوفــی ۲- کمــال 
ــی۳-   ــد متوف ــائلی ش ش ۳۷۰ فرزن مس
فرزنــد   ۱۶9 ش  ش  مســائلی  جــال 
متوفــی۴-  جلیــل مســائلی ش ش ۵۴۲۴ 
فرزنــد متوفــی۵-  امیــر مســعود  مســائلی 
ش ش ۱۷۱۱۷ فرزنــد متوفــی۶-  مریــم 
مســائلی ش ملــی ۱۲۷۰۵۰۷۳۱۱  فرزنــد 
متوفــی۷-  معصومــه  امینــی علویجــه ش 
ــام  ــا انج ــک ب ــی این ــر متوف ش ۱۱۰ همس
ــور را  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب در ی
ــه ای  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض کس
ــک  ــرف ی ــد ظ ــی باش ــزد او م ــی ن از متوف
ــن شــورا  ــه ای ــی ب ــخ نشــر آگه ــاه از تاری م
ــای  ــا انقض ــت ب ــی اس ــل دارد ، بدیه تحوی
مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر 

ــد .    ــد ش خواه
م الف ۱۲۱۴۱

رئیــس شــعبه ۵۴ مجتمــع شــماره ۳ 
شــورای حــل اختــاف اصفهــان 

فرار مالیاتی سرخابی ها زیر ذره بین AFCمشکالت فدراسیون تکواندو از زبان قهرمان جهان



پیشهناد فیلم

کوچهبینام

کارگردان:  هاتف علیمردانی
نویسنده:  هاتف علیمردانی

ــتاره  ــی، س ــر آقای ــان، امی ــا علوی ــران: علیرض بازیگ
پســیانی، پانتــه آ بهــرام، بــاران کوثــری، فرشــته 
ــاری ــا غف ــی، محمدرض ــاد اصالن ــی، فره صدرعرفای

 تحلیلفیلم
پنجمیــن  بی نــام«،  »کوچــه  ســینمایی  فیلــم 
ســاخته  هاتــف علیمردانــی اســت. آدم هــای قصــه 
ــراد ناکامــی هســتند و  ــام« بیشــتر اف »کوچــه بی ن
ــه در  ــک خان ــف در ی ــای مختل ــکار و عقیده ه ــا اف ب

ــد.  ــی می کنن ــم زندگ ــار ه کن
ــواده در کوچــه شــهید  ــم، داســتان دو خان ــن فیل ای
ــی  ــوب شــهر زندگ ــی در جن ــه جای ــام اســت ک بی ن
می کننــد. آن هــا دچــار معضــل بزرگــی در درون 
معتمــد  مهــدی کــه  حــاج  و  می شــوند  خــود 
ــل در درون  ــت، راه را در تعام ــه اس ــواده و محل خان
ــن تمــام ماجــرا نیســت.  ــا ای ــد؛ ام ــواده می دان خان
»کوچــه بی نــام«، آخریــن ســاخته  هاتــف علیمردانــی 
از آن دســت فیلم هایــی اســت کــه بازی هــای خــوب 
ــاران  ــه اول و ورود ب ــان صحن ــیاری دارد. از هم بس
کوثــری بــه داســتان در قالــب نقــش محدثــه، 
ــری او و  ــی چشــمگیر در شــیوه بازیگ شــاهد تفاوت
ــن  ــم هســتیم. چنی ــن فیل ــش در ای ــش متفاوت نق
ــتان  ــه داس ــخصیت ها ب ــر ش ــا ورود دیگ ــری ب ام
و  خــوب  آن قــدر  بازیگرهــا  و  می یابــد  ادامــه 
بی نقــص بــازی می کننــد کــه از یــاد می بریــم 

ــتیم.  ــم هس ــای فیل ــغول تماش مش
ــه کمــک  ــز ب ــود کالری نی ــرداری خــوب محم فیلمب
ــم را  ــد و ُبعــد ناتورالیســتی فیل ــن بازی هــا می آی ای
ــد  ــتان روزمره ان ــات داس ــازد. اتفاق ــته می س برجس
و بــه تصویــر درآوردن ایــن روزمرگــی در قالــب 
دشــوار  صحنه هــای  نمایــش  از  شــاید  تصویــر 
ــروه از  ــه گ جنگــی، اکشــن و ... ســخت تر باشــد ک
ــی برآمــده اســت.  ــه خوب ــر ب ــن امــر خطی پــس ای
طــرح داســتان روان و بدیــع اســت و گرچــه ماننــد 
ــران  ــینمای ای ــای س ــن روزه ــای ای ــتر فیلم ه بیش
زیرشــاخه ای از ســینمای اجتماعــی اســت، امــا 

ــیب دارد. ــراز و نش ــتانی پرف داس

حرف و نقل

مدیــر مرکــز هنرهــای نمایشــی حــوزه هنــری کشــور 
گفــت: جامعــه امــروز مملــو از بی اخالقی هــای اســت کــه 
مــردم را اذیــت می کنــد؛، بــه هــم دروغ می گوییــم و مــا 
وظیفــه داریــم کــه ایــن بی اخالقی هــا را بــه همــه نشــان 

دهیــم و جامعــه را بــه ســوی اخــالق پیــش ببریــم.
ــین« را  ــرت »همنش ــا، کنس ــیقی پرنی ــروه موس گ
بــه سرپرســتی مجیــد آتش طینــت، ۳۰ تیرمــاه در 

هنرســرای خورشــید برگــزار می کنــد.
نمایــش »خــروس زری پیرهــن پری« به نویســندگی 
احمــد شــاملو و کارگردانــی امیــد اجاقــی از اول تا ســیزدهم 
 مــرداد در فرهنگســرای کوثــر اصفهــان روی صحنــه 

می رود.
مرجــان قمــری، کارگــردان نمایش »همســر چینی«، 
ــرد: قصــه  ــار ک ــن نمایشــنامه اظه ــاره ویژگی هــای ای درب
ــکالت زن و  ــون مش ــت؛ چ ــه روز اس ــی« ب ــر چین »همس
ــه  ــی کهن ــچ زمان ــود دارد و در هی ــه وج ــوهری همیش ش
ــال  ــه صدس ــت ک ــکلی اس ــه ش ــتان ب ــود. داس نمی ش
»همســر  اجــرا کــرد.  را  آن  می شــود  هــم  دیگــر 
ــا  ــخ انقض ــه تاری ــت ک ــنامه هایی اس ــی« از نمایش  چین

ندارد.
رجحانــه حســینی، دبیر دومین نمایشــگاه »ســرامیک 
بنیــان«، از افتتــاح ایــن نمایشــگاه در روز جمعــه ۳۰ تیرماه 

در خانــه هنرمنــدان ایران خبــر داد.
از »رابــرت ردفــورد« و »جیــن فونــدا«، بازیگــران 
سرشــناس ســینمای  هالیــوود، بــا اهــدای جایــزه شــیر 

ــود. ــر می ش ــز تقدی ــنواره ونی ــاری جش ــالی افتخ ط
جایــزه ادبــی »واو« رمــان »دوربین« نوشــته »اشــکان 
شــریعت« را بــرای »خلــق قصــه ای دیگرگونــه و پرکشــش 
کــه بــا روایتــی نــو، گمگشــتگی انســان امــروز را بــه تصویر 
می کشــد، نثــر روان و ابهامــی هوشــیارانه بیــن واقعیــت 
و حقیقــت« بــه عنــوان بهتریــن رمــان متفــاوت معرفــی 

. کرد
اکــران عمومــی فیلــم »دانکــرک« جدیدترین ســاخته 
»کریســتوفر نــوالن« در حالــی آغــاز شــده کــه ایــن فیلــم 
جنگــی کــه بازســازی یــک واقعــه جنگــی در ســال 194۰ 
میــالدی اســت، بــا نظــر موافــق بیشــتر منتقدیــن 

ســینمایی مواجــه شــده اســت.
مهرشــاد کارخانــی، کارگــردان، در حــال انتخــاب 
ــظ  ــام »خداحاف ــه ن ــرش ب ــن اث ــرای تازه تری ــر ب بازیگ

ــت. ــرو« اس ــن مون مریلی
مجیــد اخشــابی، خواننــده موســیقی پــاپ، در 
برنامــه »چشــم شــب روشــن« عنــوان کــرد کــه 
ــف  ــاط ضع ــی از نق ــردازی، یک ــه بداهه پ ــی ب کم توجه

موســیقی ماســت.
محمدرضــا گلــزار، بازیگــر ســینما، در آییــن رونمایــی 
از پوســتر فیلــم »آینــه بغــل« بیــان کــرد کــه بــا اکــران 
ــردم در  ــتن م ــف بس ــاهد ص ــد ش ــم می توانی ــن فیل ای

ســینماها باشــید.
مدیــر مرکــز هنرهــای نمایشــی ســازمان فرهنگــی 
و هنــری شــهرداری تهــران اعــالم کــرد: زمــان برگــزاری 
جشــنواره تئاتــر شــهر بــه دلیــل همزمانــی بــا ماه هــای 
ــا  ــاه ی ــان آذرم ــه پای ــت و ب ــر یاف ــر، تغیی محــرم و صف

ــاه موکــول شــد. ــل دی م اوای

کوتاه خبر 
رونماییازکتاب»منظومهخاک

وخون«درکتابخانهمرکزی
ــون«  ــاک و خ ــه خ ــاب »منظوم کت کیمیای وطن
ــهر، روز  ــح خرمش ــه فت ــرح حماس ــوع ش ــا موض ب
یکشــنبه اول مردادمــاه ســاعت 1۰ صبــح در کتابخانه 
مرکــزی رونمایــی می شــود. بــه گــزارش روابــط 
ــی شــهرداری  ــازمان فرهنگـی تفریحـ ــی سـ عمـومـ
ــوح فشــرده  ــاب و ل ــی از کت ــن رونمای ــان، آیی اصفه
»منظومــه خــاک و خــون« در روز یکشــنبه اول 
ســالن  محــل  در  صبــح   1۰ ســاعت  مردادمــاه 
همایش هــای کتابخانــه مرکــزی شــهرداری اصفهــان 

برگزار می شود. 
»منظومــه خــاک و خــون« شــرح دالوری هــا و 
ایران زمیــن  غیــور  فرزنــدان  ازخودگذشــتگی های 
ــن  ــازی ای ــن آزادس ــهر و همچنی ــاع از خرمش در دف
ــه  ــت ک ــاوز اس ــمن متج ــود دش ــوث وج ــهر از ل ش
در قالــب مثنــوی حماســی توســط »پیمــان کالنتــر 
معتمــدی« بــه نظــم درآمــده و از ســوی مرکــز 
ــل ســازمان فرهنگــی و  ــه مل اصفهان شناســی و خان
تفریحــی شــهرداری اصفهــان رونمایــی خواهــد شــد. 
ســراینده ایــن اثــر بــر ایــن بــاور اســت کــه بــا وجــود 
ــا  ــم ب ــر و نظ ــب نث ــیاری در قال ــب بس ــار کت انتش
ــن  ــرح ای ــهر«، ش ــح خرمش ــه فت ــوع »حماس موض
رویــداد ســترگ در قالب مثنــوی حماســی در ادبیات 
دفــاع مقــدس کم نظیــر بــوده و از ایــن رو در تنظیــم 
ایــن اثــر قلــم بــه دســت گرفتــه اســت. آثــار دیگــری 
نظیــر منظومــه »کــوروش هخامنشــی« و دو دفتــر از 
مجموعــه پنــج جلــدی منظومــه »اصفهــان« از جمله 
آثــار ایــن شــاعر اســت کــه پیــش از ایــن بــه طبــع 
ــدی منظومــه »شــکوه  رســیده و مجموعــه ســه جل

ایرانیــان« را نیــز در آســتانه چــاپ دارد. 
گفتنــی اســت ورود عمــوم شــهروندان بــه ایــن 
عالقه منــدان  و  اســت  رایــگان  و  آزاد  برنامــه 
می تواننــد روز یکشــنبه بــه محــل کتابخانــه مرکــزی 

ــد. ــه کنن ــته مراجع ــاغ گلدس ــان ب ــع در خیاب واق
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خســرو شــکیبایی، بازیگــر غریبــی بــود؛ 
برخاســته از تئاتــر بــا صدایــی جادویــی کــه 
هــر شــنونده ای را افســون می کــرد و البتــه 
حالت هــا و حرکاتــی کــه تنهــا مختــص 
ــی  ــش از او کس ــا پی ــه ت ــود و ن ــود او ب خ
ــس از  ــه پ ــود و ن ــرده ب ــازی ک ــه ب این گون
ــد.  ــازی کن ــه ب ــد این گون ــی می توان او، کس
کالم  در  شــکیبایی  بــازی  هنــر  توصیــف 
نمی گنجــد. او شــیدا بــود، غمگیــن بــود 
ــور او در  ــه حض ــر لحظ ــود و رد ه ــق ب عاش
ــه روح و  ــاالت را ب ــن ح ــام ای ــه، تم صحن

می کــرد.  تزریــق  بیننــده  جــان 
ــود  ــری در وج ــه بازیگ ــیفتگی ب ــی ش نوع
شــکیبایی بــود کــه شــاید در کمتــر بازیگــری 

وجــود داشــته باشــد. 
ــد  ــرده بودن ــا او کار ک ــه ب ــانی ک ــام کس تم

ــد:  ــر دارن ــاق نظ ــم اتف ــا ه در دو موضــوع ب
بــرای  جــان  از  شــکیبایی  اینکــه  اول 
ــش  ــت و برای ــه می گذاش ــش مای نقش های
فرقــی نمی کــرد نقــش اول یــک فیلــم 
فلســفی باشــد یــا نقــش کوچکــی در تئاتــر. 
ــام  ــا تم ــش ب ــک نقش های ــرای تک ت او ب
ــه ای کــه  ــه گون وجــود زحمــت می کشــید؛ ب
تــا مدت هــا آثــار روحــی و جســمی آن 

ــود.  ــدا ب ــودش هوی ــش در وج نق
دوم اینکــه شــکیبایی بی انــدازه بــا اســتعداد 
بــود. بــه گــواه بســیاری از کارگردانــان و 
ــر از  ــی بهت ــا را حت ــندگان، او نقش ه نویس
آنچــه کارگــردان و نویســنده در ذهنشــان 

