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 پیوست فرهنگی،  مقوله ای 
بسیار جدی که جدی گرفته نشد

اقتصــادی،  از  اعــم  فعالیــت  هــر  انجــام  شــک  بــدون 
سیاســی، فرهنگــی و ... بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم 

اســت. تاثیرگــذار  اجتماعــی  زندگــی  شــئونات  همــه  در 
چنانچــه ایــن فعالیت هــا بــا مالحظــات فرهنــگ خــودی 
گیــرد، آثــار مثبــت فراوانــی را بــر جــای می گذارنــد  انجــام 
یــا  خــودی  فرهنــگ  مالحظــه  بــدون  کــه  صورتــی  در  و 
باشــند،  داشــته  قــرار  بیگانــه  فرهنگ هــای  تاثیــر  تحــت 
ــار تخریبــی آن هــا بیــش از منافعشــان  ــاد آث ــه احتمــال زی ب
خواهــد بــود. لــذا مالحظــه و رعایــت فرهنــگ خــودی و 
ع فعالیــت  ــو عناصــر آن در زمــان طراحــی، اجــرا و ... هــر ن
ــام »پیوســت  ــه ن ــا برنامــه ای را تحــت عنــوان ســازه ای ب ی
پیوســت  هــدف  مهم تریــن  کرده انــد.  ح  مطــر فرهنگــی« 

کــه... فرهنگــی، ایجــاد زمینــه و شــرایطی اســت 
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

له
قا

رم
س

که از رهبری زاویه می گیرند  کسانی 
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ســردار سرلشــکر ســید یحیــی صفــوی، دســتیار و مشــاور عالــی 
گســترش  کل قــوا، بــا اشــاره بــه  فرماندهــی معظــم 

کشــورهای  جریــان نفــاق در بعضــی از دولت هــای 
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کند آمریکا می خواهد ایران را ناقض برجام معرفی 

کری خوانی ممنوع!
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عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحداصفهان
   دکتر علی رشیدپور

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-95013701جذب آ

ُ

آمار قابل تأمل 
حضور دانش آموزان 

در شبکه های اجتماعی
امــروز  اینکــه  بیــان  بــا  نویــن  رســانه های  پژوهشــگر 
اصلی تریــن اســتفاده کنندگان فضــای مجــازی، افــراد زیــر 
گفــت: دانش آمــوزان بــه طــور متوســط  ۱۸ ســال هســتند، 
 روزانــه ۵ تــا ۹ ســاعت از شــبکه های اجتماعــی اســتفاده 

می کنند...

صفحه 11



بینالملل
حاج قاسم، محبوب ترین 

شخصیت بین مردم ایران 
Iran. نتایــج نظرســنجی انجام شــده توســط مرکــز

ــی«  ــی و امنیت ــات بین الملل ــز مطالع ــرای »مرک poll ب
دانشــگاه مریلنــد نشــان می دهــد »ســردار قاســم 
ــروی قــدس ســپاه پاســداران  ــده نی ســلیمانی«، فرمان
انقــاب اســامی، محبوب تریــن شــخصیت از نــگاه 

ــت.   ــران اس ــردم ای م
ایــن نظرســنجی همچنیــن نشــان می دهــد محبوبیــت 
ســردار ســلیمانی پــس از حملــه تروریســتی گــروه 
داعــش بــه مجلــس شــورای اســامی ایــران افزایــش 

ــه اســت. یافت
ــح  ــی« در توضی ــی و امنیت ــات بین الملل ــز مطالع »مرک
ــت  ــت: »محبوبی ــته اس ــود نوش ــای خ ــی از یافته ه یک
ســلیمانی کــه قبــا هــم زیــاد بــود، بــه طــرز محسوســی 
پــس از حمــات تروریســتی در ایــران افزایــش یافتــه 

اســت.«
ایــن نظرســنجی نشــان می دهــد کــه ۶۱ درصــد از 
ایرانی هــا نظرشــان را دربــاره ســردار ســلیمانی »بســیار 
ــه  ــبت ب ــم نس ــن رق ــد. ای ــف کرده ان ــوب« توصی مطل
تاریــخ نظرســنجی قبلــی در ۷ مــه ۲۰۱۷، ۶ درصــد 
افزایــش را نشــان می دهــد. ۱۷ درصــد دیگــر هــم 
گفته انــد کــه نظرشــان دربــاره وی »تــا حــدی مطلــوب« 

ــت.  اس
وی همچنیــن بــه نوشــته »مرکــز مطالعــات بین المللــی 
از کمتریــن میــزان نگــرش منفــی در  امنیتــی«  و 
ــن  ــی در ای ــورد بررس ــخصیت های م ــی ش ــان تمام می
ــا ۱۱ درصــد نظرشــان  ــوردار اســت. تنه نظرســنجی برخ
ارزیابــی  »نامطلــوب«  را  ســلیمانی  ســردار  دربــاره 

کرده انــد. 
بعــد از فرمانــده نیــروی قــدس، »محمدجــواد ظریــف«، 
وزیــر خارجــه ایــران، بــا ۴۳ درصــد نگــرش »مطلــوب« 
ــه  ــن رتب ــوب« در دومی ــدی مطل ــا ح ــد »ت و ۳۳ درص
قــرار گرفتــه اســت. ۱۹ درصــد از شــرکت کنندگان در 
ــف،  ــاره ظری ــان درب ــد نظرش ــنجی گفته ان ــن نظرس ای

ــوب« اســت.   »نامطل
»مرکــز مطالعــات بین المللــی و امنیتــی« می گویــد 
محبوبیــت وزیــر خارجــه ایــران بعــد از حصــول توافــق 
ــا کاهــش ۱۳ درصــدی  هســته ای ایــران و گــروه ۱+۵ ب

مواجــه شــده اســت. 
»حســن روحانــی«، رئیس جمهــور ایــران، بــا ۳۹ درصــد 
ــا  ــوب« و ۳۷ درصــد نگــرش » ت نگــرش »بســیار مطل
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــوم ق ــه س ــوب« در رتب ــدی مطل ح
ــوب«  ــی را »نامطل ــاره روحان ــان درب ــد نظرش ۲۲ درص

ــر ــد. مه ــف کرده ان توصی

ریچارد  هاس: خروج از توافق 
هسته ای، آمریکا را منزوی می کند

ــکا  ــی آمری ــط خارج ــورای رواب ــکده ش ــس اندیش رئی
ــردی  ــای راهب ــک خط ــته ای را ی ــق هس ــروج از تواف خ
ــکا  ــدن آمری ــزوی ش ــب من ــه موج ــرد ک ــف ک توصی

ــد. ــد ش خواه
ریچــارد  هــاس، رئیــس اندیشــکده آمریکایــی شــورای 
ــا انتشــار پیامــی در صفحــه توئیتــر  ــط خارجــی، ب رواب
ــک  ــته ای، ی ــق هس ــروج از تواف ــرد: خ ــد ک ــود تاکی خ
ــزوی کــرده  ــکا را من ــردی اســت کــه آمری خطــای راهب
و بحرانــی غیرموجــه بــا ایــران ایجــاد خواهــد کــرد. در 
ــز  ــمالی متمرک ــره ش ــد روی ک ــکا بای ــه آمری ــی ک حال

باشــد. 
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا، بارهــا بــا انتقــاد 
از توافــق هســته ای ایــران و گــروه ۱+۵ مبنــی بــر اینکــه 
ــد،  ــران می ده ــه ای ــادی را ب ــازات زی ــق امتی ــن تواف ای
گفتــه اســت کــه آن را توافقــی وحشــتناک می دانــد و 
آمریــکا بایــد از آن خــارج شــود؛ امــا دیگــر طرف هــای 
توافــق هســته ای تاکیــد می کننــد کــه ایــن یــک توافــق 
چندجانبــه و مــورد تاییــد شــورای امنیــت ســازمان ملل 
ــور  ــه ط ــد ب ــا نمی توانن ــک از طرف ه ــچ ی ــت و هی اس

ــق خــارج شــوند. ایســنا ــه از تواف یک جانب

اعالم تشکیل 
»جبهه ملی آزادسازی سوریه«

تروریســتی مســتقر در جنــوب  چندیــن گروهــک 
ســوریه وابســته بــه ارتــش آزاد دیــروز )شــنبه( اعــام 
ــاف  ــه ائت ــی ب ــی و سیاس ــاظ نظام ــه از لح ــد ک کردن
ــتند. ــوریه« پیوس ــازی س ــرای آزادس ــی ب ــه مل »جبه

در  آزاد ســوریه  ارتــش  بــه  وابســته  گروهک هــای 
بیانیــه ای اعــام کردنــد کــه »ایــن گام بــا هــدف اقــدام 
بــرای بازگشــت ســوریه بــه مســیر درســتی کــه از 
ــتبداد  ــم و اس ــام ظل ــی از نظ ــده و رهای ــارج ش آن خ

ــد.« ــته ش برداش
ــه  ــوریه از هم ــوب س ــتی در جن ــای تروریس گروهک ه
هیئت هــای سیاســی و مدنــی خواســتار تاش هــا 
ــدت  ــت از »وح ــرای حفاظ ــتر ب ــای بیش و همکاری ه
ــد  ــی مانن ــه را گروهک های ــن بیانی ســوریه« شــدند. ای
»جبهــه انصاراالســام، مجدالخطیــب، صقــور بیــت 
ســحم، کتیبــه جنــد العاصمــه، فرقــه التوحیــد، الفرقــه 
ــور  ــواء صق ــور الجــوالن، ل ــواء صق ــوات خاصــه، ل ۱۶ ق
البادیــه، شــهدا الســبطی، فرقــه صــاح الدیــن و لــواء 

ــد. فــارس ــب حــوران« امضــا کردن ــد کتائ توحی

کره شمالی: سراسر خاک آمریکا 
در تیررس ما قرار دارد

رهبــر کــره شــمالی اعــام کــرد: پــس از آزمایش موشــکی 
جدیــد، خــاک آمریــکا در تیــررس کره شــمالی قــرار دارد.

ــنبه  ــداد ش ــمالی، بام ــره ش ــر ک ــگ اون، رهب ــم جون کی
ــام  ــد، تم ــکی جدی ــش موش ــس از آزمای ــرد پ ــام ک اع

ــرار دارد.  ــمالی ق ــره ش ــررس ک ــکا در تی ــاک آمری خ
وی همچنیــن آزمایــش موشــکی جدیــد کــره شــمالی را 
»هشــداری جــدی« بــه آمریکا دانســت.خبرگزاری رســمی 
کــره شــمالی اعــام کــرد ایــن کشــور در آزمایــش اخیــر 
ــه برنامــه  ــا موفقیــت مولفــه هدف گیــری چندگان خــود ب
ــرده  ــش ک ــود را آزمای ــای خ ــتیک قاره پیم ــک بالس موش

اســت. 
ــای  ــک قاره پیم ــه موش ــرد ک ــام ک ــزاری اع ــن خبرگ ای
شلیک شــده بــرای ۴۷ دقیقــه و ۱۲ ثانیــه بــه پــرواز 
ــرد.  ــورد ک ــود برخ ــه خ ــدف در نظرگرفت ــه ه ــد و ب درآم

دانشــجو

سرمقاله
پیوست فرهنگی، مقوله ای بسیار جدی 

که جدی گرفته نشد
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

دکتر علی رشیدپور

طرح هــای  مطلــوب  اجــرای  ضمــن  آن  در 
ــی و  ــی مل ــراث فرهنگ ــا و می ــادی، ارزش ه اقتص

بومــی نیــز حفــظ شــود.
ــه  ــت ک ــی اس ــع مجرای ــی درواق ــت فرهنگ پیوس
از طریــق آن، پیشــرفت کشــور بــدون آســیب 
بــه هویــت فرهنگــی و بومــی و بــدون تغییــر 
ــود؛  ــام می ش ــی انج ــی و دین ــای فرهنگ ارزش ه
گرچــه جهت گیــری پیوســت فرهنگــی بــه ســمت 
حفــظ ارزش هــا و میــراث فرهنگــی اســت، در 
همــان حــال، زمینه ســاز اجــرای موفــق و درســت 
ــان،  ــود. )بنیانی ــد ب ــز خواه ــی نی ــای عمران طرح ه

)۱۳8۹
 بــه عــاوه پیوســت فرهنگــی بــه مفهوم ابــزاری کارا 
ــت  ــا مدیری ــت فرهنگــی ب ــد مدیری در ایجــاد پیون
اســت  شــاخص هایی  پیاده ســازی  در  اجرایــی 
کــه دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه 
ــی  ــت فرهنگ ــه پیوس ــی مقول ــی اصل ــوان متول عن
ــرای  ــا ب ــوان راهنم ــه عن ــه ب ــی ک ــوی تیپ در الگ
ــت  ــزان رعای ــای می ــه نمــوده و مبن ســازمان ها ارائ
ــرده  ــه ک ــداد می شــود، ارائ ــی قلم پیوســت فرهنگ

ــرادی، ۱۳۹۲(  ــت. )م اس
ــی  ــور عملیات ــه منظ ــز ب ــذاری نی ــع قانونگ در مراج
ــا  ــیاری از حوزه ه ــی در بس ــت فرهنگ ــدن پیوس ش
الزامــات و حتــی قوانینــی هــم وضــع شــده اســت؛ 
ــواهد و  ــود و ش ــده می ش ــل دی ــه در عم ــا آنچ ام
قرائــن هــم بــر آن مهــر تاییــد می زنــد کم توجهــی 
ــه در  ــن مقول ــه ای ــبت ب ــری نس ــی بی مه ــا حت ی
ــت  ــم اهمی ــت و علی رغ ــل اس ــرا و عم ــوزه اج ح
و ضــرورت غیــر قابــل انــکار رعایــت پیوســت 
فرهنگــی، در کشــور ایــران در مقایســه بــا جوامــع 
ــعه  ــال توس ــع در ح ــی جوام ــا حت ــعه یافته ی توس
ماحظــه  آن  رعایــت  از  قبولــی  قابــل  ســطح 
ــار و  ــت، آث ــی و غفل ــن بی توجه ــه ای ــود ک نمی ش
پیامدهــای منفــی بلندمــدت غیــر قابــل جبرانــی را 

ــد داشــت. ــال خواه ــه دنب ب
ــی از  ــه بعض ــت ک ــن اس ــی از ای ــی ها حاک بررس
غفلــت  و  ایــن کم توجهــی  دالیــل  عمده تریــن 

عبارتنــد از:
ــه  ــان ب ــئوالن و متولی ــاور مس ــاد و ب ــدم اعتق - ع
اهمیــت موضــوع؛ بــه نحــوی کــه هماننــد بســیاری 
از مســائل دیگــر فقــط حــس طــرح موضــوع 
و احیانــا بهره بــرداری سیاســی و .... را از ایــن 

ــد. ــه دارن مقول
- اهتمــام ضعیــف دولــت و سیســتم اجرایــی 
کشــور بــرای عملیاتــی شــدن آن و بــه نوعــی فــرار 

ــف. ــای مختل ــه انح ــئولیت ب ــرش مس از پذی
و  قوانیــن  واضعــان  ضعیــف  نظــارت   -
ــه نوعــی کــه هماننــد  ســازمان های نظارت کننــده ب
بســیاری از مــوارد احســاس می کننــد کــه وظیفــه 
اصلــی آن هــا فقــط وضــع قوانیــن و مقــررات 
ــدارد )مــا فقــط  اســت و اجــرای آن هــا اهمیــت ن
ــا  ــی اســت؛ کم ــون خــوب داشــته باشــیم کاف قان
ــم  ــعه یافته ه ــع توس ــش از جوام ــی بی ــه حت اینک

ــا...( ــم؛ ام ــی داری ــوب و متعال ــون خ قان
ــد  ــص و توانمن ــان متخص ــدک مجری ــداد ان - تع
بــرای عملیاتــی کــردن آن )بــه نظــر می رســد 
اجرایــی  سیســتم  متخصصــان  و  کارشناســان 
ــت  ــردن پیوس ــی ک ــی عملیات ــا توانای ــور عم کش
فرهنگــی را هماننــد بســیاری از مقوله هــای دیگــر 
ــه  ــه ایــن مقول ــد و واکنــش آن هــا نســبت ب ندارن
و عــدم توانمنــدی در اجــرای آن چیــزی جــز 

ــت( ــی نیس فرافکن
ــف در  ــل ضع ــن دلی ــاید مهم تری ــن و ش - آخری
ــی نظــری و  ــن حــوزه نقصــان و ضعــف در مبان ای
ــی  ــه حاک ــردن آن اســت ک ــی ک راهکارهــای اجرای
از تــاش بســیار زیــاد و قابــل وصــف نظــام 
دانشــگاهی کشــور بــه عنــوان بــازوی توانمنــد 
حــوزه اجــرا در تولیــد دانــش نظــری و کاربــردی در 
ایــن حــوزه اســت؛ بــه نحــوی کــه تعــداد کارهــای 
علمــی انجام شــده در بیــش از یــک دهــه گذشــته 
آمــوزش  موسســات  و  دانشــگاه ها  همــه  در 
عالــی کشــور از تعــداد انگشــتان دو دســت فراتــر 

ــی رود. نم
ــه  بــرای برون رفــت از وضعیــت فعلــی و حرکــت ب
ســمت وضــع مطلوب تــر، راهکارهــا و ابزارهــای 
ــه  ــا توج ــی از آن ه ــه یک ــود دارد ک ــی وج متفاوت
ــری  ــگ و بهره گی ــه اقتصــاد فرهن ــه مقول جــدی ب
از کاالهــا و خدمــات فرهنگــی اســت کــه در نوشــته 

ــم پرداخــت. ــه آن خواهی ــدی ب بع
فهرست منابع:

ــت  ــع مظلومی ــد رف ــن )۱۳8۹(، »کلی ــان، حس بنیانی
ــه: ــه ب ــگ«، مراجع فرهن
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مــرادی، علیرضــا )۱۳۹۴(، »ارزیابــی تاثیــر فرهنگی 
ــی پیوســت نگاری  ــای عمل ــی و راهنم اصــول، مبان
فرهنگــی«، چــاپ اول،  نشــر دارخویــن، اصفهــان، 

صفحــات ۱۲8. 

اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیس جمهور  
در نشســت مشــترک اعضــای شــورای ملــی 
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اظهــار 
ــکوهمندی را   ــزرگ و ش ــات ب ــت: انتخاب داش
پشــت ســر گذاشــتیم و بایــد بــه نیــاز جــدی 
قشــرهای  مطالبــات گســترده  و  جامعــه 
ــات توجــه جــدی  ــان انتخاب مختلــف در جری

کــرد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــاون اول رئیس جمه  مع

بایــد بــه ویژگی هــای جمعیــت کشــور توجــه 
جــدی کــرد، افــزود: جامعــه مــا جــوان اســت 
و بایــد بــه مطالبــات آن هــا پاســخ داد و 

ــرد. ــزی ک ــان برنامه ری ــرای آن ب
معــاون اول رئیس جمهــور بــا تأکیــد بــر 
اینکــه دولــت کنونــی آمریــکا جریــان جدیــد 
اســت، یــادآور شــد: آمریــکا فعالیــت جدیدی 
علیــه ایــران آغــاز کــرده و اهــداف مشــخصی 
را دنبــال می کنــد کــه مهم تریــن آن ایــن 

ــی  ــام معرف ــض برج ــران را ناق ــه ای ــت ک اس
ــروه ۱+۵  ــران در گ ــه ای ــی علی ــد و اجماع کن
شــکل دهــد؛ امــا خوشــبختانه در ایــن زمینــه 

ــوده اســت. ــق نب موف
وی بیــان داشــت: آمریکایی هــا قصــد دارنــد 
ــد  ــان دهن ــن نش ــران را غیرمطمئ ــای ای فض
و بــه ســایر کشــورها ثابــت کننــد ایــران 
تحریــم شــده و بــرای ســرمایه گذاری، کشــور 

ــت. ــبی نیس مناس
در  داد:  ادامــه  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
ــاره برجــام  ــی درب ــت مل ــی امنی شــورای عال
ــد از  ــده و بع ــاذ ش ــی اتخ ــات مهم تصمیم
ــب  ــه تصوی ــری ب ــم رهب ــام معظ ــد مق تأیی
می رســد؛ همچنیــن در ایــن شــورا کارگروهــی 
شــکل گرفتــه کــه اگــر نقــض برجــام از ســوی 
ــش  ــران واکن ــود ای ــام ش ــل انج ــرف مقاب ط
تنــدی نشــان خواهــد داد؛ بــه هــر حــال اگــر 
طــرف مقابــل کــری خوانــد، مــا هــم واکنــش 

نشــان می دهیــم.
جهانگیــری اضافــه کــرد: آمریــکا تــاش دارد 
ایــران را کشــوری پرریســک نشــان دهــد 
ــرمایه گذاری  ــرای س ــی ب ــای مطمئن ــه ج ک
ــا را  ــدام آن ه ــن اق ــد ای ــا بای ــا م نیســت؛ ام
بشــکنیم و وضعیــت ایــران را اطمینان بخــش 

ــم. نشــان دهی

 وی اظهــار داشــت: اقــدام آمریــکا مبنــی بــر 
نامطمئــن بــودن ایــران بــرای ســرمایه گذاری 
ناموفــق بــوده و ایــن کشــور نتوانســته جایگاه 
مــا را در میــان کشــورها بــه خطــر بینــدازد؛ بــه 
هــر حــال اگــر فضــای کشــور اطمینان بخــش 
ــرای انجــام ســرمایه گذاری  باشــد، همــگان ب

در ایــران اقــدام می کننــد.

ــی  ــش خصوص ــه بخ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
 قدرتمنــد در توســعه کشــور دخیــل اســت، 
گفــت: بیــکاری جــزو معضات اساســی کشــور 
اســت و بایــد بــا تولیــد و ســرمایه گذاری 

ــرد. ــع ک ــی آن  را مرتف خارج
مســائل  از  بســیاری  در  پذیرفــت  بایــد 

ــرد؛  ــت ک ــم حرک ــق و تفاه ــا تواف ــوان ب می ت
ــت  ــادر نیس ــی ق ــه تنهای ــت ب ــه دول ــرا ک چ
میــدان دار مســائل مختلــف کشــور باشــد؛ لــذا 
ــت  ــا دول ــواره ب ــد هم ــی بای ــش خصوص بخ

ــد. ــکاری کن هم
مجموعــه ای  تصریــح کــرد:  جهانگیــری   
مســائل در اقتصــاد کشــور جــا خــوش کــرده؛ 
ــل  ــدی تبدی ــوع ج ــه موض ــه ب ــوری ک ــه ط ب
ــه ایــن مســائل  ــد ب ــه هــر حــال بای شــده؛ ب
توجــه کــرد و بــه مســئله بهــره وری کــه 

مغفــول مانــده نبایــد بی توجــه بــود.
ــل  ــه ای عم ــه گون ــد ب ــرد: بای ــه ک  وی اضاف
کــرد کــه مجوز هــای موانــع کســب و کار لغــو 
شــود؛ گروهــی بایــد بــرای حــل مشــکات در 

ایــن زمینــه مصمــم شــوند.
 معــاون اول رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه 
مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های  تحقــق 
ــه  بیــان داشــت: بایــد فضــای کشــورمان را ب
ــه بخــش خصوصــی  ــم ک ــا کنی ــه ای مهی گون
فرصت هــای ســرمایه گذاری را بــه دســت 
آورد؛ دولــت هــم در حــد تــوان خــود در 
ایــن مســیر حرکــت می کنــد و  اگــر اراده 
مقــام معظــم رهبــری بــر ایــن مبنــا قــرار دارد 
ــرد. باشــگاه  ــت ک ــیر حرک ــن مس ــد در ای بای

خبرنــگاران

معاون اول رئیس جمهور:

طرفمقابلکُریبخواند،واکنشتندینشانمیدهیم
آمریکا می خواهد ایران را ناقض برجام معرفی کند

ادامه از صفحه اول

تولیــت آســتان قــدس رضــوی بــا بیــان اینکــه ریشــه کن شــدن 
ــوع  ــت: موض ــت، گف ــی اس ــت انقاب ــد حرک ــق نیازمن ــر مطل فق
ــه نحــوی  ــه ب توانمندســازی قشــر مســتضعف و محــروم جامع
کــه بتواننــد خــود زندگی شــان را اداره کننــد، بایــد بــه عنــوان یــک 

اصــل مــورد توجــه قــرار گیــرد.
حجت االســام رئیســی، تولیــت آســتان قــدس رضــوی، گفــت: 
ــوری اســامی در  ــدرت جمه ــه ق ــی ک ــد در شــرایط فعل چــرا بای
منطقــه و دنیــا نمــود پیــدا کــرده و همــگان بــه آن اذعــان دارنــد، 

در اقتصــاد و معیشــت مــردم بــا مشــکاتی مواجــه باشــیم؟
وی ادامــه داد: بیشــترین مراجعــه بــه بنــده مربــوط بــه دغدغــه 
ــد  ــق نیازمن ــان اســت. ریشــه کن شــدن فقــر مطل اشــتغال جوان

حرکــت انقابــی اســت.
ــم  ــن حک ــری در مت ــرد: رهب ــد ک ــی تاکی ــام رئیس حجت االس

انتصــاب اینجانــب بــه عنــوان خــادم آســتان قــدس، توجــه بــه 
محرومــان را یــک وظیفــه و ماموریــت اصلــی تعییــن فرموده انــد. 
در روزهــای نخســت فعالیــت، برخــی بــه اینجانــب می گفتنــد کــه 
ــی کــه در ســیره  ــد؛ در حال ــد عــادت نکنی فقــرا و محرومــان را ب

حضــرت رضــا نیــز خدمــت بــه محرومــان متجلــی اســت. 
ــت  ــه خدم ــدگاری در زمین ــات مان ــته اقدام ــزود: در گذش وی اف
ــه  ــه ب ــی، توج ــا در دوره فعل ــت؛ ام ــام گرف ــان انج ــه محروم ب
مســتضعفان بــه عنــوان یــک اولویــت و مأموریــت مهــم در 

ــرار دارد. ــوی ق ــدس رض ــتان ق ــتورکار آس دس
بــه  تاکیــد کــرد: در کنــار خدمــت  حجت االســام رئیســی 
ــه  ــه ب ــروم جامع ــر مح ــازی قش ــوع توانمندس ــان، موض محروم
ــد                ــز بای ــد، نی ــان را اداره کنن ــود زندگی ش ــد خ ــه بتوانن ــوی ک نح
ــرد. خبــر فارســی ــرار گی ــه ق ــورد توج ــل م ــک اص ــوان ی ــه عن ب

حجت االســام مجتبــی ذوالنــور، رئیــس کمیتــه هســته ای 
مجلــس شــورای اســامی، بــا اشــاره بــه اظهــارات اخیــر 
رئیس جمهــور آمریــکا دربــاره نقــض برجــام از ســوی ایــران 
اظهــار داشــت: مــاک ارزیابــی پایبنــدی ایــران بــه برجــام آژانــس 

بین المللــی انــرژی اتمــی اســت.
ــا  ــی باره ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــه آژان ــان اینک ــا بی وی ب
پایبنــدی ایــران بــه برجــام و توافقــات انجام شــده را تأییــد کــرده، 
ــه جســم و روح  ــون ب ــران تاکن ــوری اســامی ای ادامــه داد: جمه

برجــام پایبنــد بــوده اســت.
آمریکایی هــا  اینکــه  ابــراز  بــا  مجلــس  در  مــردم  نماینــده 
راه  ســر  بــر  ســنگ اندازی  حــال  در  واهــی  بهانه هــای  بــا 
اجرایی شــدن برجــام هســتند، افــزود: واشــینگتن یــک روز 
بحــث موشــکی را کــه در برجــام مطلبــی دربــاره آن ذکــر نشــده 

دســت آویز قــرار می دهــد و روز دیگــر بحــث حقــوق بشــر را 
می کشــد. پیــش 

وی  بــا تأکیــد بــر اینکــه »مــا نیــز می دانیــم نقطــه پایــان برجــام 
چه زمانــی اســت«، گفــت: جمهــوری اســامی تــا زمانــی بــه برجام 
ــند.  ــد باش ــه آن پایبن ــل ب ــای مقاب ــه طرف ه ــت ک ــد اس متعه
ذوالنــور بــا اظهــار اینکــه دولــت ترامــپ بــه  دنبــال برجام ســتیزی 
اســت، تصریــح کــرد: اگــر قــرار باشــد ایــران هزینه هــای برجــام را 
بدهــد و نفعــی از آن نبــرد، ممکــن اســت تجدیــد نظــری در نحــوه 
ــکا،  ــان آمری ــه در آن زم ــد ک ــته باش ــام داش ــدن برج اجرایی ش

بازنــده ایــن بــازی  اســت کــه آغــاز کــرده اســت.
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا، اخیــرا اعــام کــرده 
اســت: اگــر دســت مــن بــود، ۱8۰ روز پیــش پایبنــد نبــودن ایــران 

ــنیم ــردم. تس ــام می ک ــام را اع ــه برج ب

تولیت آستان قدس رضوی:

ریشهکنشدنفقرمطلق،نیازمندحرکتانقالبیاست
رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسالمی:

آمریکا،بازندهبرجامستیزیاست

 جانشین فرمانده قرارگاه ثارهللا 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

 کوچک ترین خطا و تعرض دشمن 
پاسخ داده می شود 

اســماعیل کوثــری در آییــن گرامیداشــت عملیــات غرورآفریــن 
ــر(  ــان شــهدای مرصــاد )تنگــه چهارزب ــه در محــل یادم مرصــاد ک
برگــزار شــد، اظهــار داشــت: کشــور مــا در دوره هــای مختلــف شــاهد 
از دســت دادن بخشــی از خــاک خــود بــود؛ ولــی در هشــت ســال 
ــود  ــوان و وج ــه ت ــا هم ــردم ب ــم م ــاهد بودی ــدس ش ــاع مق دف

ــد. ــاع کردن ــاک دف ــن آب و خ ــش از ای خوی
جانشــین فرمانــده قــرارگاه ثــارهللا ســپاه پاســداران انقــاب 

اســامی خاطرنشــان کــرد: در کشــور مــا دو عامــل وجــود رهبــری 
ــوان  ــه  عن ــه و نیروهــای مردمــی ب ــت  فقی ــوان والی ــه عن انقــاب ب
مــردم والیتمــدار موجــب پیــروزی در همــه عرصه هــا شــده اســت 
ــران  ــه ته ــود را هشــت ســاعته ب ــه قصــد داشــت خ و دشــمنی ک
برســاند، بــا عنایــت خداونــد و وجــود ایــن عوامــل، رهبــری و مــردم 
در کشــور در بدتریــن شــرایط شکســت خــورد. کوثــری ابــراز داشــت: 
بیــش از پنــج هــزار نفــر از منافقــان کــه بــه کشــور مــا حملــه کردنــد، 
از کشــورهای مختلــف در سراســر دنیــا جمــع شــده بودنــد و دیدیــم 
آن هایــی کــه می خواســتند طــی هشــت ســاعت بــه تهــران برســند، 
ــا مقاومــت مــردم روبــه رو شــدند و رزمنــدگان اســام بایــی بــر  ب
سرشــان آوردنــد کــه تصــورش را هــم نمی کردنــد. جانشــین 
فرمانــده قــرارگاه ثــارهللا ســپاه پاســداران انقــاب اســامی تصریــح 

کــرد: امــام خمینــی)ره( بــا تکیــه و یقیــن بــه قــدرت الیــزال الهــی 
ــود شــهادت در راه خــدا،  ــا ایســتاد و فرم ــه ابرقدرت ه ــر هم در براب

هنــر مــردان خداســت.
ــا  ــا ب ــور م ــه کش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــد نظام ــده ارش ــن فرمان ای
تفکــر اســام نــاب محمــدی بــه دفــاع پرداخــت، افــزود: بدعهــدی 
دشــمنان مــا از آنجــا مشــخص شــد کــه در پایــان جنــگ و پــس از 

پذیــرش قطعنامــه بــا ۶۲ لشــکر بــه ایــران حملــه کردنــد.
جانشــین فرمانــده قــرارگاه ثــارهللا ســپاه پاســداران انقاب اســامی 
بــا اشــاره بــه دشمن شناســی رهبــر معظــم انقــاب اســامی ابــراز 
داشــت: اگــر مــا پیــرو والیــت فقیــه باشــیم و گــوش بــه فرمــان، 
ــا اشــاره بــه شکســت دشــمنان  ــود. وی ب قطعــا پیــروز خواهیــم ب
اســام در ســوریه ابــراز کــرد: حملــه بــه ســوریه بــرای قطــع 

ــد دشــمنان  ــا عنایــت خداون ــود کــه ب ــا حــزب هللا ب ــران ب ــاط ای ارتب
زمینگیــر شــدند. ایــن فرمانــده ارشــد نظامــی بــا اشــاره بــه فرهنــگ 
ــا  ــرای م ــی ب ــره وقت ــت: مذاک ــران گف ــت ای ــتیزی مل استکبارس
ــد  ــد و تعه ــد خــود پایبن ــه عه ــم ب ــه دشــمن ه ــه اســت ک پذیرفت

ــدارد. ــا ن ــر ایــن صــورت مذاکــره معن داشــته باشــد؛ در غی
جانشــین فرمانــده قــرارگاه ثــارهللا ســپاه پاســداران انقاب اســامی 
عنــوان داشــت: وقتــی دشــمن پایبنــد بــه عهــد خــود نباشــد، بایــد 

پی درپــی بــه او ضربــه زد و قطعــا هــم بــه او ضربــه خواهیــم زد.
ــام  ــه ن ــا ب ــه امریکایی ه ــات عجوالن ــه تصمیم ــا اشــاره ب ــری ب کوث
تحریــم افــزود: دشــمن بایــد بدانــد کوچک تریــن خطــا و تعــرض 
ــه سرشــان بیاوریــم کــه از کــرده  آن هــا موجــب می شــود بایــی ب

خــود پشــیمان شــوند. فــارس

امنیت
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،،
گفــت:  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
مهم ترین هدف آمریکا از تندروی های 
اخیــر ایــن اســت کــه ایــران را ناقــض 

برجــام معرفــی کنــد 

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: 

فضابرایمقابلهبااقدامنابخردانهآمریکاآمادهاست
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا:

کسانیکهازرهبریزاویهمیگیرند،سرانجامرسوامیشوند

رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
ــه  ــرای پاســخ جــدی و مقابل مجلــس گفــت: فضــا ب
بــا اقــدام نابخردانــه کنگــره آمریــکا کــه برخــاف 
ــود  ــت خ ــژه موافق ــی و به وی ــن بین الملل ــه موازی هم

ــت.  ــاده اس ــت، آم ــام اس ــا برج ــا ب آمریکایی ه
ــت  ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــژه کمیس ــه وی جلس
ــا  ــه ب ــرح مقابل ــی »ط ــرای بررس ــس ب ــی مجل خارج

ــت. ــده اس ــروع ش ــکا« ش ــات آمری اقدام
در همیــن رابطــه ولــی هللا نانواکنــاری گفــت: بنــده بــه 
ــای  ــه تحریم ه ــه ب ــا توج ــه ب ــن جلس ــخصه در ای ش
گســترده آمریــکا تــاش خواهــم کــرد کــه طــرح 
»مقابلــه بــا اقدامــات ماجراجویانــه آمریــکا« قوی تــر 
ــا  ــد ب ــی داشــته باشــد و معتقــدم بای شــود و تغییرات
ــه کــرد  ــا خــوی اســتکبار مقابل اســتحکام بیشــتری ب

ــا ادب شــوند. ــق آن ه ــن طری ــا از ای ت
ــت  ــیون امنی ــس کمیس ــردی، رئی ــن بروج  عاءالدی
ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی 
ــای  ــری ظرفیت ه ــا به کار گی ــد ب ــه بای ــان اینک ــا بی ب
داخلــی و همســو کــردن اروپایی هــا دربــاره ایــن 
ــان  ــرار داد، بی ــار ق ــت فش ــکا را تح ــا، آمری تحریم ه
داشــت: بایــد بتوانیــم کشــورهایی اعــم از چیــن 
ــه  ــا توج ــان ب ــه منافعش هندوســتان و پاکســتان را ک

ــه خطــر می افتــد، هشــیار  ــکا ب ــه اقــدام اخیــر آمری ب
ــمالی  ــره ش ــیه و ک ــا روس ــورها ب ــن کش ــا ای ــم ت کنی
همراهــی کننــد و بایــد اقدامــات فرهنگــی و سیاســی 
ــا  ــم ت ــرار دهی ــه ق ــور خارج ــتورکار وزارت ام را در دس
بتوانــد افــکار عمومــی جهــان را علیــه آمریــکا بســیج 

ــد. کن
ــن بروجــردی، رئیــس کمیســیون  همچنیــن عاءالدی
ــورای  ــس ش ــی مجل ــت خارج ــی و سیاس ــت مل امنی
اســامی در حاشــیه ایــن جلســه گفــت: »طــرح 
بررســی  امــروز  جلســه  در  آمریــکا«  بــا  مقابلــه 

د. می شــو
ــا  ــه ب ــدی و مقابل ــخ ج ــرای پاس ــا ب ــزود: فض وی اف
ــه  ــاف هم ــه برخ ــکا ک ــره آمری ــه کنگ ــدام نابخردان اق
خــود  موافقــت  به ویــژه  و  بین المللــی  موازیــن 

آمریکایی هــا بــا برجــام اســت، آمــاده اســت.
رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
مجلــس شــورای اســامی گفــت: بــا توجــه بــه حجــم 
پیشــنهادات دربــاره »طــرح مقابلــه بــا آمریــکا« 
پایــان  بــه  جلســه  ایــن  در  بررســی ها  احتمــاال 
نمی رســد؛ لــذا امیدواریــم بتوانیــم ظــرف هفتــه 
ــرای طــرح  ــه کاری مجلــس اســت، ب ــده کــه هفت آین
ایــن موضــوع در صحــن علنــی آمــاده باشــیم. میــزان