ــرد. ــازی می ک ــد، ب ــده بودن پروران
او بــه حــدی در آفرینــش نقش هــا خالقانــه 
بازیگــران مقابلــش  عمــل می کــرد کــه 
ــد و  ــگاه می کردن ــه او ن ــت زده ب ــی به گاه
ــرو در  ــه خس ــد ک ــاور کنن ــتند ب نمی توانس

ــت.  ــش اس ــای نق ــال ایف ح
او روح نقش هــا را از وجــود خــود عبــور 
مــی داد و چنــان بــا نقــش زندگــی می کــرد 
ــای او  ــاره فیلم ه ــد دوب ــرار باش ــر ق ــه اگ ک
بازســازی شــود، هیــچ بازیگــری نمی توانــد 
بســیاری از نقش هایــی را کــه او آفریــده 

ــد. اســت، تکــرار کن
بــود و هــرگاه  تئاتــر  شــکیبایی شــیفته 
فرصتــی دســت مــی داد از عشــقش بــه 
تئاتــر می گفــت. خــودش دربــاره تئاتــر 
ــاز می شــود، آنچــه  ــه ب ــرده ک ــد: »پ می گوی
حاکــم اســت، تمرکــز اســت و درســت مثــل 
ــوری روشــن می شــود  ــه موت ــن اســت ک ای
و برخــالف ســینما کــه پشــت دوربیــن هــزار 
اتفــاق می افتــد، در تئاتــر فقــط صحنــه 
اســت کــه تپــش دارد و بازیگــر اســت 
 کــه اصــال اســیر قراردادهــای تصویــری 
و ژســت های بی پشــتوانه کــه در لحظــه 

ســاخته می شــود، نیســت.«
ــه  ــکیبایی البت ــازی ش ــی ب ــدرت و توانای ق
در  او  نمی شــد؛  خالصــه  تئاتــر  در  تنهــا 
ــانش  ــازی درخش ــید و ب ــون درخش تلویزی
زبان هــا                ســر  بــر  او  نــام  شــد  باعــث 

بیفتــد. 
او در آثــار متعــددی در تلویزیــون ایفــای 
»روزی  ســریال  دو  امــا  کــرد؛  نقــش 

روزگاری« و »خانــه ســبز« بــا دو نقــش 
را  ایــران  مــردم  تمــام  متفــاوت  کامــال 

شــیفته شــکیبایی کــرد.

در  بــازی  ســیل  کارهــا  ایــن  از  پــس 
ــرای  ــی ب ــر مجال ــینمایی کمت ــای س فیلم ه
حضــور دوبــاره او در تلویزیــون فراهــم کــرد؛ 
امــا عالقه منــدان خوشــحال بودنــد کــه 
ــد. ــره ای ببینن ــرده نق ــر پ ــد او را ب می توانن

 هامــون، ســارا، پــری، ســاالد فصــل، کاغــذ 
بی خــط، حکــم و اصــوال در هــر فیلمــی 
آنچنــان خــوش می درخشــید کــه بــازی 
همــه بازیگــران را تحــت تأثیــر قــرار مــی داد.

بــا وجــود همــه ایــن موفقیت هــا شــکیبایی 
ــاورش  ــود کــه ب ــاده ب ــان خاکــی و افت آنچن

بــرای بســیاری ســخت بــود. او یکــی از 
بــود کــه  ایــران  بازیگــران  بی ادعاتریــن 
ــا  ــا و تمجیده ــل تعریف ه ــه در مقاب همیش
ــردم  ــای م ــن خــاک پ ــن »م ــه گفت ــا ب تنه
هســتم« اکتفــا می کــرد و هیچ وقــت در 
هیــچ مصاحبــه و گفت وگویــی از توانایی هــای 
موفقیتــش  و  نمی گفــت  ســخن  خــود 
را تنهــا مدیــون تــالش همــه همکارانــش 

می دانســت. 
درگذشــت  روز  دربــاره  پرســتویی  پرویــز 
صحنه هــا  آن  دیــدن  »بــا  می گویــد:  او 
ــد در  ــدر می توان ــد چق ــک هنرمن ــدم ی فهمی

ــد.  ــته باش ــا داش ــردم ج دل م
معتقــدم عــالوه بــر بــازی ویــژه ای کــه 
او داشــت، مــردم بیشــتر خســرو را بــه 
دلیــل مناعــت طبعــش دوســت داشــتند و 
خلوصــی کــه در مقابــل مخاطبانــش داشــت 
را در مقابــل آن هــا  و همیشــه خــودش 

ــی آورد.« ــن م پایی
آن  از  بــود؛  نابغــه کم نظیــری  شــکیبایی 
دســت بازیگرانــی کــه حتــی بــا وجــود بــازی 
در بیــش از 4۰ فیلــم و ده هــا ســریال امــروز 
آرزو می کنیــم کاش بازی هــا و نقش هــای 
ــتیم  ــا می توانس ــود ت ــرده ب ــا ک ــتری ایف بیش
بیــش از ایــن از هنــر نــاب و منحصربه فــردش 

ســیراب شــویم. روحــش شــاد

»باباپنجعلــی« در ســریال  نقــش  دربــاره  علیرضــا خمســه 
»پایتخــت« و ویژگی هــای شــخصیت های ایــن ســریال ســخن 

ــت.  گف
ــری  ــی« در س ــخصیت »باباپنجعل ــاره ش ــه درب ــا خمس علیرض
ــیروس  ــی س ــه کارگردان ــا ب ــن روزه ــه ای ــت« ک ــم »پایتخ پنج
انتخــاب  گفــت:  اســت،  تصویربــرداری  حــال  در  مقــدم 
شــخصیت های ســریال »پایتخــت« از بیــن جامعــه واقعــی 
ــخصیت ها  ــه ازای ش ــا ب ــد م ــما می توانی ــت و ش ــان اس خودم
ــد. هــر یــک از این هــا یــک  ــدا کنی ــان پی را در اجتمــاع اطرافیانت
ــال از یــک مجموعــه واقعــی هســتند کــه جمعیــت کشــور را  مث

می دهنــد. تشــکیل 
 بازیگــر ســریال »پایتخــت« دربــاره عالقــه مخاطبــان بــه نقشــی 
کــه ایفــا می کنــد، اظهــار کــرد: اگــر اقبالــی بــه شــخصیت 

باباپنجعلــی وجــود داشــته، بــه ایــن دلیــل بــوده کــه نمونه هــای 
چنیــن شــخصیتی بســیار زیــاد اســت؛ بــه طــور مثــال خــود مــن 
وقتــی در شــمال کشــور کار می کردیــم شــخصیت های بســیاری 
را شــبیه بــه ایــن کاراکتــر دیــدم. حتــی در طــول ســاخت ســریال 
در فصل هــای مختلــف افــراد زیــادی هــم بودنــد کــه پیــش مــن 
می آمدنــد و می گفتنــد کــه نقشــی کــه ایفــا می کنــم شــبیه پــدر 
یــا پدربــزرگ آن هاســت و لحــن حــرف زدن و حتــی راه رفتنشــان 
بــه همیــن شــکل بــوده اســت. وی توضیــح داد: شــخصیت های 
ســریال »پایتخــت« از »باباپنجعلــی« گرفتــه تــا »نقــی« و 
»همــا« و »ارســطو« و دیگــران، همــه واقعــی هســتند و مــا فقــط 
ممکــن اســت کمــی آن هــا را نمایشــی کــرده باشــیم. خوشــحال 
ــورد  ــه م ــم ک ــی کردی ــه شــخصیت هایی را معرف هــم هســتیم ک

پســند و اقبــال مــردم اســت. مهــر

ابراهیــم داروغــه زاده کمتــر از 4۰ روز اســت کــه بــه جــای حبیــب 
ــازمان  ــارت س ــیابی و نظ ــت ارزش ــند معاون ــر مس ــی ب ایل بیگ
ــن  ــه بی شــک مهم تری ــی ک ــه زده اســت؛ معاونت ســینمایی تکی
و چالش برانگیزتریــن بخــش ســازمان ســینمایی محســوب 
می شــود و بیشــتر هــم از آن بــه عنــوان محلــی بــرای سانســور 

ــود.  ــاد می ش ــینمایی ی ــای س ــزی فیلم ه و ممی
داروغــه زاده در این بــاره می گویــد: فکــر می کنــم بســیاری از 
فیلم هایــی کــه بررســی می شــوند قابلیــت رفــع مشــکل از آن هــا 
وجــود دارد؛ البتــه اگــر نخواهنــد در مظــان جریان هــای سیاســی 
ــرای بســیاری از  ــد؛ چــون ب خــارج از حــوزه فرهنــگ قــرار گیرن
آن هــا ســوءتفاهماتی ایجــاد شــده کــه قابــل رفــع اســت و نگرانی 
ایجــاد نمی کنــد. بنابرایــن بســیار امیــدوارم کــه پــس از پایــان کار 
کمیتــه، شــورای پروانــه نمایــش بــه ایــن فیلم هــا مجــوز اکــران 

دهــد؛ کمااینکــه بعضــی از ایــن فیلم هــا از قبــل مجــوز نمایــش 
گرفتــه بودنــد و بعــد دچــار ســوءتفاهماتی شــدند. 

داروغــه زاده در پاســخ بــه اینکــه بــا توجــه بــه گزارش هایــی کــه 
در بعضــی رســانه ها علیــه فیلم هــای هنــوز اکــران نشــده منتشــر 
می شــود و اینکــه خــودش نــگاه ســختگیرانه ای در صــدور مجــوز 
ــت او  ــن اســت در دوران مدیری ــی ممک ــن اتفاقات ــا چنی دارد، آی
ــی ســختگیر هســتم  ــان کــرد: مــن در اصــول خیل رخ دهــد، بی
ــرای  ــه بخواهــد ب ــی ک ــی موضوعات ــم؛ یعن ــاه نمی آی و اصــال کوت
ــرای خــود مــن مهــم اســت  ــم باشــد، ب بعضــی دســتگاه ها مه
ــند،  ــته باش ــد داش ــا بخواهن ــه آن ه ــردی را ک ــه کارک و درنتیج
ــم فیلمــم  ــی دارم؛ پــس لزومــی نمی بین ــه تنهای مــن خــودم ب
ــم بیشــتر از خــودم  ــر نمی کن ــد؛ چــون فک ــم کســی ببین را بده

کســی بتوانــد ســختگیری کنــد. ایســنا

علیرضاخمسه:

خوشحالم »باباپنجعلی« مورد اقبال بوده است
معاونارزشیابیونظارتسازمانسینمایی:

در اصول بسیار سختگیر هستم
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قدرت و توانایی بازی شکیبایی البته 
تنهــا در تئاتــر خالصه نمی شــد؛ او در 
تلویزیــون خــوش درخشــید و بــازی 
درخشــانش باعث شــد نام او بر ســر 

زبان هــا بیفتــد

بهبهانهسالروزدرگذشتخسروشکیبایی

بازیگر بی تکرار

رسانه

اپلیکیشنکیارستمی
به»بازار«آمد

دانلــود اپلیکیشــن عبــاس کیارســتمی بــا ارائــه  
مجموعــه ای از آثــار ایــن هنرمنــد برجســته، در برنامــه  

ــد.  ــم ش ــازار« فراه »ب
ــری کارنامــه کــه از ســال 1۳۸۰  موسســه فرهنگی هن
بــا مدیریــت نــگار اســکندرفر تأســیس شــده بــا هدف 
آمــوزش، پژوهــش و تولیــد در عرصــه فرهنــگ و هنر 
ــارکت  ــکاری و مش ــن راه از هم ــت دارد و در ای فعالی
اســتادان صاحب نــام در حوزه هــای ادبیــات، ســینما، 

تئاتــر و هنرهــای تجســمی بهــره می بــرد. 
برگــزاری  متولــی  تنهــا  کــه  موسســه  ایــن 
ورکشــاپ های عبــاس کیارســتمی در ایــران بــود 
پــس از فقــدان ایــن هنرمنــد، بــا همــکاری شــرکت 
آثــار کیارســتمی و  ارائــه   یــارا بــه جمــع آوری و 

ــار  ــن آث ــه ای ــا ارائ ــا ب ــرده ت ــدام ک ــاگردان او اق ش
قدمــی در جهــت تســری نــگاه فیلمســازی او داشــته 
باشــد. بــه همیــن منظــور اپلیکیشــن »عبــاس 
ــده  ــرای دی ــتری ب ــا بس ــد ت ــاد ش ــتمی« ایج کیارس
شــدن آثــار کیارســتمی و شــاگردان وی باشــد. 
ــامل  ــه ش ــه را ک ــن برنام ــد ای ــدان می توانن عالقه من
ــاب، صــدای کیارســتمی  ــاه، کت ــد، کوت ــای بلن فیلم ه
ــه   ــت از برنام ــد اس ــن هنرمن ــس ای ــا و عک لحظه ه

ــد. هنرنامــه ــود کنن ــازار« دانل »ب

 آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات انتظامی و حفاظت فیزیکی 

مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر)ع(

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس  poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و 

یا با شماره تلفن  ۳7924۰۰5-۰۳1 تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 62295 م الف

تئاتر 

تئاترمنطقهایسوره
برگزیدگانخودراشناخت

جوایــز پنجمیــن جشــنواره منطقــه ای  کیمیای وطن
تئاتر در تاالر هنر به برگزیدگان اهدا شد. 

اصفهــان،  اســتان  از ۸  تئاتــر  ایــن جشــنواره 9  در 
کهگیلویــه و بویراحمــد، هرمــزگان، مازنــدران، یــزد، 
خوزســتان، قــم، مرکــزی از 24 تــا 2۶ تیرمــاه در تــاالر 

ــد.  ــه رفتن ــه روی صحن ــان ب ــهر اصفه ــر ش هن
بهتریــن  عنــوان  نمایشنامه نویســی،  بخــش  در 
ــدران  ــتان مازن ــی« از اس ــار جلیل ــه »مهی ــنامه ب نمایش
بــرای نمایــش »ســرخ او« تعلــق گرفــت و ضمــن 
»حســین  و  مســاوات«  »محمــد  از  ویــژه  تقدیــر 
ــر«  ــه »محمدرضــا آریان ف ــر ب ــزه تقدی مردخــواه«، جای
بــرای نمایــش »پیرمــرد، بقچــه، دوچرخــه« و »حســن 
ذاکــری چــادری« بــرای نمایــش »نجیمــه« اهــدا شــد. 
در برتریــن بازیگــری نقــش زن »ســارا یزدانــی« بــرای 
نمایــش »ســرخ او« از اســتان مازنــدران عنــوان بازیگــر 
ــتان  ــره آزاده ای« از اس ــت آورد و »طاه ــه دس ــر را ب برت
مازنــدران و »شــمیال تابــش« از اســتان اصفهــان مــورد 

تقدیــر قــرار گرفتنــد. 