 ســردار سرلشــکر ســید یحیــی صفــوی، دســتیار 
و مشــاور عالــی فرماندهــی معظــم کل قــوا، بــا اشــاره 
ــان نفــاق در بعضــی از دولت هــای  ــه گســترش جری ب
کشــورهای اســامی گفــت: متاســفانه هم اکنــون 
ــی  ــاس داخل ــام و در مقی ــان اس ــاس جه و در مقی
گرفتــار نوعــی نفــاق هســتیم و در مقابــل اســام نــاب 
محمــدی، در مقیــاس جهانــی ســعودی ها خــود 
را خادم الحرمیــن و رهبــر جهــان عــرب و جهــان 
اســامی می داننــد و نه تنهــا بــا انقــاب اســامی، 
ــا تفکــر شــیعی و اندیشــه مهدویــت دشــمنی  بلکــه ب

می ورزنــد.
ــی  ــفانه برخ ــز متاس ــی نی ــد داخل ــزود: در بع وی اف
ــه  ــه را ب ــری، جامع ــم رهب ــام معظ ــر مق ــاف نظ برخ
ســمت دو قطبــی شــدن و بــه ســمت اختــاف پیــش 
ــته  ــال گذش ــدود ۳۹ س ــه ح ــن تجرب ــد؛ لیک می برن
جمهــوری اســامی ایــران و مدیریت هــای کان آن 
نشــان می دهــد کســانی کــه در مقابــل تدابیــر رهبــری 
و والیــت فقیــه می ایســتند یــا زاویــه می گیرنــد، 

ــوند. ــاکام می ش ــوا و ن ــرانجام رس س
ــگ و  ــا جن ــارج و ب ــا از خ ــاب م ــه داد: انق وی ادام
ســایر تهدیــدات خارجــی آســیب نمی بینــد؛ بلکــه 
نقطــه تهاجــم علیــه مــا در داخــل کشــور اســت و نفــوذ 

یکــی از جنبه هــای آســیب پذیری های مــا در بعــد 
ــی اســت. داخل

مهــدوی  مولفه هــای جامعــه  تبییــن  بــا  صفــوی 
گفــت: جامعــه مهــدوی مــا بایــد بــا نشــاط، چــاالک 
و بــا روحیــه جهــادی و آمــاده قیــام باشــد و در 
ــارف  ــم مع ــا می توانی ــارف، م ــن مع ــج ای ــت تروی جه
مهدویــت را در بســتر نرم افزارهــای ارتباطــی و شــبکه 
تلفــن همــراه توســعه دهیــم؛ امــا هم اکنــون دشــمنان 
ــتفاده  ــوع اس ــن موض ــا از ای ــش از م ــد بی ــا دارن م
در  اجتماعــی  شــبکه های  آســیب های  و  می کننــد 
الگــوی اســتفاده کنونــی مــردم از فرصت هــای آن 
بیشــتر شــده اســت؛ متاســفانه ارتباطــات تلفن هــای 
ــدان  ــراه و فضــای مجــازی توانســته  برخــی فرزن هم
از خــدا دور                 را  انســان ها  از  از والدیــن و برخــی  را 

ــد. کن
 ســردار سرلشــکر ســید یحیــی صفــوی، دســتیار 
و مشــاور عالــی فرماندهــی معظــم کل قــوا، در پایــان 
ــد از  ــت بای ــگ مهدوی ــرد: در توســعه فرهن ــح ک تصری
ــد  ــم و بای ــتفاده کنی ــن اس ــانه های نوی ــت رس  ظرفی
از همــان ابزارهایــی کــه دشــمنان بــا اســتفاده از آن هــا 
باورهــای اســام نــاب محمــدی را مــورد هجــوم قــرار 

دادنــد، علیــه خودشــان اســتفاده کنیــم. فــارس



کوتاه اخبار 
سایه سنگین چالش های محیط 

کسب وکار بر اقتصاد کشور
مســتمر  بهبــود  رئیــس کمیســیون  کیمیای وطن
محیــط کســب  و کار اتــاق بازرگانــی اصفهــان گفــت: امــروز 
یکــی از مســائل مهــم فعــاالن اقتصــادی، حفــظ وضعیــت 
ــف  ــری از تضعی ــادی و جلوگی ــای اقتص ــود بنگاه ه موج

آن هاست. 
ــان،  ــی اصفه ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــود  ــیون بهب ــه کمیس ــن جلس ــه در چهارمی ــی بیش مرتض
ــان  ــی اصفه ــاق بازرگان ــب و کار ات ــط کس ــتمر محی مس
و  تالش هــا  وجــود  بــا  متأســفانه  کــرد:  تصریــح 
بخشــنامه های صادرشــده از طــرف دولــت و به ویــژه 
هنــوز  رئیس جمهــور  اول  معــاون  پیگیری هــای 

دارد.  وجــود  محیــط کســب  و کار  چالش هــای 
وی اضافــه کــرد: رکــود اقتصــادی، معضــالت نظــام 
ــه  ــی از جمل ــی و مالیات ــن اجتماع ــائل تأمی ــی، مس بانک
ــاد  ــر اقتص ــنگینی ب ــایه س ــزوده س ــر ارزش اف ــات ب مالی

ــت.  ــه اس ــور انداخت کش
وی افــزود: خوشــبختانه بعضــی از بندهــای قانــون بهبــود 
مســتمر محیــط کســب  و کار مصــوب ســال 1390 و حتــی 
دیگــر قوانیــن حمایتــی دســت اتاق هــای بازرگانــی را بــاز 
گذاشــته تــا بــه  عنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی بتوانیم 
ــم و  ــتفاده کنی ــیون اس ــی در کمیس ــای قانون از ظرفیت ه
بــا تصویــب مصوبه هایــی ســازنده در راســتای رفــع موانــع 

کســب و کار قــدم برداریــم. 
ــب و  ــا تصوی ــه ب ــندیم ک ــیار خرس ــرد: بس ــد ک وی تاکی
ــر  ــتیم دفت ــات، توانس ــن مصوب ــی از همی ــری یک پیگی
ــرای  ــب  و کار را ب ــط کس ــود محی ــردی بهب ــت راهب مدیری

ــم. ــدازی کنی ــی راه ان ــاق بازرگان ــار در ات ــن ب اولی

 تغییر واحد پولی کشور 
تأثیر منفی در اقتصاد ندارد

عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلس 
ــه تومــان  ــال ب ــی کشــور از ری ــر واحــد پول گفــت: تغیی
ــاد  ــی در اقتص ــر منف ــد تأثی ــه نمی توان ــر اینک ــالوه ب ع
ــم  داشــته باشــد، موجــب ســهولت محاســبات و تنظی

ــود.  ــناد می ش اس
ــل واحــد  ــار تبدی ــاره آث ــی درب حســینعلی حاجی دلیگان
ــور،  ــاد کش ــان در اقتص ــه توم ــال ب ــور از ری ــول کش پ
ــور از  ــی کش ــد پول ــل واح ــه تبدی ــرد ک ــی ک پیش بین
ــاد  ــی در اقتص ــر منف ــد تأثی ــان نمی توان ــه توم ــال ب ری
داشــته باشــد و در محاســبات و تنظیم اســناد ســهولت 
ــی  ــا لزوم ــه آی ــوص اینک ــد. وی درخص ــاد می کن ایج
بــرای ارائــه ایــن الیحــه بــه مجلــس شــورای اســالمی 
وجــود دارد یــا اینکــه در حــوزه اختیــارات رئیس جمهــور 
اســت، گفــت: بــه  علــت اثرگــذاری اجــرای الیحــه 
ــان در کل  ــه توم ــال ب ــور از ری ــول کش ــد پ ــل واح تبدی
ــئونات  ــوص از ش ــن خص ــری در ای ــور، تصمیم گی کش
ــهر در  ــردم شاهین ش ــده م ــت. نماین ــذاری اس قانونگ
مجلــس همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه در بســیاری از 
قوانیــن کشــور عنــوان ریــال قیــد شــده، اضافــه کــرد: 
بــا توجــه بــه آورده شــدن عنــوان ریــال در بســیاری از 
ــان  ــه توم ــوان ب ــن عن ــر ای ــن کشــور الیحــه تغیی قوانی
بایــد در مجلــس شــورای اســالمی بررســی شــود. 
عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلس 
ــی کشــور  ــد صفــر از واحــد پول ــد چن ــاره اینکــه بای درب
ــل تفــاوت یــک  ــه دلی کــم شــود، خاطرنشــان کــرد: ب
ــک  ــدن ی ــته ش ــان برداش ــال و توم ــن ری ــری بی صف
ــت و  ــر اس ــی پذیرفته ت ــت روان ــه از جه ــر در جامع صف

ــری دارد. ایمنــا ــی کمت ــار روان آث

کوتاه از اقتصاد

مرزنشینان از عوارض وارداتی 
معاف شدند

راه انــدازی  بــا  وزیــران  هیئــت  تصمیــم  بــا 
ــا هــدف ســاماندهی  ــد ب ــرزی جدی ــای م بازارچه ه
میلیــون   6 تخفیــف  از  مرزنشــینان  کوله بــری، 

شــدند.  بهره منــد  وارداتــی  عــوارض  تومانــی 
ــرزی  ــای م ــداث بازارچه ه ــا اح ــران ب ــت وزی هیئ
جدیــد و هدایــت معبرهــا بــه ســمت مرزهــای 
قانونــی و  نهادهــای  رســمی و تحــت پوشــش 
به ویــژه گمــرک بــا تخفیــف عــوارض ورود بــرای هــر 
یــک از مرزنشــینانی کــه در اســتان های آذربایجــان 
غربــی، کردســتان و کرمانشــاه حداقل ســه ســال در 
فاصلــه حداکثــر 20 کیلومتــر و در اســتان سیســتان 
ــر  ــه صف ــر از نقط ــر 50 کیلومت ــتان حداکث و بلوچس

ــرد.  ــت ک ــته اند، موافق ــت داش ــرزی اقام م
ــر اســاس ایــن تصمیــم هــر یــک از مرزنشــینان  ب
واجــد شــرایط هــر مــاه 500 هــزار تومــان از تخفیــف 

ــاف می شــوند.  ــی واردات مع ــوارض قانون ع
ــس  ــن پ ــه از ای ــر اینک ــالوه ب ــم ع ــن تصمی ــا ای ب
ایــن کاالهــا بــه طــور رســمی و تحــت نظــارت 
بــه کشــور وارد می شــوند، امــکان خوبــی نیــز 
ــدون  ــه ب ــرد ک ــرار می گی ــینان ق ــار مرزنش در اختی
انتقــال کاال در  بــه وســیله  و  تحمــل کول بــری 
حــد مجــاز ماهانــه از مســیر اصلــی و مــرز قانونــی 
ــه ایــن وســیله  معیشــت خــود را ســامان دهنــد. ب
میــزان قابــل اعتنائــی از آمــار قاچــاق کشــور کاســته 

تســنیم می شــود. 

 حذف شرایط سرمایه گذاری 
در پروژه های ایمیدرو

ــردی ســازمان  ــزی و نظــارت راهب ــر برنامه ری مدی
ــی  ــع معدن ــادن و صنای ــازی مع ــعه و نوس توس
ــر اهمیــت جــذب  ــد ب ــا تاکی ــدرو( ب ــران )ایمی ای
ســرمایه از حــذف شــرایط خــاص ســرمایه گذاری 
ــر داد.  ــدرو خب ــه ایمی ــای زیرمجموع در طرح ه

ســازمان  مدیــران  اجــالس  در  صبــاغ  امیــر 
ــی  ــع معدن ــادن و صنای ــازی مع ــعه و نوس توس
ایــران )ایمیــدرو( بــا اشــاره بــه موضــوع تســهیل 
ــدرو  ــوان کــرد: وضعیــت ایمی جــذب ســرمایه عن
اکنــون نســبت بــه ســال 13۸1 تغییــر کــرده 
ــی و  ــت دارای ــال مدیری ــه طــوری کــه قب اســت؛ ب
خصوصی ســازی شــرکت ها و بازگشــت منابــع 
بــه ایمیــدرو بــرای ســرمایه گذاری، دریافــت 
ــع  ــرل مناب ــکان کنت ــرکت ها، ام ــهام ش ــود س س
در  دولــت  تضمیــن  امــکان  داخلــی،  مالــی 
ــی  ــل دارای ــس از مح ــن فاینان ــس، تضمی فاینان
ایمیــدرو و دریافــت حــق انتفــاع وجــود داشــت؛ 

ــدارد.  ــود ن ــرایطی وج ــن ش ــا االن چنی ام
وی در ادمــه بــا اشــاره بــه حجــم ســرمایه 
ــم انداز  ــم و چش ــه شش ــده در برنام پیش بینی ش
20 ســاله عنــوان کــرد: بــرای رشــد زنجیــره 
ارزش، نیــاز بــه زیرســاخت، سیســتم حمــل 
و  اکتشــافی  نقــل جهانــی، ذخایــر جدیــد  و 
کاهــش  بــرای  دنیــا  جدیــد  مکانیزم هــای 
ریســک تجــارت داریــم کــه در حــوزه جــذب 
ــارد  ــه 1۸ میلی ــاز ب ــه ششــم نی ســرمایه در برنام
ــع  ــدن و صنای ــره مع دالر ســرمایه گذاری در زنجی
ــم  ــاختی داری ــای زیرس ــامل پروژه ه ــی ش  معدن
و در برنامــه چشــم انداز نیــز نیــاز بــه 50 میلیــارد 
بــه  بتوانیــم  تــا  داریــم  ســرمایه گذاری  دالر 
هــدف چشــم انداز در ایــن حــوزه کــه شــامل 55 
میلیــون تــن فــوالد، 1.2 میلیــون تــن آلومینیــوم 
ــدا  ــت پی ــود، دس ــس می ش ــن م ــزار ت و ۴۴0 ه

ــم. پــول نیــوز کنی

ــادی  امنیــت گوشــی همــراه از اهمیــت زی
از  بســیاری  امــروزه  اســت.  برخــوردار 
فعالیت هــای  از  مــردم  فعالیت هــای 
فعالیت هــای  تــا  گرفتــه  اجتماعــی 
از گوشــی های  اســتفاده  بــا  اقتصــادی 
همــراه انجــام می شــود؛ بــه همیــن دلیــل 
می توانــد  امــن  یــک گوشــی  داشــتن 

بســیار مفیــد باشــد. 
بــه  مربــوط  اخبــار  اخیــر  روزهــای  در 
بــار  بــه  کــه  خســاراتی  و  باج افزارهــا 
آورده انــد بســیاری از کاربــران را نگــران 

اســت.  کــرده 
اندرویــد  اکوسیســتم  کــه  آنجــا  از 
و  نیســت  آی اواس  یــا  وینــدوز  ماننــد 
به روزرســانی های ایــن سیســتم  عامــل 
ــا تأخیــر بــه دســت کاربــران، آن  معمــوال ب
ــد، از  ــا می رس ــدی از آن ه ــا درص ــم تنه ه
ــتم   ــن سیس ــران ای ــاید کارب ــر ش ــن نظ ای
ــن  ــه در حــال حاضــر محبوب تری ــل ک عام
محســوب  موبایلــی  عامــل  سیســتم  
بیشــتری  خطــر  معــرض  در  می شــود، 

باشــند. 
در ایــن مطلــب مشــاور خریــد قصــد داریم 
امن تریــن گوشــی های اندرویــدی حــال 

حاضــر بــازار را برایتــان معرفــی کنیــم.
 گوگل پیکسل

گوشــی  امن تریــن  پیکســل،  گــوگل 
امن تریــن  از  یکــی  و  اندرویــدی 
گوشــی های همــراه امــروز بــازار اســت کــه 
ــی  ــل تمام ــوگل پیکس ــد بخرید.گ می توانی
می گیــرد.  نظــر  در  را  امنیتــی  تدابیــر 

انتشــار  محــض  بــه  گوشــی  ایــن 
به روزرســانی های امنیتــی آن را دریافــت 
ــن  ــل جدیدتری ــه در مقاب ــد؛ درنتیج می کن
بدافزارهــای شناخته شــده، شــما را مقــاوم 

 . می کنــد
عــالوه بــر ایــن تمامــی کدهایــی کــه از راه 
دور در دســتگاه ایجــاد می شــود توســط 
گــوگل مانیتــور شــده و هــر محتوایــی کــه 

پتانســیل بدافزاری داشــته باشــد، مســدود 
می شــود. 

گرچــه »امنیــت« و »حریــم شــخصی« 
ــی  ــا وقت ــت، ام ــاوت اس ــوع متف دو موض
شــخصی تان  حریــم  کــه  می خواهیــد 
ــه  ــوید ک ــن ش ــد مطمئ ــود، بای ــظ ش حف
ــه از  ــت دارد ک ــدر امنی ــما آنق ــی ش گوش

ــد. ــت کن ــما حفاظ ــخصی ش ــم ش حری

 چرا گوگل پیکسل، امن ترین 
گوشی اندرویدی است؟

ــه  ــال ب ــت اتص ــه قابلی ــتگاهی ک ــر دس ه
اینترنــت را دارد، می توانــد از ســوی هکرهــا 
ــن موضــوع  ــرد و ای ــرار بگی ــه ق مــورد حمل
ــد.  ــه ای امنیــت را نقــض می کن اصــول پای
مــدت  چنــد  هــر  شــما  گوشــی  اگــر 
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــانی هایی ب به روزرس
تهدیــدات دریافــت نمی کنــد، درنتیجــه 
می تــوان گفــت کــه وضعیــت دســتگاه 

ــت.  ــن نیس ــما ام ش
همــه مــا اطالعــات شــخصی فراوانــی 
می داریــم  نگــه  گوشــی هایمان  روی  را 
ــوان  ــا نمی ت ــیاری از آن ه ــر روی بس ــه ب ک
قیمــت گذاشــت و بایــد از ایــن اطالعات در 
ــل حمــالت خارجــی حفاظــت کنیــم. مقاب

مســتقیما  پیکســل  گوشــی های 
نســخه های جدیــد اندرویــد را از گــوگل 

می کننــد.  دریافــت 

بــه جــز قابلیت هــای جدیــدی کــه در هــر 
نســخه نســبت بــه نســخه قبــل وجــود دارد 
ــا خریــد ایــن گوشــی ها اولیــن نفــری  و ب
هســتید کــه آن هــا را تجربــه می کنیــد، 
ــه  ــخه ب ــز نس ــد نی ــی اندروی ــاژول امنیت م
نســخه پیشــرفت کــرده و تیــم مخصوصــی 
مرتــب وضعیــت امنیتــی اندروید را بررســی 

می کننــد و آن را بهبــود می بخشــند. 
ــاه  ــر م ــدای ه ــوگل ابت ــن گ ــر ای ــالوه ب ع
جدیــدی  امنیتــی  به روزرســانی های 
ــوان  ــت می ت ــه جرئ ــد و ب ــر می کن منتش
هــر  از  به روزرســانی ها  ایــن  گفــت 
اســت. مهم تــر  دیگــری  به روزرســانی 

 ،6P  Nexus مثــال   گوشــی های گــوگل 
تمــام طــول  در  را  به روزرســانی ها  ایــن 
عمــر دریافــت می کننــد و پشــتیبانی از 
ــن  ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــع نمی ش ــا قط آن ه
نــکات بایــد بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد 
کــه پیکســل فقــط یــک گوشــی امــن 
ــت  ــمندی اس ــن هوش ــه تلف ــت؛ بلک نیس
ــما را  ــای ش ــد نیازه ــا می توان ــه مطمئن ک

ــد.  ــع کن مرتف
پرچــم داری کــه در دو نســخه 5 و 5.5 
ــر دو  ــده و ه ــه ش ــازار عرض ــه ب ــی ب اینچ
بهــره  یکســانی  ســخت افزار  از  نســخه 
ــما  ــرای ش ــد ب ــل می توان ــد. پیکس می برن
ــا یــک گوشــی روان و امــن را  تجربــه کار ب

ــاورد.  ــان بی ــه ارمغ ب
گــوگل پیکســل  را هم اکنــون می توانیــد 
و گــوگل  تومــان   2‚950‚000 قیمــت  بــا 
 3‚5۸0‚000 قیمــت  بــا  را   XL پیکســل  
ــد. ــداری کنی ــی خری ــدون گارانت ــان ب توم

 بلک بری کی وان
بلک بــری در زمینــه گوشــی های امــن و 
ــد از  ــک اســطوره اســت و بع ــی، ی مدیریت
چنــد ســال پذیرفتــه بــا بــازار همــگام شــود 
و گوشــی های جدیــدش را بــا سیســتم  
ــازار کــرده اســت.  عامــل اندرویــد راهــی ب
ــار شــما  ــدی در اختی کــی وان، صفحــه کلی

گوشــی های  در  تنهــا  کــه  می گــذارد 
ــد و  ــه کنی ــد آن را تجرب ــری می توانی بلک ب
ایــن بهتریــن انتخــاب برای کســانی اســت 
ــل  ــا سیســتم  عام ــد ب ــم می خواهن ــه ه ک
ــد  ــه کلی ــم از صفح ــد، ه ــد کار کنن اندروی
فیزیکــی اســتفاده کننــد و هــم خیالشــان 
راحــت باشــد کــه تولیدکننــده گوشــی 
همراهشــان بــرای امنیــت اهمیــت ویــژه ای 
قائــل اســت و در ایــن زمینــه شــهرت 

ــی دارد.  ــب توجه جال
ــری کــی وان معمــوال اولیــن گوشــی  بلک ب
هوشــمند اندرویــدی اســت کــه همزمــان با 
به روزرســانی های  پیکســل  گوشــی های 
دریافــت  را  اندرویــد  ماهانــه  امنیتــی 

می کنــد. 
هم اکنــون  را  کــی وان  بلک بــری 
می توانیــد بــا قیمــت 000‚59۸‚2 تومــان 

کنیــد. خریــداری  گارانتــی  بــدون 
DTEK60 بلک بری 

 DTEK60 بلک بــری ادعــا می کنــد کــه
جهــان  اندرویــدی  گوشــی  امن تریــن 
اپلیکیشــن  بــه  گوشــی  ایــن  اســت. 
اســت کــه  DTEK مجهــز  اختصاصــی 
ــل  ــتم  عام ــن ها و سیس ــرد اپلیکیش عملک

شــما را تحــت نظــر دارد و اگــر اتفاقــی 
غیرعــادی در گوشــی شــما در حــال وقــوع 

باشــد، شــما را مطلــع می ســازد. 
بیــن  اطالعــات  تمامــی  برنامــه  ایــن 
برنامه هــا، اطالعــات واردشــده از طریــق 
صفحــه کلیــد و داده هــای مــورد نیــاز 
و کنتــرل  بررســی  را  برنامه هــا  اجــرای 
کــرده و در مجمــوع خیــال شــما را از نظــر 

می کنــد.  راحــت  امنیــت 
ــک  ــه صــورت ی ــن اپلیکیشــن ب گرچــه ای
 Priv به روزرســانی جداگانــه بــرای گوشــی
نیــز در دســترس اســت، امــا نصــب بــودن 
ــر روی DTEK60 باعــث  ــرض آن ب پیش ف
شــده کــه بلک بــری بــه ایــن گوشــی 
ــدی« را  ــی اندروی ــن گوش ــب »امن تری  لق

بدهد. 
کارایــی ایــن گوشــی نیــز همان طــور کــه از 
ــذاب و  ــاده، ج ــد، س ــر می رس ــه نظ دور ب
عالــی اســت. ایــن گوشــی می توانــد بــرای 
ــران، مناســب  ــژه مدی ــران، به وی ــه کارب هم

باشــد.
هم اکنــون  را   DTEK60 بلک بــری 
تومــان   1‚570‚000 قیمــت  بــا  می توانیــد 
بــدون گارانتــی خریــداری کنیــد. ایــران جیــب

امن ترین موبایل های بازار

طبــق اعــالم ســازمان هواشناســی از امــروز تــا آخــر هفتــه شــاهد 
ــه  ــود ک ــم ب ــور خواهی ــگ در کش ــرم هماهن ــوج گ ــک م ورود ی
همیــن مســئله احتمــال خاموشــی در کشــور را افزایــش داده و 
ــرای  ــی هشــدارهای جــدی را ب ــل مســئوالن برق ــن دلی ــه همی ب
ــی  ــرای بعض ــی ب ــد خاموش ــد. تهدی ــرف می دهن ــت مص مدیری
اســتان ها جدی تــر شــده اســت. طبــق اعــالم مســئوالن احتمــال 
ــتا  ــن راس ــت. در همی ــاد اس ــیار زی ــت بس ــی در پایتخ خاموش
ــزرگ  از  ــران ب ــرق ته ــع ب ــرکت توزی ــل ش ــر عام ــوری، مدی صب
کلیــه شــهروندان تهرانــی خواســت کــه بــا توجــه بــه پیش بینــی 
افزایــش دمــای هــوا در روزهــای آینــده، مصــرف بــرق را در 
ســاعات پیــک بــار )12 تــا 16 و 20 تــا 23( مدیریــت کننــد. وی 
بــا اشــاره بــه رشــد ســاالنه 5 درصــدی مصــرف بــرق در کالن شــهر 
ــرق  ــرف ب ــترین مص ــر بیش ــال حاض ــرد: در ح ــار ک ــران اظه ته
ــل اســتفاده از وســایل سرمایشــی اســت؛ از  ــه دلی مشــترکان ب

ــال اســتفاده از  ــا از مشــترکان خانگــی، انتق ــن رو تقاضــای م ای
وســایل برقــی پرمصــرف بــه ســاعات غیرپیــک اســت. البتــه این 
شــرایط تنهــا محــدود بــه پایتخــت نمی شــود و ســایه خاموشــی 
ــدران، کرمانشــاه  در اســتان های دیگــر همچــون خوزســتان، مازن
و ایــالم نیــز حکمفرماســت و طبــق اعــالم محمودرضــا حقی فــام 
معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت توانیــر، الزم اســت کــه توســط 
تمــام مشــترکان خانگــی و تجــاری ۴000 مــگاوات مدیریــت 
مصــرف صــورت گیــرد. مشــترکان خانگــی در ســاعت های 12 تــا 
16 بــا اســتفاده از راهکارهایــی همچــون تنظیــم درجــه کولرهــای 
ــد  ــتفاده از دور کن ــانتیگراد، اس ــه س ــا 25 درج ــن 23 ت گازی بی
کولرهــای آبــی، اســتفاده نکــردن از وســایل پرمصــرف و همزمــان 
ــد  ــده می توانن ــاعت های یادش ــی در س ــرف برق ــایل پرمص از وس
ــت  ــواده خــود، صنع ــای خان ــه کاهــش هزینه ه ــن کمــک ب ضم

ــد. ایســنا ــاری کنن ــر خدمت رســانی ی ــز در ام ــرق را نی ب

علی اکبــر لبافــی، کارشــناس بــازار کار، معتقــد اســت در بســیاری 
ــر از نیروهــای رســمی کار  از مجموعه هــا، نیروهــای شــرکتی بهت
ــرکتی از  ــای ش ــی نیروه ــر را نگران ــن ام ــل ای ــد. او دلی می کنن

ــد.  ــوان می کن ــود عن ــده شــغلی و از دســت دادن کار خ آین
ــمی  ــای غیررس ــف نیروه ــن تکلی ــاره تعیی ــی درب ــر لباف علی اکب
ــت و  ــد و دول ــاق بیفت ــن اتف ــر ای ــت: اگ ــرد و گف ــده ک ــراز عقی اب
ــت.  ــوب اس ــند، خ ــب برس ــی مناس ــک همگرای ــه ی ــس ب مجل
البتــه بحثــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه بــازار فاقد ثبــات الزم 
اســت و یــک کارخانــه دار از آینــده کارخانــه و مجموعــه خــود خبــر 
ــت  ــد ظرفی ــده می توان ــاه آین ــا دو م ــه فرض ــد ک ــدارد و نمی دان ن
ــه  ــد ک ــازار بفروش ــدش را در ب ــا تولی ــد ی ــتر کن ــدش را بیش تولی

ــه.  ــا ن نیــروی انســانی را رســمی کنــد ی
ــرای  ــرای اج ــا ب ــی مقاومت ه ــود بعض ــال وج ــاره احتم وی درب
ــی  ــار مال ــی ب ــه لحــاظ پرداخت ــن طــرح ب ــت: ای ــن طــرح گف ای

ــه هــم نزدیــک اســت؛  ــدارد؛ چــون نظــام حقــوق و دســتمزد ب ن
منتهــی بــه لحــاظ تعهــد و تضمیــن کار مقاومت هایــی احســاس 
خواهــد شــد. ایــن کارشــناس بــازار کار تصریــح کــرد: اگــر 
می بینیــم کــه در بســیاری از مجموعه هــا، نیــروی شــرکتی بهتــر 
ــرارداد  ــتگاه ق ــا دس ــتقیم ب ــه مس ــردی ک ــمی و ف ــروی رس از نی
ــغلی  ــت ش ــه امنی ــت ک ــن اس ــش ای ــد دلیل ــته، کار می کن بس
ــت  ــه کارش را از دس ــرای آنک ــی ب ــن نیروی ــی دارد. چنی متزلزل
ندهــد، تــالش می کنــد بهتــر کار کنــد و بــه همیــن دلیــل بیشــتر 
مواقــع مــورد سوء اســتفاده و تبعیــض و نابرابــری قــرار می گیــرد. 
ــه ای در کشــورهای توســعه یافته  ــان اینکــه چنیــن روی ــا بی وی ب
ــگ کار در  ــن شــرایط برخــالف فرهن ــزود: ای ــده نمی شــود،  اف دی
کشــورهای توســعه یافته اســت؛ چــون در ایــن کشــورها نیروهایــی 
کــه رســمی هســتند، اعتمــاد و اطمینــان بیشــتری بــه محیــط کار 

ــد. ایرنــا ــر کار می کنن ــه بهت ــد. درنتیج ــا دارن و کارفرم

 4.5  ۱۱ میلیارد دالر، صادرات خدمات ۸ 
فنی صنعت آب و برق

 هزار تومان، قیمت مصوب 
هر شانه تخم مرغ

هزار مگاوات، افزایش ظرفیت 
تولید برق کشور

بــرق  و  آب  مهندســی صنعــت  و  فنــی  خدمــات  صــادرات 
در ســال های 1392 تــا پایــان 9 ماهــه ســال 1395 بــه 4.5 

میلیــارد دالر رســید.
تومــان  هــزار   11000 تخم مــرغ  شــانه  هــر  مصــوب  قیمــت 

اســت.
در طــول 4 ســال گذشــته حــدود ۸ هــزار مــگاوات نیــروگاه 

جدیــد وارد مــدار شــده اســت.
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 DTEK60 بلک بــری ادعــا می کنــد کــه
امن تریــن گوشــی اندرویــدی جهــان 
اســت. ایــن گوشــی بــه اپلیکیشــن 
اختصاصــی DTEK مجهــز اســت کــه 
عملکــرد اپلیکیشــن ها و سیســتم  

عامــل شــما را تحــت نظــر دارد

هراز
ــل  ــی آم ــع در شــهرک صنعت ــراز« واق ــد تجــاری »ه ــا برن ــل ب ــی دوشــه آم ــای لبن شــرکت فرآورده ه
فعالیت هــای تولیــدی خــود را از مردادمــاه 13۸6 شــروع کــرد و در زمانــی کوتــاه بــه لطــف خداونــد و بــا 
داشــتن مدیــران و کارکنــان بــا تجربــه و نیــز بــا به کارگیــری تکنولــوژی پیشــرفته نویــن صنعــت لبنیــات، 

توانســت ســهم جالــب توجهــی از بــازار لبنیــات کشــور را بــه خــود اختصــاص دهــد. 
ــر ســریع توانســت در عــرض 5 ســال اشــتغال زایی را  ــا اشــتغال زایی 30 نف ــدو کار ب ــن شــرکت در ب ای

گســترش دهــد و نیــروی انســانی فعــال و مشــغول بــه کار را بــه ۸30 نفــر برســاند. 
ــود  ــای خ ــرلوحه فعالیت ه ــود را در س ــوالت خ ــالمت محص ــت و س ــتمر کیفی ــود مس ــن بهب همچنی
ــد  ــه تولی ــدام ب ــردم اق ــی م ــگ غذای ــه فرهن ــژه نظری ــا و به وی ــارات، نیازه ــت انتظ ــا دریاف ــرار داد و ب ق
فرآورده هــای ســالم و مغــذی و فراســودمند کــرد کــه بــرای درصــد زیــادی از مــردم آشــنا بــود. همچنیــن 
 crm ــتم ــن سیس ــم marketing و همچنی ــق تی ــتریان از طری ــته های مش ــن خواس ــر گرفت ــا  در نظ ب

ســعی کــرد کــه همــواره بــرای رفــع نیازهــای مشــتریان اقــدام کنــد. 
ایــن شــرکت بــا همــت نیــروی انســانی خــالق و بــا تجربــه و نیــز از طریــق به روزرســانی سیســتم های 
ــا و  ــایی نیازه ــق شناس ــت و از طری ــوآوری اس ــال ن ــه دنب ــه ب ــد همیش ــوژی تولی ــازمانی و تکنول س
خواســته های مشــتریان ســعی در عرضــه محصــوالت جدیــد و بــا کیفیــت دارد و ضمــن تأمیــن بخشــی 
ــه  ــه صــادرات محصــوالت خــود ب ــرای فرآورده هــای لبنــی ســالم اقــدام ب از تقاضــای داخلــی کشــور ب

کشــورهای همســایه کــرده اســت و امیــد دارد کــه روزبــه روز بــر حجــم صــادرات خــود بیفزایــد.

ــر  ــن خب ــر اســاس جدیدتری ب
آمــده، شــرکت  بــه دســت 
رنــو تاکنــون از تمدیــد قــرارداد 
ایــران  در   90 تنــدر  تولیــد 

خــودداری کــرده اســت. 
ــه  ــود ک اواســط ســال 1393 ب
اعتبــار  داد  گــزارش  ایســنا 
در   90 تنــدر  تولیــد  قــرارداد 
رســیده  اتمــام  بــه  ایــران 
اســت. در آن زمــان یــک مقــام 
مســئول در صنعــت خــودرو 
خبــر داد: »متاســفانه رنــو بــه  
گونــه ای برنامه ریــزی کــرده 

ــران  ــدر 90 در ای ــد تن ــا، تولی ــوی دنی ــد از آن س ــه می توان ک
را متوقــف کنــد. در ایــن شــرایط رنــو قــرارداد تولیــد تنــدر 90 
در ایــران را کــه مدت زمــان اعتبــار آن نیــز بــه پایــان رســیده، 

ــت«.  ــرده اس ــد نک تمدی
منتظــر  رنــو  می شــد  شــنیده  زمــان  آن  در  اگرچــه 
ــع  ــرای رف ــی ب ــرات بین الملل ــه مذاک ــدن نتیج ــخص ش مش
تحریم هاســت تــا بــرای تمدیــد قــرارداد تولیــد تنــدر 90 اقــدام 
ــال  ــدود دو س ــت ح ــود گذش ــا وج ــون ب ــا هم اکن ــد، ام کن
ــت  ــئول در صنع ــام مس ــک مق ــا، ی ــمی تحریم ه ــو رس از لغ

خــودرو از تمدیــد نشــدن ایــن قــرارداد خبــر می دهــد. 
ناصــر آقامحمــدی، مدیــر عامــل پارس خــودرو، در پاســخ بــه 
ــد  ــده، از تمدی ــد ش ــدر 90 تمدی ــد تن ــرارداد تولی ــا ق ــه آی اینک
نشــدن ایــن قــرارداد خبــر داده و می گویــد: »در ایــن زمینــه 

رنــو  بــا  مذاکــره  حــال  در 
هســتیم.« 

مشــخص  شــرایط  ایــن  در 
نیســت کــه چــرا رنــو بــا وجــود 
گذشــت حــدود دو ســال از 
و  تحریم هــا  رســمی  لغــو 
ــازان  ــت خودروس ــوج بازگش م
ــه  ــران از جمل ــه ای ــی ب خارج
پــژو و هیونــدای، تاکنــون از 
ــدر  ــد تن ــرارداد تولی ــد ق تمدی
ــرده  ــودداری ک ــران خ 90 در ای

ــت.  اس
ایــن وضعیــت در حالــی اســت 
کــه اگرچــه قــرار بود قــرارداد همــکاری این شــرکت فرانســوی 
و ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران )ایــدرو( بــرای 
آغــاز تولیــد مشــترک خــودرو در ایــران تــا پایان ســال گذشــته 
ــده و  ــد نش ــوز منعق ــرارداد هن ــن ق ــا ای ــد، ام ــا برس ــه امض ب
شــنیده می شــود کــه دلیــل طوالنــی شــدن مذاکــرات، برخــی 
ــورد  ــی م ــرف ایران ــوی ط ــه از س ــوده ک ــو ب ــته های رن خواس
پذیــرش قــرار نگرفتــه اســت. در ایــن شــرایط بایــد دیــد ایــن 
خودروســاز فرانســوی بــه دنبــال چیســت و رنــو در نهایــت در 
ــاره خــود  ــدای رســما فعالیــت دوب شــرایطی کــه پــژو و هیون
ــز  ــات نی ــن و فی ــس واگ ــد و فولک ــاز کرده ان ــران آغ را در ای
ــران هســتند، ســرانجام  در آســتانه آغــاز فعالیــت خــود در ای
چــه زمانــی بــرای شفاف ســازی فعالیت هــای خــود در ایــران 

اقــدام خواهــد کــرد. خبرخــودرو

و  مشــترکین  خدمــات  معــاون 
درآمــد شــرکت آب و فاضــالب 
ــه  ــاز جمع ــان در نم ــتان اصفه اس
ــرکت آب  ــت: ش ــان گف ــهر رهن ش
و فاضــالب اســتان اصفهــان در 
اقدامــات  بــا  اخیــر  ســال های 
و  فرهنگــی  مهندســی،  و  فنــی 
ــرار  ــتورکار ق ــه در دس ــه ای ک تعرف
داد، باعــث شــد کــه هم اکنــون 
۸5 درصــد مــردم الگــوی مصــرف 
را رعایــت کننــد. مهنــدس رضایــی 
اعــالم کــرد: در حــال حاضــر 1۴ 
درصــد مــردم بیــن 20 تــا ۴0 متــر 

ــک درصــد مشــترکین بیــش  ــا ی ــد و تنه مکعــب آب مصــرف می کنن
ــود  ــه مصــرف می رســانند. وی کمب ــاه ب ــب آب را در م ــر مکع از ۴0 مت
ــی را یکــی از معضــالت تأمیــن آب شــرب مــردم دانســت و  ــع آب مناب
خاطرنشــان ســاخت: در تابســتان ســال جــاری، شــرکت آبفــای اســتان 
ــرف  ــک مص ــان پی ــی آب در زم ــر مکعب ــود 2/5 مت ــا کمب ــان ب اصفه
ــا  ــد ت ــه مصــرف کنن ــد مــردم آب را بهین مواجــه اســت. پــس می طلب
ــود.  ــن ش ــتان تأمی ــاط اس ــام نق ــردم در تم ــاز م ــورد نی ــرب م آب ش
مهنــدس رضایــی بــا بیــان اینکــه مشــترکین توجــه ویــژه ای بــه پیام هــا 
ــر روی قبــوض الصــاق می شــود، داشــته باشــند،  و اخطارهایــی کــه ب
گفــت: گاه مشــترکینی هســتند کــه الگــوی مصــرف را رعایــت نمی کنند؛ 
بنابرایــن اخطاریه هایــی همــراه بــا قبــوض آب بهــا بــرای آن هــا ارســال 
ــی  ــا و پیام های ــه اخطاره ــد ب ــترکین بای ــته از مش ــن دس ــود. ای می ش

ــند.  ــته باش ــی داش ــه کاف ــود، توج ــال می ش ــا ارس ــرای آن ه ــه ب ک

و  مشــترکین  خدمــات  معــاون 
فعالیت هــای گــروه  بــه  درآمــد 
ــاره  ــهر اش ــطح ش ــن در س مروجی
گــروه  داشــت:  بیــان  و  کــرد 
آب  بهینــه  مصــرف  مروجیــن 
بــا پرســه زدن در ســطح شــهر 
ــه  ــرف بهین ــاری مص ــای رفت الگوه
آب را بــه مــردم یــادآوری می کننــد 
تــا قشــرهای گوناگــون مصــرف 
در  ایــن  بیاموزنــد؛  را  آب  بهینــه 
حالــی اســت کــه پیمایــش باغ هــا، 
اســتخرها، کارواش، مراکــز درمانی، 
مراکــز آموزشــی، مراکــز تفریحــی و 
ــی  ــدس رضای ــه قــوت ادامــه دارد. مهن ــد ســال های گذشــته ب ... مانن
نصــب مخــازن اســتراتژیک را در ادارات و مناطــق غیرمســکونی ضروری 
ــزم  ــکونی مل ــز غیرمس ــه ادارات و مراک ــت: هم ــار داش ــت و اظه دانس
ــت کم  ــرب دس ــره آب ش ــرای ذخی ــتراتژیک ب ــازن اس ــب مخ ــه نص ب
تــا 2۴ ســاعت هســتند. همچنیــن مشــترکین بایــد در ســاعات پیــک 
مصــرف دســت کم 15 تــا 20 درصــد در مصــرف آب صرفه جویــی کننــد 
تــا مــردم بــا افــت فشــار و گاه قطعــی آب مواجــه نشــوند؛ هرچنــد کــه 
قطعــی آب خــط قرمــز شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان اســت. 
معــاون خدمــات مشــترکین و درآمــد شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
از ائمــه جمعــه و جماعــات اســتان تشــکر و قدردانــی کــرد و افــزود: در 
ســال های اخیــر ائمــه جمعــه و جماعــات بــا رهنمودهایــی کــه در نمــاز 
ــه آب ترغیــب  ــه مصــرف بهین جمعــه و جماعــات داشــتند، مــردم را ب
ــد. ــته باش ــه داش ــان ادام ــر همچن ــن ام ــی رود ای ــار م ــد و انتظ کردن

تولید ملی 85 درصد مردم اصفهان، الگوی مصرف آب را رعایت می کنندرنو قرارداد تولید تندر 90 را تمدید نکرد

نیروهای شرکتی بهتر از رسمی ها کار می کنندخاموشی را جدی بگیریم!