ــه  در بخــش بازیگــری نقــش مــرد، عنــوان برگزیــده ب
ــر  ــری« و »جعف ــن ذاک ــه »حس ــترک ب ــورت مش ص
از  و  تعلــق گرفــت  اســتان هرمــزگان  از  قاســمی« 
»علــی بیــات« از اســتان مازنــدران و »علــی جابــر« از 
اســتان یــزد و همچنیــن »فرشــاد اســالمی« از اســتان 
هرمــزگان تقدیــر شــد. در بخــش کارگردانــی، »حســن 
ســبحانی مینابــی« از اســتان هرمــزگان موفــق بــه 
دریافــت عنــوان برگزیــده شــد و از »حســام افــروز« از 
اســتان یــزد و همچنیــن »مهیــار هزارجریبی« از اســتان 

ــر شــد.  ــدران تقدی مازن
گفتنــی اســت، نمایش هــای »چــادری بــرای نجمیــه« 
ــه  ــرد، بقچ ــه«، »پیرم ــر جمع ــه ظه ــرخ او«، »قص »س
دوچرخــه« و »بــی در زمــان« بــه بیســت وپنجمین 

ــد. ــدا کردن ــر ســوره راه پی جشــنواره تئات

سینما

»شماره۱۷سهیال«
مهرماهاکرانمیشود

محمــود غفــاری، کارگــردان »شــماره 17 ســهیال«، 
از اکــران ایــن فیلــم ســینمایی خبــر داد. 

محمــود غفــاری، کارگــردان ســینما، دربــاره زمــان 
اکــران فیلــم ســینمایی »شــماره 17 ســهیال« 
ــده  ــه عه ــینمایی ب ــم س ــن فیل ــش ای ــت: پخ گف
شــرکت پخــش نســیم صبــا بــه مدیریــت ســعید 
قــرار  برنامه ریزی هــا  طبــق  و  اســت  ســعدی 
اســت »شــماره 17 ســهیال« در مهرمــاه اکــران 

ــود.  ش
ــت: در  ــود گف ــد خ ــای جدی ــاره فعالیت ه وی درب
ــه  ــک فیلمنام ــی ی ــغول بررس ــر مش ــال حاض ح
طنــز هســتم کــه تــا 2 هفتــه دیگــر کارهــای 
ــرای اخــذ  ــان می رســد و ب ــه پای ــن فیلمنامــه ب ای
پروانــه ســاخت و مذاکــره بــا تهیه کننــدگان اقــدام 

می کنــم. 
ضمــن اینکــه هنــوز نامــی بــرای ایــن اثــر انتخــاب 
ــم  ــل فیل ــه مث ــم ک ــم بگوی ــا می توان ــم؛ ام نکرده ای

قبلــی مــن دربــاره یــک کاراکتــر جالــب اســت. 

غفــاری در پایــان عنــوان کــرد: بــه احتمــال فــراوان 
در ایــن اثــر بــا بازیگــران طنــز همــکاری می کنــم. 
ــن  ــهریورماه ای ــه ش ــت ک ــن اس ــن ای ــالش م ت
ــه  ــن اینک ــم؛ ضم ــن ببری ــوی دوربی ــم را جل فیل
تمــام مکان هــای فیلمبــرداری ایــن فیلــم طنــز در 
تهــران خواهــد بــود و قصــد دارم بالفاصلــه پــس از 

ــه اکــران در بیــاورم.  ســاخته شــدن آن را ب
داســتان  روایت کننــده  ســهیال«،   17 »شــماره 
دختــری میانســال اســت کــه زمــان ازدواج او بــه 
تأخیــر افتــاده و بــا توجــه بــه مشــکل ژنتیکــی کــه 
دارد، در تــالش اســت کــه هرچــه ســریع تر ازدواج 
ــژاد، احســان  ــا بچــه دار شــود. زهــرا داوودن کنــد ت
ــه  ــر ب ــن اث ــان و ... در ای ــرداد صدیقی ــی، مه امان

ــر ــد. مه ــش پرداخته ان ــای نق ایف

وداعمردماصفهانبا
شهدایتازهتفحصشده

ــاد  معــاون فرهنگــی و امــور اجتماعــی بنی
ــان  شــهید و امــور ایثارگــران اســتان اصفه
گفــت: مراســم وداع بــا شــهدای تــازه 
همزمــان  چهارشنبه شــب  تفحص شــده 
بــا شــب شــهادت امــام صــادق)ع( در 
ــزار  ــهدا برگ ــتان ش ــینی گلس ــه حس  خیم

می شود. 
امــور  و  بنیــاد شــهید  روابــط عمومــی 
ایثارگــران اســتان اصفهــان بــه نقــل از 
مراســم  قریشــی گفــت:  علــی  ســید 
ــا پیکــر مطهــر 2۰ شــهید  تجدیــد میثــاق ب

ــا  دفــاع مقــدس چهارشنبه شــب مقــارن ب
شــب شــهادت امــام صــادق)ع( در خیمــه 
اصفهــان  شــهدای  گلســتان  حســینی 

می شــود. برگــزار 
وی افــزود: هویــت 1۰ تــن از ایــن شــهدای 
ــده و 1۰  ــایی ش ــده، شناس ــازه تفحص ش ت

شــهید دیگــر نیــز گمنــام هســتند.
اجتماعــی  امــور  و  فرهنگــی  معــاون 
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان 
ــاعت 17  ــهدا س ــن ش ــت: ای ــان گف اصفه
مصــادف  جــاری  هفتــه  پنجشــنبه  روز 
ــادق)ع( از  ــام ص ــهادت ام ــالروز ش ــا س ب
میــدان احمدآبــاد اصفهــان بــه ســمت 

ایــن شــهر تشــییع  گلســتان شــهدای 
. ند می شــو

ســید علــی قریشــی افــزود: در پایــان 

ــتان  ــی در گلس ــهدای اصفهان ــم، ش مراس
ــپرده  ــاک س ــه خ ــهر، ب ــن ش ــهدای ای ش
ــه  می شــوند و پیکــر مطهــر دیگــر شــهدا ب
شهرســتان های خــود انتقــال می یابــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه پنــج تــن از ایــن 
ــان  شــهدا از شهرســتان های اســتان اصفه
هســتند، گفــت: شــهید محمــود عبداللهــی 
از  از چــادگان، شــهید مهــدی صابــری 
از  محمدعلــی کریمــی  شــهید  درچــه، 
گلپایــگان، شــهید علیرضــا نکونــام و شــهید 
منوچهــر برزگــر فرجــی از شاهین شــهر 
پــس از تشــییع در اصفهــان بــه زادگاه 

خــود انتقــال می یابنــد.

صفــا  شــهید  کــرد:  اضافــه  قریشــی 
احمــدی  محمدتقــی  شــهید  حیدرمــاه، 
)دومیــن شــهید خانــواده(، شــهید محســن 
یــادگاری، شــهید رســول محمدی فشــارکی 
شــیرانی  اورکــی  مصطفــی  شــهید  و 
)دومیــن شــهید خانــواده( نیــز از شــهر 
اصفهــان هســتند کــه پیکــر آن هــا پــس از 
ــه جــاری در  تشــییع عصــر پنجشــنبه هفت
ــاک  ــه خ ــهر ب ــن ش ــهدای ای ــتان ش گلس

می شــوند. ســپرده 
ــال  ــت س ــول هش ــان در ط ــتان اصفه اس
ــم  ــهید تقدی ــزار ش ــدس 2۳ ه ــاع مق دف

ــا ــت. ایرن ــرده اس ــالمی ک ــام اس نظ

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

مرِگرنگ
نویسنده مائده مرتضوی

قیمت 8 هزار و 800 تومان
نشر کیان افراز        

کلکسیونر
نویسنده مهسا رهنما

قیمت 8 هزار و 300 تومان
نشر شانی         

فلسفهنفس
نویسنده ویلیام دی. هارت

قیمت 4800 تومان
نشر سروش         
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 شروع ثبت نام پایه دهمی ها 
از هفته آینده

معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش بــا 
ــام و  ــر اســاس دســتورکار ثبت ن ــع ب ــه در واق ــان اینک بی
درون پایــه ای  ثبت نــام  مــدارس،  اجرایــی  آیین نامــه 
ــه  ــازی ب ــود و نی ــام می ش ــدارس انج ــود م ــط خ توس
حضــور دانش آمــوز نیســت، گفــت:  فرآینــد هدایــت 
ــام  تحصیلــی پایــه دهمی هــا هــم شــروع شــده و ثبت ن
ــای  ــتن فرم ه ــت داش ــا در دس ــده ب ــه آین ــا از هفت آن ه

ــود.  ــاز می ش ــدارس آغ ــی در م ــت تحصیل هدای
ــوزان در  ــام دانش آم ــد ثبت ن ــاره رون ــی زرافشــان درب عل
ــا  ــوزان ت ــه دانش آم ــام هم ــرد: ثبت ن ــار ک ــدارس اظه م

ــام می رســد.  ــه اتم ــاه ب ــان مردادم پای
ــم  ــه ده ــر از پای ــه غی ــع متوســطه ب ــزود: در مقط وی اف
کــه هدایــت تحصیلــی و انتخــاب رشــته دارنــد، ثبت نــام 
بقیــه دانش آمــوزان، پــس از اعــام نتایــج خــرداد 

شــروع شــده اســت.
ــرورش  ــوزش و پ ــطه وزارت آم ــوزش متوس ــاون آم  مع
بــا بیــان اینکــه در واقــع بــر اســاس دســتورکار ثبت نــام 
و آیین نامــه اجرایــی مــدارس، ثبت نــام درون پایــه ای 
ــه  ــازی ب ــود و نی ــام می ش ــدارس انج ــود م ــط خ توس
حضــور دانش آمــوز نیســت، گفــت:  فرآینــد هدایــت 
ــام  تحصیلــی پایــه دهمی هــا هــم شــروع شــده و ثبت ن
ــای  ــتن فرم ه ــت داش ــا در دس ــده ب ــه آین ــا از هفت آن ه

ــود. ایســنا ــاز می ش ــدارس آغ ــی در م ــت تحصیل هدای

ناجا، یک پلیس مردم محور است
معــاون اجتماعــی ناجــا بــا بیــان اینکــه در نیــروی 
انتظامــی یــک نــگاه کامــا اجتماعــی وجــود دارد، گفــت: 
ناجــا، یــک پلیــس مردم محــور اســت و دغدغــه اصلــی 
ــهروندان و  ــش ش ــت و آرام ــاس امنی ــای احس ــا ارتق م
کاهــش آســیب های اجتماعــی در ســطح جامعــه اســت. 
ســردار منتظرالمهــدی در دیــدار بــا معــاون فرهنگــی 
جهــاد دانشــگاهی و هیئــت همــراه بــا اشــاره بــه نقــش 
رســانه ها در هدایــت افــکار عمومــی اظهــار داشــت: 
تعامــل دوســویه میــان پلیــس و رســانه، ضــروری اســت 
ــه و  ــت در جامع ــر در ایجــاد احســاس امنی ــن ام ــه ای ک
ــزایی دارد.  ــش بس ــم نق ــوع جرائ ــگیری از وق ــز پیش نی
وی بــا بیــان اینکــه در نیــروی انتظامــی یــک نــگاه 
کامــا اجتماعــی وجــود دارد، گفــت: ناجــا، یــک پلیــس 
ارتقــای  مــا  اصلــی  دغدغــه  و  اســت  مردم محــور 
ــز کاهــش  احســاس امنیــت و آرامــش شــهروندان و نی

آســیب های اجتماعــی در ســطح جامعــه اســت. 
معــاون اجتماعــی ناجــا بــا اشــاره بــه همراهــی رســانه ها 
ــت:  ــار و مســتندات پلیســی گف ــا در انتشــار اخب ــا ناج ب
بازتــاب اقدامــات، تــاش و زحمــات مامــوران پلیــس از 

ــت.  ــت ناجاس ــده مأموری ــانه ها، تکمیل کنن ــوی رس س
ــاد  ــی و جه ــروی انتظام ــرد: نی ــد ک ــدی تاکی منتظرالمه
دانشــگاهی، ظرفیــت و پتانســیل های خوبــی دارنــد کــه 
ــترک  ــای مش ــرای طرح ه ــکاری در اج ــل و هم ــا تعام ب
و  اجتماعــی  آســیب های  در حــوزه کاهــش  به ویــژه 
ــات  ــیاری از معض ــم از بس ــی، می توانی ــوزش همگان آم

ــم. خبــر فارســی ــگیری کنی پیش

جامعه
 کارت های کاغذی سربازی 

فاقد اعتبار هستند
جانشــین رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا اعــام 
ــت  ــذی معافی ــای کاغ ــض کارت ه ــرح تعوی ــه ط ــرد ک  ک
و پایــان خدمــت همچنــان ادامــه دارد و کارت هــای قدیمی 

فاقــد اعتبار هســتند.
ــض  ــرح تعوی ــرای ط ــاره اج ــی درب ــم کریم ــردار ابراهی س
کارت هــای پایــان خدمــت و معافیــت قدیمــی اظهــار کــرد: 
ــش  ــان اجرای ــد و همچن ــاز ش ــال 90 آغ ــرح از س ــن ط ای
ادامــه دارد و بــر اســاس آن تمامــی افــرادی کــه از ســال 60 
و پــس از آن کارت معافیــت یــا پایــان خدمــت ســربازی 
دریافــت کرده انــد، بایــد بــا مراجعــه بــه دفاتــر پلیــس+10 

بــرای تعویــض کارت خــود اقــدام کننــد. 
ــان  ــذی پای ــای کاغ ــی کارت ه ــه تمام ــان اینک ــا بی وی ب
ــادر  ــد از آن ص ــال 60 و بع ــه از س ــت ک ــت و معافی خدم
شــده فاقــد اعتبــار اســت، اظهــار کــرد: هیــچ خدماتــی بــه 
ــد و  ــد ش ــه نخواه ــا ارائ ــته از کارت ه ــن دس ــدگان ای دارن
ــرای مشــموالن غایــب وجــود دارد  محرومیت هایــی کــه ب
ــوان  ــه عن ــراد هــم اعمــال خواهــد شــد؛ ب ــن اف ــاره ای درب
ــدارد.  ــه برایشــان وجــود ن ــت گذرنام ــکان دریاف ــال ام مث
کریمــی از افــرادی کــه بــرای تعویــض کارت خــود اقــدام 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــا هرچــه ســریع تر ب ــد، خواســت ت نکرده ان
دفاتــر پلیــس+10 بــرای تعویــض کارت خــود اقــدام کننــد. 