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران  $ ۱,۲۷۰.۱

  اونس جهانی طال

۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال 

  سکه یک گرمی 

۳,۷۵۵,۰۰۰ ریال 

  ربع سکه بهار آزادی 

۶,۳۱۵,۰۰۰ ریال 

  نیم سکه بهار آزادی 

۱۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح قدیم

۱۲,۱۹۷,۵۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح جدید 

۵,۰۹۰,۵۰۰ ریال 

  مثقال طال 

۱,۱۷۵,۲۲۰ ریال 

  گرم طال 

امامی 



هشتبهشت

 اعزام 113 دانش آموز یتیم 
برای اولین بار به مشهد مقدس

رئیــس اداره فرهنگــی و هنــری آمــوزش و پــرورش 
ــا دهــه کرامــت  ــان ب ــان گفــت: همزم اســتان اصفه
113 دانش آمــوز یتیــم، بی بضاعــت و اســتثنایی 
ــب  ــرورش اســتان در قال ــوزش و پ ــه آم از 20 منطق
اردوی زیارت اولی هــا بــه بــارگاه ثامن الحجــج)ع( 

مشــرف می شــوند.
محمــد اســماعیل زاده درخصــوص اعــزام دانش آموزان 
بی بضاعــت بــه مشــهد مقــدس بــرای نخســتین بــار 
اظهــار کــرد: یکــی از برنامه هایــی کــه در بخــش 
فرهنگــی، آمــوزش و پــرورش اســتان در حــال 
ــروع  ــه ش ــن برنام ــروز ای ــت و از دی ــرای آن اس اج
شــده، برگــزاری اردوی دانش آمــوزان زیارت اولــی 

اســت.
وی افــزود: ایــن اردو در دهــه کرامــت همزمــان 
و  معصومــه)س(  فاطمــه  حضــرت  میــاد  بــا 
ــی  ــا)ع( در اردوگاه تربیت ــام رض ــرت ام ــاد حض می
ثامن الحجــج مشــهد برگــزار می شــود و مطابــق 
ســهمیه ای کــه از ســوی وزارت آمــوزش و پــرورش بــا 
همــکاری آســتان قــدس رضــوی و اداره کل آمــوزش 
و پــرورش خراســان بــه اســتان اصفهــان تخصیــص 
ــم  ــوز یتی ــال 113 دانش آم ــت، امس ــده اس داده ش
و بی بضاعــت از مناطــق محــروم بــه ایــن اردوی 

زیارتــی اعــزام می شــوند.
رئیــس اداره فرهنگــی و هنــری آمــوزش و پــرورش 
اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: برگــزاری اردوی 
فرهنگــی   متنــوع  برنامه هــای  از  زیارت اولی هــا 
و پرورشــی اســت کــه ایــن اردو در قالــب اردوی 
ــام رضــا)ع( و  ــی حضــرت ام ــد نوران ــی از مرق زیارت
ــژه  ــی وی ــی و تربیت ــوع فرهنگ ــای متن ــا برنامه ه ب

فــارس می شــود.  برگــزار  دانش آمــوزان 

 افتتاح 30 کیلومتر از آزادراه 
شرق اصفهان تا آبان ماه امسال 

توســعه  و  ســاخت  معــاون  کیمیای وطن
آزادراه هــای کشــور بــا بازدیــد از آزادراه شــرق و غــرب 
اصفهــان، احــداث دو پــروژه بــزرگ در اســتان را 
ــای  ــت محیطی و گره ه ــکات زیس ــع مش ــت رف جه
ارزیابــی  مهــم  اصفهــان  شــهر   ترافیکــی 

کرد.

ســید حســین میرشــفیع در بازدیــد خــود از دو 
ــق  ــرد: طب ــار ک ــان اظه ــرب اصفه ــرق و غ آزادراه ش
قــراردادی کــه درخصــوص قطعــه 1 و 2 کنارگــذر 
ــا ایــن  شــرق اصفهــان برقــرار اســت، مقــرر بــوده ت
دو قطعــه طبــق برنامــه زمان بنــدی دو ســاله اجــرا 
شــود کــه از شــهریورماه ســال گذشــته شــروع شــده 
ــروژه  ــد پ ــده بای ــا شــهریورماه ســال آین ــا ت و طبیعت

ــد.  ــرداری برس ــه بهره ب ب
قطعــه یــک ایــن پــروژه از آزادراه اصفهــان – نطنــز تا 
جــاده اصفهــان – اردســتان بــه طــول 30 کیلومتــر در 
ــرداری  ــه بهره ب ــده و ب ــل ش ــال تکمی ــاه امس آبان م

خواهــد رســید.
ــول  ــه ط ــروژه ب ــن پ ــه 2 ای ــوص قطع وی درخص
ــداث  ــاز اح ــه نی ــه ب ــا توج ــزود: ب ــر اف 33 کیلومت
ــطح  ــع غیرهمس ــزرگ و تقاط ــل ب ــتگاه پ ــد دس چن
در مســیر همچــون تقاطــع غیرهمســطح نائیــن 
ــان  ــه زم ــاز ب ــرودگاه و نی ــطح ف ــع غیرهمس و تقاط
ــد اســت  ــا، امی ــن پل ه ــت احــداث ای ــه جه 8 ماه
ــن قطعــه  ــات روســازی ای ــا انجــام عملی ــم ب بتوانی
ــرداری  ــه بهره ب ــده ب ــا شــهریورماه ســال آین ــز ت را نی

ــانیم. رس
ــاخت  ــاون س ــازی و مع ــر راه و شهرس ــاور وزی مش
و توســعه آزادراه هــای کشــور درخصــوص قطعــه 
ــان  ــاده اصفه ــا ج ــن ت ــاده نائی ــروژه از ج ــن پ 3 ای
ــان  ــز خاطرنش ــر نی ــول 30 کیلومت ــه ط ــیراز ب – ش
کــرد: مراحــل انتخــاب ســرمایه گذار انجــام و متــن 
قــرارداد توافــق شــده و بــا آغــاز بــه کار ایــن قطعــه 
نیــز کل ایــن پــروژه بــه طــول 93 کیلومتــر بــه 
ابتــدای آزادراه اصفهــان – شــیراز متصــل و بخشــی 
از کریــدور شــمال بــه جنــوب تکمیــل خواهــد شــد.

وی در ادامــه بــا توجــه بــه تأمیــن و پرداخــت 
کامــل ســهم دولــت در ایــن پــروژه اذعــان داشــت: 
ــرق  ــروژه آزادراه ش ــرای پ ــت در اج ــهم دول کل س
اصفهــان پرداخــت شــده و مشــکلی بــه لحــاظ 
و  نــدارد  وجــود  پــروژه  ایــن  در  مالــی  تأمیــن 
بــا تزریــق ســهم ســرمایه گذار بــه ایــن پــروژه 
ــده  ــه زمان بندی ش ــق برنام ــم طب ــم بتوانی امیدواری

برســانیم. بهره بــرداری  بــه  را  آن 
میرشــفیع از پــروژه آزادراه غــرب اصفهــان کــه از 
ــه آزادراه  ــاز و ب ــز آغ ــان – نطن ــدای آزادراه اصفه ابت
ــد داشــت  ــم می شــود، بازدی ــان – شــیراز خت اصفه
ــر احــداث  ــی ب ــت مبن ــه دول ــه مصوب ــا توجــه ب و ب
ــه و  ــا طالخونچ ــد ت ــدان کرکون ــیر از می ــه مس ادام
ــن  ــداث ای ــت: اح ــهرضا گف ــه – ش ــراه مبارک بزرگ
ــه  ــن شــمال ب ــاط بی ــد در ایجــاد ارتب آزادراه می توان
ــزایی  ــش بس ــور نق ــرب کش ــه غ ــرق ب ــوب و ش جن
داشــته باشــد و بــا احــداث ادامــه مســیر تــا بزرگــراه 
ــور  ــه  ط ــز ب ــدور نی ــن کری ــهرضا ای ــه ش ــه ب مبارک
ــی خواهــد شــد و بخــش عمــده ای از  کامــل اجرای
ترافیکــی  مشــکات زیســت محیطی و گره هــای 

ــد. ــد ش ــع خواه ــان مرتف ــهر اصفه ش

زنــان  عمــر  آمــاری، طــول  لحــاظ  بــه    
ســیگاری 1۴ ســال کمتــر از زنــان هم سنشــان 
اســت و مــردان ســیگاری هــم 13 ســال کمتر 
از هــم ســن و ســال های خــود در جامعــه 
ــدر دادن  ــه ه ــاق ب ــن اتف ــد و ای ــر می کنن عم
ــت. ــت اس ــک مل ــی ی ــرمایه های اجتماع س

اســتعمال دخانیــات، یــک پدیــده زیان بخــش 
ــرای ســامت عمومــی اســت و در حقیقــت  ب
بــرای  آســیب  مهم تریــن  آن  را  می  تــوان 
بیماری هــای  دانســت.  عمومــی  ســامت 
ــال  ــورهای در ح ــیگار در کش ــی از دود س ناش
توســعه شــایع تر اســت؛ چــرا کــه شــیوع 
مصــرف ســیگار در ایــن کشــورها در حــال 

ــت. ــش اس افزای
 ارتباط مصرف بی رویه سیگار و قلیان 

با بیماری های قلبی
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

اصفهــان در گفت وگویــی، عــده زیــادی از 
بیمــاران قلبــی را اشــخاصی دانســت کــه 
ــزود:  ــد و اف ــان مصــرف می کنن ســیگار و قلی
ــای  ــه بیماری ه ــه ب ــراد ک ــادی از اف ــداد زی تع
هســتند  می شــوند کســانی  دچــار  قلبــی 
کــه بی رویــه ســیگار و قلیــان می کشــند 
ــن  ــتند؛ بنابرای ــات هس ــن دخانی ــاد ای و معت
در  قلیــان  از  اســتفاده  ممنوعیــت  بایــد 
ــرا شــود. ــی اج ــن عموم ــا و اماک چای خانه ه

ــته  ــال گذش ــرد: س ــد ک ــی تاکی ــد صانع حمی
ــه  ــه کلی ــورد ک ــد خ ــان کلی ــی در اصفه پویش
ورزشـــکاران، شـخصیت هـــای  هنرمنــدان، 
قلیان هــا  اســتان،  اجتماعــی  و  سیاســی 
ــش  ــن پوی ــد و ای ــل کردن ــدان تبدی ــه گل را ب
ــت و  ــرار گرف ــتقبال ق ــورد اس ــور م در کل کش
ــرداری             ــه الگوب ــن برنام ــتان ها از ای ــایر اس س

ــد. کردن

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــدود  ــته ح ــال گذش ــرد: س ــان ک ــان بی اصفه
258 قهوه خانــه در کل اســتان وجــود داشــت 
کــه از ایــن تعــداد، ۴۴ مــورد پروانــه اســتفاده 
ــه  ــور ب ــه مجب ــود ک ــته ب ــخ گذش ــا تاری آن ه
تمدیــد شــدند و 107 مــورد هــم فاقــد پروانــه 
بودنــد کــه همــه آن هــا موظــف شــدند بــرای 
ــان  ــه، پروانه ش ــن حرف ــت در ای ــه فعالی ادام
را از مراجــع ذی صــاح اخــذ کننــد و بقیــه 
افــراد هــم متعهــد شــدند بــه شــرطی کــه در 
ــد،  ــودداری کنن ــان خ ــه قلی ــل کار از عرض مح
بــه صــورت چای خانــه یــا قهوه خانــه بــه 

ــد. ــه دهن فعالیتشــان ادام
 طول عمر افراد سیگاری کمتر است

ــول  ــاری ط ــاظ آم ــه لح ــی ب ــه صانع ــه گفت ب
عمــر زنــان ســیگاری 1۴ ســال کمتــر از زنــان 
ــم  ــیگاری ه ــردان س ــت و م ــان اس هم سنش

13 ســال کمتــر از هــم ســن و ســال های 
خــود در جامعــه عمــر می کننــد و ایــن اتفــاق 
ــک  ــی ی ــرمایه های اجتماع ــدر دادن س ــه ه ب

ملــت اســت.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان دربــاره عــوارض مصــرف ســیگار 
ــم  ــی و زخ ــی جنس ــرد: ناتوان ــان ک خاطرنش
ــرای کســانی کــه ســیگاری اند و نیــز  معــده ب
بــرای خانــواده و همکارانــی کــه بــا یــک فــرد 
ســیگاری در تعامــل هســتند، بــه وجــود 
ــب  ــه موج ــت ک ــی اس ــن عوارض ــد و ای می آی
مــرگ و میــر شــده و کیفیــت زندگــی را هــم 

دگرگــون می کنــد.
در  قلبی عروقــی  بیماری هــای  گفــت:  وی 
افــرادی کــه ســیگاری مزمــن و قهــار هســتند 
ــد،  و ســیگار را طوالنی مــدت اســتفاده می کنن
دو تــا ســه برابــر و بــروز ســکته های مغــزی و 
گرفتــن عــروق مغــزی دو تــا چهــار برابــر افراد 

غیرســیگاری اســت.
 ترک سیگار و کاهش بیماری های 

قلبی عروقی
صانعــی گفــت: در صورتــی کــه اشــخاص 
مصــرف ســیگار را تــرک کننــد، بیمــاری قلبــی 
ــد  ــال 50 درص ــی دو س ــا ط ــی آن ه و عروق
ــد و در طــی پنــج ســال  کاهــش پیــدا می کن
ریســک گرفتــاری قلبــی و عروقــی آن هــا یــا 
ــادی  ــراد ع ــادل اف ســکته های قلبی شــان مع

جامعــه می شــود.
ســکته های  ریســک  امــا  داد:  ادامــه  وی 
ــا 15 ســال طــول می کشــد  مغــزی بیــن 5 ت
ــود.  ــاوی بش ــیگاری مس ــراد غیرس ــا اف ــا ب ت
ــه  ــد ده ــرطان ها چن ــاره س ــک درب ــن ریس ای
طــول می کشــد و عواقــب ســیگار در بــدن 
باقــی می مانــد و بــه مــرور کاهــش می یابــد.

 وجود 4 هزار نوع ماده سمی در 
سیگار

زیــادی  عــوارض  ســیگار  صانعــی گفــت: 
ــوع  ــزار ن ــان ها دارد و و دارای ۴ ه ــرای انس ب
مــاده ســمی اســت و موجــب افزایــش فشــار 

ــب، افزایــش بیماری هــای  ــان قل خــون، ضرب
قلبی عروقــی و ســکته مغــزی و عروقــی و 

ــود. ــراد می ش ــی اف ــرگ ناگهان م
وی تاکیــد کــرد: بیمــاری عروقــی محیطــی از 
نکاتــی اســت کــه اشــخاص ســیگاری بیشــتر 
گرفتــار می شــوند کــه لنگیــدن متنــاوب و 
ــای  ــا و بیماری ه ســیاه شــدن انگشــتان پاه

مزمــن ریــوی از ایــن مــوارد اســت.
وی افــزود: حــدود 90 درصــد برون شــیت های 
ــد و  ــکیل می دهن ــیگاری ها تش ــه را س جامع
ــراد  ــن اف ــای ای ــم از بیماری ه ــرطان ها ه س
اســت کــه در صــدر آن ســرطان ریــه قــرار دارد؛ 
ســرطان ریــه 20 برابــر در افــراد ســیگاری 
ایــن  خانواده هــای  در  و  بــوده  شــایع تر 
افــراد حــدود 30 درصــد ســرطان ریــه بیشــتر 

می شــود.

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ســرطان های  کــرد:  خاطرنشــان  اصفهــان 
ــان، ســرطان معــده  ــب، مخــاط دهــان و زب ل
ــن  ــه در ای ــه و مثان ــراس، ســرطان کلی و پانک

ــراد بیشــتر اســت. اف
ــار  ــن، اشــخاص ســیگاری دچ ــر ای ــاوه ب  ع
ناتوانــی جنســی هــم می شــوند، بیمــاری 
زخــم معــده و خونریــزی زخــم معــده و 
بدخیمــی در ســیگاری ها، بیشــتر اســت و بــه 
ســختی بــه درمــان جــواب می دهنــد. آرمــان 

ــان زن

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

 طول عمر زنان سیگاری 
۱۴ سال کمتر از سایر زنان

ــع  ــرکت توزی ــرف ش ــت مص ــر مدیری ــر دفت مدی
بــرق  مصــرف  اصفهــان گفــت:  شــهر  بــرق 
اصفهــان در مرکــز کنتــرل اســت و بــا ایــن 
رونــد خاموشــی نخواهیــم داشــت. محمدمهــدی 
عســکری اظهــار داشــت: پیــک بــار شــبکه 
اصفهــان یــک هــزار و 90 مــگاوات بــوده کــه رشــد 
ــته  ــته داش ــال گذش ــه س ــبت ب ــد نس 2.2 درص

ــه  ــاه ب ــرف در خردادم ــد مص ــه رش ــت. البت اس
ــید. ــم رس ــد ه ــدود 10 درص ح

ــع  ــرکت توزی ــرف ش ــت مص ــر مدیری ــر دفت مدی
ــه  ــا توجــه ب ــرد: ب ــام ک ــان اع ــرق شــهر اصفه ب
همــکاری خــوب مشــترکان در تیرمــاه و در پیــک 

ــار ایــن رشــد کنتــرل شــد. ب
ــه  ــورت ادام ــر و در ص ــال حاض ــت: در ح وی گف

ــر  ــی در اث ــکل خاموش ــن ش ــه همی ــکاری ب هم
ــم. ــود نداری کمب

ــن  ــن و اصلی تری ــرد: بهتری ــح ک عســکری تصری
بهینه ســازی  مصــرف،  مدیریــت  راهــکار 
تجهیــزات برقــی و اســتفاده نکــردن از تجهیــزات 

پرمصــرف در زمــان اوج اســت.
ــه  ــش درج ــا افزای ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اصفهــان میــزان  اخیــر در  حــرارت روزهــای 
مصــرف بــرق در بیــن مشــترکان افزایــش یافتــه 
اســت، بیــان داشــت: از ماه هــای قبــل و حتــی 
ســال قبــل برنامه هــای اصلــی در ایــن خصــوص 

تدویــن شــده اســت. مدیــر دفتــر مدیریــت 
ــان از  ــرق شــهر اصفه ــع ب مصــرف شــرکت توزی
افزایــش میــزان گرمــای زودتــر از موعــد خبــر داد 
و گفــت: ایــن امــر باعــث شــد پیــک بــار مصــرف 
بــرق در خردادمــاه رکــورد بزنــد و موجــب رشــد 
ــد. وی  ــرق ش ــرف ب ــار مص ــک ب ــدی پی 10 درص
اظهــار داشــت: بــا کاهــش مصــرف وســایل 
وســایل  از  نکــردن  اســتفاده  سرمایشــی، 
پرمصــرف انــرژی تامیــن بــرق از دیــزل ژنراتــور 
در صنایــع واحدهــای مســکونی بــزرگ و صنایــع 
وابســته بــه کشــاورزی و خامــوش کــردن موتــور 

ــا  ــاعات 11 ت ــاورزی در س ــش کش ــا در بخ چاه ه
انــرژی،  15 می توانیــم در مدیریــت مصــرف 
گام هــای بلنــدی برداریــم. عســکری افــزود: 
 شــبکه بــرق اصفهــان در نهایــت توان تأمیــن هزار 
ــن  ــوان تأمی ــر ت ــگاوات را دارد و حداکث و 100 م
بــرق کشــور نیــز 53 تــا 5۴ هــزار مگاوات اســت.

ــه در  ــترکی ک ــزار مش ــت: 70 ه ــار داش وی اظه
تابســتان گذشــته مصرفشــان از میانگیــن باالتــر 
بــوده، شناســایی شــدند و در سیســتم آمــوزش 
خانــه فرهنــگ مدیریــت مصــرف قــرار گرفتنــد. 

مهــر

مســئول شــبکه دامپزشکی  کیمیای وطن
شهرســتان نجف آبــاد گفــت: 2.5 تــن 
فــرآورده خــام دامــی غیــر قابــل مصــرف 
در نجف آبــاد از ابتــدای ســال تاکنــون 

جمع آوری و معدوم شده است.
محمدمهــدی حســن پور اظهــار داشــت: 
از ابتــدای ســال تاکنــون بیــش از 2.5 
ــواع  ــی شــامل ان ــرآورده خــام دام ــن ف ت
قابــل  غیــر  ســفید  و  قرمــز  گوشــت 
مصــرف از مراکــز تولیــد، عرضــه و مراکــز 

ــدوم  ــع آوری و مع ــذا جم ــخ غ ــزرگ طب ب
ــد. ش

وی بیــان داشــت: بازرســان بهداشــتی 
ــی  ــام دام ــای خ ــر فرآورده ه ــارت ب و نظ
ایــن شــبکه از ابتــدای ســال تاکنــون 
خــام  فــرآورده  تــن   2.5 از  بیــش 
غیرقابــل مصــرف را اعــم از انــواع گوشــت 
ــع،  ــد، توزی ــز تولی ــفید از مراک ــز و س قرم
ــای  ــی، کارگاه ه ــام دام ــرآورده خ عرضــه ف
طبــخ  بــزرگ  مراکــز  و  بســته بندی 

ــام  ــس از انج ــه پ ــد ک ــف کردن ــذا کش غ
ــگاهی و  ــخیص آزمایش ــرداری، تش نمونه ب
هماهنگــی بــا مراجــع قضایــی بــه مراکــز 

ــد. ــال ش ــات ارس ــل ضایع تبدی
ــتان  ــکی شهرس ــبکه دامپزش ــئول ش مس
نجف آبــاد حفــظ ســامت و تندرســتی 
ــای  ــن دغدغه ه ــی از مهم تری ــردم را یک م
ــا  ــرد: ب ــد ک ــت و تاکی ــکی دانس دامپزش
ــی  ــای غذای ــه فرآورده ه ــه عرض ــر گون ه
فاســد در جامعــه کــه ســامت جامعــه را 

ــورد  ــه برخ ــد، قاطعان ــر می اندازن ــه خط ب
ــد شــد. خواه

مردمــی  گزارش هــای  درخصــوص  وی 
دربــاره تخلفــات واحدهــا در اقصــی نقــاط 
اســتان و به ویــژه شهرســتان نجف آبــاد 
اظهــار داشــت: ایــن گزارش هــا عامــل 
ســامت  ســطح  ارتقــای  در  مؤثــری 
ــه  و بهداشــت عمومــی جامعــه اســت و ب
عنــوان یکــی از منابــع مهــم جهــت برخورد 
امنیــت  تامیــن  در  تخلــف  مــوارد  بــا 
می شــود؛  محســوب  جامعــه  غذایــی 
ــود  ــت می ش ــهروندان درخواس ــذا از ش ل
تخلــف  هرگونــه  مشــاهده  صــورت  در 
عرضــه  و  نگهــداری  تولیــد،  نحــوه  در 

را  مراتــب  دامــی،  خــام  فرآورده هــای 
ــانی  ــخگویی و اطاع رس ــامانه پاس ــه س ب
ــا شــماره  ــه شــماره 1512 ی دامپزشــکی ب
تلفــن 031۴272۶570 شــبکه دامپزشــکی 

شهرســتان نجف آبــاد اعــام کننــد.
و  دام  غیـرمجـــاز  کشـــتار  حســـن پور 
تخلفــات در تولیــد، عرضــه و نگهــداری 
مطابــق  را  دامــی  خــام  فرآورده هــای 
مــاده ۶88 قانــون مجــازات اســامی، 
ــه بهداشــت عمومــی دانســت  ــد علی تهدی
در جهــت  دامپزشــکی  اضافــه کــرد:  و 
ــردم  ــن ســامت م ــون و تامی اجــرای قان
بــا متخلفــان برخــورد جــدی خواهــد 

داشــت.

مسئول شبکه دامپزشکی نجف آباد:

دو و نیم تن فرآورده خام دامی در نجف آباد معدوم شد

مصرف برق اصفهان در مرز کنترل

اصفهان خاموشی  نخواهد داشت

سروش منتشر کرد:
 کتاب »حضرت بقیةهللا« 

اثر آیت هللا شجاعی
 چــاپ پنجــم کتــاب »حضــرت بقیــة هللا« تألیــف آیــت هللا اســتاد 
ــه  محمــد شــجاعی از ســوی انتشــارات ســروش منتشــر و روان

بــازار نشــر شــد.
تبدیــل  محصــول  هشــت کتــاب  از  یکــی  حاضــر  کتــاب 
ــس  ــجاعی در مجال ــد ش ــت هللا محم ــتاد آی ــخنرانی های اس س
خصوصــی و عمومــی اســت کــه بــه موضــوع مهدویــت پرداختــه 

ــت.  اس
در ایــن اثــر زندگانــی، اخبــار غیبــت، شــخصیت و جایــگاه 
حضــرت مهدی)عــج( از میــان روایــات و احادیــث معتبر بررســی 
ــم  ــرآن کری ــگاه ق ــت از ن ــور آن حضــرت و رجع ــه بحــث ظه و ب

ــه شــده اســت. پرداخت
ــناخت  ــا ش ــه ب ــده ک ــن ش ــل تدوی ــش فص ــاب در ش ــن کت ای
ــدس،  ــاد مق ــود. می ــاز می ش ــام آغ ــدی علیه الس ــرت مه حض
نایبــان خــاص و بحــث در معنــای بقیــةهللا را در فصــل اول 

می خوانیــم. 
غیبــت کبــری آن حضــرت را در ادامــه کتــاب می یابیــم کــه در آن 
از روایاتــی کــه پیــش از غیبــت از آن خبــر داده انــد، ســخن گفتــه 
شــده و اینکــه غیبــت، آزمایشــی بــزرگ اســت و در زمــان غیبــت، 
تشــرف بــه محضــر حضــرت کــه انواعــی بــرای آن گفتــه شــده، 

ــر اســت. ــه امکان پذی چگون
همچنیــن ایــن اثــر حضــرت امــام مهدی)عــج( را از منظــر 

دیــدگاه و روایــات اهــل ســنت نیــز معرفــی می کنــد. 
عصــر ظهــور آن حضــرت نیــز در ایــن کتــاب فصلــی را بــه خــود 
ــام آن حضــرت و جهــان  ــم ظهــور و قی اختصــاص داده کــه عائ
ــن قســمت تشــریح  ــام حضــرت موعود)عــج( در ای پــس از قی
ــه مبحــث رجعــت امــام دوازدهــم پرداختــه  ــان ب شــده و در پای
ــارک  ــتان مب ــه آس ــق ب ــاص و عش ــرض ارادت، اخ ــده و ع ش
والدت آن امــام همــام پایان بخــش ایــن کتــاب ارزشــمند اســت.

ــت 11  ــا قیم ــر ارزشــمند در 21۶ صفحــه ب ــن اث چــاپ پنجــم ای
ــار  ــر و در اختی ــروش منتش ــارات س ــط انتش ــان توس ــزار توم ه
عاقه منــدان بــه کتــب آیینــی و دینــی، بــه ویــژه منتظــران ظهــور 

ــه اســت. ــرار گرفت آن حضــرت ق
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گام  نخســتین  خمینی شــهر،  شــهرداری 
مؤثــر بــرای ســاخت مصــای جدیــد و 
تبدیــل وضعیــت فعلــی مصــای نمــاز 
ــا آزادســازی اراضــی  جمعــه ایــن شــهر را ب

مجــاور برداشــت.
شــورای  نمایندگــی  دفتــر  رئیــس 
اســتان  جمعــه  ائمــه  سیاســتگذاری 
اصفهــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای 
وطــن ضمــن قدردانــی از زحمــات مجموعــه 
شــهرداری خمینی شــهر بــرای آزادســازی 
طــرح توســعه مصــای نمــاز جمعــه گفــت: 
ــران و مــردم خمینی شــهر   از مســئوالن، خی
می خواهــم بــا کمک هــای خــود هرچــه 
ســریع تر مصــای نمــاز جمعــه فعلــی ایــن 
شــهر را در شــان و جایــگاه خمینی شــهر 

ــد. ــا دهن ارتق
 مصالی نماز جمعه باید در شأن 

مردم باشد 
حجت االســام محمدرضــا صالحیــان؛ بــا 
ــاز  ــای نم ــی مص ــل فعل ــه مح ــان اینک بی
جمعــه بــه دلیــل ســاختار نامناســب فلــزی 
ــه  ــن شــهر نیســت، ادام ــردم ای در شــأن م
ــئوالن  ــق مس ــم از طری ــاش می کنی داد: ت
شهرســتان  و  اصفهــان  اســتان  کشــور، 
خمینی شــهر بــا کمــک و مشــارکت خیریــن 
ســاخت مصــای نمــاز جمعــه خمینی شــهر 

ــم. ــی کنی ــاری اجرای ــال ج را در س
ــی از زحمــات بی شــائبه   وی ضمــن قدردان
در راســتای محقــق کــردن اهــداف فرهنگــی 
در شهرســتان خمینی شــهر گفــت: امــام  
پررنگــی  نقــش  خمینی شــهر  جمعــه 
در امــور عام المنفعــه اعــم از کمــک بــه 

ســاخت  مســجد و مصــا در شــهرهای 
و  داشــته اند  اســتان  و  مختلــف کشــور 
نمــره ممتــازی در ایــن رابطــه دریافــت               

کرده انــد.
حجت االســام صالحیــان بــا اشــاره بــه 
اهمیــت اقامــه فریضــه نمــاز جمعــه گفــت: 
ایــن فریضــه الهــی در هــر کجــا اقامــه 
ــته  ــام برافراش ــن اس ــم دی ــود، پرچ می ش
می شــود. اقامــه شــدن پرچــم نمــاز جمعــه 
و  اســام  پیامبــر  بــه  تولــی  هم معنــی 
ــمنان  ــری از دش ــت و تب ــل  بی ــدان اه خان
پیامبــر و خانــدان عصمــت و طهــارت اســت.