پلیس

مراقبت اجتماعی از دانش آموزان 
در سال تحصیلی جدید

و  آمــوزش  وزیــر  ســامت  و  بدنــی  تربیــت  معــاون 
)نظــام مراقبــت  نمــاد«  اجــرای »طــرح  از  پــرورش 
اجتماعــی از دانش آمــوزان( در ســال تحصیلــی جدیــد در 
سراســر کشــور خبــر داد. مهــرزاد حمیــدی در گردهمایــی 
ــی  ــیب های اجتماع ــر آس ــت در براب ــای ادارات مراقب رؤس
اســتان های سراســر کشــور گفــت: بــا ایمــان، تــوکل، 
ــن علمــی  ــر و اســتفاده از تجــارب متق ــن، تدبی اراده آهنی
در پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی قطعــا موفــق 

ــود. ــم ب خواهی
ــیب های  ــکل آس ــل مش ــرای ح ــه ب ــان اینک ــا بی  وی ب
اجتماعــی، بایــد از دفــاع مقــدس الگوبــرداری کنیــم، 
تصریــح کــرد: ایمــان، ایثــار، همدلــی و مشــارکت یکپارچــه 
مــردم در دفــاع مقــدس، رمــز پیــروزی و ســربلندی کشــور 
بــود. وی بــا بیــان اینکــه »طــرح نمــاد« در ســال تحصیلی 
96-95 بــه صــورت پایلــوت در شــش اســتان کشــور اجــرا 
شــد، اظهــار کــرد: ایــن طــرح بــا توجــه بــه موفقیتــش در 
ســال تحصیلــی جدیــد در تمــام اســتان های کشــور اجــرا 

می شــود.
 وی اذعــان کــرد: بــرای موفقیــت در برنامه هــا، هماهنگــی 
ــگیری از  ــر پیش ــدارس در ام ــواده و م ــه، خان ــن جامع بی

ــی ضــروری اســت. مهــر آســیب های اجتماع

کوتاه حوادث 
 ماجرای حمله مرد دیوانه 

به ۴ زن در اصفهان
جانشــین رئیــس پلیــس اســتان اصفهــان جزئیــات 
حملــه مــرد دیوانــه بــه ۴ زن را در اصفهــان تشــریح کــرد. 
ســرهنگ حســین حســین زاده دربــاره تعــرض یــک مــرد 
ــنبه  ــح روز دوش ــت: صب ــی گف ــوی اصفهان ــد بان ــه چن ب
ــی  ــه زن ــرد ب ــک م ــه ی ــان حمل ــس در جری ــوران پلی مام
ــوران در  ــا حضــور مام ــد. ب ــرار گرفتن ــی ق ــان فاراب در خیاب
محــل مشــخص شــد دقایقــی قبــل مــردی بــا چاقــو بــه 
ســمت زن جــوان حملــه و او را از ناحیــه دســت مجــروح 
کــرده اســت. در ادامــه ســه زن دیگــر در تمــاس بــا پلیــس 
مدعــی شــدند مــرد جوانــی بــه ســمت آن هــا حملــه کــرده 

ــت. ــرده اس ــاره ک ــا را پ ــای آن ه و لباس ه
ــان  ــتان اصفه ــس اس ــس پلی ــین رئی ــه جانش ــه گفت  ب
ســرانجام عامــل تعــرض بــه زنــان اصفهانــی یــک ســاعت 

ــس از شــکایت شــهروندان دســتگیر شــد.  پ
حســین زاده افــزود: در بررســی های اولیــه مشــخص شــد 
متهــم ۳5 ســاله بیمــار روانــی اســت و از اختــال حــواس 
رنــج می بــرد؛ بــه همیــن دلیــل در اختیــار مراکــز درمــان 
ــرد:  ــد ک ــان تاکی ــت. وی در پای ــرار گرف ــی ق ــاران روان بیم
ــت  ــه دس ــان از ناحی ــی از زن ــاق یک ــن اتف ــان ای در جری
مجــروح شــد و بقیــه نیــز تنهــا لباس هایشــان پــاره          

شــد. پلیــس

 سهل انگاری سرباز وظیفه 
 سه هم خدمتی اش را 

به کام مرگ کشاند
ــک  ــی آبی ــه نظام ــرباز در منطق ــک س ــهل انگاری ی ــا س ب
ــر  ــدازی، عصــر دوشــنبه متأســفانه ســه نف ــوع تیران و وق
ــج نفــر  از ســربازان لشــکر 16 زرهــی قزویــن کشــته و پن
ــه  ــه ســرعت ب ــان ب ــز مجــروح شــدند. مجروح ــر نی دیگ
ــان  ــت درم ــدند و تح ــل ش ــن منتق ــی قزوی ــز درمان مراک
قــرار گرفتنــد. عصــر روز دوشــنبه صداوســیمای جمهــوری 
اســامی اعــام کــرد کــه در اثــر تیرانــدازی یــک ســرباز در 
منطقــه نظامــی آبیــک ســه نفــر از ســربازان ارتــش فــوت 
و شــش نفــر نیــز مجــروح شــدند. اخبــار منتشرشــده در 
ــربازان  ــی از س ــه یک ــت ک ــن داش ــت از ای ــانه ها حکای رس
ــود، در  ــده ب ــت نش ــی او موافق ــت انتقال ــا درخواس ــه ب ک
منطقــه نظامــی آبیــک اقــدام بــه تیرانــدازی کــرده و پــس 
از کشــتن و مجــروح کــردن هم خدمتی هــای خــود اقــدام 

بــه خودزنــی کــرده اســت.
ــط  ــط رواب ــه توس ــن حادث ــاره ای ــده درب ــار منتشرش  اخب
ــد و  ــب ش ــن تکذی ــه قزوی ــی منطق ــد نظام ــی ارش عموم
ــام  ــهل انگاری اع ــه را س ــت حادث ــری عل ــع خب ــن منب ای
ــق  ــی را از طری ــار تکمیل ــت اخب ــانه ها خواس ــرد و از رس ک
ایــن منبــع دنبــال کننــد. در اطاعیــه روابــط عمومــی ارشــد 
نظامــی منطقــه قزویــن آمــده اســت: در اثــر ســهل انگاری 
یــک ســرباز وظیفــه در منطقــه نظامــی آبیــک و تیرانــدازی 
ــوت  ــه ف ــر از ســربازان وظیف ــی، متأســفانه ســه نف ناگهان
کردنــد و پنــج نفــر دیگــر مجــروح شــدند کــه تــاش بــرای 

ــود حــال مجروحــان ادامــه دارد. ایســنا بهب

کنش    وا

سخنگوی سازمان ثبت احوال   
برای درخواست تعویض کارت هوشمند ملی 

نیازی به مراجعه حضوری نیست و می توان از 
 www.ncr.ir طریق سایت ثبت احوال به نشانی
پیش ثبت نام انجام داد. حدود ۳5 میلیون نفر در 

سراسر کشور همچنان از کارت های قدیمی استفاده 
می کنند که باید با مراجعه به دفاتر تعیین شده برای 

تعویض کارت خود اقدام کنند.

مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های 
ایران  

آمارهای اقتصاد محیط زیست نشان می دهند 
تاالب ها تقریبا بیش از 10 برابر جنگل ها و بیش 

از ۲00 برابر اراضی کشاورزی بازدهی اقتصادی 
دارند. بیش از هزار تاالب در ایران داریم که وسعت 
آن ها حدود ۳ میلیون هکتار است که 1.5 میلیون 

هکتار از آن ها در کنوانسیون رامسر ثبت شده و 
اهمیت بین المللی دارند. سازمان حفاظت محیط 

زیست سال هاست به این موضوع رسیده که حفظ 
و احیای تاالب ها ممکن نیست، مگر اینکه تمام 
اتفاقات حوضه آبریز یک تاالب به نحو مطلوبی 

مدیریت شود.

 دبیر کل شورای عالی 
آموزش و پرورش   

مصوبه ای که درخصوص الزام پوشیدن یک نوع 
لباس در مدارس باشد، نداریم؛ به همین دلیل 
برخی از استان های ما به همکاران در مدارس 

توصیه کرده اند که دانش آموزان را تشویق به 
پوشیدن لباس های متنوع و بومی کنند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و 
خانواده   

ستاد صیانت از حقوق شهروندی تمامی دستگاه ها 
را به صورت مستمر بازرسی کرده و گزارش 

عملکردی از وضعیت دستگاه ها در مقابل قانون 
عفاف و حجاب ارائه می کند و بر این اساس 

دستگاه ها رتبه بندی می شوند و نمره می گیرند 
که معتقدم اثربخشی چنین رویکردی باید مورد 

واکاوی و بررسی قرار گیرد که آیا با این راهکارها و 
شیوه ها و روش ها راه به جایی برده ایم یا خواهیم 

برد؟

 رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشور  

گوشی های هوشمند همراه کاربردهای زیادی دارند؛ 
اما در کنار آن دو دسته تهدید فردی و اجتماعی 

را نیز شامل می شوند. بنابراین هم می توانند 
فرصت باشند و هم تهدید. به ویژه تهدیدشان برای 

مسئوالن بیشتر است.
 البته عمده مسئوالن این مسائل را رعایت می کنند؛ 

اما از طریق این گوشی ها امکان شنود، مکان یابی، 
دسترسی به اطاعات و ... وجود دارد.

شکایت ۴۰ افغانی از یک دختر ایرانی

دختــر جــوان ایرانــی کــه بــا تأســیس یــک خوابــگاه 
دانشــجویی قصــد داشــت زندگــی اش را سروســامان 
ــا شــکایت تعــدادی از دانشــجویان  ببخشــد، حــاال ب
ایــن خوابــگاه از جملــه ۴0 دانشــجوی افغــان در 

ــرد. ــر می ب ــه س ــدان ب زن
یــک دختــر جــوان کــه 11 ســال تجربــه کار در 
ــی  ــا هماهنگ ــته، ب ــجویی را داش ــای دانش خوابگاه ه
از  یکــی  در  بین المللــی  دانشــگاه های  از  یکــی 
یــک  تأســیس  بــه  اقــدام  اســتان های کشــور، 

می کنــد. دانشــجویی  خوابــگاه 
ــت  ــق گران قیم ــی از مناط ــوان در یک ــر ج ــن دخت ای
ــا  شــهر، یــک ملــک چهــار طبقــه را اجــاره کــرده و ب
ــه از دانشــجویان،  ــوان ودیع ــه عن ــت مبلغــی ب دریاف
کار خــود را آغــاز می کنــد؛ واحــد رفــاه دانشــگاه، 
ــر  ــگاه )دخت ــب خواب ــا صاح ــه ب ــراردادی ک ــق ق طب
بــه  دانشــجو  معرفــی  ضمــن  داشــته،  جــوان( 
ــن  ــی دانشــجویان را تأمی ــای غذای ــگاه، وعده ه خواب
کــرده و مبالــغ و هزینه هــا را نیــز پرداخــت می کنــد.

امــا ایــن پایــان کار نبــود و بــه تدریــج رابطــه 
دانشــگاه و مســئول خوابــگاه بــه دلیــل بعضــی 
مســائل از جملــه اینکــه دانشــگاه مدعــی بــوده 
ــد مســائل بهداشــتی از  ــوارد مــورد انتظــارش مانن م
ســوی خوابــگاه تأمیــن نشــده، بــه تیرگــی می کشــد 
ــت  ــگاه حمای ــن خواب ــر از ای ــم دیگ ــت ه و در نهای

. نمی کنــد
ــدن حمایت هــای  دختــر جــوان پــس از قطــع ش
دانشــگاه و بــه امیــد اینکــه قطــع شــدن ایــن 
ــودش  ــداز خ ــا پس ان ــت، ب ــی اس ــا موقت حمایت ه
کار را ادامــه می دهــد؛ امــا پس اندازهــا هــم تــه 
می کشــد و در نهایــت مجبــور می شــود از افــراد 
ــگاه را  ــای خواب ــا هزینه ه ــرد ت ــرض بگی ــف ق مختل

ــد. ــن کن تأمی
او کــه تأمیــن هزینــه یــک خوابــگاه بــا ۲00 تــا 
۳00 دانشــجو برایــش بســیار دشــوار بــوده، ایــن 
ــه  ــتان از جمل ــئوالن اس ــن مس ــه دام ــت ب ــار دس ب
مســئوالن  و  می شــود  فرمانــداری  و  اســتانداری 
ــز  ــه هرگ ــد ک ــی را می دهن ــده و وعیدهای اســتان وع
ــرق  ــه آب و ب ــه هزین ــب اینک ــی نمی شــود؛ جال عمل
ــک تجــاری  ــک مل ــوان ی ــه عن ــگاه ب ــن خواب و گاز ای

محســوب می شــود و اداره مالیــات نیــز مالیــات 
ــع  ــد وض ــن واح ــرای ای ــاری را ب ــع تج ــک مجتم ی

. می کنــد
آن طــور کــه ســتاد دیــه اعــام کــرده، در نهایــت 7۴ 
ــان  ــه بیشترش ــگاه ک ــن خواب ــجویان ای ــر از دانش نف
ــر  ــن دخت ــتند، از ای ــی هس ــجویان خارج ــم دانش ه
شــکایت  خوابــگاه  مســئول  عنــوان  بــه  جــوان 
ــاکیان  ــر از ش ــر، ۴0 نف ــن 7۴ نف ــه از ای ــد ک می کنن
اینکــه کارآفریــن  افغانســتانی هســتند. خاصــه 
دیــروز و وررشکســته امــروز، بــا شــکایت طلبــکاران، 
ــان در حــق  ــون توم ــه پرداخــت حــدود ۴85 میلی ب
ــه پــدری  شــاکیان محکــوم می شــود و فــروش خان

ــد.  ــکاران را نمی ده ــب طلب ــاف طل ــم کف ه
ســتاد دیــه بــا اطــاع از وضعیــت ایــن دختــر جــوان، 
ــا  ــود ب ــق می ش ــد و موف ــری می کن ــوع را پیگی موض
ــن  ــی ای ــدادی از شــاکیان، بده ــت تع ــن رضای گرفت
ــش  ــان کاه ــون توم ــه 180 میلی ــوان را ب ــر ج دخت

دهــد.
ــی،  ــغ کل بده ــه در مبل ــر تأدی ــارت تأخی ــه خس البت
محاســبه نشــده کــه بــا احتســاب ایــن امــر و اضافــه 
شــدن نیم عشــر دولتــی، قطعــا مبلــغ »محکــوُم بــه« 

بیــش از ایــن خواهــد شــد.
ایــن دختــر جــوان کــه مجــرد هــم هســت و بــا پــدر و 
مــادرش زندگــی می کنــد، هــم اکنــون در زنــدان بــه 
ســر می بــرد و بــه شــدت نیازمنــد کمــک خیریــن و 

نیکــوکاران اســت تــا از بنــد رهایــی یابــد.
ایــن  یاری گــر  دارنــد  تمایــل  کــه  نیکوکارانــی 
مددجــوی نیازمنــد باشــند، می تواننــد کمک هــای 
ــه  ــتاد دی ــاب های س ــه شماره حس ــود را ب ــدی خ نق
کشــور بــه قــرار 7۴/7۴ بانــک ملــت شــعبه مســتقل 
مرکــزی، 7777 بانــک تجــارت شــعبه مرکــزی، 
8888 بانــک صــادرات شــعبه مرکــزی یــا 55555 
ــغ  ــرای اختصــاص مبل ــرده و ب ــز ک ــی واری ــک مل بان
ــش  ــده فی ــرد یادش ــن ف ــت آزادی ای ــی جه پرداخت
ــده  ــک انجام ش ــوع کم ــر موض ــا تحری ــی را ب پرداخت

ــد.  ــگار کنن ــماره 88916011 دورن ــه ش ب
 روابــط عمومــی ســتاد دیــه بــا تلفــن تمــاس

15 - 8891601۲ پاســخگوی ســؤاالت شــما در ایــن 
زمینــه خواهــد بــود. میــزان

آمارهــا نشــان می دهــد کــه دســته ای از کــودکان 
پیــش از بــزرگ شــدن محکــوم بــه تکــرار 
بازی هــای کودکانــه خــود در دنیــای واقعــی 
ــار، 700   ــن آم ــق آخری ــان طب ــتند و در جه هس
ــد.  ــی ازدواج کرده ان ــنین کودک ــون زن در س میلی
در ایــران 17  درصــد دختــران، زیــر 18  ســال 
ــه  ــوط ب ــار مرب ــن آم ــه ای ــوند ک ــروس می ش ع

ازدواج دائــم اســت.
کافــی اســت نگاهــی بــه قوانیــن داشــته باشــیم؛ 
هرچنــد بســیار پیش آمــده نــگاه قانــون بــا نــگاه 
ــه  ــد جهیزی ــد؛ مانن ــته باش ــاوت داش ــرف تف ع
ــد  ــون می گوی ــه قان ــان ازدواج ک ــران در زم دخت
تأمیــن مایحتــاج و وســایل مــورد نیــاز زندگــی بــا 
مــرد اســت و عــرف می گویــد جهیزیــه را خانــواه 
ــان  ــاد می ــه تض ــد. البت ــه کن ــد تهی ــروس بای ع
قوانیــن و عــرف گاهــی آثــار جانبــی فراتــر از تهیــه 

ــه دارد.  جهیزی
 زخمی کهنه از نادیده گرفتن حق 

کودکان
ازدواج کــودکان، داســتان امــروز نیســت؛ واقعیت 
دردناکــی اســت کــه همچــون زخمــی کهنــه 
ــان  ــوز در جه ــرده و هن ــذر ک ــان گ ــه الی زم از الب
ــی  ــخ اجتماع ــده تل ــن پدی ــرد. ای ــی می گی قربان
ــا در حــال  بیشــتر در کشــورهای توســعه نیافته ی
ــن رخ  ــنتی و نوی ــه س ــت دوگان ــا باف ــعه ب توس
ــده گرفتــن حقــوق  ــا نادی می دهــد. خانواده هــا ب
ــن  ــترش ای ــون در گس ــا دور زدن قان ــودکان ی ک

ــد. ــگ دارن معضــل نقشــی ُپررن
نابهنــگام،  ازدواج  بــا  بســیارند کودکانــی کــه 
خردسالی شــان زیــر پــای ســنت های دســت 
ــال  ــی لگدم ــی و اجتماع ــرِ فرهنگ ــر، فق و پاگی

می شــود و بــه تــاراج مــی رود. 
ــوز در بعضــی  ــه هن ــده شــوم ک ــن پدی تلخــی ای
ــاده کشــور وجــود دارد،  شــهرها و مناطــق دورافت
ــاور عمومــی  ــه انــدازه ای اســت کــه نــه فقــط ب ب
جامعــه را جریحــه دار می کنــد، بلکــه نگرانــی 

ــت. ــه اس ــز برانگیخت ــئوالن را نی مس
 ایــن نگرانــی تــا جایــی اســت کــه چنــدی پیــش 
ــور  ــاون رئیس جمه ــوالوردی، مع ــهیندخت م ش
ــتری  ــواده، از وزارت دادگس ــان و خان ــور زن در ام
درخواســت کــرد گزارشــی دربــاره ازدواج دختــران  

زیــر ســن قانونــی بــه آن معاونــت ارائــه دهــد.
بــر پایــه »کنوانســیون حقــوق کــودک«، هــر فــرد 
ــه ســن 18 ســالگی را پشــت ســر  ــی ک ــا زمان ت
نگذاشــته، کــودک شــمرده می شــود و از حقــوق 

ویــژه ای نیــز برخــوردار اســت. در ایــران بــر پایــه 
ــرای  ــن ازدواج ب ــی، س ــون مدن ــاده 10۴1 قان م
دختــران بــاالی 1۳ ســال و بــرای پســران بــاالی 
15 ســال تعییــن شــده و گاهــی عقــد نــکاح زیــر 
ســن قانونــی بــا اجــازه والدیــن، مجــاز دانســته 

می شــود.
بنــا بــر آمارهایــی کــه در دو یــا ســه ســال گذشــته 
پژوهشــگران و ســازمان هایی همچــون ثبــت 
احــوال منتشــر کرده انــد، در ســال 1۳9۲، بیــش 
ــِر  ــه ۳00 پســر زی ــک ب ــر و نزدی ــزار دخت از ۴1 ه

ــد.  ــی ازدواج کرده ان ــن قانون س
ــدون  ــودکان ب ــز ازدواج ک ــات نی ــیاری اوق در بس
ــد شــرعی  ــا جــاری شــدن عق ــت رســمی و ب ثب
صــورت می گیــرد؛ ایــن موضــوع نیــز دلیلــی 
بــرای نبــود آمــار دقیــق ازدواج کــودکان در ایــران 

ــان اســت. و جه
 نقش پررنگ باورها و اعتقادات سنتی

احســان کاظمــی، روان شــناس اجتماعــی، در 
از بارزتریــن  ایــن بــاره گفــت: ازدواج، یکــی 
بــوده  جامعــه  هــر  فرهنگــی  جلوه هــای 
از  مختلفــی  مولفه هــای  تأثیــر  تحــت  کــه 
ــگ و  ــه دار در فرهن ــوم ریش ــا، رس ــه باوره جمل
ــبک  ــتی و س ــت معیش ــا، وضعی خرده فرهنگ ه
زندگــی خانــواده، ســطح تحصیــات و طبقــه 
اجتماعــی، اقتصــادی و نیــز نگــرش والدیــن 
می تواننــد  عوامــل  ایــن  اســت کــه  آن  بــه 
ازدواج هــای  مثــل  پدیــده ای  جامعــه،  در 
زودهنــگام و حتــی دیرهنــگام را بــه وجــود                                                                       

آورد. 
ــادات  ــا و اعتق ــش باوره ــد نق ــر می رس ــه نظ ب
ــه  ــده در جامع ــن پدی ــکل گیری ای ــنتی در ش س
ــردم،  ــیاری از م ــرای بس ــد. ب ــر باش ــا پررنگ ت م
ــا ســن ازدواج و از  ســن بلــوغ مســاوی اســت ب
ــن  ــه س ــران ب ــر از پس ــران زودت ــه دخت ــا ک آنج
بلــوغ می رســند، خانواده هــا خیلــی زود بــه فکــر 
شــوهر دادن آن هــا می افتنــد؛ چــرا کــه معتقدنــد 
دختــر مــاِل مــردم اســت و بایــد هرچــه زودتــر 
از خانــه پــدری بیــرون بــرود یــا اینکــه دختــران 
هــر چــه زودتــر ازدواج کننــد و بــاردار شــوند، بچــه 

ــت. ــد داش ــالم تری خواهن س
کاظمــی در ادامــه تصریــح کــرد: البتــه عیــال وار 
بــودن خانواده هــا و ســختِی معیشــت هــم مزیــد 
ــران  ــود دخت ــث می ش ــه باع ــت ک ــت اس ــر عل ب
ــه  ــه البت ــد ک ــردی درآورن ــد م ــه عق ــر ب را زودت
ــنی  ــه س ــرد فاصل ــن م ــوارد ای ــیاری از م در بس

زیــادی بــا دختــر دارد و گویــی بیشــتر معاملــه ای 
ــد زناشــویی.  ــا پیون صــورت گرفتــه اســت ت

بــرای بســیاری از خانواده هــا تــرس از بــاال رفتــن 
ســن فرزنــِد دختر و کم شــدن خواســتگارها و در 
نهایــت بی شــوهر مانــدن دختــر، کابــوس بزرگــی 
ــن در  ــنین پایی ــل از س ــن دلی ــه همی ــت و ب اس

ــر روی خواســتگارها می گشــایند. ــه را ب خان
ایــن روان شــناس بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن نــوع 
ــتاها  ــل روس ــر مث ــق کوچک ت ــا در مناط ازدواج ه
بیشــتر صــورت می گیــرد، گفــت: گســتردگی 
ــی از آن  ــی قبح زدای ــث نوع ــا باع ــن ازدواج ه ای
و ترویــج بیشــتر می شــود؛ همچنیــن ایــن بــاور 
ســنتی کــه پدرهــا و مادرهــا در انتخــاب همســر 
بــرای فرزندانشــان نقــش کلیــدی دارنــد و 
ــدان  ــر و پســر چن اساســا نظــر و خواســت دخت
مهــم نیســت و البتــه بزرگ ترهــا نیــز بــر اســاِس 
مناســبت ها و اصــول و قواعــد خودشــان دســت 
بــه انتخــاب می زننــد، از دیگــر عوامــل بــروز 
چنیــن پدیــده ای در بعضــی از مناطــق کشــورمان 

اســت.
ــه در  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــواده ب ــاور خان ــن مش ای
برخــی خانواده هــا هــم بی تدبیــری والدیــن 
ــود  ــوان خ ــدان نوج ــط فرزن ــر رواب ــارت ب در نظ
بــه  و  شــدید  وابســتگی های  ایجــاد  باعــث 
تبــع آن روابــط نادرســت می شــود، گفــت: در 
بــدون در  والدیــن  ایــن خانواده هــا معمــوال 
ــردی و  ــای ف ــرایط و موقعیت ه ــن ش ــر گرفت نظ
ــه  ــدام ب ــا اق ــرای آن ه شــخصیتی فرزندشــان ب
انتخــاب همســر می کننــد کــه ایــن مشــکل نیــز 

ــرد. ــرار   گی ــه ق ــورد توج ــد م بای
 ازدواج زودرس عامل بعضی از 

انحرافات
ایــن خانــواده درمانگــر دربــاره ســن ازدواج 
همســر  انتخــاب  بــرای  گفــت:  مناســب 
ــی  ــمرد؛ ول ــوان برش ــددی می ت ــای متع معیاره
دربــاره ســن ازدواج بایــد گفــت طبعــا ســن 
خاصــی را نمی تــوان تعییــن کــرد؛ چــرا کــه 
ازدواج بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن تصمیمــات 
زندگــی فــردی بایــد بــه طــور دقیــق و بــا توجــه 
بــه بلــوغ عقلــی و عاطفــی و اجتماعــی صــورت 

ــرد.  گی
ــرش مســئولیت  ــرای پذی ــد ب ــر بای پســر و دخت
زندگــی مشــترک از آمادگــی و مهــارت الزم و نیــز 
اشــتیاق و تمایــل برخــوردار باشــند، نــه اینکــه بــه 
ــه بزرگ ترهــا تشــخیص  ــی ک ــل ضرورت های دلی

ــر  ــد. شــواهد ام ــه ازدواج دهن ــن ب ــد، ت می دهن
نشــان می دهــد کــه علــت بســیاری از طاق هــا،   
زناشــویی  نیــز خیانت هــای  و  ناســازگاری ها 

همیــن ازدواج هــای زودرس اســت.
 کودک همسری تضییع حقوق کودک و 

نوعی از کودک آزاری است
ــار  ــن اظه ــی همچنی ــناس اجتماع ــن روان ش ای
جســمی،  می توانــد  کــودکان  آزار  داشــت: 
عاطفــی، لفظــی یــا جنســی باشــد. حتــی نادیده 
انگاشــتن و توجــه نکــردن بــه کــودکان نیــز 
ــرار  ــال ق ــن اخت ــی در رده ای ــه نوع ــد ب می توان