 کانون های نماز جمعه در کشور 
900 پایگاه دارد

ــاز  ــدن نم ــه ش ــه اقام ــان اینک ــا بی  وی ب

ــم  ــدن پرچ ــی برافراشته ش ــه معن ــه ب جمع
ــکا و اســرائیل اســت  ــر آمری شــعار مــرگ ب
ادامــه داد: مقدمــه اقامــه نمــاز جمعــه 
تشــکیل حکومــت اســامی و اذن و اجــازه 
ولــّی خــدا یــا والیــت  فقیــه اســت؛ در حــال 
حاضــر در سراســر کشــور بــا اذن مقــام 
معظــم رهبــری 900 نمــاز جمعــه در داخــل 
ــارج  ــه در خ ــاز جمع ــد نم ــور و یک ص کش

ــت. ــور برپاس کش
بیــان  بــا  صالحیــان  حجت االســام   
ــت  ــکا و دول ــور آمری ــه رئیس جمه ــه ب اینک
ــل  ــم در مقاب ــدار می دهی ــور هش ــن کش ای
تعهــدات بین المللــی تســلیم باشــید یــا 
از ســوی ملــت ایــران ســیلی محکمــی 
خواهیــد خــورد کــه دیگــر نتوانیــد از جــای 
مــردم  ایــران  مــردم  افــزود:  برخیزیــد، 
مصممــی هســتند کــه در مقابــل زورگویــان 

. یســتند می ا

#میراث_مکتوب
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 قولی که هنوز عملی نشده است
رئیس جمهور برای احیای زاینده رود 

2 بار قول داد 
گفــت:  اصفهــان  شــهر  اســامی  شــورای  رئیــس 
رئیس جمهــور در زمینــه احیــای حــوزه طبیعــی زاینــده رود 
ــار  ــه، 2 ب ــن رودخان ــان آب در ای ــودن جری و همیشــگی ب
در جمــع مــردم اصفهــان قــول داده و ایــن شــهر منتظــر 

عملــی شــدن قول هــای اوســت.
  رضــا امینــی بــا تأکیــد بــر ضــرورت عملــی شــدن 
ــی  ــوزه طبیع ــای ح ــوص احی ــور درخص ــول رئیس جمه ق
زاینــده رود اظهــار کــرد: در ســفر اخیــر اعضــای کمیســیون 
ــان و  ــه اصفه ــامی ب ــورای اس ــس ش ــی مجل ــت مل امنی
روشــن شــدن ابعــاد موضــوع نظــر اعضــای این کمیســیون 
ــد  ــی تاکی ــور طبیع ــن مح ــای ای ــرورت احی ــر ض ــم ب ه
شــد کــه امیدواریــم بــا کمــک دولــت و مجلــس در ایــن 

خصــوص شــاهد برنامه هــای اجرایــی باشــیم.
ــی  ــرو عملیات ــم در گ ــن مه ــه نظــر می رســد اجــرای ای  ب
ــی  ــاده ای شــورای عال ــه 9 م ــه بندهــای مصوب شــدن هم

ــت. ــوص اس ــن خص آب در ای
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــازی  ــه شهرس ــام یکپارچ ــل نظ ــدازی کام ــل و راه ان تکمی
ــی  ــرح، یک ــن ط ــت: ای ــان گف ــهر اصفه ــا در ش و درآمده
از ضروری تریــن و موفق تریــن طرح هــای زیرســاختی 
در خدمــات اداری در حــوزه شهرســازی و معمــاری و 
ــی شــهرداری اســت کــه  همچنیــن نظــام درآمــدی و مال
ــدد و  ــای متع ــده و ارزش ه ــل ش ــل تبدی ــه عم از آرزو ب
تحســین برانگیزی دارد کــه بــه مــرور عزیــزان بــا آن آشــنا 
ــزار  ــن نرم اف ــی ای ــن اصل ــی از محاس ــد. یک ــد ش خواهن
کاهــش ســفرهای غیرضــروری شــهری و همچنیــن 
شــفافیت در محاســبات مالــی و حــذف واســطه ها از 

شهرداری هاســت. اداری  نظــام 
ــهری  ــار ش ــک قط ــط ی ــاد خ ــه ایج ــاره ب ــا اش ــی ب  امین
ــتضعفان  ــاد مس ــارکت بنی ــا مش ــوم ب ــط س ــرای خ و اج
یــادآور شــد: توســعه خــط اول قطــار شــهری از ایســتگاه 
ــه  ــدان اســتقال ب ــا می ــی ت ــام خمین ــان ام ــدس خیاب ق
طــول ۴.5 کیلومتــر و اجــرای خــط ســوم قطــار شــهری بــه 
ــار  ــاد خــط دوم قط ــای ایج ــر، زمینه ه ــول 8.8 کیلومت ط
ــت از  ــد دول ــا تعه ــه ب ــرد ک ــم ک ــان را فراه ــهری اصفه ش
ــون  ــه ارزش ۴00 میلی ــع خارجــی ب ــق فاینانــس مناب طری
ــال  ــول ۴ س ــهرداری در ط ــد ش ــور تعه ــورو و همین ط ی
آینــده اجــرا خواهــد شــد و بــه بهره بــرداری خواهــد 

ــید. فــارس  رس

 اصفهان، پنجمین اهداکننده خون 
در کشور

 کاشان، رتبه دوم خون دهی 
در اصفهان 

مدیــر کل انتقــال خــون اســتان اصفهــان گفــت: اســتان 
اصفهــان رتبــه پنجــم را در حــوزه اهــدای خــون در کشــور 
بــه خــود اختصــاص داده و کاشــان نیــز بیشــترین آمــار 

اهــدای خــون را در اســتان اصفهــان دارد.
از  درصــد   97 اینکــه  بیــان  بــا  زینعلــی  مجیــد   
ــد زن  ــرد و 3 درص ــان م ــون در اصفه ــدگان خ اهداکنن
هســتند، اظهــار داشــت: در ســه ماهــه نخســت امســال، 
مراکــز انتقــال خــون اســتان اصفهــان شــاهد حضــور ۴3 
ــون  ــدای خ ــرای اه ــتان ب ــن اس ــردم ای ــر از م ــزار نف ه
بودنــد کــه از ایــن تعــداد، 9 هــزار نفــر موفــق بــه اهــدای 

ــدند. ــون نش خ
خونــی  فرآورده هــای  و  خــون  انتقــال  دربــاره  وی 
اهداشــده در اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: بــر اســاس 
فرآورده هــای  و  خــون  درمانــی،  مراکــز  درخواســت 
خونــی بــرای مصدومــان تصادفــات و اعمــال جراحــی و 
همچنیــن بیمــاران نیازمنــد از جملــه بیمــاران تاالســمی، 
دیالیــزی، هموفیلــی، قلبــی و عروقــی انتقــال داده 

می شــود.
ــه  ــاره رتب ــان درب ــال خــون اســتان اصفه ــر کل انتق مدی
اصفهــان در اهــدای خــون بیــان  کــرد: اســتان اصفهــان 
ــود  ــه خ ــور ب ــون در کش ــدای خ ــوزه اه ــه 5 را در ح رتب
ــار اهــدای  ــز بیشــترین آم اختصــاص داده و کاشــان نی

ــان دارد. ــتان اصفه ــون را در اس خ
وی بــا اشــاره بــه نقــش مــردم در اهــدای خــون و نیــاز 
ــردم تقاضــا  ــزود: از م ــی اف ــه صــورت دائم ــه خــون ب ب
داریــم همیشــه همــراه ســازمان انتقــال خــون باشــند و 
از آنجایــی کــه نیــاز بــه خــون و فرآورده هــای خونــی بــه 
صــورت دائمــی و مســتمر اســت، اهــدای خــون را بــه روز 

خاصــی موکــول نکننــد.
زینعلــی بــا بیــان اینکــه 09 مــرداد »روز اهــدای خــون« 
اســت، گفــت: انتظــار داریــم مــردم  اصفهــان همچــون 
ــون  ــدای خ ــز اه ــه مراک ــته ب ــال های گذش ــا و س روزه
مراجعــه کننــد و زمینه ســاز ادامــه زندگــی افــراد نیازمنــد 

بــه خــون باشــند. تســنیم 

افتتاح نخستین شعبه خبرگزاری 
سیناپرس در اصفهان  

رئیــس جهــاد دانشــگاهی واحــد صنعتــی اصفهــان 
گفــت: نخســتین شــعبه خبرگــزاری ســیناپرس در حــوزه 
علــم و فرهنــگ از اصفهــان شــروع بــه فعالیــت خواهــد 

کــرد.
 مرتضــی تیمــوری بــا اشــاره بــه اینکــه جهاد دانشــگاهی 
تاکنــون تعامــات بســیار خوبــی بــا مجموعــه مدیریــت 
شــهری اصفهــان در حوزه هــای فنــی و مهندســی و 
مطالعاتــی داشــته اســت، افــزود: جهــاد دانشــگاهی در 
یــک ســال گذشــته، چهــار طــرح مطالعاتــی و پژوهشــی 
ــی  ــت؛ یک ــام داده اس ــان انج ــهرداری اصفه ــرای ش را ب
ــرات  ــا )طــرح مطالعــات تاثی از آن طرح هــا، طــرح متف
فرهنگــی و اجتماعــی بازارهــای روز کوثــر( بــوده اســت 

کــه نهایــی شــد و انجــام گرفــت.
رئیــس جهــاد دانشــگاهی واحــد صنعتــی اصفهــان ادامه 
داد: طراحــی و اســتقرار مدیریــت دانــش در شــهرداری 
و  اصفهــان  اســتان  مشــاغل  ســاماندهی  اصفهــان، 
شــاخص های ارزیابــی اصفهــان 1۴00 نیــز، از دیگــر 
ــگاهی  ــاد دانش ــت جه ــرار اس ــه ق ــت ک ــی اس طرح های

ــد. ایســنا  ــام ده ــان انج ــهرداری اصفه ــرای ش ب

مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان: 

مصالی خمینی شهر در شأن مردم این شهر نیست 

،،
عمــر  طــول  آمــاری،  لحــاظ  بــه   
از  کمتــر  ســال  ســیگاری ۱۴  زنــان 
زنــان هم سنشــان اســت و مــردان 
ســیگاری هــم ۱۳ ســال کمتــر از هــم 
ســن و ســال های خــود در جامعــه 

می کننــد عمــر 

عکس سید محمد رضا ابطحی
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رخداد
حضور مسافربرهای شخصی در 

شهرکرد غیرقانونی است  
فرمانــدار شهرســتان شــهرکرد گفــت: حضــور مســافربرهای 
شــخصی در ســطح شــهر غیرقانونــی اســت و بایــد بــرای 
ــبی  ــات مناس ــافربرها تصمیم ــن مس ــری از کار ای جلوگی

گرفتــه شــود.

حمیــد ملک پــور بــا اشــاره بــه اینکــه هم اکنــون 
تعــداد تاکســی های شــهری در شــهرکرد بیــش از 
متوســط کشــور اســت، اظهــار داشــت: ایــن تاکســی ها 
ســر  بــر  هســتند  مجبــور  و  کننــد  نمی تواننــد کار 
چهارراه هــا توقــف کــرده یــا خطــی کار کننــد؛ بنابرایــن 
ــافربر  ــای مس ــردد خودروه ــرای ت ــی ب ــا جایگاه اص

ــدارد. ــود ن ــخصی وج ش
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــهرکرد ب ــتان ش ــدار شهرس فرمان
دســتگاه های متولــی چــون نیــروی انتظامــی و پلیــس 
راهــور بایــد از فعالیــت این گونــه افــراد ممانعــت کننــد، 
ــئولیت  ــداری مس ــه فرمان ــل اینک ــه دلی ــه داد: ب ادام
امنیــت شــهر را بــر عهــده دارد و قطعــا در ایــن خصــوص 
ــی شــورای  ــذا در جلســه آت ــده دارد، ل ــر عه ــی ب وظایف
تأمیــن شهرســتان شــهرکرد، مســئله مســافربرهای 
ــد  ــری خواه ــاره تصمیم گی ــرح و در این ب شــخصی مط

شــد.
ملک پــور بــا بیــان اینکه تعــداد مســافربرهای شــخصی 
در ســطح شــهرکرد محــدود اســت، ولــی بــا وجــود ایــن 
بایــد کاری کنیــم کــه ضریــب امنیــت در ســطح شــهر 
ــات الزم  ــا تصمیم ــرد: قطع ــه ک ــد، اضاف ــش یاب افزای
ــا از حضــور مســافربرهای شــخصی  گرفتــه می شــود ت
ــل  ــه عم ــت ب ــتگاه ها ممانع ــی در ایس ــورت علن ــه ص ب

آیــد.
وی خاطرنشــان کــرد: ســازمان تاکســیرانی یــا معاونــت 
حمــل و نقــل شــهرداری مکلــف اســت بــه ایــن 
ــداری  ــن فرمان ــود ای ــا وج ــد؛ ب ــیدگی کن ــوع رس موض
نیــز بــه عنــوان نماینــده دولــت موضــوع مســافربرهای 

ــد. ــری می کن ــهرکرد را پیگی ــطح ش ــخصی در س ش
ــوان داشــت: حضــور  ــدار شهرســتان شــهرکرد عن فرمان
ــر  ــه کار دیگ ــر اینک ــاوه ب ــخصی ع ــافربرهای ش مس
ــت  ــن اس ــد، ممک ــل می کن ــی را مخت ــدگان تاکس رانن
مشــکات امنیتــی و خطراتــی را نیــز بــرای شــهروندان 

ــد. فــارس ــاد کن ایج

 سومین جشنواره شعر آزاد 
استان کرمان برگزار می شود

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان از 
برگــزاری ســومین جشــنواره شــعر آزاد اســتان کرمــان 

خبــر داد.
ــزاری ســومین  ــه برگ ــا اشــاره ب ــزاده ب محمدرضــا علی
جشــنواره شــعر آزاد اســتان کرمــان اظهــار کــرد: 
بخش هــای ایــن جشــنواره شــامل شــعر کاســیک و 

ــو اســت. شــعر ن
وی همچنیــن از برگــزاری گردهمایــی شــاعران اســتان 
ــی،  ــای تخصص ــزاری کارگاه ه ــا برگ ــراه ب ــان هم کرم
ــر  ــوتان خب ــم پیشکس ــی و تکری ــاب و معرف ــد کت نق
ــن جشــنواره منتشــر شــده  ــزود: فراخــوان ای داد و اف
ــی  ــرای تمام ــر اســاس آن شــرکت در جشــنواره ب و ب

ــت. ــنی آزاد اس ــای س رده ه
ــا بیــان اینکــه هــر شــاعر می توانــد تنهــا در  علیــزاده ب
یــک بخــش )کاســیک یــا نــو( شــرکت کنــد، افــزود: 
هــر شــاعر تنهــا مجــاز بــه ارســال ســه اثــر بــه دبیرخانه 
ــچ  ــد در هی ــالی نبای ــار ارس ــه آث ــن اینک ــت؛ ضم اس

جشــنواره دیگــری شــرکت داده شــده باشــند.
ــده و روی  ــورت تایپ ش ــه ص ــد ب ــار بای ــت: آث وی گف
برگــه A۴  ارائــه شــوند و در انتهــای هــر اثــر بایــد نــام 
ــق  ــد، آدرس دقی ــخ تول ــی شــاعر، تاری ــام خانوادگ و ن
پســتی محــل ســکونت بــه همــراه کــد پســتی، شــماره 
ــه طــور کامــل  تمــاس و آدرس پســت الکترونیکــی ب

درج شــود.
ــان  ــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرم ــر کل فرهن مدی
بــه تشــریح جوایــز ایــن جشــنواره پرداخــت و گفــت: 
نفــر اول هــر بخــش و رده ســنی تندیــس جشــنواره، 
لــوح تقدیــر و یــک میلیــون تومــان جایــزه نقــدی بــه 
ــه  ــوان مجموع ــک عن ــار ی ــه انتش ــراه کمک هزین هم

ــد. ــت می کن ــعر دریاف ش
وی ادامــه داد: نفــر دوم هــر بخــش و رده ســنی 
ــر و  ــوح تقدی ــس جشــنواره، ل ــه کســب تندی ــق ب موف
۷۰۰ هــزار تومــان جایــزه نقــدی می شــود و نفــر ســوم 
هــر بخــش و رده ســنی هــم تندیــس جشــنواره، 
لــوح تقدیــر و ۵۰۰ هــزار هــزار تومــان جایــزه نقــدی را 

دریافــت می کنــد.
علیــزاده بــا اشــاره بــه بخــش ویــژه تجلیــل از شــاعران 
جــوان زیــر ۳۰ ســال گفــت: مــدارک مــورد نیــاز بــرای 
شــرکت در جشــنواره تصویــر کارت ملــی و شناســنامه و 

قطعــه عکــس ۴*۳ )فایــل jpg( اســت.
ــهریورماه  ــار را ۰۵ ش ــت آث ــت دریاف ــن مهل وی آخری
ــه  ــن افتتاحی ــزود: آیی ــرد و اف ــوان ک ســال جــاری عن
جشــنواره ۱۵ شــهریور و آیین نامــه اختتامیــه جشــنواره 

۱۶ همــان مــاه برگــزار خواهــد شــد.
ــان  ــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرم ــر کل فرهن مدی
تصریــح کــرد: عاقه منــدان می تواننــد آثــار خــود 
را بــه نشــانی شهرســتان بردســیر خیابــان شــهید 
ــد پســتی  ــگ و ارشــاد اســامی ک ــی اداره فرهن گرکان
۷۸۴۱۷۱۹۴۴۵ ارســال یــا بــه شــماره ۳۳۵۲۳۱۳۰ 

ــد. ــر کنن نماب
ــار از طریــق پســت  وی همچنیــن از امــکان ارســال آث
الکترونیــک ershadbardsir@yahoo.com خبــر 
داد و افــزود: عاقه منــدان می تواننــد اطاعــات بیشــتر 
 www.karman.farhang.gov.ir ــق ســایت را از طری

کســب کننــد. مهــر

بــا وجــود راکــد بــودن خریــد و فــروش و ثابــت 
بــودن قیمــت خانــه و زمیــن، شــاهد زیــاد 
ایــن  شــدن اجاره هــا در ســیرجان هســتیم؛ 
ــت  ــراد از نعم ــی از اف ــه بعض ــت ک ــی اس در حال
داشــتن مســکن محــروم هســتند، امــا عــده ای 
ــنگین  ــای س ــه و اجاره به ــد خان ــتن چن ــا داش ب
حســابی در ایــن آشــفته بازار پــول بــه جیــب 

می زننــد.
امــروزه می تــوان یکــی از مهم تریــن نیازهــای 
ــا  ــا تقریب ــاب آورد؛ ام ــه حس ــکن ب ــر را مس بش
نیمــی از مــردم بــا ایــن مســئله کــه چگونــه بایــد 
مشــکل مســکن را حــل کننــد، مواجــه می شــوند.

ــاره ای روی  ــه اج ــه خان ــراد ب ــن اف ــده ای از ای ع
می آورنــد تــا بــه صــورت موقــت مشکلشــان حــل 
ــا  ــت ت ــا موق ــزل اجــاره ای ی ــن من ــا ای شــود؛ ام
ــد مشــکل آن هــا را حــل کنــد؟ چــه حــد می توان

متاســفانه دولــت بــرای افــرادی کــه تــوان خریــد 
ــم  ــینی ه ــه اجاره نش ــی ب ــد و تمایل ــه ندارن خان
ــه  ــد ک ــنهاد می کن ــر را پیش ــکن مه ــد، مس ندارن
ــکن های  ــهریان، مس ــدادی از همش ــه تع ــه گفت ب
اســتاندارد های  و  کیفیــت  کمتریــن  مهــر 
ــده  ــث ش ــن باع ــازی را دارد و همی ساختمان س
اســت تــا بســیاری از ایــن افــراد اجاره نشــینی را 
بــه زندگــی در مســکن های مهــر ترجیــح دهنــد.

زمــان بــرای مســتاجرها بــه ســرعت بــرق و بــاد 
می گــذرد؛ هــر مــاه مشــکل پرداخــت اجاره خانــه 

و یــک مــاه مانــده بــه پایــان مهلــت قــرارداد هــم، 
کابــوس پیــدا کــردن خانــه جدیــد.

ــی قــرارداد  مســتاجر کــه باشــی، یــک مــاه پایان
بیشــتر بــه یــک کابــوس می مانــد؛ کابوســی 
نمی دهــد؛  قــرار  مقابلــت  بیشــتر  راه  دو  کــه 
ــل  ــر از ســال قب ــی باالت ــا قیمت ــرارداد ب ــد ق تمدی
یــا اسباب کشــی و نقــل مــکان بــه خانــه ای 

کوچک تــر و بــا اجــاره ای کمتــر.
الزم بــه ذکــر اســت کــه چنــد ســالی اســت 
ــروش و  ــد و ف ــودن خری ــد ب ــود راک ــا وج ــه ب ک
ثابــت بــودن قیمــت خانــه و زمیــن، شــاهد زیــاد 
ــی اســت  ــن در حال ــا هســتیم؛ ای شــدن اجاره ه
ــراد از نعمــت داشــتن مســکن  ــه بعضــی از اف ک
ــا داشــتن چنــد  محــروم هســتند؛ امــا عــده ای ب
خانــه و اجاره بهــای ســنگین حســابی در ایــن 

آشــفته بازار پــول بــه جیــب می زننــد.
 بنیاد مسکن در سیرجان زمین ندارد

مســئول بنیــاد مســکن ســیرجان دربــاره قیمــت 
مســکن و زمیــن و زیــاد بــودن اجاره هــا در 
شهرســتان  مســکن  بنیــاد  ســیرجان گفــت: 
ســیرجان در شــهر هیــچ زمینــی نــدارد و مســئول 
ــا  ــت؛ ام ــن و … نیس ــا زمی ــه ی ــر خان ــارت ب نظ
یکــی از علــل گــران شــدن اجــاره می توانــد 

ــد. ــه باش ــود خان کمب
خواجویــی در ادامــه افــزود: در ســال جــاری 
تعــداد زیــادی زمیــن در اطــراف شــهر و روســتاها 

ــت  ــه عل ــا ب ــم؛ ام ــذار کردی ــان واگ ــه متقاضی ب
ــانی  ــرق در خدمات رس ــای آب و ب ــه اداره ه اینک
ســرعت عمــل ندارنــد و امتیــاز بــه ایــن زمین هــا 
نمی دهنــد درنتیجــه ایــن خــودش باعــث کمبــود 
خانــه می شــود و مــردم رو بــه اجاره نشــینی 

می آورنــد.
وی اذعــان داشــت: یکــی دیگــر از مشــکاتی کــه 
ــکات  ــده، مش ــردم ش ــر م ــا گریبانگی ــن روزه ای
ــود  ــادی وج ــوارد زی ــفانه م ــت؛ متاس ــی اس مال
ــه  ــا ب ــد، ام ــت کرده ان ــن را دریاف ــه زمی داشــته ک
علــت اینکــه تــوان ســاخت و ســاز را نداشــته اند، 

ــد. ــینی روی آورده ان ــه اجاره نش ب
 منفعت طلبی ضرری که مردم را گرفتار 

کرده
شــهر  امــاک  مشــاوران  از  یکــی  صاحــب 
اظهــار  مســکن  وضعیــت  درخصــوص 
و  بزرگ تریــن  از  یکــی  ســیرجان،  داشــت: 
و  اســتان کرمــان  شــهر های  پرجمعیت تریــن 
ــه رشــدی  ــت رو ب ــوده و از جمعی ــران ب ــی ای حت
برخــوردار اســت؛ امــا اینکــه هــر چنــد وقــت یــک 
بــار شــاهد افزایــش اجاره هــا هســتیم، می توانــد 
ــه  ــب خان ــه صاح ــه ب ــخصی ک ــوارد ش ــع م تاب

مربــوط اســت، باشــد.
همشــهریان  متاســفانه  داشــت:  اذعــان  وی 
ــد و  ــود را نمی کنن ــوع خ ــال همن ــت ح ــا رعای م
بیشــتر بــه فکــر منافــع خــود هســتند؛ اگــر خــود 

ــی از مشــکات  ــد، خیل را جــای مســتاجر بگذارن
ــه همشــهریان درخواســت  حــل می شــود. از هم
ــا  ــک ی ــه مل ــه هرگون ــل از معامل ــه قب ــم ک داری
زمیــن ابتــدا بــا کارشناســان ایــن عرصــه مشــورت 
داشــته باشــند تــا خدایــی نکــرده دچاره مشــکلی 

نشــوند.
 اجاره هایی که هر روز بیشتر می شود 

ــا  ــک شــهروند ســیرجانی  درخصــوص اجاره به ی
ســال   ۳ تقریبــا  مــن  گفــت:  ســیرجان  در 
ــغ  اجاره نشــین و هــر ســال شــاهد افزایــش مبل
ــال  ــه س ــت ک ــادم هس ــودم. ی ــاره ب ــن و اج ره
ــزار  ــان و ســال دوم هــم ۱۰۰ ه ــزار توم اول ۱۰۰ ه
ــت  ــان گف ــب خانه م ــوم صاح ــال س ــان و س توم
یــا در مــاه ۵۵۰ هــزار تومــان اجــاره یــا ۲۰ میلیــون 
رهــن بایــد بدهیــد؛ امــا چیــزی کــه مهــم اســت 
شــاید در ســال دوم و ســوم آن چنــان بــه قیمــت 
مســکن و زمیــن اضافــه نشــده بــود کــه بخواهنــد 

ــد. ــاال ببرن ــاره را ب ــدر اج این ق
شهســواری در ادامــه گفــت: چــرا بایــد در کشــور 
و شــهر مــا عــده ای بــا خریــد چنــد خانــه دســت 

ــه  ــد هرچ ــان و … بای ــد و جوان ــبی بزنن ــه کاس ب
ایــن افــراد گفتنــد، بپذیرنــد؟ چــرا مقامــی وجــود 
نــدارد کــه اجــازه بــه افــراد بــرای خریــد بیــش از ۱ 
خانــه را ندهــد؟ اگــر آن هــا پــول دارنــد، دیوارهای 
همــان یــک خانــه را بــا طــا درســت کننــد؛ چــون 

دیگــر مــردم از ایــن اوضــاع خســته شــده اند.
در ایــن روزهــا کــه دولــت مــدام از امیــد دادن بــه 
مــردم دم می زنــد، نتیجــه وعده های پســابرجامی 
ــر ســر ســفره و معیشــت مــردم  ــوز ب خــود را هن
نمایــان نکــرده و در ایــن اوضــاع اقتصــادی، 
ــود اوضــاع مســکن در ســیرجان  ــه بهب ــدی ب  امی
معیشــتی  وضــع  حاضــر  حــال  نیســت.در 
ــی  ــاره حت ــاد اج ــیار زی ــای بس ــردم و هزینه ه م
بــرای واحدهــای بــا چندیــن ســال ســاخت 
ــود  ــه وج ــردم ب ــرای م ــده ای را ب ــکات عدی مش
ــینی  ــد شهرنش ــه رش ــه ب ــا توج ــت و ب آورده اس
مســئوالن بایــد هرچــه ســریع تر فکــری بــه 
حــال مســکن و اجاره نشــینی مــردم بکننــد 
 تــا در آینــده ای نه چنــدان دور دچــار مشــکل 

نشویم. سیرجان خبر 

به دلیل نبود نظارت کافی 

قیمت مسکن در سیرجان  
یکه تازی می کند

معــاون پژوهــش حــوزه علمیــه یــزد از برگــزاری آزمــون 
تخصصــی رشــته حقــوق و قضــای اســامی در یــزد خبــر داد 
و گفــت: ایــن آزمــون تخصصــی در مدرســه علمیــه خــان یــزد 

ــزار شــد. برگ
ــن  ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــد فیاض ــام محم حجت االس
امتحــان از طــاب ورودی ســال های ۹۴ و ۹۵ گرفتــه می شــود، 
ــد  ــه دارن ــی ک ــت دوچندان ــا هم ــاب ب ــاءهللا ط ــت: ان ش گف
می تواننــد بــا موفقیــت ایــن امتحانــات را پشــت ســر بگذارنــد 
و ســال ۹۶-۹۷، بــرای ســومین ســال پیاپــی در رشــته 
ــل  ــه تحصی ــوق و قضــای اســامی مشــغول ب تخصصــی حق

شــوند.
ــورود در دوره   ــه شــرکت طــاب جدیدال ایــن مقــام مســئول ب
ــن  ــزود: ای ــرد و اف ــزد اشــاره ک ــار و تثبیــت شهرســتان ی اختب

دوره در شهرســتان یــزد، بــه علــت تعمیــرات در مدرســه 
علمیــه امــام خمینــی یــزد در مدرســه علمیــه شــفیعیه برگــزار 

می شــود.
ــرکت کنندگان در  ــه ش ــان اینک ــا بی ــی ب ــام فیاض حجت االس
ایــن دوره ۸۰ نفــر هســتند، خاطرنشــان کــرد: عزیزانــی کــه در 
ــاز الزم در  ــه  شــرط کســب امتی ــد، ب ــن دوره شــرکت کرده ان ای
ســال آینــده در حــوزه علمیــه مشــغول بــه تحصیــل خواهنــد 
شــد و در غیــر ایــن صــورت اجــازه حضــور پیــدا نخواهنــد کــرد.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزد ب ــه ی ــوزه علمی ــش ح ــاون پژوه مع
 گزینــش طــاب جدیدالــورود بــر اســاس کیفیــت بــوده 
نــه بــر اســاس کمیــت، اضافــه کــرد: بحمــدهللا شــرکت کنندگان 
ــاال و  ــه ب ــوزان متوســط رو ب ــای ورودی از دانش آم در آزمون ه

عالــی در ســطح آمــوزش  و پــرورش بوده انــد. فــارس

معــاون امــور اجتماعــی بهزیســتی چهارمحــال 
و بختیــاری گفــت: خانــه امــن یــا خانــه امــن 
زنــان و دختــران تحــت خشــونت خانگــی برای 
زنــان و دخترانــی کــه بــه شــکل های مختلــف 
ــی و  ــم از آزار روان ــی اع ــونت خانگ ــت خش تح
کامــی، خشــونت جســمی و... قــرار دارنــد، در 

ــود. ــاح می ش ــهرکرد افتت ش
بــه  اشــاره  بــا  چالشــتری  نجفــی  جــواد 
ــان  ــرای زن ــتر ب ــن بیش ــای ام ــه خانه ه  اینک
و دخترانــی کــه بــه شــکل های مختلــف تحــت 
خشــونت خانگــی قــرار می گیرنــد، ایجــاد 
ــورت  ــه ص ــراد ب ــن اف ــزود: ای ــت، اف ــده اس ش

ــوند  ــکان داده می ش ــز اس ــن مرک ــت در ای موق
ــی  ــای تخصص ــام کاره ــا انج ــت ب ــا در نهای ت
روان شناســی، مــددکاری، حقوقــی و... کــه 
ــرد،  توســط تیم هــای تخصصــی صــورت می گی
مســائل و مشــکات آن هــا رفــع شــود و دوبــاره 
ــود  ــه بهب ــا خان ــران ب ــان و دخت ــن زن ــد ای پیون

ــد. یاب
معــاون امــور اجتماعــی بهزیســتی چهارمحــال 
ــان و دخترانــی  ــا بیــان اینکــه زن و بختیــاری ب
ــا  ــند ت ــه باش ــرار گرفت ــونت ق ــورد خش ــه م ک
زمانــی کــه فضــای خانــواده بــرای آن هــا امــن و 
متعــادل شــود، در خانــه امــن باقــی می ماننــد، 

ــی  ــن فضای ــای ام ــع خانه ه ــه داد: در واق ادام
هســتند کــه زنــان و دختــران تحــت خشــونت 
در آن هــا نگهــداری می شــوند تــا وضعیــت 

ــرای حضــور آن هــا امــن شــود. ــه ب خان
ــان و دخترانــی  ــر اینکــه زن ــا تأکیــد ب نجفــی ب
ــه  ــد، گاه ب ــرار می گیرن ــونت ق ــت خش ــه تح ک
ــا  ــاس ب ــق تم ــا از طری ــرف ی ــورت خودمع ص
اورژانــس اجتماعــی بــا شــماره ۱۲۳ یــا از طریق 
ــه در دادگاه  ــی ک ــی و پرونده های ــع قضای مراج
دارنــد یــا نیــروی انتظامــی معرفــی می شــوند، 
عنــوان داشــت: خانــه امــن در چهارمحــال 
و بختیــاری در شــرف افتتــاح اســت؛ لــذا 

تاکنــون کســی بدیــن منظــور مراجعــه نکــرده؛ 
اطاع رســانی های  آن  افتتــاح  از  پــس  امــا 
ــرد.وی  ــورت می گی ــوص ص ــن خص الزم در ای
خاطرنشــان کــرد: اینکــه بگوییــم در چهارمحــال 
و بختیــاری خشــونت علیــه زنــان وجــود نــدارد، 
ــکات  ــه مش ــا این گون ــت و قطع ــت نیس درس
وجــود دارنــد. زمانــی کــه زنــان و دختــران 
می تــوان  شــوند  شناســایی  خشــونت دیده 
ــرای آن هــا انجــام داد. کارهــای تخصصــی را ب

معــاون امــور اجتماعــی بهزیســتی  چهارمحــال 
ــای  ــه خانه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاری ب و بختی
ــت  ــرادی اس ــت اف ــداری موق ــرای نگه ــن ب ام
ــواده  ــور در خان ــرای حض ــی ب ــچ امکان ــه هی ک
ــرد: گاه  ــح ک ــد، تصری ــتگان ندارن ــا بس ــود ی خ
ــری تحــت خشــونت  ــا دخت ــده شــده زن ی دی

خانگــی قــرار گرفتــه اســت و حتــی اقــدام بــه 
ــی را در  ــوارد این چنین ــرده؛ م ــزل ک ــرار از من ف
ــرای  ــه الزم اســت ب ــم ک اســتان شــاهد بوده ای
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــراد مکان ــن اف ــداری ای نگه

شــود.
نجفــی چالشــتری در ادامــه بیــان داشــت: 
ــران تحــت خشــونت  ــان و دخت ــه امــن زن خان
خانگــی کامــا موقــت بــوده و فــرد زمــان 
ــه  ــود و ب ــداری می ش ــا نگه ــدودی در آنج مح
هیچ وجــه منظــور از ایــن خانه هــا جــدا کــردن 
فــرد از خانــواده نیســت؛ ایــن تنهــا راهــی اســت 
ــه  ــی در خان ــکان زندگ ــه ام ــانی ک ــرای کس ب
ــای  ــا تاش ه ــه ب ــی ک ــا زمان ــد ت خــود را ندارن
صورت گرفتــه ایــن امــکان بــرای آن هــا فراهــم 

ــادل شــود. ــن و متع ــه ام و فضــای خان

ــان  ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق مع
گفــت: مدرســه تابســتانی ســازمان بین المللــی تحقیقــات مغــز، 
ــی در  ــدرس بین الملل ــت م ــور هش ــا حض ــال ب ــهریورماه امس ش
کرمــان برگــزار می شــود.  عبــاس پرداختــی اظهــار داشــت: ایــن 
مدرســه تابســتانی بــه مــدت ۵ روز در کرمــان برگــزار می  شــود و 

ــد. ــور دارن ــی در آن حض ــدرس بین الملل ۸ م
وی بیــان داشــت: ۱۴ دانشــجو از کشــورهای مختلفــی از جملــه 
ــی  ــن و ... در مدرســه تابســتانی ســازمان بین الملل اســترالیا، ژاپ
تحقیقــات مغــز در کرمــان ثبت نــام کــرده و شــرکت دارنــد.

ــرد  ــاره ک ــان اش ــای آلم ــت باواری ــد از ایال ــه بازدی ــی ب  پرداخت
ــی،  ــاق بازرگان ــان، ات ــوزه درم ــار ح ــد در چه ــن بازدی ــت: ای و گف
روابــط بین الملــل و تحقیقــات پزشــکی صــورت گرفت.پرداختــی 
ــمتی  ــه س ــان ب ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــگاه دانش ــه داد: ن ادام

ــش  ــروت از دان ــد ث ــه و تولی ــل عرض ــوالت قاب ــه محص ــت ک اس
داشــته باشــد و در ایــن راســتا حوزه هــای دارو، محیــط زیســت، 
ــات و ... را مدنظــر  ــاوری اطاع ــات پزشــکی، صنعــت، فن ملزوم
دارد. وی از برگــزاری نخســتین جشــنواره فنــاوری حــوزه ســامت 
ــال  ــاه امس ــگان در ۱۹ و ۲۰ مهرم ــی نخب ــاد مل ــکاری بنی ــا هم ب
در کرمــان خبــر داد و گفــت: ایــن جشــنواره بــا عنــوان »رویــش 
خــاوران« اســتان های خراســان شــمالی، خراســان رضــوی، 
ــی، سیســتان و بلوچســتان و کرمــان را پوشــش  خراســان جنوب
می دهــد. معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــرات اقلیمــی  ــی تغیی ــار داشــت: همایــش بین الملل ــان اظه کرم
ــی دانشــگاه  ــه میزبان ــاه ب ــز ۲۴ و ۲۵ آبان م و نظــام ســامت نی
علــوم پزشــکی کرمــان برگــزار می شــود و نخســتین کنگــره 
ــم. فــارس ــاه داری ــز در آذرم ــک کشــور را نی ــی انفورماتی بین الملل

استانها

معاون پژوهش حوزه علمیه یزد خبر داد:

برگزاری آزمون تخصصی حقوق و قضای اسالمی در یزد
 مدرسه تابستانی سازمان بین المللی تحقیقات مغز 

در کرمان

افتتاح خانه امن در چهارمحال و بختیاری

»خانه صادقی« اردبیل، روایتگر معماری 
آمیخته با هنر اسالمی 

خانــه صادقــی اردبیــل، یکــی از چنــد ابنیــه و خانه هــای تاریخــی ایــن 
اســتان اســت کــه بــا قدمتــی نزدیــک بــه دو قــرن هم اکنــون پــس از 
ــاط  ــه حی ــا و محوط ــا، اتاقک ه ــاماندهی تاالره ــازی و س ــت، بازس مرم
ــل  ــاری اصی ــری معم ــا به کارگی ــنتی ب ــی و س ــا تاریخ ــکل کام ــه ش ب
ایرانــی آمیختــه بــا هنــر اســامی، بــه یکــی از مکان هــای مــورد توجــه 

گردشــگران تبدیــل شــده اســت.
 ایــن بنــای مجلــل در محلــه اوچــدکان اســتان اردبیــل واقــع شــده کــه 
ــه گفتــه  ــه ســال  ۱۲۷۹هجــری قمــری بازمی گــردد کــه ب ســاخت آن ب
پیرغامــان و ریش ســفیدان اســتان، ســاخت ایــن خانــه حــدود چهــار 

ســال زمــان بــرده اســت.
 نمــاى عمــارت، آجــرى بــا پنجره هــاى ســاده چوبــى اســت کــه 
منتهى الیــه ارتفــاع آن در طبقــه دوم بــه صــورت کنگــره درآمــده 
ــاط داراى  ــى حی ــى و غرب ــع جنوب ــاى ضل ــاى دیواره ــار آن نم و در کن
طاق نماهــاى آجــرى اســت و قســمت اصلــى ســاختمان در ســه طبقــه 
ــر زیرزمیــن، همکــف و طبقــه باالســت. ســاخته شــده کــه مشــتمل ب

ــاران  ــر معم ــری از هن ــا بهره گی ــا ب ــا زیب ــه ای کام ــه گون ــارت ب ــن عم ای
توانمنــد کشــور شــکل یافتــه اســت؛ بــا تاالرهــای قرینــه و طاق نماهــای 
گچــی و ارســی های مقرنــس و مشــبک کــه همــه ســند هویــت 
ــی هســتند و گوشــه ای از تمــدن ۳ هــزار ســاله اســتان  معمــاری ایران

ــد. ــش می گذارن ــه نمای ــل را ب اردبی
ــار  ــن دی ــل، ای ــاد اردبی ــخ و نم ــدن، تاری ــگ و تم ــه فرهن ــه ای ک خان
پیرغامــان، مؤذنــان و نامــوران را در پــس خــود نهــان دارد، هم اکنــون بــا 
گذشــت بیــش از ۱۵۰ ســال در اثــر عوامــل طبیعــی دســتخوش تغییرات 
ــه همــان شــکل و بافــت  و تخریباتــی شــده کــه شــاید بازســازی آن ب

تاریخــی نیازمنــد اهتمــام جــدی مســئوالن باشــد.
ایــن بنــای تاریخــی کــه بــه گفتــه کارشناســان میــراث فرهنگــی، یــادگار 
ــته  ــران گذش ــفیدان و تاج ــی از ریش س ــی، یک ــم صادق ــاج ابراهی ح
اســتان اردبیــل اســت، در گذشــته مأمنــی بــرای دورهمی هــای خانــواده 

صادقــی بــوده.
ــه نقــاط  ــوادگان حــاج ابراهیــم ب ــدان و ن ــا مهاجــرت فرزن  هم اکنــون ب
ــل  ــی اردبی ــراث فرهنگ ــازمان می ــار س ــا در اختی ــن بن ــور ای ــر کش دیگ
قــرار گرفتــه و بــا مرمــت و بازســازی تاالرهــا، ایــن خانــه قدیمــی بــرای 

ــه کار مــی رود. برگــزاری مراســم  ســور و عروســی ب
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روزنه

اختصاص 500 هکتار از اراضی 
چهارمحال و بختیاری به کشت کلزا  
ــاری گفــت:  ــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختی رئیــس جه
ــه کشــت  ــاری ب ــار از اراضــی چهارمحــال و بختی ۵۰۰ هکت

ــزا اختصــاص یافــت. ــه روغنــی کل دان
ذبیــح هللا غریــب اظهــار داشــت: کشــت کلــزا در چهارمحال 
و بختیــاری نســبت بــه ســال های گذشــته افزایــش یافتــه 

ست. ا
وی عنــوان کــرد: حمایــت دولــت از کشــت دانه هــای 
روغنــی و خریــد تضمینــی ایــن محصــول، موجــب 
ــن محصــول در اســتان شــده اســت. افزایــش کشــت ای
بختیــاری  و  چهارمحــال  کشــاورزی  جهــاد  رئیــس 
ــزا در  ــی کل ــد تضمین ــرای خری ــز ب ــار داشــت: دو مرک اظه
ــز در  ــن مراک ــه ای ــال شــده ک ــاری فع چهارمحــال و بختی
دو شهرســتان شــهرکرد و لــردگان واقــع اســت. برداشــت 
ــن اســتان پیش بینــی می شــود. مهــر ــزا در ای ــن کل ۷۰۰ ت

 کشف سنگ نگاره هایی 
در مناطق کوهستانی ریگان

شناســایی  از  ریــگان  فرمانــدار  کیمیای وطن
ــر داد و  ــگان خب ــتانی ری ــق کوهس ــنگ نگاره هایی در مناط س
گفــت: تاکنــون تیمــی از ســوی میــراث فرهنگــی بــه منظــور 

بررسی این آثار اعزام نشده است.
در  ســنگ نگاره ها  کشــف  درخصــوص  باقــری  امیــن 
مناطــق کوهســتانی ایــن شهرســتان، اظهــار کــرد: ایــن 
ســنگ نگاره ها چهارشــنبه هفتــه گذشــته )۰۴ مــرداد( در 
ــز بهمــن  ــه گ ــه کوهســتانی کوهشــاه در حــوزه رودخان منطق

ــد. ــف ش کش
ــده  ــراه نماین ــه هم ــان روز ب ــه در هم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
شــرق اســتان از ایــن مناطــق بازدیــد بــه عمــل آمــد، گفــت: 
ــی،  ــراث فرهنگ ــرار دادن اداره کل می ــان ق ــا وجــود در جری ب
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان، هیــچ اقدامــی 

از ســوی ایــن دســتگاه انجــام نشــده اســت.
باقــری بــا بیــان اینکــه شهرســتان ریــگان اداره میــراث 
فرهنگــی نــدارد، بیــان داشــت: بــا توجــه بــه ضــرورت 
ایجــاد اداره میــراث فرهنگــی یــا نمایندگــی میــراث در 
زیــادی  نامه نگاری هــای  و  پیگیری هــا  شهرســتان  ایــن 
صــورت گرفتــه کــه تاکنــون نتیجه بخــش نبــوده اســت.