ــرد. گی
ازدواج  کلــی  طــور  بــه  نمی تــوان  اگرچــه 
زودهنــگام را نوعــی کــودک آزاری تلقــی کــرد، 
ــن  ــه معمــوال در ای ــدون شــک از آنجــا ک ــی ب ول
ــم  ــودک مه ــت ک ــر و خواس ــا نظ ــوع ازدواج ه ن
ــرش  ــودک در پذی ــی ک ــر از توانای ــت و زودت نیس
ایــن  وارد  را  او  خانوادگــی  مســئولیت های 
موضــوع می کننــد، بــه نوعــی بــا پدیــده تضییــع 

ــتیم.  ــه هس ــودک مواج ــوق ک حق
ممکــن اســت کــودک در خانــه پــدری خــود 
بیشــتر مــورد غفلــت و بی توجهــی، آزار جســمی 
و عاطفــی و روانــی و حتــی بهره کشــی جســمی 
ــدری  ــه پ ــا ازدواج و رفتــن از خان ــرد و ب قــرار گی
تقریبــا بــه موقعیتــی بهتــر برســد؛ ولــی بــاز هــم 
حقــوق وی توســط بزرگســاالن ضایــع شــده 

اســت.
 کاهش آسیب ها با ارتقای مهارت های 

زندگی زناشویی
کاظمــی در توضیــح اینکــه پیامدهــای ایــن نــوع 
ــر  ازدواج هــا کدامیــک از زوجیــن را بیشــتر درگی

ــن  ــی ای ــتر قربان ــران بیش ــت: دخت ــد، گف می کن
ــد  ــس از چن ــی پ ــوند؛ ول ــا می ش ــوع ازدواج ه ن
ســال زندگــی مشــترک عــوارض و تبعــات منفــی 
ــهود                 ــز مش ــران نی ــر پس ــا ب ــوع ازدواج ه ــن ن ای

می شــود.
ــران و پســران کــم ســن و  ــغ  شــدن دخت ــا بال ب
ســال در قامــت زن و شــوهر ضعــف مهارت هــای 
ارتباطــی، تجــارب زندگــی و نگرش هــای مرتبــط 
بــا زندگــی زناشــویی کــه منجــر بــه دعــوا و 
ــن  ــن زوجی ــط بی ــردی در رواب ــمکش و س کش
ــکاف و  ــن ش ــن زوجی ــج بی ــه تدری ــود، ب می ش

ــد. ــاد می کن ــه ایج فاصل
ایــن روان شــناس در خاتمــه گفــت: معمــواًل 
ایــن افــراد وقتــی بــه معیارهــای دیگــری 
انتخــاب  در  می کننــد  احســاس  می رســند 
همســر کــه البتــه معمــوال خودشــان هیــچ 
نقشــی در آن نداشــته اند عجوالنــه رفتــار کردنــد 
و بــه همیــن دلیــل بــه مقایســه خــود بــا 
ــد.  ــان می پردازن ــال خودش ــن و س ــراد همس اف
ــی و  ــی، نوجوان ــد دوران کودک ــاس می کنن احس
ــویی  ــی زناش ــرهای زندگ ــان در دردس جوانی ش
ــی  ــزی از زندگ ــاح چی ــه اصط ــده و ب ــاه ش تب

نــد.  نفهمیده ا
کاظمــی بــا تاکیــد بــر آگاه ســازی جامعــه گفــت: 
ــای  ــا و اصــاح بعضــی باوره ــوزش خانواده ه آم
نادرســت تــا حــدود زیــادی ایــن نــوع ازدواج هــا 
را کمتــر می کنــد. از ســوی دیگــر کمــک بــه 
زوج هــای کــم ســن و ســال بــرای ارتقــای 
ــه خدمــات  مهارت هــای زندگــی زناشــویی و ارائ
آســیب های  بــروز  از  آن هــا  بــه  مشــاوره ای 

ــا ــت. ایمن ــد کاس ــی خواه اجتماع

کودک همسری، نوعی از کودک آزاری است

تاراجکودکیبا»کودکهمسری«

کــودک آزاری بــه عنــوان معضلــی اجتماعــی و فرهنگــی هــر روز 
ــد و  ــروز می کن ــه شــکلی خــاص ب ــا ب ــف دنی ــع مختل در جوام
گرفتــار شــدن حتــی یــک کــودک بــه ایــن معضــل تلــخ عواقــب 

ــال دارد. ــه دنب ــری را ب ســنگین و جبران ناپذی
ــا  ــه از مدت ه ــاله ای ک ــوان 16 س ــط نوج ــتایش توس ــل س قت
ــت؛  ــته اس ــی را داش ــروبات الکل ــتعمال مش ــه اس ــل تجرب قب
فــوت امیرطاهــای 6 ســاله بــه دلیــل ضــرب و شــتم پــدر، قتــل 
ــدر؛  ــت و آزار واردآمــده از ســوی پ ــل اذی ــه دلی ــگار 5 ســاله ب ن
ــه دلیــل وسوســه قاتــل  قتــل ســتایش نامی دیگــر در نی ریــز ب
ــودن گوشــواره های طــای دختــرک 6 ســاله و تجــاوز  ــرای رب ب
جنســی بــه او توســط مــردی ۳۴ ســاله کــه دارای سوء ســابقه 
نیــز بــوده اســت؛ مــرگ مغــزی و فــوت رقیــه 5 ســاله در شــهر 
مشــهد توســط ناپــدری کــه بــه مــواد مخــدر اعتیــاد داشــته و او 
ــود  ــر اول خ ــدان همس ــودک آزاری فرزن ــابقه ک ــه سوء س ــز ب نی
متهــم بــوده اســت؛ قتــل آتنــا دختربچــه 7 ســاله پارس آبــادی 
ــه دارای ســابقه  ــل رســیده ک ــه قت ــردی ب ــز توســط ف ــه او نی ک
ــه یــک  کیفــری اســت و در بازجویــی طــی روزهــای گذشــته ب
ــوز داغ مــرگ  فقــره قتــل دیگــر هــم اعتــراف کــرده اســت؛ هن
ــر  ــرزمین ب ــن س ــاه ای ــودکان بی گن ــر ک ــا و دیگ ــز آتن غم انگی
ــا  ــدری کیمی ــدد ناپ ــاوز متع ــانه ها از تج ــه رس ــت ک ــان اس دلم

ــد.  ــر می دهن ــرز خب ــاله در الب ــه 7 س دختربچ
ناپــدری ای کــه گفتــه می شــود عــاوه بــر مصــرف مــواد مخــدر 
و محــرک، شیطان پرســت بــوده و در طمــع دسترســی راحت تــر 
بــه کــودک بــرای تجــاوز بــه او، بــا مــادر وی ازدواج کــرده اســت. 
ــت  ــودک آزاری اس ــای ک ــی از گزارش ه ــا بخش ــار تنه ــن اخب ای
کــه خبــر وقوعشــان در رســانه های دیــداری و شــنیداری 
ــق،  ــاره ناموف ــاد، طــاق و ازدواج دوب مطــرح شــده اســت؛ اعتی
گســترش بیماری هــای روانــی در ســطح جامعــه، فقــر آموزشــی 
ــیب های  ــایر آس ــد س ــه رش ــد رو ب ــن رون ــی و همچنی و فرهنگ
ــوع  ــروز و وق ــار ب ــه آم ــتند ک ــی هس ــه عوامل ــی از جمل اجتماع

ــد. ــش می دهن ــودک آزاری را افزای ــون ک ــی چ جرائم
کــودک آزاری گاه از ســوی والدیــن اتفــاق می افتــد و گاه از 
ــاط  ــواده او ارتب ــا کــودک و خان ــه نوعــی ب ــه ب ــرادی ک ســوی اف

ــد.  ــگ دارن ــک و تنگاتن نزدی
امــان هللا قرائی مقــدم، جامعه شــناس، گفــت: در شــرایط فعلــی 
ــورد  ــود م ــن خ ــوی والدی ــودک از س ــه ک ــی ک ــه دالیل از جمل
ــاالت  ــاد و اخت ــه اعتی ــوان ب ــع می شــود، می ت ــت و آزار واق اذی
روانــی پــدر و مــادر اشــاره کــرد؛ امــا در مــوارد بســیاری، وقــوع 
معضــل کــودک آزاری از ســوی کســانی غیــر از والدیــن او صــورت 

می گیــرد. 
ــردی  ــودک آزاری ف ــی ک ــا قربان ــر، آتن ــورد اخی ــزود: در م وی اف
شــده کــه ارتبــاط قاتــل بــا پــدر او، نزدیــک و بــه نوعــی ارتباطــی 
دوســتانه بــوده اســت؛ لــزوم نظــارت و مداخلــه بهنــگام والدیــن 
بــر نحــوه ارتبــاط کــودکان بــا افــراد حاضــر در محیــط موضوعــی 

اســت کــه گویــا از دیــد پــدر آتنــا مخفــی مانــده اســت.
 ایــن جامعه شــناس تصریــح کــرد: والدیــن بایــد بــه فرزنــدان 
ــط  ــی رواب ــط کاری و حت ــود رواب ــه وج ــوند ک ــادآور ش ــود ی خ
صمیمانــه میــان آن هــا بــا ســایرین، هرگــز بــه معنــای نزدیــک 
شــدن آن افــراد بــه کــودکان نیســت و در صــورت عــدم حضــور 
پــدر و مــادر، کــودک نبایــد بــدون هماهنگــی والدیــن خــود بــه 

آن هــا اعتمــاد کنــد. 

قرائــی مقــدم در ادامــه بــا اشــاره بــه برخــورد صریــح بــا 
ــه  ــرادی ک ــت: اف ــودک آزاری گف ــی ک ــل اجتماع ــان معض مجرم
ــا  ــی مبت ــاالت روان ــه اخت ــا ب ــن جــرم می شــوند ی مرتکــب ای
بــوده یــا دارای سوء ســابقه در مــوارد دیگــر جرائــم مشــابه 
ایــن جــرم هســتند. در همیــن راســتا برخــورد قاطــع و بــه دور 
ــا مجرمانــی کــه بــه جرائــم خشــنی چــون  از هیــچ تخفیفــی ب
کــودک آزاری دســت می زننــد، امــری بدیهــی و ضــروری اســت. 
وی خاطرنشــان کــرد: بــه عقیــده جامعه شناســان و روان شناســان، 
ــا مجرمــان، اســاس برنامه هــای  ــه ب ــا برخــورد قاطعان همزمــان ب
مبــارزه بــا وقــوع چنیــن جرائمــی بایــد مبتنــی بــر پیشــگیری و 
تحــت آمــوزش قــرار دادن افــراد مبنــی بــر پیشــگیری از رخــداد 
ایــن تخلفــات باشــد. کــودکان بــه دلیــل بی تجربگــی و نداشــتن 
شــناخت از معضــات اجتماعــی، بایــد تحــت آموزش هــای 

خودمراقبتــی قــرار گیرنــد. 
ــای  ــت: آموزش ه ــد اس ــناس، معتق ــاری، روان ش ــن عم حس
مناســب ویــژه والدیــن و افــرادی کــه بــه هــر نحــوی بــا کــودکان 
در ارتبــاط هســتند، می توانــد آگاهــی پــدر و مــادر را افزایــش و 
زمینــه بــروز انحرافــات و معضــات اجتماعــی چون کــودک آزاری 
جلوگیــری                                                                                              شــدن کــودکان  قربانــی  از  و  دهــد  را کاهــش 

کنــد. 
و  آموزش هــا  کــه  انــدازه  همــان  بــه  کــرد:  تاکیــد  وی 
مشــاوره های پیــش از ازدواج بــرای یــک انتخــاب درســت، 
ضــروری و اجتناب ناپذیــر اســت، آگاهی بخشــی، در جهــت 
آموزش هــای خودمراقبتــی در انــواع محیط هــای اجتماعــی 

ــت.  ــم اس ــزان مه ــان می ــه هم ــز ب نی
ایــن روان شــناس افــزود: پــس از اینکــه والدیــن آموزش هــای 
ــد،  ــود را فراگرفتن ــودک از خ ــت ک ــوص حفاظ ــروری درخص ض
ــل  ــان قاب ــا زب ــود را ب ــکات آموزشــی خ ــب و ن ــد مطال می توانن
فهــم کــودک بــرای او بازگــو کننــد و دربــاره زمینه هــای احتمالــی 

وقــوع معضــل کــودک آزاری بــه او آگاهــی بدهنــد. 
ــن  ــه و تدوی ــی در تهی ــتگذاران اجتماع ــش سیاس ــاری نق عم
را در  بــا فرهنــگ جامعــه  آموزشــی مناســب  برنامه هــای 
جلوگیــری از وقــوع جرائمــی چــون کــودک آزاری مهــم دانســت 
ــوی  ــد از س ــی هدفمن ــای آموزش ــه برنامه ه ــد: ارائ ــادآور ش و ی
سیاســتگذاران اجتماعــی بــرای والدیــن و کــودکان، امــری 
ــم  ــوع جرائ ــق اهــداف پیشــگیری از وق ضــروری اســت و تحق
و  آگاهی بخشــی  گــرو  در  کــودک آزاری  مثــل  خشــنی 
ــور  ــه ط ــه ب ــت ک ــی اس ــا و مربیان ــه خانواده ه ــانی ب اطاع رس

ــد.  ــاط دارن ــودک ارتب ــا ک ــتقیم ب مس
وی ادامــه داد: برنامه هــای آموزشــی بایــد متناســب بــا فرهنــگ 
ــه  ــه ب ــی ک ــوراک فرهنگ ــوند و خ ــف ش ــی تعری ــه ایران جامع
ــای  ــا و هنجاره ــا ارزش ه ــد ب ــود، بای ــه می ش ــا عرض خانواده ه

ــی داشــته باشــد.  اجتماعــی همخوان
ایــن روان شــناس همچنیــن بــر لــزوم برقــراری روابــط عاطفــی 
مســتحکم والدیــن بــا کــودک خــود تاکیــد کــرد و گفــت: 
ــود  ــادر خ ــدر و م ــا پ ــی ب ــاط خوب ــودکان ارتب ــه ک ــواردی ک در م
ــت  ــی از ســوی آن هــا حمای ــه لحــاظ عاطفــی و روان ــد و ب دارن
شــوند، کــودک تمــام اتفاقاتــی را کــه در بیــرون از منــزل 
ــا آن هــا در میــان می گــذارد و بنابرایــن  برایــش رخ می دهــد، ب
کمتــر فرصتــی بــرای مجرمــان و فرصت طلبــان بــه وجــود                

جــام نیــوز می آیــد. 

کودکآزاری،زخمپنهان
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ــا اینکــه 30 ســال از اتمــام جنــگ تحمیلــی گذشــته، ایــران  ب
اســامی همچنــان میزبــان رســوالنی اســت کــه پیــام آور حــق، 
نــه از آســمان کــه اینبــار از دل خاکنــد. شــهدای دفــاع مقــدس 
ــون  ــد و اکن ــح دادن ــدن ترجی ــر مان ــن را ب ــرد رفت ــدان نب در می
پــس از ســال ها دوری از شــهر و خانــواده عــزم بازگشــت 

کرده انــد.
 قدم گذاشتن در مسیر کربال

ــت  ــرای مل ــانه ای ب ــت؛ نش ــانه اس ــه نش ــا، هم ــن آمدن ه ای
ــار  ــه انتظ ــی ک ــتند خانواده های ــوز هس ــد هن ــه بدانن ــران ک ای
فرزنــد خــود را می کشــند و هــر لحظــه منتظــر بازگشــت 
یوســف خــود هســتند و چــه چشــم های منتظــری کــه در ایــن 
انتظــار تــاب نیاوردنــد و زودتــر بــرای دیــدار ابــدی فرزندانشــان 

شــتافتند.
شــهدای مــا در بــازی زندگــی مــرگ را بــه چالــش کشــیدند. 
آن هــا قــدم در مســیر کربــا گذاشــتند و بــا اذن الهــی و پــا در 
میانــی ســاالر شــهیدان)ع( توانســتند بهتریــن شــیوه رفتــن را 

انتخــاب کننــد.
 موعد بازگشت

 آن هــا رفتنــد بــدون هیــچ نــام و نشــانی و امــروز کــه موعــد 
بازگشتشــان فرارســیده، بــه خوبــی نشــان می دهنــد کــه 
ــهیدان  ــت. ش ــرت آور اس ــان حی ــد رفتنش ــم مانن ــان ه آمدنش
آیــه وحــی  هســتند و خــوب می داننــد چگونــه ســر وعــده در 

ــادگاه حاضــر شــوند. میع
قــرار قبلــی بــرای شــهیدان بی معناســت؛ آن هــا عــادت دارنــد 
ــف  ــر نص ــار دیگ ــت ب ــرار اس ــروز ق ــردن. ام ــگفت زده ک ــه ش ب

جهــان میزبــان حضــور چنــد شــهید تــازه تفحص شــده باشــد؛ 
شــهدایی کــه هــر کــدام از گوشــه ای ماننــد یــک گل ســرخ از 
ــه، شــرهانی،  ــد؛ ام الرصــاص، شــرق دجل ــرون زدن خــاک بی

فکــه و منطقــه عملیاتــی رمضــان.
 کاروانی 20 نفره

اصفهــان بــار دیگــر کاروانــی از شــهدا بــه راه انداخــت؛ کاروانــی 
ــایی  ــا شناس ــی از آن ه ــا نیم ــان تنه ــن می ــه از ای ــره ک 20 نف

ــد. ــام آمــدن را ترجیــح دادن ــه گمن شــدند و بقی
 روایتی از یک رفاقت

همیشــه بزرگ ترهــای مــا گفته انــد کــه دوســت خــوب 
ــتن  ــوب داش ــت خ ــا دوس ــد. انصاف ــد کنی ــا رش ــد ت برگزینی
نعمتــی اســت کــه شــاید هــر کســی نتوانــد از آن بهــره ببــرد. 
امــروز می خواهیــم روایتــی از یــک رفاقــت ســه نفــره را 
ــی  ــدی، مرتضــی طبیب ــت رســول محم ــم؛ رفاق ــی کنی بازخوان
و رضــا عباســی؛ ســه نوجوانــی کــه از زمــان تحصیــل بــا 
هــم دوســت بودنــد و روزگار خــود را بــا رفاقتــی شــیرین 
کوچــه  در  طاغــوت  زمــان  از  رفاقــت  ایــن  می گذراندنــد. 
پس کوچه هــای 24 متــری اصفهــان کــه در آن زمــان بــه یــک 

ــد.  ــروع ش ــود، ش ــروف ب ــین مع ــه فقینش محل
از زمانــی کــه وقتــی درس می خواندنــد، رســول آن هــا را 
ــد  ــد و بع ــاز شــب بخوانن ــد و نم ــدار بمانن ــا بی ــرد ت وادار می ک

ــد.  بخوابن
ایــن رفاقــت از همیــن جاهــا بــود کــه رنــگ و بــوی خدایــی بــه 
خــود گرفــت. اوقــات فراغتشــان هــم در آن زمــان بــا نوارهــای 

کاســت مرحــوم کافــی ســپری می شــد. 
اوایــل تظاهــرات ضــد رژیــم طاغــوت، شــاید بیســت نفــر در 
تظاهــرات فعــال بودنــد و جمعیــت زیــادی شــرکت نمی کردند. 

رســول در همــه راهپیمایی هــا شــرکت می کــرد؛ هــم اوایــل و 
هــم زمانــی کــه راهپیمایی هــا میلیونــی شــده بــود؛ رســول بــا 

تــرس رابطــه ای نداشــت و بســیار شــجاع بــود.
ــت  ــدن خدم ــت گذران ــدی جه ــول محم ــاب، رس ــس از انق پ
ــه  ــزام شــد و آن دو دوســتش هــم ب ــش اع ــه ارت ســربازی ب
ســپاه رفتنــد. هــر کــدام در خــط و جبهــه ای مشــغول بــه دفــاع 

از ایــن مــرز و بــوم شــدند. 
رضــا عباســی در کردســتان بــود کــه رســول محمــدی در مناطــق 
ــم  ــا ه ــت. رض ــرش بازنگش ــد و پیک ــهید ش ــور ش ــوب کش جن
خبــر شــهادت را بــه مرتضــی کــه آن زمــان در لبنــان بــود، رســاند 

و گفــت بــرادرت مجــروح و رســول مفقوداألثــر شــده اســت. 
فــرط  از  و  بازگــردد  وقــت  نمی توانســت همــان  مرتضــی 
ــدان  ــی )از فرزن ــام نب ــر س ــر قب ــر س ــا را ب ــی، آن روزه دلتنگ
حضــرت نــوح)ع(( در لبنــان بــه قرائــت دعای ســمات ســپری 

کــرد.
 خواب شیرین بازگشت رسول

رضــا عباســی می گویــد: مــن در ایــن ســال ها خــواب رســول 
را می دیــدم. چنــد روز پیــش در گروهــی در تلگــرام بــودم؛ نــام 

شــهدای تــازه تفحص شــده را دیــدم. 
قبــل از خوانــدن اســامی در ذهنــم گفتــم ای کاش پــس از 31 
ســال اســم رســول هــم در ایــن لیســت بــود؛ وقتــی اســامی 
ــدی  ــن اســامی نوشــته رســول محم ــدم در بی ــدم، دی را خوان
فشــارکی، فرزنــد حســین. خیلــی بــه وجــد آمــدم کــه پیکــر 
ــده  ــادر رســول زن ــدر و م ــدا شــد. ای کاش پ ــاک رســول پی پ
بودنــد و ایــن روز را می دیدنــد. همــان لحظــه تمــام خاطــرات 

مــن بــا رســول زنــده شــد.
ــت  ــه دوس ــازه ب ــییع جن ــه روز تش ــم ک ــه وی گفتی ــی ب وقت
ــه  ــو ک ــال ت ــه ح ــوش ب ــت: خ ــی، گف ــه می گوی ــهیدت چ ش

ــم. ــه ماندی ــا ک ــال م ــه ح ــدا ب ــی و ب رفت
ــا  ــه م ــهید قص ــادی از ش ــرات زی ــی خاط ــت قدیم ــن دوس ای
ــود.  ــرد: رســول بســیار انســان معتقــدی ب ــد ک داشــت و تاکی
قبــل از انقــاب زمانــی کــه بــا هــم در خیابــان قــدم می زدیــم 
بــرای اینکــه چشــمش بــه خانم هــای نامحــرم نیفتــد، ســرش 

ــرد.  ــد نمی ک را بلن
ــا تمــام وجــود در راه انقــاب ازخودگذشــتگی کــرد و  رســول ب

ــود. مــزدش را گرفــت؛ تمــام هــدف او دیــن و انقــاب ب
ــادرش  ــدر و م ــا پ ــار ب ــول در رفت ــرد: رس ــف می ک ــا تعری رض
نهایــت احتــرام را نگــه می داشــت و نظــر آن هــا برایــش 
بســیار محتــرم بــود؛ حتــی وقتــی تصمیــم گرفــت بــرای ادامــه 
تحصیــل بــه حــوزه بــرود تــا رضایتشــان را جلــب نکــرده بــود 
ــروزی  ــان ام ــوی جوان ــد الگ ــار بای ــن رفت ــه ای ــرد ک ــدام نک اق

باشــد.

 پیام شهدا: از راه انقالب منحرف نشوید
ایــن رزمنــده دوران دفــاع مقــدس بــه مــا گفــت: اصــل 
ــان  ــی إن شــاء هللا هم ــاب ســر جــای خــودش اســت؛ ول انق
ــروز  ــد، ام ــرای آن رفتن ــول ها ب ــول و رس ــه رس ــی ک آرمان های

ــد.  ــه باش در جامع
ــاب  ــه از راه انق ــت ک ــن اس ــه ای ــه هم ــهدا ب ــروز ش ــام ام پی
منحــرف نشــوید و آرمان هــای انقــاب را بــه مقصــد برســانید. 
ــدس  ــاع مق ــت دف ــد اس ــدس معتق ــاع مق ــده دف ــن رزمن ای
ــت  ــا مقاوم ــگ ب ــال جن ــت س ــود و هش ــروزی ب ــاع پی دف

ــید. ــر رس ــه ثم ــال ب بی مث
 جان باخته در راه اسالم و انقالب

ــار دیریــن شــهید رســول محمــدی  مرتضــی طبیبــی، دیگــر ی
ــدم  ــن ش ــده، مطمئ ــر ش ــد مفقوداألث ــا گفتن ــد ت ــز می گوی نی
کــه شــهید شــده و بــا روحیــه شــجاع و نترســی کــه از رســول 
ــودم کــه تســلیم دشــمن نمی شــود.  ــن ب می شــناختم، مطمئ

خوشــحال هســتم کــه رســول عاقبــت بخیــر شــد.
 مرتضــی در حالــی کــه بــا یــادآوری خاطــرات دوســت 
ــردم  ــی از او ســوال ک ــی خــود اشــک می ریخــت، وقت صمیم
حــاال کــه دوســتتان پــس از ایــن همــه ســال آمــده بــه او چــه 

ــر. ــم بگی ــا را ه ــت م ــول! دس ــا رس ــت: آق ــد، گف می گویی
شــهید مظلــوم، طلبــه مخلــص، مؤمــن انقــاب، جان باختــه در 
راه اســام و انقــاب، شــب زنــده دار، شــجاع و در تمــام طــول 
عمــر ثابت قــدم، ویژگی هــای منحصربه فــردی اســت کــه 

ــه آن هــا اشــاره می کنــد. ــرای رســول ب دکتــر طبیبــی ب
 خجالت زده شهدا و خانواده هایشان هستیم

ایــن دو رزمنــده بــه درســتی اشــاره کردنــد: مــا از تمــام شــهدا 
رزمنــدگان شــرمنده ایم؛ چــرا کــه وظایــف  و  و جانبــازان 
خودمــان را درســت انجــام ندادیــم. حتــی از بچه هــای شــهدا 
و همســران شــهدا هــم شــرمنده ایم و از روی آن هــا خجالــت 
می کشــیم. مــا وظیفــه خودمــان را انجــام ندادیــم. هیــچ کار 

ــت.  ــاب نیس ــاب و کت ــدا بی حس خ
ــن  ــن ایران زمی ــای ت ــی پاره ه ــد گاه ــر از چن ــت ه ــرار اس ق
ــا مــا اتمــام حجــت خــدا را ببینیــم و حــس کنیــم. ــد ت بیاین

انقــاب هــر روز مســتحکم تر می شــود، ولــی بدانیــم کــه 
ــر  ــه حــق نزدیک ت ــم، ب ــری را گــوش کنی هــر چــه حــرف رهب
ــم  ــه معضــات فرهنگــی بســیار مه ــروز توجــه ب هســتیم. ام
اســت؛ معضاتــی کــه رهبــر معظــم انقــاب بــه عنــوان 
ــته اند  ــد داش ــل آن تاکی ــر ح ــال 70 ب ــاب از س ــان انق دیده ب
ــواب  ــه خ ــان را ب ــا خودش ــد ی ــواب بوده ان ــا خ ــئوالن ی و مس

زده بودنــد.
 منش رزمندگان دفاع مقدس در مقابله با دشمن

ــر  ــد: یــک روز ظه ــی در ادامــه گفت وگــو می گوی مرتضــی طبیب

ــه خــود  ــان از صــدای انفجــار ب ــم، ناگه کــه در کردســتان بودی
ــرودگاه  ــرف ف ــه ط ــم ک ــم. دیدی ــام رفتی ــت ب ــه پش ــم. ب آمدی
ــرده  ــه ک ــراق حمل ــم ع ــه فهمیدی ــود ک ــد و آن روز ب دود می آی
ــی  ــا خیل ــود و م ــوی ب ــیار ق ــه بس ــل حمل ــدام اوای ــت. ص اس
ــد و  ــی زدن ــرف جالب ــام)ره( ح ــا ام ــدیم. آن روزه ــر ش غافلگی
ــه  ــن جمل ــا ای ــت. ب ــت و رف ــنگی انداخ ــه ای س ــد دیوان گفتن
ــا.  ــمت جبهه ه ــه س ــد ب ــوم آوردن ــد و هج ــرژی گرفتن ــه ان هم
وقتــی کشــور قــوی شــد، گروه هــای منفــی داخلــی بــا دشــمن 
هــم کام شــدند کــه بایــد جنــگ تمــام بشــود. در جنــگ 
ــد؛ اگــر در مذاکــره قــدرت نداشــته  حــرف اول را قــدرت می زن
باشــیم و رابطــه گــرگ و میــش باشــد، همیشــه میــش خــورده 
می شــود و گــرگ فربــه. صلــح و آتش بــس وقتــی اســت 
ــدگان  ــش رزمن ــت من ــن اس ــیم. ای ــوی باش ــرف ق ــا ط ــه م ک
ــم  ــروز ه ــمن و ای کاش ام ــا دش ــه ب ــدس در مقابل ــاع مق دف
ــه  ــام آن هــا هم طــراز رزمنــدگان قــرار گرفتــه و ب کســانی کــه ن
ــق و خــوی رزمندگــی را  ــد، خل آن هــا مــدال شــجاعت می دهن