ــن  ــت از ای ــرای حفاظ ــا ب ــرد: م ــوان ک ــگان عن ــدار ری فرمان
ســنگ نگاره ها نیــاز بــه یــگان حفاظــت داریــم و هنــوز 
هیــچ تیمــی از مرکــز اســتان بــرای ایــن منظــور  بــه منطقــه 
ــه اینکــه قدمــت ایــن  ــا اشــاره ب اعــزام نشــده اســت. وی ب
ســنگ نگاره ها هنــوز مشــخص نشــده، گفــت: در حــال 
حاضــر دو نیــروی عــادی بــدون هیچ گونــه امکاناتــی در حــال 
حفاظــت از منطقــه هســتند کــه ایــن میــزان نیــروی انســانی 

ــت. ــا نیس ــوی نیازه جوابگ

آغاز به کار شورای پدافند غیر عامل 
در مهریز  

نخســتین شــورای پدافنــد غیــر عامــل شهرســتان های 
ــود را  ــت خ ــز فعالی ــتان مهری ــروز در شهرس ــزد دی ــتان ی اس

ــرد. ــاز ک آغ

ــد  ــت: برآین ــزد گف ــتان ی ــل اس ــر عام ــد غی ــر کل پدافن مدی
ــر عامــل  ــد غی ــدی در حــوزه پدافن مجموعــه اقدامــات پدافن

ــود. ــی می ش ــداری مل ــای پای ــب ارتق موج
ــدات ســبب  ــن تاکی ــان کــرد: ای محمدصــادق طهماســبی بی
ــن  ــر در ای ــال های اخی ــی در س ــای خوب ــا برنامه ه ــده ت ش

ــی شــود. حــوزه اجرای
طهماســبی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه اهمیــت پدافنــد غیــر 
عامــل، ضــرورت دارد در ایــن حــوزه آمــوزش و فرهنگ ســازی 
ــداف  ــم و اه ــا مفاهی ــردم ب ــوم م ــرد و عم ــرار گی ــر ق مدنظ

ــر عامــل بیــش از گذشــته آشــنا شــوند. ــد غی پدافن
ــود در  ــاخت های موج ــا و زیرس ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش وی ب
شهرســتان مهریــز و اینکــه ایــن شهرســتان در مســیر ترانزیت 
و حمــل و نقــل جــاده ای قــرار دارد، افــزود: شــورای پدافنــد 
غیرعامــل ایــن شهرســتان می توانــد از قوی تریــن شــوراهای 

پدافنــد غیــر عامــل اســتان یــزد باشــد.
ــه  ــای یازده گان ــود کارگروه ه ــه وج ــاره ب ــا اش ــبی ب طهماس
ــت  ــن اولوی ــتار تعیی ــل، خواس ــر عام ــد غی ــورای پدافن در ش
بــرای فعال ســازی کارگروه هــای انــرژی و آب، صنعــت، 
ــازی در  ــاورزی و راه و شهرس ــاد کش ــارت، جه ــدن و تج مع

ــد. ــتان ش ــن شهرس ای
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود یــادآور شــد: 
 CBRNE ــوزی ــوزش و مهارت آم ــی آم ــز مل ــتین مرک نخس
بــا همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید صدوقــی یــزد 
در منطقــه آزادشــهر افتتــاح شــده و آمــاده ارائــه آمــوزش  بــه 
گروه هــای هــدف در حوزه هــای شــیمیایی، بیولوژیکــی، 
رادیواکتیــو، هســته ای، پرتــوی، بیوتروریســم و ... اســت. مهــر

برگزاری بیست و سومین جشنواره 
ملی شعر رضوی در سرچشمه  

  بیست وســومین جشــنواره ملــی شــعر رضــوی بــا 
حضــور جمعــی از مســئوالن در شــهر سرچشــمه رفســنجان 
کلیــد خــورد. معــاون فرهنگــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی اســتان کرمــان صبــح شــنبه در ایــن مراســم بــا 
ــام  ــوده ام ــه فرم ــت: ب ــار داش ــت اظه ــه کرام ــک ده تبری
خمینــی)ره( هــر مجلســی کــه ذکــر اهــل بیــت)ع( در آن 
باشــد، عبــادت اســت. وحیــد محمــدی بــه فضــای معنوی 
ــان  ــاره و بی ــور اش ــا)ع( در کش ــام رض ــای والدت ام روزه
ــی  ــارگاه نوران ــه یمــن وجــود مضجــع شــریف و ب کــرد: ب
ــی و  ــی، فرهنگ ــای علم ــا فض ــن روزه ــا)ع( ای ــام رض ام

ــی اســت. ــر از ایــن حضــور نوران هنــری کشــور متاث
معــاون اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان 
ــوان  ــه عن ــان ب ــتان کرم ــه اس ــندی از اینک ــراز خرس ــا اب ب
مبتکــر برگــزاری جشــنواره امــام رضــا)ع( دوره بیســت و 
ســوم را برگــزار می کنــد، تصریــح کــرد: هنرمندانــی از ۲۴ 
اســتان کشــور آثــار خــود را بــه دبیرخانــه جشــنواره شــعر 
ــه مــورد  ــد کــه توســط اعضــای کمیت رضــوی ارســال کردن

ارزیابــی قــرار گرفــت. ایرنــا

جشــنواره  برگــزاری  از  شــهرکرد  فرمانــدار 
ــر  ــهرکرد خب ــی در ش ــی و محل ــای بوم غذاه
داد و گفــت: از ایــن جشــنواره می تــوان جهــت 
ترویــج غــذای ســالم و جــذب گردشــگران 

ــرد. ــتفاده ک ــی اس ــی و خارج داخل
  حمیــد ملک پــور دهکــردی اظهــار کــرد: 
خوشــبختانه مشــکات و شــکایاتی کــه در 
ــات و ارزاق  ــه خدم ــت ارائ ــته جه ــال گذش س
ــوس  ــور محس ــه  ط ــال ب ــت، امس ــود داش وج

ــت. ــود نداش وج
وی بــا بیــان اینکــه راه انــدازی یــک مرکــز 
ــگردی در ورودی  ــات گردش ــه خدم ــت ارائ ثاب
شــهر الزم و ضــروری اســت، افــزود: یــک 
ــدای ورودی شــهر وجــود  ــن در ابت ــه زمی قطع
ــن  ــت ای ــای مالکی ــر ادع ــن نف ــه چندی دارد ک

زمیــن را دارنــد؛ امــا ایــن قضیــه تاکنــون 
اثبــات نشــده و تــا زمــان احــراز مالکیــت ایــن 
قطعــه زمیــن می تــوان از ســازه های ســیار 
ــه مســافران اســتفاده  ــه خدمــات ب جهــت ارائ
ــت  ــرد: جه ــه ک ــهرکرد اضاف ــدار ش ــرد. فرمان ک
معرفــی جاذبه هــای گردشــگری شهرســتان 
ــا  ــهر و پارک ه ــوان در ورودی ش ــهرکرد می ت ش
کــه محــل اســکان مســافران اســت، تابلوهــا و 
اســتندهای ثابــت توســط شــهرداری شــهرکرد 
ــود  ــی ش ــی جانمای ــراث فرهنگ و اداره  کل می
و همچنیــن می تــوان از اســتندهایی کــه در 
گذشــته نصــب شــده، در معرفــی جاذبه هــای 
را  بهــره کافــی  اطاع رســانی  و  گردشــگری 
ــارز  ــکات ب ــه مش ــاره ب ــا اش ــور ب ــرد. ملک پ ب
ــات گفــت:  ــه خدم ــه گردشــگری و ارائ در زمین

ــل در مناطــق  ــه در روزهــای تعطی ــع زبال تجمی
گردشــگری و پارک هــا، ارائــه غیربهداشــتی 
توســط  و  پارک هــا  در  فســت فود  و  غــذا 
دستفروشــان در ورودی شــهر کــه منظــره 
مهم تریــن  از  می کنــد،  ایجــاد  را  نازیبایــی 
مشــکات در بحــث گردشــگری شهرســتان 
ــواد  ــه داد: عرضــه م شــهرکرد اســت. وی ادام
ــه  ــوز و پروان ــدون مج ــای ب ــی در مکان ه غذای
ــن  ــار مشــکل اســت و ای ــون دچ از لحــاظ قان
معضــل عــاوه بــر اینکــه چهــره شــهر را نازیبــا 
ــه  ــاظ عرض ــی از لح ــد خطرات ــد می توان می کن
ــافران  ــرای مس ــی ب ــواد غذای ــتی م غیربهداش
ــری  ــتگاه های مج ــی دس ــد و تمام ــاد کن ایج
ــای  ــت در روزه ــوع و گش ــن موض ــر ای ــد ب بای

ــند. ــته باش ــارت داش ــل نظ تعطی

ــرای  ــدار شــهرکرد گفــت: ایجــاد مــکان ب فرمان
ارائــه خدمــات و ارائــه اطاعــات بــه گردشــگران 
در ورودی هــای مرکــز شهرســتان الزم و ضــروری 
صــورت  بــه  مــکان  یــک  بایــد  و  اســت 
شــبانه روزی جهــت ارائــه اطاعــات و خدمــات 
الزم بــه مســافران از جملــه معرفــی هتــل 
و اطاع رســانی جهــت مناطــق گردشــگری 
ــان از  ــور در پای ــد. ملک پ ــته باش ــود داش وج
ــی  ــی و محل ــای بوم ــزاری جشــنواره غذاه برگ
افــزود: ۸۰ درصــد  در شــهرکرد خبــر داد و 
ــه  ــن تجرب ــوان بهتری ــه  عن ــذا را ب ــافران غ مس
ــوان از  ــد و می ت ــوان می کنن ــگری عن در گردش
ایــن جشــنواره  جهــت ترویــج غــذای ســالم و 
جــذب گردشــگران داخلــی و خارجــی اســتفاده 
کرد.گفتنــی اســت؛ ایــن جشــنواره بــرای اولین 
بــار از ۱۵ تــا ۱۸ شــهریور در شهرســتان شــهرکرد 

برگــزار می شــود.فارس

 برگزاری جشنواره غذای بومی و محلی در شهرکرد



منوچهــر جمالــی در رابطــه بــا بعضــی اظهــارات مبنــی بــر 
اســتفاده از گوشــت ســگ و گربــه در تولیــد فرآورده هــای 
و  دارو  و  غــذا  معاونــت  داشــت:  اظهــار  گوشــتی 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی نظــارت دقیقــی را بــر رونــد 
ــت  ــاس داشــته و فعالی ــد سوســیس و کالب ــه و تولی تهی
ــود. ــی می ش ــد و ارزیاب ــا رص ــوی آن ه ــا از س کارخانه ه

وی بــا بیــان اینکــه فرآینــد تولیــد سوســیس و کالبــاس 
ــدارد و تحــت نظــارت شــدید اســت، تصریــح  مشــکلی ن
ــرای ســامتی  ــای گوشــتی ب ــرد: اســتفاده از فرآورده ه ک
ــرد؛  ــه ک ــه آن توصی ــراد را ب ــوان اف ــوده و نمی ت ــر ب مض
ــه  ــواد اولی ــت م ــت کیفی ــی از باب ــد نگران ــردم نبای ــا م ام
سوســیس و کالبــاس داشــته باشــند؛ زیــرا نظــارت 
ــای  ــرد کارخانه ه ــر عملک ــان ب ــوی متولی ــبی از س مناس

تولیدکننــده صــورت می گیــرد.
جمالــی بــا تاکیــد بــر اینکــه معاونــت غــذا و دارو و 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی متولــی نظــارت بــر کیفیــت 
و کالبــاس  ماننــد سوســیس  فرآورده هــای گوشــتی 
اســت، ادامــه داد: ممکــن اســت ماننــد ســایر صنف هــا در 
رونــد تولیــد سوســیس و کالبــاس نیــز تخلفــی رخ دهــد 
کــه بــه طــور قطــع بایــد بــا متخلفــان بــه صــورت جــدی 
و قاطــع برخــورد شــود؛ زیــرا ســامت مــردم در معــرض 

ــرد. ــرار می گی ــد ق تهدی
وی افــزود: هیــچ نگرانــی از بابــت اســتفاده از مــواد 
ــا  ــوده و ســامت آن ه ــه دارای آرم اســتاندارد ب ــی ک غذای
از ســوی ســازمان غــذا و دارو تاییــد شــده باشــد، وجــود 

ــدارد. مهــر ن

محمدحســین عزیــزی، رئیــس انجمــن صنایــع غذایــی ایــران 
ــزار  ــای ارزان قیمــت 5 ه ــی از گســترش پیتزا ه ــراز نگران ــا اب ب
تومانــی در جامعــه گفــت: در پخــت پیتــزای 5 هــزار تومانــی از 
مــواد مرغــوب اســتفاده نمی شــود و همیــن موضــوع می توانــد 
باعــث بــه وجــود آمــدن مشــکات جــدی بــرای افــراد شــود. 

ابــراز  فســت فود  مصــرف  عــوارض  درخصــوص  عزیــزی 
داشــت: مشــکات گوارشــی، کبــد چــرب، بیماری هــای قلبــی 
و عروقــی، اضافــه وزن، فشــار خــون و خطــر ابتــا بــه دیابــت از 
ــزا و ســاندویچ اســت. ــی مصــرف پیت ــه خطــرات احتمال جمل
حــاال در ایــن میــان وقتــی افــراد پیتزاهــای ارزان  قیمــت 5 هزار 
تومانــی بــا مــواد نامرغــوب و بــا کیفیــت پاییــن اســتفاده کننــد، 
بــه طــور حتــم بایــد بیــش از پیــش در انتظــار انــواع بیماری هــا 

باشــند.

ــم بیشــتر  ــا قیمــت ک ــرد: پیتزاهــای کوچــک و ب ــان ک  وی بی
کارخانــه ای بــوده و در مکانــی دیگــر آمــاده می شــوند و تنهــا در 
ــد؛  ــل می دهن ــردم تحوی ــه م ــرده و ب ــا را داغ  ک ــا آن ه مغازه ه
هنــگام آماده ســازی بعضــی از ایــن پیتزاهــای از پیــش 
ــده  ــت نش ــتی رعای ــائل بهداش ــت مس ــن اس ــده، ممک تهیه ش
ــردم  ــامت م ــرای س ــی ب ــد بزرگ ــر، تهدی ــن ام ــند و همی باش

تلقــی می شــود.
ــی   ــرد: پیتزاهــای ارزان قیمــت 5 هــزار تومان ــوان ک ــزی عن عزی
ــت  ــا کیفی ــاس ب ــیس و کالب ــر و سوس ــر، خمی ــتر از پنی بیش
مــواد غذایــی  ایــن  در  و  تهیــه می شــوند  پاییــن  بســیار 
ــش  ــث کاه ــئله باع ــن مس ــدارد و همی ــی ن ــت جایگاه گوش
کیفیــت ایــن مــاده غذایــی در بیــن ســایر فســت فودها شــده                           

اســت. باشــگاه خبرنــگاران

عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

مردم نباید نگران سالمت سوسیس و کالباس باشند
رئیس انجمن صنایع غذایی ایران عنوان کرد:

پدیده ای به نام پیتزای 5 هزار تومانی

از نظر طب سنتی کدام 
مزاج بهتر است؟ 

ــب  ــص ط ــی، متخص ــن صادق ــید محمدحس س
ســنتی، گفــت: یکــی از معیارهــا بــرای تشــخیص 
ــانی  ــی کس ــت؛ یعن ــوحنه« اس ــرد، »س ــزاج ف م
ــد دارای مــزاج  ــدام درشــتی دارن کــه هیــکل و ان
َتــری هســتند و افــرادی کــه دارای هیــکل و انــدام 

ریزتــری هســتند، مزاجشــان خشــک اســت.
ــدام درشــت  ــه ان ــرادی ک ــت: برخــی از اف وی گف
دارنــد، هیــکل آن هــا مملــو از چربــی و پــف 
ــزاج  ــراد دارای م ــه اف ــی این گون ــن یعن اســت. ای
ــر هســتند؛ امــا عــده ای دیگــر از افــراد  ســرد و ت
کــه هیــکل درشــتی دارنــد، انــدام آن هــا پوشــیده 
از ماهیچــه اســت و بــه اصطــاح هیــکل عضانــی 
ــر  ــرم  و ت ــزاج گ ــراد داراب م ــه اف ــد؛ این گون دارن

هســتند.
ــدام  ــه ریزان ــانی ک ــن کس ــت: در بی ــی گف صادق

ــد  ــه ای باش ــا ماهیچ ــدام آن ه ــر ان ــتند، اگ هس
ــا  ــت؛ ام ــک اس ــرم و خش ــراد گ ــن اف ــزاج ای م
اگــر ایــن افــراد هیکلشــان از پوســت و اســتخوان 

ــد. ــکی دارن ــرد و خش ــزاج س ــد، م باش
از  دیگــر  یکــی  پوســت،  رنــگ  گفــت:  وی 
ــوان  ــیله آن می ت ــه وس ــه ب ــت ک ــانه هایی اس نش
مــزاج یــک فــرد را تشــخیص داد. رنگ هــای 
رنگ هــای  تــر،  و  مــزاج گــرم  دارای  گلگــون 
گندمــی و زرد دارای مــزاج گــرم و خشــک و 
رنگ هــای تیــره و ســبزه دارای مــزاج ســرد و 
ــر  خشــک و افــراد ســفید دارای مــزاج ســرد و ت

ــتند. هس
وی گفــت: همچنیــن حــرکات بــدن، یکــی دیگــر 
ــراد  ــراد اســت. اف از راه هــای تشــخیص مــزاج اف
ــتند و  ــوش هس ــب و ج ــا پرجن ــزاج عموم گرم م
حــرکات بدنــی تنــدی دارنــد؛ امــا افراد ســردمزاج 

کســل هســتند و جنــب و جــوش کمــی دارنــد.
صادقــی گفــت: یکــی دیگــر از روش هایــی کــه بــه 

وســیله آن می تــوان مــزاج فــرد را تشــخیص داد، 
خــواب اســت. افــراد دارای مــزاج گــرم و خشــک 
دارای خــواب کــم، مــزاج گــرم و تــر دارای خــواب 
متوســط و افــراد بــا مــزاج ســرد و تــر خــواب زیاد 
ــا مــزاج ســرد و خشــک دارای خــواب  ــراد ب و اف

منقطــع هســتند و مــدام از خــواب می پرنــد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه از »نظــر طــب 
ســنتی کــدام مــزاج بهتــر اســت؟«، گفــت: معموال 
افــراد در موقــع بیمــاری مزاجشــان انحــراف 
موقتــی پیــدا می کنــد؛ امــا نمی تــوان گفــت 
ــرادی کــه دارای مــزاج  ــر اســت. اف کدامیــک بهت
ســرد و تــر هســتند، روابــط عمومــی بهتــری 
ــرادی کــه دارای مــزاج گــرم و خشــک  ــد، اف دارن
مناســب تر  نظامــی  بــرای کارهــای  هســتند، 
هســتند و افــرادی کــه دارای مــزاج ســرد و 
خشــک هســتند، دقیق ترنــد؛ امــا در کل مزاجــی 
ــزاج  ــت، م ــر اس ــه معتدل ت ــه بقی ــبت ب ــه نس ک

ــت.الو دکتــر ــر اس ــرم و ت گ

ــی  ــواص درمان ــبزیجات دارای خ ــا و س میوه ه
بــرای بــدن هســتند؛ امــا بعضــی میوه هــا 
خــواص درمانــی و ســامتی بیشــتری دارنــد و 
می تــوان از آن هــا بــه عنــوان یــک تامین کننــده 
ــدن اســتفاده کــرد.  ــاز ب مــواد مغــذی مــورد نی
کارشناســان در جدیدتریــن پژوهش هــای خــود 
انــواع ویتامین هــای  خــواص منحصربه فــرد 
در  را  معدنــی  مــواد  و  کمیــاب  ضــروری، 
ــراد  ــه اف ــد و ب ــایی کردن ــر شناس ــای زی میوه ه
ــورد  ــرژی م ــن ان ــرای تامی ــد ب ــه می کنن توصی
نیــاز بــدن از ایــن میوه هــا در رژیــم غذایــی 

ــد. ــتفاده کنن ــود اس خ
ــدری از لحــاظ  ــه ق ــا ب ــن میوه ه ــک از ای هــر ی
ــوان از  ــه می ت ــتند ک ــی هس ــذی غن ــواد مغ م

ــرای  ــد یــک وعــده غذایــی ســالم ب آن هــا مانن
تقویــت و افزایــش انــرژی بــدن اســتفاده کــرد.

 خواص موز
مــوز دارای مقــدار زیــادی پتاســیم اســت و بــه 

ــد. ــدن کمــک می کن ــت ب ــم الکترولی تنظی
و  اعصــاب  تقویــت  مــوز  خــواص  دیگــر  از 
ــوه  ــن می ــت. ای ــات اس ــم عض ــش حج افزای
آنتی اکســیدان های ضــروری  انــواع  از  غنــی 

ــت. ــده اس ــکیل ش ــر تش ــدن و فیب ــرای ب ب
 خواص هلو برای سالمتی

هلــو نیــز یکــی دیگــر از میوه هــای بســیار 
مقــوی و بــا خــواص فــراوان بــرای تقویــت 
ــک  ــوان ی ــه عن ــوان ب ــو را می ت ــدن اســت. هل ب
ــرد؛  ــرف ک ــد مص ــیار مفی ــی بس ــل خوراک مکم

قنــد فروکتــوز موجــود در هلــو می توانــد انــرژی 
ــان  ــرای مدت زم ــان را ب ــدن انس ــاز ب ــورد نی م

ــد. ــن کن ــی تامی طوالن
 خواص آناناس برای سالمتی

آنانــاس مخصــوص مناطــق اســتوایی نیــز دارای 
ــت  ــوی اس ــیار ق ــی بس ــد التهاب ــت ض  خاصی
و می توانــد خطــر ابتــا بــه حملــه قلبــی و 
دهــد؛  افــراد کاهــش  در  را  مغــزی  ســکته 
ــاروری در  ــدرت ب ــش ق ــبب افزای ــن س همچنی

می شــود. زوجیــن 
تمــام  همــراه  بــه  می تــوان  را  آنانــاس 
ــواص  ــرد و از خ ــرف ک ــی مص ــای غذای وعده ه

شــد.  بهره منــد  آن 
ــث  ــد باع ــود در آن می توان ــذی موج ــواد مغ م
ــواع  ــه ان ــا ب ــری از ابت ــدن و جلوگی ــت ب تقوی

شــود. بیماری هــا 

 خواص انگور برای سالمتی
ــیار  ــیدان های بس ــاوی آنتی اکس ــز ح ــور نی انگ
ــرول اســت  ــه کورســتین و رزورات ــد از جمل  مفی
ــی و  ــای قلب ــه بیماری ه ــا ب ــد از ابت و می توان

ــد. ــری کن افزایــش کلســترول خــون جلوگی
از جملــه دیگــر مــواد مغــذی در انگــور می تــوان 
پتاســیم و آهــن را نــام بــرد کــه مانــع از گرفتگی 
عضــات و کم خونــی می شــوند. کارشناســان 
ــه  ــرای مصــرف را انگور هایــی ب بهتریــن انگــور ب
ــاوی  ــه ح ــد ک ــز می دانن ــا قرم ــش ی ــگ بنف رن

مقادیــر زیــادی آهــن اســت.
 خواص کیوی برای سالمتی

ــرد  ــوان مصــرف ک ــار می ت ــوی را از فصــل به کی
و دارای ویتامیــن  C و E اســت کــه هــر دو 
بــرای جلوگیــری از ابتــا بــه ســرطان و افزایــش 
قــدرت بینایــی مفیــد هســتند. کیــوی از حجــم 

کــم کالــری و مقــدار زیــاد فیبــر برخــوردار اســت 
ــا  ــد ی ــی دارن ــم غذای ــه رژی ــرادی ک ــرای اف و ب
می خواهنــد وزن خــود را کــم کننــد، مفیــد اســت.

 خواص انبه برای سالمتی
ــه  ــت ک ــتانی اس ــذ تابس ــیار لذی ــوه بس ــه می انب
مــورد عاقــه بیشــتر افــراد بــوده و حــاوی درصــد 
ــد  ــه رش ــک ب ــرای کم ــن A ب ــادی از ویتامی زی
ــدن  ــی ب ــتم ایمن ــت سیس ــتخوان ها و تقوی اس

اســت.
 خواص سیب برای سالمتی

ســیب نیــز از دیربــاز بــه عنــوان یــک مــاده 
ــا خــواص بســیار، مشــهور بــوده و دارای  غذایــی ب
حفــظ  بــرای  ضــروری  آنتی اکســیدان های 
ــری از مــرگ ســلول های  ــدن، جلوگی ســامت ب
ابتــا بــه آلزایمــر، کاهش دهنــده  مغــزی و 
ــت. جــام جــم ــون باالس ــترول خ ــار و کلس فش
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میوه هایی که یک وعده غذایی کامل هستند 

تازههایپزشکی

 حفظ تناسب اندام 
با ورزش گلف و باغبانی

بــه گفتــه محققــان یــک ســاعت باغبانــی پرتحــرک موجب 
ســوزاندن بیــش از ۳۰۰ کالــری و درنتیجــه باعــث کاهــش 
ــک  ــی ی ــه باغبان ــا ک ــود. از آنج ــدن می ش ــی ب وزن اضاف
فعالیــت جســمی اســت، میــزان فعالیــت بــدن را افزایــش 

ــد. ــری می کن ــز جلوگی ــواع دردهــا نی می دهــد و از ان
باغبانــی عــاوه بــر کمــک بــه ســامت قلــب، بــه تحــرک 
دســت ها، شــانه ها، قفســه ســینه و کمــر هــم کمــک 

می کنــد.
کنــدن زمیــن و کاشــت گیــاه، ماهیچه هــا و ران هــا را هــدف 
قــرار می دهــد. کاشــت گیــاه یــا ســبزیجات در بــاغ، شــما 
را بیشــتر خــارج از خانــه نگــه مــی دارد تــا بــه محصــوالت 
ــوردن  ــه خ ــادر ب ــما ق ــه، ش ــد و البت ــیدگی کنی ــود رس خ

ــه خودکاشــته اید. ــود ک ــد ب ــی خواهی محصول
ــای  ــبزیجات و میوه ه ــی، س ــام باغبان ــا انج ــن ب همچنی
ــی منجــر  ــد. باغبان ــاال مصــرف می کنی ــازه و باکیفیــت ب ت
بــه درســت کــردن غذاهــای مختلــف بــا انــواع میوه هــا و 

ســبزیجاتی می شــود کــه خــود کاشــته اید.
ــتخوان ها  ــامت اس ــرای س ــد ب ــز می توان ــف نی ورزش گل
ــرکات  ــتفاده از ح ــا اس ــه ب ــد. البت ــد باش ــات مفی و عض
میــزان  از  می تــوان  درســت  تکنیک هــای  و  کششــی 
ــد  ــرد و از فوای ــری ک ــن ورزش جلوگی ــیب دیدگی در ای آس

آن بهره منــد شــد. مهــر

 ضرر مصرف زیاد مواد قندی 
برای سالمت روان مردان 

ــادی  ــدار زی ــرف مق ــت مص ــی اس ــازه حاک ــات ت مطالع
مــواد قنــدی نه تنهــا ســامت دندان هــا را بــه خطــر 
بلکــه  بــه دنبــال دارد،  را  افزایــش وزن  می انــدازد و 
ممکــن اســت خطــر بلندمــدِت ابتــا بــه اختــاالت روانــی 
را در مــردان افزایــش دهــد. پزشــکان دریافتنــد مردانــی 
کــه روزانــه بیــش از ۶۷ گــرم خوراکــی و نوشــیدنی 
حــاوی مــواد قنــدی مصــرف کننــد، در مقایســه بــا 
ــد،  ــیرین می خورن ــای ش ــر خوردنی ه ــه کمت ــی ک مردان
بیشــتر احتمــال دارد دچــار اضطــراب، افســردگی و دیگــر 

ــوند. ــال ش ــج س ــس از پن ــی پ ــاالت روان اخت
در ایــن بررســی پزشــکان انگلیســی بــه دنبــال آن بودنــد 
تــا متوجــه شــوند آیــا مصــرف مــواد قنــدی می توانــد بــر 

ابتــا بــه اختــاالت روان تاثیــر بگــذارد.
ــا  ــرد ۳5 ت ــزار و ۳۰۸ ف ــه روی ۱۰ ه ــه مطالع پزشــکان ب
55 ســال در فــاز نخســت تحقیقشــان پرداختنــد. در 
ــی  ــازه زمان ــار ب ــرکت کنندگان در چه ــال ش ــدت ۲۲ س م
ــاره خوراکی هــای مصرفــی پاســخ  ــه پرســش هایی درب ب
دادنــد. پزشــکان از ایــن اطاعــات بــرای محاســبه 
ــدی شــرکت کنندگان اســتفاده  ــواد قن ــه م مصــرف روزان

ــد. کردن
ــکان  ــه پزش ــه گفت ــودی، ب ــوز ت ــکال نی ــزارش مدی ــه گ ب
انگلیســی مردانــی کــه بیشــترین میــزان مصــرف مــواد 
قنــدی را داشــتند، ۲۳ درصــد بیشــتر احتمــال دارد بعــد 
ــه اختــاالت روانــی شــایع مبتــا  از مــدت پنــج ســال ب

ــنا ــوند. ایس ش

تغذیه

 خطرات پنهان 
در خوراکی های سرد )1(  

همان طــور کــه ســرمای موضعــی موجــب ســفتی و انقبــاض 
ــی  ــای خیل ــرف خوراکی ه ــود، مص ــتی می ش ــذ پوس مناف
ســرد نیــز مخــاط داخلــی دهــان و دســتگاه گــوارش را بــه  
طــور موقــت دچــار شــوک کــرده و منقبــض می کنــد. در ایــن 
ــک  ــی تحری ــد و اعصــاب محیط ــان خــون کن ــت جری حال
ــراد  ــی از اف ــه خیل ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــوند؛ ب می ش
ــک دچــار  ــا نوشــیدنی های خن ــس از خــوردن بســتنی ی پ
ســردرد می شــوند. اگرچــه لــذت مصــرف ایــن خوراکی هــا 
در گرمــای طاقت فرســای تابســتان انکارناپذیــر اســت، امــا 
بــدون شــک، مصــرف مــداوم آن هــا کم خطــر نخواهــد بــود. 

1. چربی را انباشته می کند
بعضی هــا معتقدنــد نوشــیدن مقادیــر زیــاد آب خنــک 
باعــث تحریــک متابولیســم بــدن و افزایــش ســوخت 
ایــن موضــوع  بایــد بدانیــد  کالری هــا می شــود؛ امــا 
ــیار  ــیدنی های بس ــرف نوش ــت. مص ــت نیس ــه درس همیش
خنــک هنــگام غــذا خــوردن یــا بافاصلــه پــس از آن 
نه تنهــا بــه کاهــش وزن کمــک نمی کنــد، بلکــه باعــث 
ســفت شــدن و ســخت شــدن چربی هــا در دســتگاه 

می شــود.  گــوارش 
2. یبوست را تشدید می کند

ــت  ــال یبوس ــول روز احتم ــات در ط ــیدن مایع ــه نوش اگرچ
ــث  ــک باع ــات خن ــرف مایع ــا مص ــد، ام ــش می ده را کاه
ایجــاد یــا تشــدید یبوســت می شــود. یکــی از علــل ایجــاد 
ایــن مشــکل، انقبــاض مخــاط داخلــی دســتگاه گــوارش بــه 

دنبــال نوشــیدن مایعــات ســرد اســت.
3. آبرسانی را مختل می کند

ــد آبرســانی را در   اســتفاده از مایعــات خیلــی ســرد، فرآین
بــدن بــه تأخیــر می انــدازد. بــدن بــرای اســتفاده از مایعــات 
ابتــدا بایــد آن هــا را بــه دمــای طبیعــی خــود برســاند. ایــن 
موضــوع نیــز باعــث تأخیــر در آبرســانی بــه ســلول ها 
ــود دارد  ــه وج ــن زمین ــتثنا در ای ــک اس ــه ی ــود. البت  می ش
و آن دربــاره دونــدگان دو اســتقامت اســت. اگرچــه مصــرف 
ــود،  ــه نمی ش ــکاران توصی ــه ورزش ــرد ب ــی س ــات خیل مایع
امــا دونــدگان می تواننــد بــا نوشــیدن آب خنــک، رطوبــت را 

بــرای مــدت طوالنی تــری در بــدن خــود حفــظ کننــد.
4. گوارش را مختل می کند

ــث  ــد باع ــرد می توان ــای س ــات و خوراکی ه ــرف مایع مص
ایجــاد دردهــای شــکمی، ریفاکــس معــده و حالــت تهــوع 
شــود. همان طــور کــه می دانیــد ســرما خاصیــت ضــد 
ــه  ــن الی ــی و همچنی ــروق خون ــه ع ــاب دارد. درنتیج الته
داخلــی معــده را منقبــض می کنــد. در ایــن شــرایط هضــم 

ــود. ــام نمی ش ــی انج ــه خوب ــذا ب غ
 5. انرژی را هدر می دهد

در  ســرد  خوراکی هــای  و  خنــک  آب  مصــرف  اگرچــه 
ــود  ــرزندگی می ش ــادابی و س ــاد ش ــث ایج ــدت باع کوتاه م
امــا تکــرار ایــن عــادت در بلندمــدت انــرژی بــدن را کاهــش 
ــی از  ــد بخش ــدن بای ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای ــد. عل می ده
انــرژی خــود را بــه گــرم کــردن مایعــات مصرفــی اختصاص 
دهــد. نوشــیدن آب خنــک حتــی می توانــد بــا ایجــاد 
پدیــده ای بــه نــام »دامپینــگ« باعــث بی حالــی شــدید در 

ــود. ســامتی ــراد ش اف

زیبایی

اصول سشوار کشیدن 
ــو  ــت و م ــص پوس ــت، متخص ــره نیکبخ ــر زه دکت
ــر  ــه موهــا در اث گفــت: اصــوال آســیب واردآمــده ب
بــرای خشــک  نادرســت از سشــوار،  اســتفاده 
کــردن مــو یــا بــه هــر منظــور دیگــری، بــه وجــود 

می آیــد. 
ــیب  ــری از آس ــرای جلوگی ــت ب ــن الزم اس بنابرای
ــه  ــوار ب ــتفاده از سش ــگام اس ــو هن ــه م ــیدن ب رس

ــرد. ــه ک ــی توج نکات
 دکتــر زهــره نیکبخــت افــزود: هنــگام اســتفاده از 
سشــوار بایــد دســت کم بیــن 4۰ تــا 5۰ ســانتیمتر، 
موهــا از سشــوار فاصلــه داشــته باشــند تــا حــرارت 

سشــوار آســیبی بــه موهــا وارد نکنــد.
ــا  ــد دســت ی ــر آن بای ــار داشــت: عــاوه ب وی اظه
بــرس را الی موهــا قــرار داد و سشــوار را بــا فاصلــه 
ذکرشــده و بــا اســتفاده از حــرارت مایــم بــر بــاالی 

موهــا گرفــت تــا خشــک شــوند.
بــرای  ایــن متخصــص پوســت و مــو گفــت: 
ــد  ــا بای ــردن موه ــک ک ــیدن و خش ــوار کش سش
ــده  ــه ش ــه گرفت ــا حول ــا ب ــی موه ــت اضاف رطوب
باشــد و خیــس بــودن زیــاد آن عــاوه بــر طوالنــی 
شــدن زمــان خشــک کــردن، می توانــد بیــش 
ــه  ــر ب ــانده و منج ــرارت رس ــا ح ــه موه ــدازه ب از ان

ــود. ــا ش ــه موه ــیب زدن ب آس
نیکبخــت اظهــار کــرد: بایــد در نظــر داشــت افــرادی 
ــگ  ــواد آرایشــی و رن ــردن م ــرای خشــک ک ــه ب ک
گرفتــن موهــا، از سشــوار اســتفاده می کننــد، 
ضمــن رعایــت فاصلــه و حــرارت، مدت زمــان 
ــری از آســیب  ــرای جلوگی اســتفاده از سشــوار را ب

ــل برســانند. ــه حداق ــا ب ــه موه رســاندن ب
وی عنــوان کــرد: در صورتــی کــه فــردی مبتــا بــه 
ــیدن  ــوار کش ــد، سش ــو باش ــت و م ــاری پوس بیم
ممکــن اســت موجــب شــود کــه عائــم و شــدت 
ــه  ــردی ک ــن در ف ــد؛ همچنی ــش یاب ــاری افزای بیم
شــپش در ســر داشــته باشــد، ایــن کار منجــر بــه 
پراکندگــی الروهــای شــپش موجــود در ســر فــرد 

شــود.
ــیدن در دو  ــوار کش ــوال سش ــزود: اص ــت اف نیکبخ
دســته از افــراد بــا اهــداف متفــاوت صــورت 
می گیــرد؛ یکــی بــه علــت ســینوزیت یــا مشــکات 
ــه  ــاران توصی ــن بیم ــه ای ــک ب ــه پزش ــی ک تنفس
ــردن  ــک ک ــو و خش ــتن م ــه نداش ــس نگ ــه خی ب

می کنــد. آن  بافاصلــه 
ــی  ــواد آرایش ــردن م ــرم ک ــور گ ــه منظ ــری ب  دیگ
کــه روی موهــا قــرار دارد. ایــن کار بــرای رنــگ یــا 
ــر دو  ــود. در ه ــام می ش ــو انج ــن م ــت گرفت حال
دســته رعایــت نــکات ذکرشــده بــرای جلوگیــری از 

ــه موهــا ضــروری اســت. آســیب ب
ــدازه از  ــش از ان ــتفاده بی ــت: اس ــار داش وی اظه
ــکنندگی  ــکی و ش ــب خش ــد موج ــوار می توان سش
ــا  ــار ب ــه ای یکب ــر هفت ــه اگ ــو شــود؛ ضمــن اینک م
رعایــت مــوارد بــاال از آن اســتفاده شــود، مشــکلی 

را ایجــاد نمی کنــد. ســامت نیــوز

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

در ســری مطالــب گذشــته از اصــول مهــم و اساســی 
ــا  در تربیــت فرزنــد صحبــت کردیــم. در ادامــه نیــز ب

مــا همــراه باشــید.
 اصل یازدهم: کار بد در مقابل فرزند 

ممنوع! 
»در برابــر او مرتکــب اعمــال احمقانــه و ناپســند 

نشــود.« »و الیخــرق بــه«
پــدر و مــادر و مربــى بایــد در انجــام اعمالشــان خیلى 
مراقبــت ورزنــد کــه در حضــور کــودک و متربــى خــود 
ــا  ــود ی ــوب مى ش ــاه محس ــه گن ــى ک ــب اعمال مرتک
اعمالــى کــه گویــاى نادانــى و حمــق اســت، نشــوند؛ 
زیــرا آن هــا الگویــى بــراى فرزنــد هســتند کــه 
ــب و  ــز ترغی ــى را نی ــد و مترب ــال فرزن ــه اعم این گون
ــى اگــر پــس از  ــد؛ حت ــه انجــام آن مى کن تشــویق ب
ــودن عمــل  ــه اشــتباه و ناپســند ب ــراف ب ــکاب اعت ارت
ــات اســتعمال  ــر مى شــود پزشــکى دخانی ــد. مگ کنن
کنــد و در نهــى دیگــران بــه ایــن عمــل موفــق شــود؟

عملــى  مرتکــب  اگــر  این گونه انــد؛  نیــز  والدیــن 
ــه  ــا ب ــا و باره ــم باره ــد ه ــر چن ــوند ه ــه ش احمقان
فرزنــد خــود ناپســندى آن را گوشــزد کننــد، امــا فرزند 
نیــز از ارتــکاب بــه آن عمــل پرهیــز نخواهــد کــرد؛ چــرا 
کــه الگــوى او چنیــن کــرده و اگــر او نیــز چنیــن کنــد، 

ــود. مجــوز دارد و مســئله اى نخواهــد ب
 اصل دوازدهم: برخورد مؤدبانه و 

احترام آمیز 
عــن نبــى صّلــى الّلــه علیــِه و آلــِه: »َاکْرِمــوا َاوالدَکُــْم 

َو َاْحِســُنوا آداتکُــم«
رســول گرامــى اســام)ص( فرمودنــد: »فرزنــدان 
ــورد  ــؤدب برخ ــان م ــا آن ــد و ب ــرام کنی ــود را احت خ

نماییــد.«
 از امــورى کــه ضــرورت دارد در امــر تربیت مــورد توجه 
قــرار گیــرد، ایــن اســت کــه پــدر و مــادر بایــد فرزنــد 
خــود را احتــرام کننــد، هــم در امــور شــخصیه و هم در 
امــور جمعیــه؛ یعنــى هــم زمانــى کــه بــا فرزنــد تنهــا 
ــم  ــرد و ه ــورت گی ــرام ص ــد احت ــم بای و در خانواده ای

در حضــور جمــع و در جلســات و میهمانى هــا و... .
این نکته بسیار مهم است. 