ــد. فرامــوش نکنن
 عاشقانه ای از جنس رفاقت

مــادرت  می آمــدی،  زودتــر  کاش  ای  جــان!  رســول 
ــادت  ــا ی ــه ب ــا و شــب هایی ک ــه روزه ــود؛ چ چشــم انتظارت ب
ســپری کــرد و چــه اشــک هایی کــه در تنهایــی و خلوتــش در 

ــت. ــت ریخ فراق
رســول جــان! اگــر مــادر نیســت، اگــر پــدر نیســت، مــا 
ــوازش  ــت، ن ــان نیس ــتان گرمش ــوازش و دس ــر ن ــتیم؛ اگ هس
مــا هســت؛ اگــر آغــوش آن هــا نیســت، آغــوش مــا هســت. 
تمــام شــهر مدیــون توانــد، مدیــون تمــام ســی ســال فــراق و 
هجرانــی کــه بــرای پاسداشــت راه امامــت کشــیدی و بهایــش 

ندیــدن پــدر و مــادرت بــود. ندیــدن هــر آنچــه ایــن ســی ســال 
مــا دیدیــم و زندگــی کردیــم و تــو در آن گرمــای ســوزان و در 

ــش را دادی. ــت بهای غرب
بازگشــت پرســتوهای عاشــق  روز  ایــن اســت  قــرار مــا 
ســرزمینمان، روز تشــییع باشــکوه شــما و همــه بــرادران 
ــتمان  ــن از دس ــا همی ــم؛ تنه ــام بگذاری ــنگ تم ــت س همراه

برمی آیــد کــه بگوییــم مدیونتــان هســتیم. 
ــراق  ــال ها ف ــس از س ــارکی پ ــدی فش ــول محم ــهید رس ش
ــهیدپرور  ــردم ش ــتان م ــر دس ــروز ب ــت ام ــرار اس ــی ق و جدای
ــم انتظاری  ــه چش ــه ب ــرای همیش ــده و ب ــییع ش ــان تش اصفه

ــد.  ــان ده ــواده اش پای خان
رســول محمــدی فشــارکی، 29 آذر 1339، در اصفهــان چشــم 
بــه جهــان گشــود. پــدرش حســین، کارمنــد ذوب آهــن بــود و 
مــادرش ســکينه خاتــون نــام داشــت. تــا پایــان دوره متوســطه 
در رشــته اقتصــاد درس خوانــد و ســپس بــه فراگیــری علــوم 
دینــی پرداخــت. روحانــی بــود و بــه عنــوان بســیجی در جبهــه 
حضــور يافــت. وی ســرانجام در بيســت و يكــم فرورديــن 
ــر  ــود، ب ــی جــی زن ب ــام آر پ ــه ای ــه در فک ــی ک 1362، هنگام
اثــر اصابــت ترکــش نارنجــک توســط نیروهــای عراقــی شــهيد 

شــد.
 روز وصال یاران

امــروز بــه شــوق دیــدار شــما همــه در تاطــم هســتند و چــه 
باشــکوه اســت روز وصــال یــاران؛ زمانــی کــه در وصفــش واژه ها 
ــا  ــپرد ت ــت روح س ــه دس ــد دل را ب ــا بای ــد و تنه ــم می آورن ک
بتــوان حجــم دلتنگــی و رهایــی را انــدازه گرفــت. هــر آنکــس 
ــده  ــد، وع ــد می آی ــه عاشــق اســت و رســم عاشــقی می دان ک

دیــدار چــه زیباســت!

شهدا باز هم بدون قرار قبلی آمدند...  

پایانچشمانتظاری 
روایتی از یک رفاقت دیرینه با شهید تازه تفحص شده رسول محمدی فشارکی 

قال االمام الصادق  علیه الّسالم : 
ٍة، حّتی َعدَّ  ٍة و َحجَّ ٍة و َحجَّ َلَقضاُء حاجِة ِإمرٍئ ُمؤمٍن أفضُل ِمْن َحجَّ

َعَشَر ِحَجٍج.
برآوردن نیاز مؤمن به یقین برتر از یك حج و یک حج و یک حج است )امام)ع( 

تا ده حج مشردند(.

ترفندهایخانهداری
معجزه جوش شیرین در تمیز کردن 

لوازم خانگی
ــفیدرنگ از  ــی س ــوازم خانگ ــردن زردی ل ــن ب ــرای از بی ب
 جملــه ماشــین لباسشــویی و یخچــال، آب میوه گیــری و ... 
ــع ســفیدکننده و  ــه مای ــی متشــکل از نصــف پیمان محلول
ــه آب گــرم  ــار پیمان ــه جــوش شــیرین و چه نصــف پیمان
ــس از ده  ــید و پ ــر بکش ــطح مدنظ ــفنج روی س ــا اس را ب
دقیقــه در صــورت امــکان محــل را آبکشــی یــا بــا دســتمال 

مرطــوب تمیــز کنیــد.
ــی و دیواره هــای وســایل برقــی را پــس از  قســمت بیرون
ــه  ــه آغشــته ب ــا پنب ــا دســتمال مرطــوب ب ــاک کــردن ب پ
الــکل صنعتــی بــراق و تمیــز کنیــد. ممکــن اســت بخــش 
اســتفاده  اثــر  قابــل شست وشــوی آب میوه گیــری در 
زیــاد رنــگ گرفتــه باشــد. بــرای پــاک کــردن و جلوگیــری 
از رنــگ گرفتــن آن هــا یــک دوم فنجــان مایع ســفیدکننده 
و یــک چهــارم فنجــان جــوش شــیرین و یک چهــارم 
ــا اســفنج  ــد و ب ــوط کنی ــم مخل ــا ه ــرم را ب فنجــان آب گ

ــید. ــر بکش ــد نظ ــمت های م روی قس
ــوش  ــدا آن را خام ــز ابت ــون نی ــردن تلویزی ــز ک ــرای تمی ب
ــد.  ــار آن را بگیری ــک غب ــتمال خش ــک دس ــا ی ــد و ب کنی
ســپس بــا پنبــه آغشــته بــه محلــول آب و الــکل صفحــه 
ــر   ــرب و اث ــای چ ــکل لکه ه ــد. ال ــز کنی ــون را تمی تلویزی

ــاس ــن ی ــد. طنی ــرف می کن ــر ط ــت را ب انگش

سالمباشیم
بهبود مشکالت سینوسی با ترک 

یک عادت نادرست!
ســیگار کشــیدن می توانــد آســیب شــدیدی بــه ســینوس ها 
وارد کنــد؛ امــا تحقیــق جدیــد نشــان می دهــد ایــن عائــم 
و مشــکات سینوســی 10 ســال بعــد از تــرک عــادت ســیگار 
ــروز درد در  ــه ب برطــرف می شوند.ســینوس مزمــن منجــر ب
ــود؛  ــس می ش ــکل در تنف ــی و مش ــورت، بدخواب ــه ص ناحی

چــرا کــه مجــاری سینوســی و بینــی مســدود می شــوند.
ــر  ــی کمت ــش بین ــود پوش ــب می ش ــیدن موج ــیگار کش س
قــادر بــه پــاک کــردن مخــاط باشــد. همچنیــن بــا تحریــک 
مســیرهای سینوســی، موجــب تــورم و التهــاب و تغییــر در 

ــود. ــی می ش ــالم درون بین ــای س ــب باکتری ه ترکی
محققــان دانشــگاه  هــاروارد بــه رهبــری دکتــر احمــد 
صداقــت، شــدت عائــم و درمــان دارویی مــورد اســتفاده در 
103 بیمــار سینوســی قبــا ســیگاری و 103 فــرد بیمــاری کــه 
ــا  ــی کردند.آن ه ــد را بررس ــیده بودن ــیگار نکش ــچ گاه س هی
دریافتنــد افــراد ســیگاری در مقایســه بــا افراد غیرســیگاری 
و  آنتی بیوتیک هــا  از  و  بودنــد  شــدیدتری  عائــم  دارای 
کورتیکواســتروئیدهای خوراکــی بیشــتری بــرای درمــان 
ــاب اســتفاده کــرده  عفونت هــای سینوســی و کاهــش الته
ــود  ــان داده ب ــه نش ــن مطالع ــج ای ــن نتای ــد. همچنی بودن
عائــم در بیــن افــرادی کــه ســابقا ســیگار می کشــیدند بــه 
ــود. ســامت نیــوز ــود یافتــه ب تدریــج در طــول یــک دهــه بهب

سبکزندگی
پشتیبانی حق و سازش ناپذیری

از ویژگی هــای حضــرت علــی)ع(، نداشــتن ســازش بــا 
مخالفــان حــق و عــدل و برخــورداری از قاطعیــت انقابــی در 
ــد:  ــود. خــود آن حضــرت)ع( می فرماین راه انجــام وظیفــه ب
ــا کســی کــه مخالفــت  ــه جــان خــودم ســوگند، در نبــرد ب ب
حــق کنــد و راه گمراهــی پیــش گیــرد، نــه مداهنــه و ســازش 
می کنــم، نــه سســتی. )نهج الباغــه، خطبــه: 24( و در 
ــه  ــن، نقط ــی م ــی زندگ ــد: در تمام ــر می فرماین ــی دیگ جای
بــا  اشــاره کنندگان  و  تــا عیب جویــان  نیســت  ســیاهی 

ــد.  ــد و ســخنی گوین ــرو اشــاره کنن چشــم و اب
خوارتریــن افــراد نــزد مــن عزیــز اســت تــا حــق او را بســتانم 
و نیرومنــد نــزد مــن ناتــوان اســت تــا حــق دیگــران را از او 
بازگیــرم. مــا بــا تمــام وجــود بــه قضــای الهــی خشــنود و در 
برابــر فرمانــش تســلیم هســتیم. )نهج الباغــه، خطبــه: 37(
ــرد و از  ــل می ک ــت عم ــه می گف ــه آنچ ــرت)ع( ب  آن حض
همیــن رو قاطعیــت، در اجــرای حــق و عدالــت و پشــتیبانی 
از مظلــوم در برابــر ظالــم از ویژگی هــای »حکومــت علــوی« 

بــود. 
هرچنــد اجــرای دقیــق عدالــت، بــه کام دنیاخواهــان خــوش 
نمی آمــد و عــده ای از او می رنجیدنــد، امــا دلخوشــی آن 

حضــرت ایــن بــود کــه خدایــش از او راضــی اســت. 
آن حضــرت)ع( می فرماینــد: ســخن گفتــن از عــدل و حــق 

آســان، ولــی عمــل بــه آن ســخت و دشــوار اســت. بیتوتــه

خواص جادویی زنجبیل برای مردان
ــتند؛  ــددی هس ــی متع ــواص درمان ــا دارای خ ــواع میوه ه ان
امــا در میــان آن هــا زنجبیــل، یکــی از پرخاصیت تریــن 
ــی  ــواد معدن ــل م ــه دلی ــی ب ــده زمین ــت.این غ خوراکی هاس
می توانــد  دارد،  خــود  در  فراوانــی کــه  ویتامین هــای  و 
ــت،  ــزرگ، دیاب ــه ســرطان روده ب ــا ب ــری از ابت ــرای جلوگی ب
ــاروری  بیماری هــای قلبی عروقــی و نیــز افزایــش شــانس ب
در آقایــان مفیــد باشــد.بر اســاس تحقیقــات زنجبیــل حــاوی 
ــن B6 و  ــیم، ویتامی ــز، پتاس ــم، منگن ــد منیزی ــوادی مانن م
فیبــر اســت کــه هــر کــدام بــه تنهایــی مــوادی مفیــد بــرای 

ــتند. ــم هس ــای بدخی ــه بیماری ه ــا ب ــری از ابت جلوگی
منگنــز موجــود در زنجبیــل می توانــد باعــث افزایــش تولیــد 
ــود و  ــردان ش ــاروری م ــدرت ب ــترون و ق ــون تستوس هورم
مشــکات  از  بســیاری  می توانــد  آن  مصــرف  همچنیــن 
ــود ســامت  ــث آرامــش و بهب ــد و باع ــی را برطــرف کن عصب
روانــی در آقایــان شــود. زنجبیــل دارای بــو، مــزه تنــد و 
مطبوعــی اســت کــه می توانــد ســلول های ســرطانی در 
ــد  ــگاه مریلن ــان دانش ــرد. کارشناس ــن بب ــزرگ را از بی روده ب
ــروز  ــری از ب ــل در جلوگی ــوی زنجبی ــر ب کــه درخصــوص تاثی
ســرطان تحقیــق کرده انــد، در نظــر دارنــد از ایــن مــاده 
ــد.  ــتفاده کنن ــرطانی اس ــاران س ــان بیم ــرای درم ــی ب طبیع
زنجبیــل بــه دلیــل برخــورداری از منگنــز و منیزیــم می توانــد 

ــران ــر ای ــد. عص ــری کن ــون جلوگی ــد خ ــن قن ــاال رفت از ب

خانواده

دریچه

 بیماری وبا در کشور جنگ زده یمن گسترش یافته است. تاکنون 
بیش از ۳۳۲ هزار نفر به این بیماری مبتال شده اند که از این میان 

۱۱۷۴ نفر جان خود را از دست داده اند.

 عملیات استخراج دومین ذخیره معدنی سرب و روی جهان در 
مراسمی با حضور محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و 

تجارت، در یزد آغاز شد. عکس: ایرنا

بازسازی مرکز تخصصی خانه خالقیت اصفهان - عکس: ایمنا 

  تشییع شهدای دفاع مقدس در نجف آباد - عکس: ایمنا 

 مراسم اکران خصوصی فیلم »ساعت ۵ عصر«
اولین ساخته سینمایی مهران مدیری - عکس: فارس 

 مراسم اربعین شهدای مجلس - عکس: مهر 
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