ــاس  ــزت و احس ــث ع ــد باع ــرام فرزن ــرام و اک احت
کرامــت او مى شــود و احســاس عــزت و کرامــت 
نفــس، احســاس لیاقت و شایســتگى را به دنبــال دارد 
ــات شــکوفایى اســتعدادهاى  ــن احســاس موجب و ای
فــرد را فراهــم مــى آورد. وقتــى بــا کــودک بــا احتــرام 
و مؤدبانــه برخــورد کنیــم، درس احتــرام و ادب را بــه او 
 آموخته ایــم کــه از وظایــف والدیــن و مربیــان اســت 
و از جهتــى نیــز او را بــه دارا بــودن شــخصیت و 
ــر دو  ــن ه ــانده ایم و ای ــت رس ــرو و اهمی ارزش و آب
کتــاب »اصــول تربیــت«  از نیاز هــاى فرزنــد ماســت. از 

انتشــارات همــای رحمــت
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پروانه شریفیگروه سالمت

زندگــی شهرنشــینی پیامدهــای زیــادی دارد؛ 
چاقــی، بی تحرکــی، افزایــش بیماری هــای 
غیرواگیــردار ماننــد بیماری هــای قلبی  عروقــی، 
ــه  رشــد  ــد رو ب ــا رون فشــار خــون و… کــه ب
شهرنشــینی در حــال افزایــش نیــز هســتند 
ســال  چنــد  تــا  می شــود  پیش بینــی  و 
آینــده، بیشــترین بیماری هــا مربــوط بــه 
کبــد  باشــد؛  غیرواگیــردار  بیماری هــای 
ــه  ــت ک ــن بیماری هاس ــی از همی ــرب یک چ
بــه گفتــه متخصصــان، درصــد زیــادی از 

ــتند. ــار هس ــه آن دچ ــورمان ب ــردم کش م
 پیشگیری از چاقی در کودکان

دکتــر زهــرا عســکری، کارشــناس تغذیــه 
و رژیم درمانــی، بــه خبرنــگار مــا گفــت: 
ــان  ــی در می ــه چاق ــت ک ــن اس ــکل ای مش
کــودکان ایرانــی رواج پیــدا کــرده اســت کــه 
ــک و  ــر فیزیولوژی ــر دو اث ــود ه ــه  خ ــه نوب ب

روانــی در جامعــه دارد. 
ــروز  ــه داد: ام ــه ادام ــناس تغذی ــن کارش ای
ــکات،  ــواع ش ــتر ان ــی بیش ــای ایران بچه ه
ــد  ــرف می کنن ــابه  ها را مص ــات و نوش آب نب
و در نهایــت در ســن پیــری بــا بیماری هــای 
مواجــه  کبــد  چربــی  و  کلیــوی  قلبــی، 

می شــوند. 
یکــی دیگــر از مشــکات جامعــه مــا تمایــل 
ــوری  ــه  ط ــت؛ ب ــت فود اس ــوردن فس ــه خ ب
ــرف  ــرای ص ــردم ب ــادی از م ــد زی ــه درص  ک

رســتوران  بــه  خــود  غذایــی  وعده هــای 
می رونــد.

وی افــزود: یکــی از دالیــل ابتــا بــه ســرطان 
ــد اســت کــه تنهــا  ــی کب ــد، بیمــاری چرب کب
ــری  ــاری، جلوگی ــن بیم ــگیری از ای راه پیش
از دریافــت بیــش از حــد کالــری اســت کــه 

ــود. ــی ش ــه چاق ــر ب ــد منج می توان
 علل ابتال به بیماری کبد چرب

ــاره  ــه، درب ــص تغذی ــوی، متخص ــر صف دکت
ــد چــرب گفــت:  ــه بیمــاری کب ــا ب ــل ابت عل
بیمــاری کبــد چــرب بــه  دلیــل مصــرف 
به ویــژه چربی هــای  و  غذاهــای پرچــرب 
حیوانــی ایجــاد می شــود. غالبــا افــراد دارای 
اضافــه وزن و چــاق بــه ایــن بیمــاری مبتــا 
 می شــوند کــه بــا تنظیــم رژیــم غذایــی 
ــه  ــاد عارض ــال زی ــه  احتم ــش وزن ب و کاه

ــی رود. ــن م ــرب از بی ــد چ کب
 ایــن متخصــص تغذیــه بــا بیــان شــیوه های 
درمــان کبــد چــرب تصریــح کــرد: ایــن 
ــی  ــیوه داروی ــه دو ش ــوان ب ــاری را می ت بیم

ــرد.  ــان ک ــه ای درم و تغذی
غذایــی  رژیم هــای  تغذیــه  ای  روش  در 
کم چــرب و غذاهــای کم کالــری را داریــم 
کــه میــزان چربــی و مــواد قنــدی مصرفــی 
در ایــن رژیم هــای اخیــر کــم اســت و باعــث 

کاهــش وزن می شــود. 
ــرب  ــی پرچ ــواد غذای ــذف م ــا ح ــع ب در واق
حجــم  و  وزن  باعــث کاهــش  می تــوان 
چربــی شــد کــه ایــن مهــم ســبب می شــود 

ــار  ــود و بیم ــم ش ــد ک ــی در کب ــزان چرب می
دارای کبــد چــرب در مســیر درمــان قــرار 

ــرد. گی
 بیماری کبد چرب، بیماری قرن

ــل  ــه  دلی ــرد: ب ــد ک ــه تأکی ــوی در ادام صف
ــرن  ــاری ق ــد چــرب، بیم ــاری کب ــه بیم اینک
ــاز  ــد زمینه  س ــود و می توان ــوب می ش محس
بیماری هــای کبــدی بعــدی شــود، افــراد 
بایــد تــاش کننــد رژیم هــای متعادلــی 
بگیرنــد و از کاهــش ســریع وزن بپرهیزنــد. 
پرچــرب  غذاهــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــا  ــر ابت ــرض خط ــان را در مع ــد انس می توان
ــان  ــد، خاطرنش ــرار ده ــد ق ــاری کب ــه بیم ب
ــی  ــواد غذای ــوردن م ــد از خ ــراد بای ــرد: اف ک
حــاوی چربی هــای حیوانــی ماننــد تخم مــرغ، 
گوشــت قرمــز و مــواد غذایــی پرچــرب ماننــد 
لبنیــات پرچــرب، کله پاچــه، غذاهــای چــرب، 
خورشــت چــرب و فســت فودها خــودداری 

کننــد.
 تغذیه سالم، بهترین راه پیشگیری 

از بیماری کبد چرب
حســین امینــی، یکــی دیگــر از کارشناســان 
تغذیــه، در ایــن زمینــه بــه خبرنــگار مــا گفت: 
کبــد چــرب، اختــال مزمــن و بــدون عامــت 
ــی  ــع چرب ــت آن تجم ــه عل ــدی اســت ک کب
و التهــاب در کبــد اســت. تغذیــه ســالم، 
بیمــاری کبــد  از  پیشــگیری  راه  بهتریــن 

ــت. ــرب اس چ
وی ادامــه داد: شــایع ترین علــل کبــد چــرب 
در ایــران چاقــی، دیابــت، ســوءتغذیه و بــاال 
ــی خــون اســت و در کشــورهای  ــودن چرب ب
دیگــر مصــرف زیــاد الــکل از شــایع ترین 

علت هــا محســوب می شــود.
ــی  ــواد غذای ــواع م ــه ان ــاره ب ــا اش ــی ب امین
و  آب میوه هــا  بــرای کبــد گفــت:  مفیــد 
ــد، جــزو  ــزودن قن ــدون اف آب ســبزیجات ب
ــرای  ــه ب ــتند ک ــالمی هس ــیدنی های س نوش
کبــد بســیار مفیدنــد کــه از ایــن بیــن 
می تــوان بــه آب هویــج، آب ســیب، آب 
ــاره  ــفناج اش ــری و اس ــرش، آب جعف لیموت

ــرد. ک
 خطر فست فودها و غذاهای چرب

دکتــر صفــوی دربــاره عوامــل مختلــف ایجــاد 
ــن  ــه ای ــت: از جمل ــرب گف ــد چ ــاری کب بیم

عوامــل می تــوان بــه گرایــش مــردم بــه 
ــی  ــرف غذاهای ــش مص ــت فودها و افزای فس
ــش  ــتند و گرای ــی هس ــار از چرب ــه سرش ک
و  شــیرین  نوشــیدنی های  خــوردن  بــه 

آب میوه هــای مصنوعــی اشــاره کــرد. 
ــای  ــی و ابت ــا چاق ــوأم ب ــوع ۲ ت ــت ن دیاب
افــراد بــه ســندروم متابولیــک یــا مقاومــت 
بــه انســولین هــم می توانــد از عوامــل ایجــاد 

کبــد چــرب باشــد. 

 سبک زندگی و تغذیه
ایــن متخصــص تغذیــه گفــت: افــراد مبتــا 
بــه گریدهــای پاییــن کبــد چــرب بــا تغییــر 
ســبک زندگــی و روش تغذیــه و کاهــش 
ــی  ــع غذای ــتفاده از مناب ــی وزن و اس تدریج
ــول  ــول و نامحل ــای محل ــاوی فیبره ــه ح ک
داروهــا  بعضــی  از  اســتفاده  و  هســتند 
ــد تری گلیســیرید خــون را کاهــش  می توانن
دهنــد. عــاوه بــر ایــن کم کــردن وزن شــرایط 
را بــرای کاهــش چربــی در کبــد فراهــم 

می کنــد.
 کبد چرب و طب سنتی

علــی حســینی، کارشــناس طــب ســنتی 
ــی  ــه غذای ــت برنام ــه عل ــروزه ب ــت: ام گف
ــت.  ــده اس ــایع ش ــرب ش ــد چ ــالم، کب ناس
ــی شــکم نیســت  ــد چرب ــد چــرب همانن کب
ــی  ــدی تلق ــاده کب ــکل س ــد آن را مش و نبای

ــرد.  ک
الزم اســت بــه محــض مشــخص شــدن 
ــه  ــرا ب ــرد؛ زی ــروع ک ــان را ش ــاری، درم بیم
مــرور زمــان الیه هــای چربــی روی کبــد 
رشــد می کنــد و ســوء هاضمه شــدید بــه 

ــی آورد.  ــود م وج

ــد پرچــرب  ــه نشــانه های کب ــا اشــاره ب وی ب
ادامــه داد: افــراد در هــر ســنی می تواننــد بــه 
ــی  ــی کودکان ــوند؛ حت ــا ش ــرب مبت ــد چ کب
کــه تحــرک ندارنــد و پرخــوری می کننــد 

ــا می شــوند. ــد چــرب مبت ــه کب ــز ب نی
ــادی  ــل زی ــه عوام ــان اینک ــا بی ــینی ب حس
در ســوء هضم نقــش دارنــد و مهم تریــن 
ــوردن  ــریع خ ــا س ــدن ی ــوب نجوی ــا خ آن ه
غذاســت، افــزود: افــرادی کــه عــادت دارنــد 
ــا  ــد ی ــا هــم بخورن ــواع و اقســام غــذا را ب ان
ــم  ــا ه ــم را ب ــم و زودهض ــای دیرهض غذاه
مصــرف می کننــد، بیــش از دیگــر افــراد بــه 
ــار  ــرب دچ ــد چ ــوء هضم و کب ــکات س مش

می شــوند. 
بایــد بــه خاطــر داشــت قبــل از اینکــه معــده 
ــه نشــده،  ــا تخلی ــذای خورده شــده کام از غ

نبایــد بافاصلــه غــذای دیگــری خــورد.
ایــن کارشــناس طــب ســنتی تصریــح کــرد: 
یکــی دیگــر از عواملــی کــه می توانــد باعــث 
ابتــا بــه کبــد چــرب شــود، رعایــت نکــردن 
ــوری  ــت؛ کم خ ــوردن اس ــذا خ ــدال در غ اعت
یــا پرخــوری، به ویــژه پرخــوری می توانــد بــا 

ــراه باشــد. مشــکل ســوء هضم هم
وی انتخــاب نــوع غــذا در پیشــگیری از 
ابتــا بــه کبــد چــرب را مهــم دانســت و 
افــزود: اســتفاده بیــش از انــدازه از غذاهایــی 
ــر  ــرد و ت ــع س ــژه طب ــرد، به وی ــع س ــه طب  ک
افــراد  به ویــژه  افــراد،  تمامــی  در  دارنــد 
ایجــاد  گوارشــی  مشــکات  ســردمزاج 
ــد  ــه کب ــا ب ــث ابت ــد باع ــد و می توان می کن

چــرب شــود.
ــه  ــه ب ــرادی ک ــه اف ــان اینک ــا بی ــینی ب حس
ــد  ــتند، بای ــا هس ــرب مبت ــد چ ــاری کب بیم
ــد و از  ــش دهن ــود را کاه ــذای خ ــم غ حج
ــرد: روزه داری  ــان ک ــد، بی ــوری بپرهیزن پرخ
در بهبــود وضعیــت ایــن افــراد تاثیــر زیــادی 

دارد. 
ــه  ــرب از جمل ــد چ ــاری کب ــه بیم ــا ک از آنج
ــت  ــانه اس ــوش و بی نش ــای خام بیماری ه
ــرار  ــت  ق ــه آن در اولوی ــا ب پیشــگیری از ابت
می گیــرد؛ زیــرا ایــن بیمــاری معمــوال زمانــی 
ــی  ــه ذرات چرب ــد ک ــان می کن ــود را نمای خ
ــه  ــدی را ب ــلول های کب ــادی از س ــش زی بخ

ــد. ــر کرده ان ــود درگی خ

،،
بیمــاری کبــد چــرب بــه  دلیــل مصــرف 
غذاهــای پرچــرب و به ویــژه چربی هــای 
افــراد  غالبــا  می شــود.  ایجــاد  حیوانــی 
دارای اضافــه وزن و چــاق بــه ایــن بیمــاری 

می شــوند مبتــا 

کیمیای وطن بررسی کرد:

بایدها و نبایدهای تغذیه ای کبد چرب
آمار باالی کبد چرب در بین ایرانیان  
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حافظ ممتاز کل قرآن مطرح کرد:

هنوز از فضای مسابقات قرآن بهره 
نبرده ایم

حســن زرنوشــه  فراهانــی، حافــظ ممتــاز کل قرآن 
در گفت وگویــی بــا اشــاره بــه نقــش حــرکات 
و همچنیــن  قرآنــی  فعالیت هــای  در  مردمــی 
ایــن  در  پیشکســوت  اســتادان  مؤثــر  نقــش 
ــوزه  ــه در ح ــرفت هایی ک ــرد: پیش ــان ک ــه بی زمین
فعالیت هــای قرآنــی قبــل و پــس از انقــاب 
تاش هــای  بــر  مبتنــی  بوده ایــم،  آن  شــاهد 
تاش هــا،  ایــن  عمــده    کــه  بــوده  مردمــی 
اســتادان  پررنــگ  و  مؤثــر  فعالیت هــای  در 
ــی  ــتاد موالی ــوم اس ــون مرح ــوتی همچ پیشکس
ــی  ــید مرتض ــدی و س ــران و اوح ــروت در ته و م
ســادات فاطمی در مشــهد تجلــی پیــدا کــرده 

ــت.  اس
ــت  ــده زحم ــرای بن ــه ب ــتادانی ک ــن از اس همچنی
محمدحســین  اســتاد  جملــه  از  کشــیده اند، 
ســبزعلی، ســید رضــا میرموســایی و محمدمهــدی 

ــم. ــکر می کن ــز تش ــوم نی بحرالعل
ــبی  ــل مناس ــواره تعام ــزود: هم ــه اف وی در ادام
بیــن اســتادان پیشکســوت بــا حافظــان و قاریــان 
جــوان در زمینــه   آمــوزش و یادگیــری مهارت هــای 
پیشــرفت های  و  داشــته  وجــود  قرآنــی 
ــا  ــن تاش ه ــطه همی ــه واس ــز، ب ــده نی حاصل ش
بــوده کــه در بســتر نظــام مقــدس جمهــوری 
اســامی و بــه برکــت خــون شــهدای گرانقــدر بــه 

ــت.  ــیده اس ــر رس ثم
ــای  ــه فعالیت ه ــان اینک ــا بی ــی ب ــه  فراهان زرنوش
نهادهــای قرآنــی آن  طــور کــه بایــد بــه ثمــر 
ــا وجــود اینکــه  ننشســته اســت، تصریــح کــرد: ب
بــا  افــراد  غالبــا  قرآنــی،  نهادهــای  رأس  در 
اخاصــی حضــور دارنــد و زحمــات زیــادی را نیــز 
متحمــل می شــوند، امــا نکتــه جالــب توجــه ایــن 
اســت کــه ثمــره  تاش هــا و فعالیت هــای آن هــا 

ــت. ــوس نیس ــان و ملم ــه نمای ــن جامع در مت
ــور  ــه حض ــی در جامع ــزود: وقت ــه اف وی در ادام
پیــدا می کنیــم، مظاهــر اســام را نمی توانیــم 
بــه  درســتی مشــاهده کنیــم. البتــه وقتــی از ایــن 
ــه  ــد، ذهن هــا ب ــان می آی ــه می مباحــث ســخن ب
ــوف  ــاب و ... معط ــد حج ــائلی مانن ــمت مس س
ایــن  بــه  تنهــا  ناهنجاری هــا  امــا  می شــود؛ 
در  حتــی  بلکــه  نمی شــود؛  محــدود  بخــش 
ــز وجــود دارد.  مســائل اقتصــادی و اجتماعــی نی
ــح  ــورت صحی ــه ص ــا ب ــور م ــرآن در کش ــر ق اگ
رواج پیــدا کــرده باشــد، هرگــز نبایــد شــاهد 

باشــیم.  مختلــف  ناهنجاری هــای 
زرنوشــه فراهانــی بیــان کــرد: بیشــتر تــاش   
بــه  معطــوف  قرآنــی  و ســازمان های  نهادهــا 
بحــث حفــظ و قرائــت قــرآن بــوده اســت؛ امــا بــه 
نظــر می رســد بــا توجــه بــه وضــع کنونــی جامعــه 
و دوری آن از آموزه هــای دینــی و قرآنــی، نیازمنــد 

ــر شــود. ایکنــا آن هســتیم کــه فضــا قــدری بازت

گردشگری
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی:

میزبانی کاشان از فارسی زبانان 
جهان موجب رونق گردشگری 

می شود
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی کاشــان 
گفــت: میزبانــی از 140 تــن از فارســی آموزان 44 
کشــور جهــان، فرصتــی بــرای معرفــی ظرفیت ها 

و رونــق گردشــگری در ایــن شهرســتان اســت.
ــه در  ــامگاه جمع ــدم ش ــوادی مق ــی ج  مصطف
حاشــیه برگــزاری مراســم شــب شــعر در خانــه 
ــار  ــگاران اظه آل یاســین کاشــان در جمــع خبرن
کــرد: کاشــان ظرفیت هــای زیــادی در حــوزه 
ــادی  ــهرت زی ــا ش ــته و در دنی ــگری داش گردش
در  فارســی آموزان  حضــور  از  می توانــد  و  دارد 
ــتفاده  ــی اس ــگران خارج ــذب گردش ــتای ج راس

ــد. کن
وی گفــت: کرســی های زبان فارســی در کشــورهای 
مختلــف جهــان وجــود دارد و بنیــاد ســعدی بــا 
ــد  ــه می خواهن ــرادی را ک ــب، اف ــکاری مناس ابت
زبــان فارســی بیاموزنــد بــا خاســتگاه زبــان 
فارســی و به ویــژه شــهرهای مرکــزی ایــران 

آشــنا می کنــد.
وی افــزود: شــهرهای یــزد، اصفهــان و کاشــان از 
ــرای آشــنایی فارســی آموزان  ــی ب شــهرهای اصل
جهــان اســت و هــدف اصلــی، آشــنایی آن هــا بــا 

شــاعران فارســی زبان در کشــور اســت.
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی کاشــان 
ــا هنــر ســرزمینی  ادامــه داد: در کنــار آشــنایی ب
 آشــنایی بــا هنــر معمــاری، صنایــع دســتی 
ــرار  ــفرها ق ــن س ــتورکار ای ــگری در دس  و گردش

دارد.
ــا کهن شــهر ایــران یعنــی کاشــان  وی آشــنایی ب
را از برنامه هــای اصلــی فارســی آموزان جهــان 
ســهراب  شــهر  کاشــان  گفــت:  و  برشــمرد 
ســپهری شــاعر پــرآوازه جهانــی اســت کــه 
خدمــت زیــادی بــه زبــان فارســی کــرده اســت.

وی خاطرنشــان کــرد: بایــد از ایــن فرصــت 
کاشــان  در  فارســی آموزان  ورود  پیش آمــده 
اســتفاده کــرد و آن هــا را بــا ظرفیت هــای مختلــف 
ــای گردشــگری آشــنا  ــژه ظرفیت ه کاشــان، به وی
کــرد تــا آن هــا ســفیران کشــور مــا در دنیــا باشــند.

دانش افزایــی  دوره  چهارمیــن  و  هشــتاد 
ــر از  ــا حضــور 140 نف ــات فارســی ب ــان و ادبی زب
برنامه هــای  قالــب  در  جهــان  فارســی آموزان 
شــب شــعر و موســیقی شــامگاه جمعــه در خانه 
ــگ و  ــت اداره فرهن ــا هم ــان ب ــین کاش آل یاس
ارشــاد اســامی و همــکاری شــهرداری کاشــان 

ــزار شــد. مهــر برگ

ــاالنه  ــم«، س ــه »ب ــش از زلزل ــا پی ــان ت کرم
میزبــان 40 هــزار گردشــگر خارجــی بــود! 
معــاون گردشــگری  جهانشــاهی،  محمــد 
ــا 19  ــزد تنه ــا ی ــد: آن روزه ــان، می گوی کرم

ــت.  ــگر داش ــزار گردش ه
امــا بــه گفتــه او حــاال کرمــان راه زیــادی بــرای 
ــم،  ــه ب ــش دارد. زلزل ــزد در پی ــه ی ــیدن ب رس
شــکاف عمیقــی بیــن روزهــای رونــق و کســاد 
ــهرهای  ــن ش ــی از مهم تری ــگری در یک گردش

تاریخی فرهنگــی کشــور ایجــاد کــرد.
فعــاالن حــوزه میــراث فرهنگی و گردشــگری، 
ــی  ــم یک ــاله را ه ــت س ــی هش ــه سیاس زلزل
دیگــر از دالیــل بــه محــاق رفتــن گردشــگری 
کرمــان می داننــد؛ زلزلــه سیاســی دولــت 
ــات  ــت اصاح ــان در دول ــم! کرم ــم و ده نه
خیــز بزرگــی بــرای گردشــگری برداشــته 
ــراث  ــازمان می ــت س ــا مدیری ــود. آن روزه ب
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری هــم 
ــید  ــود؛ س ــی« ب ــرد »کرمان ــک م ــت ی دس

ــی.  ــین مرعش حس
ــی  ــه یک ــی ک ــرواز کرمان ــرای پ ــز ب ــه چی هم
از گنجینه هــای فرهنگــی ایــران محســوب 
ــادی  ــیار زی ــه بس ــود. توج ــا ب ــد، مهی می ش
اســتان  گردشــگری  زیرســاخت های  بــه 

ــتانی آن  ــای باس ــدای محوطه ه ــد. ص می ش
بــه دلیــل کاوش هــای باستان شناســی در 
ــت  ــا در دول ــود؛ ام ــده ب ــداز ش ــا طنین ان دنی
بعــد همــه چیــز فــرق کــرد. کرمانــی کــه بــه 
دلیــل کاوش هــای باستان شناســی هلیــل رود 
بــود،  فرهنگــی  میــراث  اخبــار  صــدر  در 
ــه  ــد ک ــته ش ــه  داش ــان دور نگ ــدر از اذه آنق
ــل  ــهری مث ــی ش ــراث فرهنگ ــی اداره می حت
ــل  ــا در محاف ــت ت ــه می رف ــت« - ک »جیرف
علمــی  باستان شناســی جهــان جایگاهــی 
همیشــگی بیابــد – بــا روی کار آمــدن دولــت 

احمدی نــژاد منحــل شــد.
ــا  ــان و کرمانی ه ــی کرم ــه، اوج بدشانس زلزل
بــود. همــه می خواســتند شــهر »بــم« را 
ــر نمی توانســت  ــان دیگ ــد. کرم بازســازی کنن
بدهــد.  قــرار  اولویــت  در  را  گردشــگری 
تبلیغــات منفــی هــم تصویــر دیگــری از 
ــود. کرمــان  ــه کــرده ب ــه جهــان ارائ ــران را ب ای
امــا بدشــانس تر بــود؛ تصویــر غیرواقعــی 
آن را بــرای گردشــگر داخلــی هــم عــاوه بــر 
ــی داد.  ــوه م ــن جل ــی ناایم ــگر خارج گردش
ــت  ــا در لیس ــت ت ــش رف ــدر پی ــئله آنق مس
ســیاه بعضــی از کشــورها از جمله »اســترالیا« 

ــت. ــرار گرف ق

 تبدیل تهدید به فرصت
ــری  ــکل دیگ ــی ش ــت روحان ــان در دول کرم
پیــدا کــرد. کویــر کــه تهدیدی بــا حضور اشــرار 
بــرای کرمــان بــه شــمار می رفــت، بــه یکــی از 
ــرای حضــور گردشــگران  بهتریــن فرصت هــا ب
خارجــی، به ویــژه اروپایی هــا تبدیــل شــد. 
حتــی پیــش از آنکــه پرونــده بیابــان لــوت در 
اســتانبول ترکیــه رأی قاطــع اعضــای یونســکو 
ــوردان  ــرد، کویرن ــی بگی ــت جهان ــرای ثب را ب
جهــان، به ویــژه اروپایی هــا مســیر کویــر 
کرمــان را یافتنــد. آن هــا نخســتین ابرماراتــن 
جهــان را هــم در کویــر کرمــان برگــزار کردنــد. 
اســتان خراســان  کرمــان در میــان ســه 
جنوبــی، کرمــان و سیســتان و بلوچســتان 
ــن  ــت. ای ــر داش ــرای کوی ــری ب ــه بهت برنام
ــه 90  ــود ک ــل نب ــن دلی ــه ای ــا ب ــئله تنه مس
ــن  ــای ای ــوت در جغرافی ــان ل ــد از بیاب درص
اســتان کویــری بــود. برنامه ریــزی هرچنــد تــا 
رســیدن بــه آنجایــی کــه شایســته نــام کرمان 
بــا تمــام داشــته های تاریخی طبیعــی اش 
ــی  ــا میزبان ــیاری دارد، ام ــه بس ــت، فاصل اس
ــر از دو  ــیار بهت ــوردان بس ــا از کویرن کرمانی ه

ــود.  ــر ب ــتان دیگ اس
ــود را  ــا خ ــعی دارد ت ــا س ــن روزه ــان ای کرم

بــه ردیــف ســه شــهر اصفهــان، یــزد و شــیراز 
برســاند. برگــزاری دومیــن ابرماراتــن ایــران در 
ــدگان  ــور دون ــا حض ــا ب ــه دنی ــن نقط  گرم تری
و گردشــگرانی از 7 کشــور جهــان از جملــه 
اروپایــی  برنامه هاســت. گردشــگران  ایــن 
کــه ایــن روزهــا مســیر حضــور در خانه هــای 

یافته انــد.  را هــم  بوم گــردی 
کرمــان ســرآمد بیشــترین تعــداد اقامتگاه های 
بوم گــردی در کشــور اســت و جهانشــاهی 
ــام  ــگاه اع ــش از 100 اقامت ــا را بی ــداد آن ه تع
ــن اقامتگاه هــا  ــد بعضــی از ای ــد. هرچن می کن
ــه  ــتانداردهای الزم فاصل ــه اس ــیدن ب ــا رس ت
ــن  ــاالن ای ــی از فع ــه برخ ــه گفت ــا ب دارد، ام
حــوزه بــه مهاجــرت معکــوس بومی هــای 
منطقــه منجــر شــده اســت تــا کویــر از 
آن تهدیــد، بــه فرصــت تــازه ای در حــوزه 
گردشــگری تبدیــل شــود. البتــه کرمــان هنــوز 

از کمبــود اقامتگاه هــای لوکــس و چهــار و 
ــرد. ــج می ب ــتاره رن ــج س پن

 آیا شهر نارون ها خشک می شود؟
مســئوالن  تــا  شــهر  مــردم  از  کرمانی هــا 
ــه  ــتانداری ک ــد اس ــاد دارن ــف آن اعتق مختل
ایــن روزهــا اداره ایــن اســتان کویــری را 
بــر عهــده گرفتــه، گام هــای مهمــی بــرای 
گردشــگری اســتان برداشــته و دســت خوبــی 

ــت.  ــیده اس ــهر کش ــر و روی ش ــه س ب
ســوی  از  ایجادشــده  تحــوالت  و  تغییــر 
اســتاندار آنقــدر زیــاد اســت کــه از خبرنگارانی 
ســفر  بــه کرمــان  پیــش  ســال ها  کــه 
ــرات  ــه تغیی ــه متوج ــند ک ــد، می پرس کرده ان

شــده اند؟  شــهر  ملمــوس 
فعــاالن حــوزه میــراث فرهنگــی هــم اعتقــاد 
ــرای  ــوزی ب ــرد دلس ــتاندار، ف ــه اس ــد ک دارن

شــهر اســت. ایرنــا

خیز گردشگری کرمان پس از دو زلزله طبیعی و سیاسی

کرمان اعتبار گردشگری خود را 
بازمی یابد

آیــت هللا مهــدوی عــدم تضــرع را ناشــی از قســاوت دل و قســاوت 
ــد همــواره  ــی گناهــان دانســت و گفــت: خداون را ناشــی از فراوان
قریــب و مجیــب اســت. برخــی می گوینــد مــا لیاقــت نداشــتیم 
ــبت  ــد نس ــه خداون ــه ب ــا اینک ــد؛ ام ــف کن ــا لط ــه م ــد ب خداون
بی توجهــی بــه بندگانــش را بدهیــم، توهیــن بــه پــروردگار اســت . 
آیــت هللا ســید ابوالحســن مهــدوی، نماینــده مــردم اســتان 
ــه  ــب در جلس ــری، جمعه ش ــرگان رهب ــس خب ــان در مجل اصفه
ــه آیــه 61 ســوره هــود در  ــا اشــاره ب تفســیر صحیفــه ســجادیه ب
ــه  ــوط ب ــه مرب ــن آی ــروردگار گفــت: ای ــودن پ قریــب و مجیــب ب
ــه  ــود اســت ک ــوم ثم ــا ق ــح در برخــورد ب داســتان حضــرت صال
ــه  ــرا ک ــرد؛ چ ــوت ک ــه دع ــه توب ــا را ب ــش آن ه ــه قوم ــاب ب خط

ــت. ــب اس ــم مجی ــب و ه ــم قری ــد ه خداون
نماینــده مجلــس خبــرگان رهبــری ادامــه داد: وقتــی روح 

انســان ســفت و ســنگ شــود، دیگــر تضــرع هــم در کار نیســت؛ 
ــم  ــد، از چشــم شــخصی ه ــه از ســنگ آب نمی آی ــه ک همان گون
کــه دلــش ماننــد ســنگ شــده، اشــکی جــاری نمی شــود؛ 
بیشــتر حیوانــات اشــک چشــم ندارنــد، امــا خداونــد لطفــی بــه 
ــکش  ــر اش ــوزد در ظاه ــش می س ــی دل ــه وقت ــرده ک ــان ک انس
جــاری می شــود. بایــد بســیار مراقــب قســاوت دل خــود باشــیم 

ــم. ــت کنی و مواظب
آیــت هللا مهــدوی اظهــار داشــت: اگــر قلــب انســان قســی شــود 
ــد  ــروردگار را از دســت خواه ــه پ ــق تضــرع نســبت ب ــر توفی دیگ
داد. قســاوت دل هــم علــل گوناگونــی دارد کــه عمــده دلیــل آن 
ــد: دل انســان  ــن)ع( می فرماین ــردن اســت. امیرالمؤمنی ــاه ک گن
ــاوت  ــر قس ــود و در اث ــی می ش ــان قس ــی گناه ــل فراوان ــه دلی ب
قلــب هــم، دیگــر اشــک از چشــم انســان جــاری نمی شــود. رســا 

حجت االســام و المســلمین محمدجــواد نظافــت، مدیــر مــدارس 
ــه  ــش ب ــه واژه »آت ــان اینک ــا بی ــه حضــرت مهدی)عــج(، ب علمی
ــت: رســول خــدا)ص( این طــور  ــی دارد، گف ــار« ریشــه دین اختی
کـُـم َمســؤوٌل«؛ یعنــی »همــه شــما  کـُـم راعٍ و کُلُّ فرمودنــد کــه »کُلُّ

نســبت بــه زیردســتان خــود مســئول و موظــف هســتید.«
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن خصــوص رســول خــدا دامنــه 
مســئولیت را بــر دوش همــه می گذارنــد و آن را منحصــر بــه 
جمعــی خــاص از مســئوالن نمی کننــد، تصریــح کــرد: مســئوالن 
رســمی بــار را از دوش بقیــه مــردم برنمی دارنــد و امــکان دارد در 
رســالت خــود کوتاهــی کننــد؛ امــا کوتاهــی آنــان دلیــل بــر ایــن 
ــردم  ــه م ــا هم ــم و الزم اســت ت ــا کوتاهــی کنی ــه م نمی شــود ک

ــد. مشــارکت کنن
مدیــر مــدارس علمیــه حضــرت مهدی)عــج( بــا بیــان اینکــه یــک 

ــوده و  ــی ب ــن مشــارکت همگان ــز همی ــاب نی رکــن اساســی انق
هســت، ابــراز کــرد: زمــان شــاه خانواده هــای مذهبــی خودشــان 
مراقبــت دو چنــدان دینــی داشــتند؛ چــون پشــتوانه ای در نظــام 
ــا  ــیدند؛ ام ــن می کوش ــظ دی ــرای حف ــه ب ــت و هم ــود نداش وج
ــد  ــه بای ــی ک ــد؛ در صورت ــوکل کرده ان ــه نظــام اســامی ت ــروز ب ام

همــه خودجــوش بــرای کار فرهنگــی پیــش بیاینــد. 
حجت االســام و المســلمین نظافــت بــا بیــان اینکــه واژه »آتــش 
بــه اختیــار« نمایانگــر نارضایتــی رهبــر انقــاب از مســئوالن اســت 
چــرا کــه آن طــور کــه بایــد و شــاید اقــدام نکرده انــد، خاطرنشــان 
ــاره  ــن اش ــه ای ــود ب ــات خ ــری در بیان ــم رهب ــام معظ ــرد: مق ک
ــد  ــش نمی زنن ــه آب و آت ــروز ب ــه مســئوالن خــود را ام ــد ک کردن
ــر تهاجــم فرهنگــی غــرب  ــد خــود مــردم مســتقیما در براب و بای

بایســتند. میــزان 

آیت هللا مهدوی:

قساوت قلب، نتیجه فراوانی گناهان است
 انتقاد از برداشت مغرضانه فعاالن مجازی 

از واژه »آتش به اختیار«

دادنامه 
شــماره   1339-95  : پرونــده  کاســه 
: 473 مــورخ 96/4/13 مرجــع  دادنامــه 
رســیدگی : شــعبه 53شــورای حــل اختــاف  
ــد  ــد محم ــتمی فرزن ــن رس ــان محس خواه
علــی نشــانی  اص خ امــام خمینــی  خ 
بســیج  مقابــل دارالقــران    خوانــده حمیــد  
آقاجانــی  فرزنــد رضــا  مجهــول المــکان 
ریــال    14000000 مبلــغ  مطالبــه  خواســته 
ــام  ــک  بانضم ــره چ ــک فق ــه ی ــت  وج باب
مطلــق خســارات قانونــی  بــدوا و صــدور قــرار 
ــات  ــه محتوی ــت ب ــا عنای تامیــن خواســته  ب
پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا 
ــی  ــرح آت ــه ش ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس خت
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای 
ــاف در خصــوص  قاضــی شــورای حــل اخت
دعــوی محســن رســتمی فرزنــد محمــد 
ــد  ــی فرزن ــد آقاجان ــت حمی ــه طرفی ــی ب عل
رضــا  بــه خواســته 14000000 ریــال  وجــه 
چــک بــه شــماره 1525/374240/22 عهــده 
بانــک ملــت   بــه انضمــام مطلــق خســارات 
ــه دادخواســت تقدیمــی  ــا توجــه ب ــی ب قانون
عــدم  و گواهــی  چــک  مصــدق  تصویــر 
ــه  ــه ک ــال علی ــک مح ــط بان ــت توس پرداخ
ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق 
ــه  ــه آن دارد و اینک ــه وج ــان در مطالب خواه
خوانــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی در جلســه 
رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحــه 
ــه پســندی در  ــات مســتند و محکم و دفاعی
ــان  ــوی خواه ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف مق
از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا 
ــه  ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــان علی ــوی خواه دع
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 
قانــون تجــارت و 198و515و519و522 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
ــال   ــغ 14000000 ری ــه پرداخــت مبل ــده ب خوان
ریــال   2235000 و  اصــل خواســته  بابــت 
بابــت هزینــه دادرســی و 120000 ریــال بابــت  
نشــر آگهــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از 
تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف ) منــدرج 
در دادخواســت (95/2/25تــا تاریــخ اجــرای 
حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی 
ــت  ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص نمای
ــی  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان  ــی اصفه ــم عمومــی حقوق  نظــر در محاک

می باشد .
ــورای  ــعبه 53 ش ــی ش ــف 13146 قاض م ال

ــان  ــاف اصفه حــل اخت

دادنامه 
کاســه پرونــده : 1380/95 شــماره دادنامــه 
: 454 مــورخ 96/4/8 مرجــع رســیدگی 
اختــاف   حــل  52شــورای  شــعبه   :

ــد  ــد محم ــتمی فرزن ــن رس ــان محس خواه
علــی اص خ امــام خمینــی خ بســیج مقابــل 
ــی  ــالله  گل بداغ ــده ماش ــران    خوان دارالق
فرزنــد فتــح الــه  مجهــول المــکان خواســته 
مطالبــه یــک فقــره چــک بــه مبلــغ 60000000 
ریــال بــه شــماره 495702 مــورخ 95/4/13 
بــه  عنایــت  بــا  گــران  کار  رفــاه  بانــک 
ــه مشــورتی  ــده و اخــذ نظری ــات پرون محتوی
ــه  ــام و ب ــم رســیدگی را اع اعضــا شــورا خت
ــی   ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ش
نمایــد رای قاضــی شــورای حــل اختــاف 
ــه  ــتمی ب ــن رس ــوی محس ــوص دع در خص
ــته  ــه خواس ــی  ب ــالله گل بداغ ــت ماش طرفی
ــک  ــه چ ــال  وج ــغ 60000000 ری ــه مبل مطالب
بــه شــماره 495703 مــورخ 95/4/13 بانــک 
رفــاه کار گــران  بــه انضمــام مطلــق خســارات 
ــه دادخواســت تقدیمــی  ــا توجــه ب ــی ب قانون
عــدم  گواهــی  و  چــک  مصــدق  تصویــر 
ــه  ــه ک ــال علی ــک مح ــط بان ــت توس پرداخ
ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق 
ــه  ــه آن دارد و اینک ــه وج ــان در مطالب خواه
خوانــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی در جلســه 
رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحــه 
ــندی در  ــه پس ــتند و محکم ــات مس و دفاعی
ــان  ــوی خواه ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف مق
از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا 
ــه  ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــان علی ــوی خواه دع
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 
198و515و519و522  و  تجــارت  قانــون 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه 
محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 
و  خواســته  اصــل  بابــت  ریــال    60000000
2385000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و 
هزینــه  نشــر آگهــی طبــق تعرفــه قانونــی  و  
ــه از تاریــخ ســر رســید  خســارت تاخیــر تادی
ــخ اجــرای  ــا تاری چــک موصــوف 95/4/13ت
حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی 
ــت  ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص نمای
ــی  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک  نظ

می باشد 
ــورای  ــعبه 52 ش ــی ش ــف 13147 قاض م ال

ــان  ــاف اصفه ــل اخت ح

دادنامه 
کاســه پرونــده : 960219 شــماره دادنامــه 
 96/4/21 مــورخ   9609976795900587  :
ــل  ــورای ح ــعبه 29ش ــیدگی : ش ــع رس مرج
اختــاف  خواهــان رامیــن قاســمی  اصفهــان 
خ اشــرفی اصفهانــی )کهنــدژ( جنــب کوچــه 
20 بــرق ســحر   خوانــده علیرضــا جمشــیدی 
ــه  ــت ب ــا عنای ــکان  ب ــول الم ــتمی  مجه رس
ــه مشــورتی  ــده و اخــذ نظری ــات پرون محتوی

ــه  ــام و ب ــم رســیدگی را اع اعضــا شــورا خت
ــی   ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ش
نمایــد رای قاضــی شــورای حــل اختــاف 
در خصــوص دعــوی رامیــن قاســمی بــه 
ــه  ــتمی  ب ــیدی رس ــا جمش ــت علیرض طرفی
ــه  ــک ب ــه چ ــال  وج ــته 55000000 ری خواس
عهــده   93/6/28 مــورخ   112050 شــماره 
ــق خســارات  ــام مطل ــه انضم ــک ســپه  ب بان
ــه دادخواســت تقدیمــی  ــا توجــه ب ــی ب قانون
عــدم  گواهــی  و  چــک  مصــدق  تصویــر 
ــه  ــه ک ــال علی ــک مح ــط بان ــت توس پرداخ
ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق 
ــه  ــه آن دارد و اینک ــه وج ــان در مطالب خواه
خوانــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی در جلســه 
رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحــه 
ــندی در  ــه پس ــتند و محکم ــات مس و دفاعی
ــان  ــوی خواه ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف مق
از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا 
ــه  ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــان علی ــوی خواه دع
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 
198و515و519و522  و  تجــارت  قانــون 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه 
محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 
55000000 ) پنجــاه و پنــج میلیــون ریــال 
( ریــال  بابــت اصــل خواســته و 837500 
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارت 
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 
اجــرای  تاریــخ  93/6/28تــا  موصــوف 
حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی 
ــت  ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص نمای
ــی  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک  نظ

می باشد 
ــورای  ــعبه 29 ش ــی ش ــف 13153 قاض م ال

ــان  ــاف اصفه ــل اخت ح

دادنامه 
ــده : 950535مرجــع رســیدگی  کاســه پرون
: شــعبه 29شــورای حــل اختــاف  خواهــان 
ــی  ــیخ طوس ــان خ ش ــی اصفه ــد جلیل حمی
ــی  ــت رحمان ــن بس ــی ب ــوی مالک ــی ک غرب
پــاک 6   خوانــده محمــد عســگری مجهــول 
ــده  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــکان  ب الم
ــم  ــه مشــورتی اعضــا شــورا خت و اخــذ نظری
رســیدگی را اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت 
بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی 
ــوی  ــوص دع ــاف در خص ــل اخت ــورای ح ش
حمیــد جلیلــی بــه طرفیــت محمــد عســگری 
ــال   ــغ 40000000 ری ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ب
وجــه دو ســفته  بــه شــماره های 0153586و 
0153587 عهــده بانــک .........  بــه انضمــام 
مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 

گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  علیــه کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه خوان
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد 
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
محکمــه  و  مســتند  دفاعیــات  و  الیحــه 
ــه دعــوی  پســندی در مقــام دفــاع نســبت ب
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت 
لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 
قانــون تجــارت و 198و515و519و522 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
ــال   ــغ 40000000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
بابــت اصــل خواســته و 1180000 ریــال بابــت 
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس هزین
از تاریــخ تقدیــم دادخواســتی 95/9/1تــا 
تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر 
ــی و  ــادره غیاب ــد رای ص ــی نمای ــام م و اع
ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل 
ــام  ــس از اتم ــعبه و پ ــن ش ــی در ای واخواه
ــل  ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه مهل
ــی  ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک ــد نظ تجدی

ــان مــی باشــد  اصفه
م الــف 13159 قاضــی شــعبه 29 شــورای 

ــان  ــاف اصفه ــل اخت ح

دادنامه 
ــیدگی  ــع رس ــده : 951183مرج ــه پرون کاس
ــان  ــاف  خواه ــل اخت ــورای ح ــعبه 11ش : ش
ــدای خ  ــان ابت ــب اصفه ــا عندلی ــد رض محم
ــید  ــل : س ــب    وکی ــه عندلی ــی کوچ فردوس
ــتی   ــهید بهش ــهرضا خ ش ــد ش ــر ب ــی می عل
ــده  ــوان   خوان ــه کی ــی  داروخان ــه فوقان طبق
ــا  ــکان  ب ــول الم ــور  مجه ــیاه پ ــری س : مه
عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را 
اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 
ــل  ــورای ح ــی ش ــد رای قاض ــی  نمای رای م
ــا  ــد رض ــوی محم ــوص دع ــاف در خص اخت
عندلیــب بــه طرفیــت مهــری ســیاه پــور 
ــال   ــغ 40000000 ری ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ب
ــده  ــماره 21296173 عه ــه ش ــک ب ــه چ وج
بانــک پســت  بــه انضمــام مطلــق خســارات 
ــه دادخواســت تقدیمــی  ــا توجــه ب ــی ب قانون
عــدم  گواهــی  و  چــک  مصــدق  تصویــر 
ــه  ــه ک ــال علی ــک مح ــط بان ــت توس پرداخ
ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق 
ــه  ــه آن دارد و اینک ــه وج ــان در مطالب خواه
خوانــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی در جلســه 
رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحــه 
ــندی در  ــه پس ــتند و محکم ــات مس و دفاعی
ــان  ــوی خواه ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف مق
از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا 
ــه  ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــان علی ــوی خواه دع
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 

قانــون تجــارت و 198و515و519و522 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
ــال   ــغ 40000000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
بابــت اصــل خواســته و 1880000 ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی و 120000 ریــال هزینــه نشــر 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــی و  خس آگه
ســر رســید چــک موصــوف 93/9/10تــا تاریخ 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعام 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلت 
ــی  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک  نظ
مــی باشــد م الــف 13158 قاضــی شــعبه 11 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان 

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: 9610420351000130 شــماره 

پرونــده: 9509980351000577
: 950714تاریــخ  بایگانــی شــعبه  شــماره 
ــوم  ــخصات محک ــم: 1396/04/22 مش تنظی
اصفهــان   :شــهرداری  نــام   1 ردیــف  لــه 
ــین  ــام حس ــدان ام ــان – می ــانی: اصفه نش
ــان  مشــخصات محکــوم  – شــهرداری اصفه
علیهــم ردیــف 1- نــام: مهــدی     نــام 
خانوادگــی : رحیــم لبــاف زاده نــام پــدر: 
ــکان  ــول الم ــانی: مجه ــی    نش ــد عل محم
2- نــام : زهــره نــام خانوادگــی : رحیــم 
ــی نشــانی  ــد عل ــدر : محم ــام پ ــاف زاده ن لب
: مجهــول المــکان 3- نــام : رضــا  نــام 
خانوادگــی : رحیــم لبــاف زاده نــام پــدر : 
محمــد علــی نشــانی : مجهــول المــکان 
ــم  ــی : رحی ــام خانوادگ ــن  ن ــام : مهی 4- ن
ــی نشــانی  ــد عل ــدر : محم ــام پ ــاف زاده ن لب
ــواد   ــد ج ــام : محم ــکان 5- ن ــول الم : مجه
نــام خانوادگــی : رحیــم لبــاف زاده نــام پــدر 
: محمــد علــی نشــانی : مجهــول المــکان 6- 
ــاف  ــام خانوادگــی : رحیــم لب ــام : عــزت  ن ن
زاده نــام پــدر : محمــد علــی نشــانی : مجهول 
المــکان مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام 
ــام :  ــه ن ــوم علی ــه /محک ــوم ل ــی محک قانون
مســعود  نــام خانوادگــی : حیــدری  نــام پــدر 
ــام  ــدان ام ــان – می ــانی : اصفه ــی  نش : عل
حســین – خ بــاب الرحمــه – ک جهــان نمــا 
ــوزه  ــهرداری- ح ــماره 2 ش ــاختمان ش – س
مدیریــت امــور حقوقــی شــهرداری اصفهــان  
نــوع رابطــه : نماینــده حقوقــی محکــوم 
لهــم شــهرداری اصفهــان   لــه / محکــوم 
محکــوم بــه: بســمه تعالــی بموجــب در 
خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 
دادنامــه  شــماره  و    9610090351001519
محکــوم   9509970351001896 مربوطــه 
علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت : 1- 
ــل  ــت اص ــال باب ــغ 5/125/464/612 ری مبل
ــت  ــی پرداخ ــه دادرس ــه هزین ــته وج خواس

شــده در مرحلــه تجدیــد نظــر 2- مبلــغ 
ــه دادرســی  ــت هزین ــال باب 179/108/260 ری
 95/8/15 تاریــخ  از  تادیــه  در  تاخیــر   -3
ــه طبــق شــاخص  لغایــت وصــول محکــوم ب
تــورم اعامــی از ســوی بانــک مرکــزی در حق 
محکــوم لــه و پرداخــت حــق االجــرای دولتی 
ــدوق  ــق صن ــه در ح ــوم ب ــاس محک ــر اس ب
دولــت. ضمنــا رعایــت تبصــره 2 مــاده 306 ق 
ــف  ــه مکل آ دم الزامــی اســت.  محکــوم علی
اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده 
روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 
ــی  ــی( .2- ترتیب ــون اجــرای احــکام مدن قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه 
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه 
ــوال  ــه ام ــی روز کلی ــرف س ــد ظ ــد بای ندان
ــت  ــدار و قیم ــا مق ــداد ی ــامل تع ــود را ش خ
همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور 
ــزان وجــوه نقــدی  ــر می مشــروح مشــتمل ب
کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات 
ــی دارد  ــا خارج ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب مال
بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای 
ــر نحــو  ــه ه ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی مذک
ــات  ــه مطالب ــث دارد و کلی ــزد اشــخاص ثال ن
ــل و  ــز فهرســت نق ــث ونی او از اشــخاص ثال
ــر دیگــر در امــوال  ــوع تغیی انتقــاالت و هــر ن
ــرح  ــل از ط ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم مذک
دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
ــد واال  ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــار ب اعس
بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت 
مــی شــود) مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای 
ــودداری  ــی 1394(  .4- خ ــت مال محکومی
محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
ــاده  ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج 34 قان
20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی 1394( 5- انتق ــت مال محکومی
ــا انگیــزه فــرار از  بــه دیگــری بــه هــر نحــو ب
ــده امــوال  ــه نحــوی کــه باقیمان ادای دیــن ب
بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب 
ــا جــزای  ــری درجــه شــش ی مجــازات تعزی
نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــردو 
مجــازات مــی شــود. ) مــاده 21 قانــون 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- 
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
ــع  ــا تودی ــه ی ــوم ل ــه موافقــت محک ــوط ب من
ــوم  ــط محک ــل توس ــی کفی ــا معرف ــه ی وثیق
علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون 

ــی 1394(  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
شماره: 13071/ م الف  

مدیــر شــعبه 10 دادگاه عمومــی حقوقــی 
شهرســتان اصفهــان – محمــد عــارف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــی  ــه اینکــه خواهــان محمــد چترائ نظــر ب
مطالبــه  خواســته  بــه  دادخواســتی 
100/000/000 ریــال بابــت خســارت اتومبیــل 
و خــواب ماشــین و هزینــه دادرســی و 
کارشناســی بــه طرفیــت مســعود مظفــری 
فــرد بــه مجتمــع شــوراهای حــل اختــاف 
ــه  ــاع ب ــس از ارج ــه پ ــم ک ــان تقدی کاش
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــعبه 4 حقوق ش
ــخ  ــرای تاری ــت و ب ــه 192/96 ثب ــه کاس ب
وقــت  عصــر   6/30 ســاعت   96/6/20
رســیدگی تعییــن گردیــده از آنجــا کــه 
خوانــده فــوق الذکــر مجهــول المــکان بــوده 
ــن  ــون آئی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــذا ب ل
ــاب  ــی و انق ــای عموم ــی دادگاهه دادرس
ــاغ  ــرده اب ــه نامب ــب ب ــی مرات ــور مدن در ام
ــرر در جلســه  ــت مق ــه در وق ــردد ک ــی گ م
دادرســی حاضــر شــوند ضمنــا نامبــرده مــی 
ــل از جلســه رســیدگی جهــت  ــا قب ــد ت توان
و  دادخواســت  ثانــی  نســخه  دریافــت 
ضمائــم آن بــه دفتــر شــورا مراجعــه نماینــد 
. انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــاغ 
ــور  ــدم حض ــورت ع ــده در ص ــوب ش محس
ــد ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض ــورا تصمی  ، ش

نمود . 
مســئول دفتــر شــعبه چهــارم شــورای حــل 

اختــاف کاشــان  804/ م الــف

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقــا ســعید کافیــان بــه شناســنامه شــماره 
540 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــن شــورا درخواســت گواهــی  504/96 از ای
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــه شــماره  ــان ب ــه شــادروان محمــد کافی ک
 96/2/28 تاریــخ  در   424 شناســنامه 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی 
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
طالبیــان  زهــرا   .1 بــه  اســت  منحصــر 
ــه ش ش 536  ــر ب ــد اکب ــادیانی فرزن س
فرزنــد  کافیــان  ابوالفضــل   .2 همســر 
محمــد بــه ش ش 215 3. نرگــس کافیــان 
فرزنــد محمــد بــه ش ش 453 4. پرویــن 
ــه ش ش 5608  ــد ب ــد محم ــان فرزن کافی
ــه ش  ــد ب ــد محم ــان فرزن ــعید کافی 5. س
ش 540 فرزنــدان متوفــی والغیــر . اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهی 
ــی دارد و  ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای م
ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــی / متوفیــه ن ی
ــک  ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری باش
مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی 

ــد .  ــادر خواهدش ص
حــل  شــورای  ششــم  شــعبه  قاضــی 
ــور  ــه حســین پ ــاف کاشــان – فاطم اخت

الــف  802/م 
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کالســه پرونــده 960163ش 7 شــماره دادنامــه : 
ــع  ــخ96/4/18 مرج 9609976793702072 تاری
رســیدگی 7شــورای حــل اختــالف اصفهــان  
ــه  ــد نصــرت ال خواهــان مهــدی محمــدی فرزن
اص نجــف آبــاد جــوزدان  خ امــام کــوی  عــدل 
پ 3  خوانــده 1- ســید روح الــه حجــازی 
ــازی  ــادات حج ــرا س ــی 2- زه ــد مصطف فرزن
دهاقانــی فرزنــد ســید مصطفــی هــر دو  مجهول 
المــکان شــورا باعنایــت بــه محتویــات پرونــده و 
اخــذ نظــر مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی 
ــه صــدور  ــادرت ب ــه شــرح آتــی مب را اعــالم و ب
ــالف در  ــد رای شــورای حــل اخت ــی نمای رای م
محمــدی   مهــدی  اقــای  دعــوی  خصــوص 
فرزنــد نصــرت الــه بــه طرفیــت آقــای 1- ســید 
الــه حجــازی  فرزندســید مصطفــی و  روح 
زهــرا الســادات حجــازی  دهاقانــی فرزنــد 
ســید مصطفــی خواســته مطالبــه 15300000 
ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 848336 مــورخ 
ــه  ــک ...................ب ــده بان ــه عه 95/3/31 ب
انضمــام مطلــق خســارت قانونــی بــا توجــه بــه 
ــر مصــدق چــک و  ــی تصوی دادخواســت تقدیم
ــال  ــک مح ــط بان ــت توس ــدم پرداخ ــی ع گواه
علیــه کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده 
ــه وجــه ان داردو  واســتحقاق خواهــان در مطالب
اینکــه خوانــده علــی رقــم ابــالغ قانونــی در 
ــه  ــته و هیچگون ــور نداش ــیدگی حض ــه رس جلس
الیحــه ودفاعیــات مســتند و محکمه پســندی در 
مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از خــود 
ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا دعــوی خواهــان 
ثابــت بــه نظــر مــی رســد کــه بــه اســتناد مــواد 
310و313 قانــون تجــارت و 198٫515٫519٫522 
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــون دادرســی مدن قان
خوانــده بــه صــورت تضامنــی بــه پرداخــت 
مبلــغ 15300000 ریــال بابــت اصــل خواســته 
و   دادرســی  بابــت هزینــه  ریــال   1412500 و 
ــید  ــخ سررس ــه از تاری ــر در تادی ــارت تاخی خس
ــا تاریــخ  ــه تاریــخ 95/3/31ت چــک موصــوف ب
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر واعــالم 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مــدت 
ــی در  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 

ــی باشــد  ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
م. الف 12085

قاضی شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
 : دادنامــه  پرونــده 960175 شــماره  کالســه 

تاریــخ96/4/17  9609976796200927
حــل  32شــورای  شــعبه  رســیدگی  مرجــع 
ــق زاده  ــدی وثی ــد مه ــان محم ــالف خواه اخت
ــهدای  ــو  خ ش ــاغ  خواج ــار ب ــانی اص چه نش
خواجــه نبــش کوچــه شــماره 3 مشــاور امــالک 
مشــتاق  پ 1 وکیــل : صفــورا نیکــو خــواه 
نشــانی اصفهــان خیابــان چهــار بــاغ بــاال روبــه 
ــیان    ــاری پارس ــع تج ــوال  مجتم ــی ک روی پپس
خوانــده جــواد مظاهــری  مجهــول المــکان 
ــذ  ــده و اخ ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــورا باعنای ش
ــیدگی را  ــم رس ــورا خت ــا ش ــورتی اعض ــر مش نظ
ــدور  ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ــه ش ــالم و ب اع
ــالف در  ــد رای شــورای حــل اخت ــی نمای رای م
ــق  ــدی وثی ــد مه ــای محم ــوی اق خصــوص دع
ــت  ــه طرفی ــواه ب ــورا نیکخ ــت صف ــا وکال زاده  ب
مطالبــه  خواســته  مظاهــری  جــواد  آقــای 
114250000 ریــال  وجــه دو فقــره  چــک بــه 
شــماره 438970 مــورخ 93/10/13 و 438948 
ــه  ــک .............ب ــده بان ــر عه ــورخ 93/11/2 ب م
انضمــام مطلــق خســارت قانونــی بــا توجــه بــه 
ــر مصــدق چــک و  ــی تصوی دادخواســت تقدیم
ــال  ــک مح ــط بان ــت توس ــدم پرداخ ــی ع گواه
علیــه کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده 
ــه وجــه ان داردو  واســتحقاق خواهــان در مطالب
اینکــه خوانــده علــی رقــم ابــالغ قانونــی در 
ــه  ــته و هیچگون ــور نداش ــیدگی حض ــه رس جلس
الیحــه ودفاعیــات مســتند و محکمه پســندی در 
مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از خــود 
ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا دعــوی خواهــان 
ثابــت بــه نظــر مــی رســد کــه بــه اســتناد مــواد 
310و313 قانــون تجــارت و 198٫515٫519٫522 
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــون دادرســی مدن قان
ــال  ــغ 114250000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
بابــت اصــل خواســته و 3136250 ریــال بابــت 
ــق  ــل  طب ــه وکی ــق الوکال ــی وح ــه دادرس هزین
تعرفــه قانونــی و خســارت تاخیــر تادیــه  از 
ــخ  ــه تاری ــوف ب ــک موص ــید چ ــخ سررس تاری
438970 مــورخ 93/10/13 بمبلــغ 68250000 
و 438948 مــورخ 93/11/2 بمبلــغ 46000000 
ریــال تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان 
صــادر واعــالم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و 
ــل  ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ ــدت بیس ــرف م ظ
واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام 
قابــل  روز  بیســت  واخواهــی ظــرف  مهلــت 
نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی  تجدیــد 

ــد  ــی باش ــان م اصفه
م. الف 12101 

شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقااحمــد رضــا اتحــادی  دارای شــماره 
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــنامه 2057 ب شناس
درخواســت  شــورا  ایــن  از   685/96 کالســه 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ابــری       داده کــه شــادروان محمــد اتحــادی 
ــخ96/3/24  ــنامه 13 در تاری ــماره شناس ــه ش ب
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ــه2 پســر و 2   ــه آنمرحــوم منحصــر اســت ب ورث
دختــر و یــک همســر  : 1- احمــد رضــا اتحــادی 

2-ســعید   متوفــی  فرزنــد   2057 ش  ش 
اتحــادی ش ش 234 فرزنــد متوفــی 3- زهــرا  
متوفــی4-   فرزنــد   1264 ش  ش  اتحــادی 
فرزنــد   1497 ش  ش  اتحــادی  عــزت 
 37 ش  ش  ابــری  متوفی5صدیقــه کیانــی 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــی این ــر  متوف همس
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب 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 
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــد .    ــد ش خواه
م الف 12896 

رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 شــورای 
حــل اختــالف اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا امیــر گــودرز  کاظمیــان  چالشــتری  
شــرح  بــه   1692 شناســنامه  شــماره  دارای 
ــن شــورا  ــه کالســه 669/96 از ای دادخواســت ب
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســیف الــه 
کاظمیــان چالشــتری      بــه شــماره شناســنامه 
203 در تاریــخ96/3/26 در اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم 
منحصــر اســت بــه:2 پســر و 3 دختــر  و یــک 
همســر 1- امیــر گــودرز کاظمیــان  چالشــتری 
ش ش 1692 فرزنــد متوفــی 2- ایــرج گــودرز 
فرزنــد   118 چالشــتری ش ش  کاظمیــان  
متوفــی 3-زهــرا  گــودرز کاظمیــان  چالشــتری 
ــودرز  ــره گ ــی4- زه ــد متوف ش ش 663 فرزن
کاظمیــان  چالشــتری ش ش 536 فرزنــد 
متوفی5-تــوران  گــودرز کاظمیــان  چالشــتری 
ش ش 87 فرزنــد متوفی6-عفــت  ســامانیان  
ش ش 495 همســر متوفــی  اینــک بــا انجــام 
ــور را در  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
ــا هــر کســی  ــد ت ــت آگهــی مــی نمای یــک نوب
ــی  ــه ای از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــی باش ــزد او م ن
نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، 
بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی 

ــد شــد .   ــت صــادر خواه انحصــار وراث
 م الف 12897

رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 شــورای 
حــل اختــالف اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا علیرضــا دهقادنــی         دارای 
ــه شــرح دادخواســت  شــماره شناســنامه 600 ب
شــورا  ایــن  از   54 687/96ح  کالســه  بــه 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
ــی  ــادروان براتعل ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
دهقادنــی      بــه شــماره شناســنامه 1 در 
دائمــی خــود  اقامتــگاه  در  تاریــخ96/3/29 
ــه آنمرحــوم منحصــر  ــه ورث ــدرود زندگــی گفت ب
ــک  ــر و ی ــار دخت ــر و چه ــک پس ــه: ی ــت ب اس
ــی  ــای 1- علیرضــا دهقادن ــام ه ــه ن همســر  ب
ش ش 600 فرزنــد متوفــی 2-اللــه  دهقادنــی 
الدن   متوفــی3-  فرزنــد   578 ش  ش 
دهقادنــی ش ش 1751 فرزنــد متوفی4-بهــاره  
دهقادنــی ش ش 6895 فرزنــد متوفــی5- 
مریــم دهقادنــی ش ملــی  1190029510 فرزنــد 
ــی ش ش  ــازی دهاقان ــده حج ــی6- زبی متوف
ــری  ــه  دیگ ــی ورث ــی متوف ــر  متوف 117 همس
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی  نــدارد . اینــک ب
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 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 الف 12900

رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 شــورای 
حــل اختــالف اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
فخــر           قاســمی  عبدالحمیــد  آقــا   / خانــم 
شــرح  بــه   846 شناســنامه  شــماره  دارای 
ــه کالســه 689/96 از ایــن شــورا  دادخواســت ب
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان احمــد 
ــه شــماره شناســنامه 1046  قاســمی فخــر     ب
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ95/10/17 در اقامت در تاری
ــه آنمرحــوم منحصــر  ــه ورث ــدرود زندگــی گفت ب
مجیــد   -1 دختــر  و 3  پســر   5 بــه  اســت 
قاســمی فخــر ش ش 1519 فرزنــد متوفــی 
ــر ش ش 846  ــمی فخ ــد  قاس 2- عبدالحمی
فرزنــد متوفی3-علــی  قاســمی فخــر ش ش 
368 فرزنــد متوفــی4-  محســن قاســمی 
فخــر ش ش 1887 فرزنــد متوفــی 5- محمــد 
حســین قاســمی فخــر ش ش 122 فرزنــد 
متوفــی 6- اشــرف  قاســمی فخــر ش ش 
ــمی  ــت قاس ــی 7-  عصم ــد متوف 1746 فرزن
ــت   ــی 8-عف ــد متوف ــر ش ش 634 فرزن فخ
قاســمی فخــر ش ش 29638 فرزنــد متوفــی 
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
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 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 الف 12902

رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 شــورای 
حــل اختــالف اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــوالری   دارای  ــمس س ــهال ش ــا ش ــم / آق خان
ــه شــرح دادخواســت  شــماره شناســنامه 909 ب
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه 686/96 از ای ــه کالس ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان ناصــر شــمس      بــه شــماره 
شناســنامه 596 در تاریــخ96/2/21 در اقامتــگاه 
ورثــه  زندگــی گفتــه  بــدرود  خــود  دائمــی 
ــر  ــر و 3 دخت ــت  2 پس ــر اس ــوم منحص آنمرح
1- ناصــر شــمس ش ش 596 فرزنــد متوفــی 
ــوالری ش ش 3117  ــمس س ــا ش 2- غالمرض
ــوران  شــمس ســوالری ش  ــد متوفی3-ت فرزن
ــمس  ــهال ش ــی4-  ش ــد متوف ش 4359 فرزن
ســوالری ش ش 909 فرزنــد متوفی5- افســانه  
شــمس ســوالری ش ش 2859 فرزنــد متوفــی

مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
ــا  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی مــی نمایــد ت
وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
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 الف 12903

رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 شــورای 
حــل اختــالف اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــماره  ــن زاده دارای ش ــی حس ــا عل ــم / آق خان
شناســنامه 414 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کالســه 675/96ح 54 از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــه شــماره  داده کــه شــادروان مهیــن مرجــوی ب
در   95/12/21 تاریــخ  در   772 شناســنامه 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ــه دو  پســر و  ــه آنمرحــوم منحصــر اســت ب ورث
ــن زاده ش ش 414  ــی حس ــر1- عل ــه دخت س
فرزنــد متوفــی 2- مجتبــی حســن زاده ش ش 
1055 فرزنــد متوفــی3- پــوران حســن زاده ش 
ش 44836 فرزنــد متوفــی4-  پریســا  حســن 
زاده ش ش 57294 فرزنــد متوفــی 46408 
فرزنــد متوفــی5- حســن زاده ش ش 414 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــی این ــد متوف فرزن
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 
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــف 12892 ــد .   م ال ــد ش خواه
رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا مهــدی مصدقیــان          دارای 
شــرح  بــه   28319 شناســنامه  شــماره 
از   54 676/96ح  کالســه  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
ــه شــماره شناســنامه  ــه آصفــی      ب حبیــب ال
109 در تاریــخ95/3/25 در اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم 
ــر  ــک دخت ــر  و ی ــه پس ــه س ــت ب ــر اس منحص
ــی  ش ش  ــا رضاآصف ــر   1- آری ــک همس و ی
ــی  ش ش  ــاد آصف ــی 2-ارش ــد متوف 1- فرزن
ــی   ــارف آصف ــر ع ــی3- امی ــد متوف 1572 فرزن
ش ش 4710277230 فرزنــد متوفی4-الهــه 
ــری  ــد متوفی6-مه ــی  ش ش 536 فرزن آصف
مصدقیــان ش ش 28319 همســر متوفــی 
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
ــا  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی مــی نمایــد ت
وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
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

خواهــد شــد .   م الــف 12894
رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا فرهــاد ترک زاده         دارای شــماره 
بــه  دادخواســت  بــه شــرح  شناســنامه 68 
کالســه 668/96ح 54 از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان جمشــید تــرک زاده  اندانــی      
ــخ96/4/2  ــنامه 132 در تاری ــماره شناس ــه ش ب
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه 4 پســر و 2 
دختــر  یــک همســر 1- فریــد تــرک زاده ش ش 
185 فرزنــد متوفــی2- فرشــادترک زاده ش ش 
62 فرزنــد متوفی3-فرشــید  تــرک زاده ش ش 
63 فرزنــد متوفــی4- فرهادتــرک زاده ش ش 
ــرک زاده ش ش  ــا ت ــد متوفی5-فریب 68 فرزن
24682 فرزنــد متوفی6-اعظــم  تــرک زاده ش 
ــه صالحــی  ــد متوفــی 7- صدیق ش 693 فرزن
مســجد ســلیمان ش ش 414 همســر متوفــی 
متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد . اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب را در ی
کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از 
ــاه  ــک م ــرف ی ــد ظ ــی باش ــزد او م ــی ن 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 الف 12891 
رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا بهمــن رئیســی نافچــی دارای 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــنامه 13 ب ــماره شناس ش
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه 670/96 از ای ــه کالس ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان بهــرام رئیســی نافچــی      
بــه شــماره شناســنامه 16 در تاریــخ96/1/27 
زندگــی  بــدرود  خــود  دائمــی  اقامتــگاه  در 
ــه 11- ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ــه ورث گفت
قنبــر علــی رئیســی نافچــی ش ش 28 فرزنــد 
متوفــی 2-بهمــن رئیســی نافچــی ش ش 13 
فرزنــد متوفــی3- عبدالــه رئیســی نافچــی ش 
ــد متوفی4-احمــد رضــا رئیســی  ش 168 فرزن
نافچــی ش ش 1610 فرزنــد متوفــی5- حمیــد 
رضــا رئیســی نافچــی ش ش 1289019177 
ــی ش  ــی نافچ ــرا رئیس ــی6- زه ــد متوف فرزن
ش 2729 فرزنــد متوفــی اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
ــر کســی  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ی
ــی  ــه ای از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــی باش ــزد او م ن
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 الف 12890

رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 شــورای 
حــل اختــالف اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: ایمــان نجفیان 
ــل  ــانی مح ــماعیل    نش ــد اس ــردی فرزن دهک
اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم 
لــه: نام ســیده ســارا حســینی چادگانی  نشــانی 
محــل اقامــت: اصفهــان ســه راه ســیمین بلــوار 
 3 ط  غربــی  ورودی  دی  مجتمــع  کشــاورز 
واحــد 20 محکــوم بــه: بــه موجــب رای شــماره 
960101 تاریــخ 96/1/23 حــوزه 8  شــورای حــل 
اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:
پرداخــت مبلــغ 40000000 ریــال بابــت اصــل 
ــی و  ــه دادرس ــال هزین ــته  و 1130000 ری خواس
ــارت  ــی  و خس ــر آگه ــه نش ــال هزین 120000 ری
رســید چــک  تاریــخ ســر  از  تادیــه  تاخیــر 
ــم  ــورخ 95/8/10 و نی ــماره 1001/653606 م بش
ــرای  ــون اج ــاده 34 قان ــرا   م ــق االج ــر ح عش
احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه 
ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
ــه بدهــد  ــرای پرداخــت محکــوم ب ــا ترتیبــی ب ی
ــم و  ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ی
ــه از آن میســر باشــد و در  ــوم ب اســتیفاء محک
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک صورت
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت 
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا 

ــد ــالم نمای اع
13111 م الف

شــعبه هشــتم مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل 
اختــالف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
ــام: 1- حشــمت  ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش
ــد  ــان 2- احم ــد زم ــد محم ــتکی فرزن ــه اس ال
اســتکی فرزنــد شــنبه    نشــانی محــل اقامــت: 
اصفهــان کاوه  خ مشــتاق کــوی شــهید    -1
ــخصی 2-  ــزل ش ــقایق 11  من ــن ش ــور عابدی پ
مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نــام 
بانــک مهــر اقتصــاد  بــا وکالــت خانــم صادقــی 
نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان پــل آذر ابتــدای 
ــب رای  ــه موج ــه: ب ــوم ب ــد  پ 3  محک توحی
شــماره 19 تاریــخ 96/1/23 حــوزه 47  شــورای 
حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
ــه  ــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت ب یافت
پرداخــت تضامنــی مبلــغ 96796942 ریــال 
بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 3384920 ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه 
از تاریــخ صــدور چــک  مــورخ 94/11/7 لغایــت 
ــه و  ــوم ل ــق محک ــم در ح ــرای حک ــخ اج تاری
ــاده 34  ــم عشــر حــق االجــرا    م پرداخــت نی
ــه  ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج قان
ــه  ــوم علی ــالغ شــد، محک ــه اب ــوم علی ــه محک ب
مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن 
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــه خــود را  از آن میســر باشــد و در صورتــی ک
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
ــر  ــد و اگ ــه قســمت اجــرا تســلیم کن خــود را ب

ــد ــالم نمای ــدارد، صریحــا اع ــی ن مال
13143  م الف 

شــعبه 47 مجتمــع شــماره 3 شــورای حــل 
اختــالف شهرســتان اصفهــان

دادنامه
کالســه پرونــده 960173  شــماره دادنامــه : 

96/4/18 تاریــخ    9609976796200939
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــیدگی 32 ش ــع رس مرج
اصفهــان  خواهــان محمــد مهــدی وثیــق زاده 
انصــاری نشــانی : اص چهــار بــاغ خواجــو 
نبــش کوچــه   خواجــو  ی  شــهدا  خیابــان 
ــالک 1  ــالک مشــتاق  پ شــماره 3 مشــاور ام
ــار  ــورا نیکخــواه نشــانی اص  چه ــل : صف وکی
ــع  ــوال مجتم ــی ک ــه روی پپس ــاال روب ــاغ ب ب
ــان  ــم آپارتم ــه پنج ــیان  طبق ــاری  پارس تج
0705 خوانــده علیرضــا مظاهــری مجهــول 
المــکان شــورا باعنایــت بــه محتویــات پرونــده 
و اخــذ نظــر مشــورتی اعضــا شــورا ختــم 

رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت 
ــه صــدور رای مــی نمایــد رای شــورای حــل  ب
ــد  ــای محم ــوی اق ــوص دع ــالف در خص اخت
مهــدی وثیــق زاده  انصــاری  بــا وکالــت 
ــای علیرضــا  ــت آق ــه طرفی ــورا نیکخــواه ب صف
مظاهــری خواســته مطالبــه مبلــغ 36750000  
ــماره 09354924   ــه ش ــک ب ــه چ ــال  وج ری
مــورخ 92/10/15به عهده بانــک ...................

بــه انضمــام مطلــق خســارت قانونــی بــا توجــه 
بــه دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق 
چــک و گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک 
محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه 
خوانــده واســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه 
ان داردو اینکــه خوانــده علــی رقــم ابــالغ 
ــی در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته  قانون
و  ودفاعیــات مســتند  الیحــه  و هیچگونــه 
محکمــه پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه 
دعــوی خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده 
ــر  ــه نظ ــت ب ــان ثاب ــوی خواه ــذا دع ــت ل اس
ــواد 310و313  ــتناد م ــه اس ــه ب ــد ک ــی رس م
ــون  ــارت و 198٫515٫519٫522 قان ــون تج قان
محکومیــت  بــه  حکــم  مدنــی  دادرســی 
ــه پرداخــت مبلــغ 36750000 ریــال  خوانــده ب
بابــت اصــل خواســته و 1138750 ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی و  خســارت تاخیــر در تادیــه 
از تاریــخ سررســید چــک موصــوف بــه تاریــخ 
92/10/15)09354924( تــا تاریــخ  اجــرای 
ــی  ــالم م ــادر واع ــان ص ــق خواه ــم در ح حک
نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مــدت 
ــی  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
مهلــت  اتمــام  از  پــس  و  ایــن شــعبه  در 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک  نظ

می باشد 
م. الف 12103 

اختــالف  حــل  شــورای   32 شــعبه  قاضــی 
اصفهــان

دادنامه 
دادنامــه  : 960077 شــماره  پرونــده  کالســه 
 96/3/30 مــورخ   96099076793500883  :
حــل  5شــورای  شــعبه   : رســیدگی  مرجــع 
اختــالف  خواهــان حمیــد رضــا خیــر الهــی 
نشــانی اصفهــان بــازار مقابــل پاســاژ ....... 
فروشــگاه خیــر الهــی    خوانــده محمــد شــیخ 
االســالمی  مجهــول المــکان بــا عنایــت بــه 
محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه 
بــه صــدور رای مــی   آتــی مبــادرت  شــرح 
ــالف در  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد رای قاض نمای
ــه  ــی ب ــر اله ــد رضــا خی ــوی حمی خصــوص دع
طرفیــت محمــد شــیخ االســالمی  بــه خواســته 
مطالبــه ملــغ 195990000 ریــال  وجــه چــک بــه 
ــورخ 94/6/22 و 879468  ــماره 679250 م ش
ــورخ 94/1/18 و  ــورخ 94/2/6 و 879467 م م
116593  مــورخ 94/8/31 و 116594 مــورخ 
94/1/28  عهــده بانــک ســپه و بانــک شــهر   بــه 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
ــر مصــدق چــک و  ــی تصوی دادخواســت تقدیم
ــال  ــک مح ــط بان ــت توس ــدم پرداخ ــی ع گواه
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد 
ــی در  ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان و اینک
ــه  ــته و هیچگون ــور نداش ــیدگی حض ــه رس جلس
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
ــه دعــوی خواهــان از  ــاع نســبت ب ــام دف در مق
ــوی  ــذا دع ــوده اســت ل ــه ننم ــراز و ارای خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت 
ــی  ــن دادرس ــون آئی و 198و515و519و522 قان
بــه  بــه محکومیــت خوانــده  مدنــی حکــم 
پرداخــت مبلــغ یکصــد و نــود و پنــج میلیــون و 
نهصــدو نــود هــزار  ریــال  بابــت اصل خواســته و 
پنــج میلیــون و هشــتصد و شــصت و پنــج هــزار  
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر 
تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف فــوق 
الذکــر شــده اســت تــا تاریــخ اجــرای حکــم در 
ــد رای  ــی نمای ــالم م ــان صــادر و اع حــق خواه
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس 
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــی باشــد . ــان م اصفه
م الف 12114

قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
کالســه پرونــده : 960174 شــماره دادنامــه : 
9609976792702058 مــورخ 96/4/18 مرجــع 
رســیدگی : شــعبه 7شــورای حــل اختــالف  
ــد ســید   ــان  فرزن ــد میری ــان ســید محم خواه
علــی اکبــر آدرس : اص خ طالقانــی  نبــش 
کوچــه 26  دفتــر بــازار بــرق میریــان    خوانــده 
ــت  ــا عنای ــکان  ب ــول الم ــاری  مجه ــجاد س س
بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه 
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد 
رای قاضــی شــورای حــل اختــالف در خصــوص 
دعــوی ســید محمــد میریــان  فرزنــد علــی اکبر 
بــه طرفیــت ســجاد ســاری  فرزنــد نــوروز علــی  
ــال   ــون ری ــی و دو میلی ــغ س ــته مبل ــه خواس ب
وجــه چــک بــه شــماره 952511 مــورخ 96/6/5 
و 952521 مــورخ 96/1/27 عهــده بانــک ســپه  
بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه 
بــه دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک 
و گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس

ــی در  ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان و اینک
ــه  جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
ــه دعــوی خواهــان از  در مقــام دفــاع نســبت ب
ــذا دعــوی  ــه ننمــوده اســت ل ــراز و ارای خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت 
ــی  ــن دادرس ــون آئی و 198و515و519و522 قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
ریــال   و دو میلیــون  پرداخــت مبلــغ ســی 
ــد  ــون و ص ــک میلی ــته و ی ــل خواس ــت اص باب
ــه  ــت هزین ــال باب ــزار  ری ــج ه ــت و پن و بیس
ــه  ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــی وح دادرس
قانونــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر 
رســید چکهــا تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق 
خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره 
غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از 
ــن شــعبه و پــس  ــل واخواهــی در ای ــالغ قاب اب
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــان مــی باشــد . اصفه
م الف 12070

اختــالف  حــل  شــورای   7 شــعبه  قاضــی 
ن  صفهــا ا

دادنامه 
شــماره    7 960161ش   : پرونــده  کالســه 
مــورخ   9609976793702073  : دادنامــه 
ــورای  ــعبه 7ش ــیدگی : ش ــع رس 96/4/18 مرج
حــل اختــالف  خواهــان مهــدی محمــدی 
: اص  نجــف  الــه نشــانی  فرزنــد نصــرت 
آبــاد  - جــوزدان  خ امــام کــوی عــدل  پــالک 
3   خوانــده ســیاوش اورکــی فرزنــد اســد الــه  
ــات  ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــکان  ب ــول الم مجه
ــه مشــورتی اعضــا شــورا  ــده و اخــذ نظری پرون
ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی 
رای  نمایــد  مــی   رای  بــه صــدور  مبــادرت 
قاضــی شــورای حــل اختــالف در خصــوص 
ــه  ــد نصــرت ال ــدی  فرزن ــدی محم ــوی مه دع
بــه طرفیــت ســیاوش اورکــی  فرزنــد اســد الــه  
بــه خواســته 92000000 ریــال  وجــه چکهــای بــه 
شــماره هــای 558386 مــورخ 95/10/30 و 
558388 مــورخ 95/10/23 و 106384 مــورخ 
و   95/10/16 مــورخ   558389 و   95/10/25
558387 مــورخ 95/11/12 عهــده بانــک ســپه   
بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه 
بــه دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک 
و گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــی در  ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان و اینک
ــه  جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون
محکمــه  و  مســتند  دفاعیــات  و  الیحــه 
ــوی  ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف ــندی در مق پس
ــت  ــوده اس ــه ننم ــراز و ارای ــود اب ــان از خ خواه
ــه  ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــذا دعــوی خواهــان علی ل
ــواد 310و313  ــه اســتناد م ــه ب ــر میرســد ک نظ
ــون  ــارت و 198و515و519و522 قان ــون تج قان
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آئی
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 92000000 ریــال  
ــت  ــال باب ــت اصــل خواســته و 3420000 ری باب
ــق  ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــی و ح ــه دادرس هزین
تعرفــه قانونــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از 
ــک  ــر ی ــوف ه ــک موص ــید چ ــر رس ــخ س تاری
از چکهــا تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق 
خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره 
غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از 
ــن شــعبه و پــس  ــل واخواهــی در ای ــالغ قاب اب
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــد . ــی باش ــان م اصفه
م الف 12086

اختــالف  حــل  شــورای   7 شــعبه  قاضــی 
ن  صفهــا ا

دادنامه 
کالســه پرونــده : 951468  شــماره دادنامــه 
: 9600460 مــورخ 96/3/6 مرجــع رســیدگی 
ــان  ــالف  خواه ــل اخت ــورای ح ــعبه 12 ش : ش
منصــور نیکــو نــژاد خانــه اصفهــان  نوبهــار گلهــا 
ــد   ــید حمی ــده س ــادات    خوان ــت س ــن بس ب
مدنیــان  مجهــول المــکان بــا عنایــت بــه 
محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه 
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد 
رای قاضــی شــورای حــل اختــالف در خصــوص 
ــت ســید  ــه طرفی ــژاد ب ــو ن ــوی منصــور نیک دع
حمیــد  مدنیــان  بــه خواســته مطالبــه 20000000  
ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 334547 
مــورخ 94/4/25 عهــده بانــک ســپه   بــه 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
ــر مصــدق چــک و  دادخواســت تقدیمــی تصوی
ــک محــال  ــدم پرداخــت توســط بان ــی ع گواه
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــی در  ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان و اینک
ــه  جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
ــه دعــوی خواهــان از  در مقــام دفــاع نســبت ب
ــذا دعــوی  ــه ننمــوده اســت ل ــراز و ارای خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت 
ــی  ــن دادرس ــون آئی و 198و515و519و522 قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
ــت  ــال  باب ــون ری ــغ بیســت میلی پرداخــت مبل
ــه  ــت هزین ــال باب اصــل خواســته و 1480000 ری
دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی و  خســارت 
تاریــخ ســر رســید چــک  از  تادیــه  تاخیــر 

ــم  ــرای حک ــخ اج ــا تاری ــوف 94/4/25ت موص
ــد  ــی نمای ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه در ح
رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت 
روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی 

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه حقوق
م الف 12093

اختــالف  حــل  شــورای   12 شــعبه  قاضــی 
اصفهــان 

دادنامه 
کالســه پرونــده : 96-44 شــماره دادنامــه 
: 362 مــورخ 96/3/31 مرجــع رســیدگی : 
شــعبه 51شــورای حــل اختــالف  خواهــان 
ســینا حجــازی زاده  فرزنــد امیــر نشــانی 
ملــک شــهر  خ مطهــری  کوچــه سوســن 
ــی قاســمی ســلطانی  ــده عل ــالک 23   خوان پ
ــته  ــکان خواس ــول الم ــد مجه ــادی ف محم آب
ــماره  ــه ش ــک  ب ــره چ ــک فق ــه ی ــه وج مطالب
14625 در تاریــخ 95/6/10 بــه انضمــام  مطلــق 
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــارت دادرس خس
بــه مبلــغ 40000000 ریــال مــی باشــد .بــا 
ــه  ــده و اخــذ نظری ــات پرون ــه محتوی ــت ب عنای
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم 
و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
ــالف در  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد رای قاض نمای
ــد  ــای زاده  فرزن ــینا حج ــوی س ــوص دع خص
امیــر بــه طرفیــت علــی قاســمی ســلطان 
ــه خواســته 40000000  ــد  ب ــد محم ــادی فرزن آب
 145625 شــماره  بــه  چــک  وجــه  ریــال  
ــق  ــام مطل ــه انضم ــادرات   ب ــک ص ــده بان عه
ــت  ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون خس
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی 
عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه 
ــتحقاق  ــده و اس ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ظه
خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه 
ــه  ــی در جلس ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل خوان
ــه الیحــه  رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون
و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی در 
ــان از  ــوی خواه ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف مق
ــذا دعــوی  ــراز و ارایــه ننمــوده اســت ل خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت 
ــن دادرســی  ــون آئی و 198و515و519و522 قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
ــل  ــت اص ــال  باب ــغ 40000000 ری ــت مبل پرداخ
هزینــه  بابــت  ریــال   1095000 و  خواســته 
دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل و هزینــه نشــر 
آگهــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
ســر رســید چــک موصــوف 95/6/10تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی 
مهلــت  اتمــام  از  پــس  و  شــعبه  ایــن  در 
واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 
 نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان 

می باشد .
م الف 13142

اختــالف  حــل  شــورای   51 شــعبه  قاضــی 
اصفهــان 

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : 1428/95 ش ــه پرون کالس
 : رســیدگی  مرجــع  مــورخ 96/2/27   156  :
شــعبه 51شــورای حــل اختــالف  خواهــان 
محســن رســتمی فرزنــد محمــد علــی نشــانی 
خ امــام خمینــی خ بســیج  - مقابــل دارالقــران     
خوانــده مهــدی باقــری فرزنــد نورالــه  مجهــول 
المــکان خواســته مطالبــه 1 فقــره چــک بانــک 
ــه  ــال ب ــغ 24000000 ری ــه مبل ــاون ب توســعه تع
و    2408/101/2795416/1 جــاری  شــماره 
شــماره چــک 227/7019581 مــورخ 95/8/10 
ــی  ــه دادرس ــم از هزین ــارات  اع ــق خس و مطل
و خســارات تاخیــر تادیــه  بــا عنایــت بــه 
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون محتوی
ــه  ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش اعض
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
ــالف در  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد رای قاض نمای
ــد  ــتمی  فرزن ــن رس ــوی محس ــوص دع خص
محمــد علــی بــه طرفیــت مهــدی باقــری 
ــال   ــته 24000000 ری ــه خواس ــه  ب ــد نورال فرزن
وجــه چــک بــه شــماره 227/7019581 بــه 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
ــک محــال  گواهــی عــدم پرداخــت توســط بان
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــی در  ــالغ قانون ــی رغــم اب ــده عل و اینکــه خوان
ــه  جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
ــذا دعــوی  ــراز و ارایــه ننمــوده اســت ل خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت 
ــن دادرســی  ــون آئی و 198و515و519و522 قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
ــل  ــت اص ــال  باب ــغ 24000000 ری ــت مبل پرداخ
هزینــه  بابــت  ریــال   1465000 و  خواســته 
ــق  ــی  طب ــر آگه ــای نش ــه ه ــی و هزین دادرس
ــه از  ــر تادی ــارت تاخی ــی و  خس ــه قانون تعرف
تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف 95/8/10تــا 
تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر 
و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و 
ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــعبه و پس از اتمــام مهلت 
واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 
 نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان

 می باشد .
م الف 13144

اختــالف  حــل  شــورای   51 شــعبه  قاضــی 
اصفهــان 
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کوتاه از ورزش

 حق پخش فوتبال 
برای عهد باستان است!

رئیــس فدراســیون فوتبــال تاکیــد کــرد صحبت هــای 
انجام شــده بــرای حــق پخــش تلویزیونــی مبلغــی بیشــتر 
از ۲۳ میلیــارد اســت و ایــن مبلــغ بــرای عهــد باســتان بود، 
نــه نیــاز امــروز فوتبــال! مهــدی تــاج بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــاره  ــیما درب ــس صداوس ــا رئی ــر ورزش ب ــرات وزی مذاک
حــق پخــش تلویزیونــی کمــک زیــادی کــرده، گفــت: ایــن 
ــت شــخصا  ــن باب موضــوع جــای خوشــحالی دارد و از ای
ــق  ــئله ح ــه مس ــیدگی ب ــرای رس ــلطانی فر ب ــای س از آق
پخــش و گفت وگــو بــا رئیــس ســازمان صداوســیما بــرای 

ــم.  ــن موضــوع تشــکر می کن ــه حــل ای کمــک ب
وی ادامــه داد: رویــه مــا در موضــوع حــق پخــش تلویزیونی، 
راهبــرد وزیــر محتــرم ورزش و جوانــان یعنــی بــرد - بــرد 
اســت و تــاش می کنیــم تــا قبــل از ســال جدیــد 

ــود. کاپ ــل ش ــوع ح ــن موض ــادی ای می

محکومیت بزرگ در انتظار پرسپولیس
ــه  ــوط ب ــم مرب ــا حک ــت ت ــر اس ــپولیس منتظ ــگاه پرس باش
ــه ســرمربی  ــوط ب ــده مرب ــن باشــگاه در پرون ــت ای محکومی

ــود.  ــادر ش ــت ص ــان پایتخ ــبق سرخپوش اس
محکومیــت باشــگاه پرســپولیس در میــزان بدهــکاری آن هــا 
ــا  ــا تنه ــا آن ه ــده ت ــادر ش ــل ص ــتیاران ژوزه مانوئ ــه دس ب
ــی  ــزار یوروی ــت ۴۳۰ ه ــرای پرداخ ــه ای ب ــه هفت ــت س فرص
بــرای آن هــا داشــته باشــند. پولــی کــه در موجــودی حســاب 
باشــگاه پرســپولیس وجــود نــدارد. میــزان بدهــی کــه قــرار 
اســت تــا چهارشــنبه هفتــه جــاری بــه مراتــب بیشــتر شــود؛ 
چــرا کــه مســئوالن باشــگاه پرســپولیس طــی مکاتبــات اخیر 
خــود بــا دادگاه بین المللــی ورزش مطلــع شــدند حکــم 
جداگانــه ای مربــوط بــه شــکایت ژوزه مانوئــل بابــت طلبــش 
از باشــگاه پرســپولیس صــادر خواهــد شــد؛ محکومیتــی کــه 
قــرار اســت در روزهــای آینــده بــه سرخپوشــان ابــاغ شــود تا 

میــزان بدهــی ایــن باشــگاه بــه اوج خــود برســد. 
مدیــران باشــگاه پرســپولیس در صــورت تأمیــن نکــردن 
ــرای پرداخــت مطالبــات ژوزه و دســتیارانش  ــع مالــی ب مناب
بــا خطــر محرومیــت از حضــور در مســابقات و کســر امتیــاز 

ــد شــد. نــود ــه رو خواهن روب

 نیکخواه بهرامی به تیم 
»جیانگسو تنگشی« پیوست

کاپیتــان پیشــین تیــم ملــی بســکتبال کشــورمان فصــل 
آینــده بــا تیــم »جیانگســو تنگشــی« در لیــگ باشــگاهی 
چیــن بــه میــدان مــی رود. بــر اســاس قــرارداد منعقدشــده 
میــان صمــد نیکخــواه بهرامــی و مســئوالن باشــگاه 
»جیانگســو تنگشــی«، وی بــرای چهارمیــن ســال متوالــی 
در رقابت هــای باشــگاهی لیــگ بســکتبال چیــن بــه 
ــژو،  ــگ و گوانگ ــان، ژیجیان ــت. فوجی ــد رف ــدان خواه می
ــد کــه صمــد نیکخــواه بهرامــی طــی ســه  ــی بودن تیم های
فصــل گذشــته بــا آن هــا در لیــگ چیــن بــه میــدان رفــت.

فصــل جدیــد رقابت هــای بســکتبال باشــگاهی لیــگ 
فدراســیون  آغــاز می شــود.  آبان مــاه  اوایــل  از  چیــن 

ل بســکتبا

کوتاه اخبار 
مدال تاریخی قایقرانی ایران

رقابت هــای  برنــز  مــدال  بــه  نبی رضایــی  محمــد 
قهرمانــی جوانــان جهــان رســید. در ادامــه رقابت هــای 
ــوی  ــابقه کان ــان، مس ــان جه ــی جوان ــی قهرمان قایقران
ــه  ــد ک ــزار ش ــان برگ ــر در رده جوان ــزار مت ــره ه تک نف
محمــد نبی رضایــی توانســت پــس از روســیه و لتونــی 
بــه مــدال برنــز برســد و اولیــن مــدال تاریــخ قایقرانــی 
ــاورد.  ــه دســت بی ــان را ب ــران در جه )آب هــای آرام( ای
او زمــان ۴:51:5۳1 را ثبــت کــرد و ســوم شــد. تاکنــون 
قایقرانــی ایــران تنهــا توســط محســن شــادی در 
روئینــگ رده زیــر ۲۳ ســال بــه مــدال جهانــی رســیده 
بــود و مــدال جهانــی در آب هــای آرام در کارنامــه 

ــت. مهــر ــود نداش ــران وج ــی ای قایقران

چینی ها دست به دامن ایران شدند
ــران  ــی ای ــم مل ــه تی ــد ک ــی امیدوارن ــانه های چین رس
ــا پیــروزی در دو بــازی خــود شــانس صعــود  بتوانــد ب

ــی را افزایــش دهــد.  ــه جــام جهان ــن ب چی
ــرای  ــزی ب ــانس ناچی ــن ش ــال چی ــی فوتب ــم مل تی
صعــود بــه جــام جهانــی دارد. بــا ایــن حــال آن هــا هنوز 
دســت از تــاش برنداشــته اند. می تــوان ایــن برداشــت 
را داشــت کــه سرنوشــت صعــود پرجمعیت تریــن 
ــی روش  ــوس ک ــردان کارل ــار م ــان در اختی ــور جه  کش

است. 
ــد  ــود خواه ــی صع ــام جهان ــه ج ــی ب ــن در صورت چی
ــود  ــروز ش ــود را پی ــازی خ ــر دو ب ــران ه ــه ای ــرد ک ک
ــه  ــرد ب ــا ب ــی خــود را ب ــازی پایان ــد دو ب ــن بتوان و چی
ــپورت  ــه اس ــل روزنام ــن دلی ــه همی ــاند؛ ب ــان برس پای
ــه شــنیده شــده،  ــور ک ــن نوشــت: متاســفانه آن ط چی
ــود در  ــم دوم خ ــا تی ــد دارد ب ــی روش قص ــوس ک کارل
ــوار  ــری ناگ ــن خب ــد و ای ــی شــرکت کن ــازی پایان دو ب
بــرای فوتبــال چیــن اســت؛ چــون در ایــن صــورت اگــر 
ایــران در دو بــازی خــود پیــروز نشــود، دیگــر بایــد بــا 
جــام جهانــی وداع کــرد کــه البتــه خــود فوتبــال چیــن 
ــود، نــه ســرمربی ای  مســئول ایــن شکســت خواهــد ب
زمیــن                                                                        بــه  را  نظــرش  مــد  تیــم  کــه می خواهــد 

ــتد. بفرس

قهرمان کشتی روسیه به قتل رسید
ــی  ــای قهرمان ــدال ط ــده م ــی و دارن ــتی گیر روس کش

ــه قتــل رســید.  اروپــا در کشــور خــود ب
ــیه  ــرم روس ــتی گیر وزن 96 کیلوگ ــکو کش ــوری والس ی
ــا  ــان ۲۰15 اروپ ــی جوان ــدال طــای قهرمان ــده م و دارن
ــید.  ــل رس ــه قت ــیه ب ــک روس ــتای گوریاشنیس در روس
دادســتان محلــی روســیه بررســی پرونــده قتــل 
اســت.  کــرده  آغــاز  را  روس  آینــده دار  کشــتی گیر 
ــدار  ــن در دی ــام یاریگی ــته در ج ــال گذش ــر س او اواخ
رده بنــدی، دانیــال شــریعتی نماینــده ایــران را بــا نتیجه 

ــید. ایرنــا ــز رس ــدال برن ــه م ــرد و ب ــر ۰ ب 1۰ ب
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ــه ای باشــگاه های  ــال حرف ــگ فوتب ــار لی قط
برتــر ایــران، روز جمعــه ۰6 مردادمــاه بــه 
ــان اصفهــان رســید؛  ورزشــگاه نقــش جه
ــرگل  ــازی پ ــه برخــاف ب ــاوت ک ــن تف ــا ای ب
پــارس جنوبــی و گســترش فــوالد کــه 5 گل 
داشــت، بــازی دو تیــم ســپاهان و ســایپا در 
نقــش جهــان اصفهــان تــا دقیقــه 8۲ گلــی 
دربــر نداشــت؛ ولــی در دقایــق 8۲ و 8۴ 
ــا شــوت ســرکش مهــدی ترابــی  یــک گل ب
ــن  ــه ســر جال الدی ــا ضرب ــرای ســایپا و ب ب
ــن  ــرای ســپاهان، نتیجــه ای علی محمــدی ب
ــه تســاوی کشــاند؛ ضمــن اینکــه  ــازی را ب ب
ــا تیــم ســیاه جامگان  ــل، ذوب آهــن ب روز قب

ــود. ــدا کــرده ب ــه تســاوی ۲-۲ دســت پی ب
 نیمه اول

ــش  ــگاه نق ــه ورزش ــازی افتتاحی ــن ب در ای
ــی  ــا زمیــن چمــن یکدســت مخمل ــان ب جه
در هفتــه اول لیــگ فوتبــال حرفــه ای کشــور 
»جــام خلیــج فــارس« پــی گرفتــه شــد؛ بــا 
ــدری  ــام حی حضــور داور خــوب و جــوان پی
حســن  نام هــای  بــه  کمک داورانــی  و 
ظهیــری، ســجاد تــوری و علــی صفایــی 
داور چهــارم و بــا حضــور کم نظیــر بیــش 
از 15 هــزار تماشــاگر و هــوادار پرشــور؛ تیــم 
ســپاهان بــا پوشــیدن پیراهــن طایــی و در 

دســت داشــتن پرچــم، نمــای زرد زیبایــی را 
در جایــگاه قســمت غربــی ورزشــگاه نقــش 

ــود.  ــرده ب ــان ترســیم ک جه

جوانــان ســپاهان در کنــار باتجربه هــا بــازی 
ــت  ــد موقعی ــد و چن ــاز کردن ــی آغ را طوفان
ــای  ــا واکنش ه ــه ب ــتند ک ــم داش ــی ه گلزن
دروازه بــان  اخبــاری،  محمدرضــا  عالــی 
ســایپا،  اخــاق  بــا  و  صبــور  شــجاع، 
ســرانجامی نداشــت؛ مضــاف بــه اینکــه 
بــازی  ســایپا  نارنجی پوشــان  و  ســفید 
دفاعــی را در دســتورکار خــود قــرار داده 
بودنــد و چشــم بــه ضــد حمــات داشــتند. 
نیمــه نخســت بــدون بــه ثمــر رســیدن گلــی 
ــا  ــم ب ــه اتمــام رســید. در نیمــه دوم دو تی ب
ــی  ــدون تغییرات ــیاق و ب ــبک و س ــان س هم

پــای بــه میــدان گذاشــتند؛ بــا ایــن تفــاوت 
ــدان  ــوپ و می ــب ت ــل نیمــه اول اغل کــه مث
ــود و  ــار شــاگردان زالنکــو کرانچــار ب در اختی
چنــد بــار از ســمت راســت، حســین پاپــی که 
تشــنه گلزنــی در ایــن بــازی بــود، پیشــروی 
عرضــی  دقیــق  پاس هــای  بــا  و  کــرد 
خــود دروازه ســایپا را بــا خطــر مواجــه 
ــم  ــان کنی ــد اذع ــراق بای ــدون اغ ــه ب ــرد ک ک
ــی  ــراغ عل ــم و چ ــاری چش ــا اخب محمدرض
دایــی ســرمربی فهیــم و بادانــش ســایپا بــا 
ــوذ  ــد راه نف ــود س ــع خ ــای به موق واکنش ه

توپ هــا بــه درون دروازه ســایپا شــد.
 نیمه دوم

بــا  تیــم  دو  دلچســب  نه چنــدان  بــازی 
برخــورد و درگیری هــای فیزیکــی همــراه 
ــی نیمــه نخســت  ــل لحظــات پایان ــود؛ مث ب
کــه منجــر بــه دریافــت دو کارت زرد در 
دقایــق ۴۲ و ۴۳ بــرای مهــدی ترابــی و 
محمدرضــا ســلیمانی از تیــم ســایپا و در 
از  ثاقبــی  شــاهین  بــرای   1+۴5 دقیقــه 

ســپاهان بــود. 
ــا  ــه 8۲ ب ــا دقیق ــد و ت ــاز ش ــه دوم آغ نیم
ــرای  ــی ب ــوب گلزن ــای خ ــود موقعیت ه وج
ــت؛  ــا نگذش ــی از دروازه ه ــم، توپ ــر دو تی ه
تــا اینکــه برخــاف رونــد بــازی از یــک ضــد 
ــی،  ــدی تراب ــط مه ــایپایی ها توس ــه س حمل
وی در یــک حرکــت اســتثنایی و ضربــه 

مهارنشــدنی کــه از پشــت محوطــه جریمــه 
ــرد و  ــاز ک ــپاهان را ب ــوپ زد، دروازه س ــه ت ب
ــا  ــود؛ ام ــی ســاخته نب کاری هــم از صدقیان
شــادمانی علــی دایــی و دیگــر اعضــای تیــم 
ســایپا بیــش از ۲ دقیقــه دوام نداشــت؛ 
زیــرا حســین پاپــی پــا بــه تــوپ بــار دیگــر از 
ســمت راســت ســانتر بســیار زیبــا و دقیقــی 
را روی دروازه ســایپا فرســتاد کــه بــا ضربــه 
ســر پرقــدرت جال الدیــن علی محمــدی 
دروازه ســایپا فروریخــت تــا دو تیــم بــه 

ــک برســند. ــک – ی تســاوی ی
ــوی  ــه از س ــی ک ــت اضاف ــاب وق ــا احتس ب
ــه  ــر از 1۰ دقیق ــم کمت داور اعــام شــد دو تی
فرصــت داشــتند تــا نتیجــه را بــه ســود خــود 

تغییــر دهنــد. 
ــازی  ــن ب ــاز ای ــه ۳ امتی ــتیابی ب ــرای دس ب
شــاگردان دایــی هــر چــه در تــوان داشــتند 
صــرف کردنــد تــا خــود را بــه دروازه ســپاهان 

منســجم  دفــاع  ولــی  کننــد؛  نزدیــک 
ژایــرو  و  پورقــاز  عزت الــه  هماهنــگ  و 
رودریگــرز مانــع از نفــوذ مهاجمــان حریــص 
ــه  ــود؛ ضمــن اینک ــی ب ــرای گلزن ســایپا ب
ــر  ــه کرن ــه از نقط ــی ک ــا توپ ــه 89 ب در دقیق
ارســال شــد، بــا ضربــه ســر عزت الــه پورقــاز 
ممکــن بــود دومیــن گل ســپاهان رقــم 
بخــورد؛ لیکــن بــا اختــاف بســیار ناچیــزی 
از کنــار دروازه گذشــت و تبدیــل بــه گل دوم 

ــد. ــپاهان نش س
ســر  ضربــه   1+9۰ دقیقــه  در  همچنیــن 
بــا واکنــش زیبــا و  محمــد عبــاس زاده 
ــان جــوان  عالــی مهــدی صدقیانــی، دروازه ب
ــم  ــار از تی ــن ب ــرای اولی ــه ب ــده داری ک و آین
جوانــان ســپاهان بــه تیــم بزرگســاالن ایــن 
ــر  ــه کرن ــل ب ــع و تبدی باشــگاه پیوســته، دف
شــد تــا دوئــل کرانچــار و علــی دایــی در ایــن 

ــد! ــته باش ــده ای نداش ــازی برن ب

نگاهی به دیدار سپاهان - سایپا

اصفهانی ها روی نوار تساوی

پیشکســوت تیــم فوتبــال اســتقال بــا اشــاره بــه شکســت ایــن 
تیــم در نخســتین دیــدار لیــگ هفدهــم برابــر صنعــت نفــت گفت: 
ــه صنعــت  ــد ن ــازی باختن ــل از ب ــه حاشــیه های قب آبی پوشــان ب

نفــت. 
مهــدی فنونــی زاده درخصــوص نتایــج بــه دســت آمــده از هفتــه 
اول لیــگ هفدهــم گفــت: هفتــه پرگلــی را پشــت ســر گذاشــتیم. 
معمــوال در هفتــه اول شــاهد بازی هــای پــرگل نبودیــم؛ امــا ایــن 
ــا  ــد ت ــن رون ــه ای ــم ک ــد رخ داد و امیدواری ــاق در فصــل جدی اتف
پایــان لیــگ ادامــه داشــته باشــد و بازی هــای پــرگل بیشــتری 
ــپولیس  ــزود: پرس ــه اف ــیم. وی در ادام ــاهد باش ــا ش را از تیم ه
مقابــل فــوالد خوزســتان و پــارس جــم جنوبــی مقابــل گســترش 
فــوالد، نتایــج خوبــی را کســب کردنــد. پــارس جــم کــه به تازگــی 
بــه لیــگ برتــر آمــده، چهــار گل بــه گســترش فــوالد زد و در هفتــه 
ــتان و  ــتقال خوزس ــای اس ــد. تیم ه ــگ ش ــین لی اول صدرنش

ــده  ــه داشــتند، توانســتند برن ــا مشــکاتی ک ــران هــم ب نفــت ته
شــوند و ۳ امتیــاز شــیرین را کســب کننــد. پیشکســوت اســتقال 
ــتقال  ــت: اس ــران گف ــت ته ــر نف ــان براب ــدار آبی پوش ــاره دی درب
ــه  ــه حاشــیه هایی ک ــه ب ــت، بلک ــه صنعــت نف ــه ب ــا ن باخــت؛ ام
قبــل از ایــن بــازی برایــش اتفــاق افتــاده بــود. محرومیــت ســه 
ــا اســتقال  ــر نفــت باعــث شــد ت ــدار براب بازیکــن در آســتانه دی
شــرایط بــدی پیــدا کنــد. ایــن تیــم حتــی ســاعاتی قبل از شــروع 
ــد از  ــت می توان ــود و نمی دانس ــخص نب ــش مش ــازی وضعیت ب
بعضــی بازیکنانــش اســتفاده کنــد یــا خیــر. وی خاطرنشــان کرد: 
وقتــی عظیــم گــوگ جــوان مجبــور اســت بــرای اســتقال بــازی 
کنــد، مشــخص اســت کــه شــرایط تیــم بســیار دشــوار اســت و 
منصوریــان نمی توانــد از همــه داشــته هایش اســتفاده کنــد. 
البتــه ایــن بازیکــن آینــده خوبــی در کشــور مــا دارد و مطمئنــم 

روزی بــه یــک بازیکــن بــزرگ تبدیــل شــود. مهــر

هفتــه نخســت هفدهمیــن دوره رقابت هــای لیــگ برتــر در 
ــا مشــخص نکــردن  شــرایطی برگــزار شــد کــه ســازمان لیــگ ب
تکلیــف تبلیغــات محیطــی در همیــن هفتــه اول ضــرر میلیــاردی 
ــه بیشــتر باشــگاه های حاضــر در  ــی ک ــه باشــگاه ها زد! در حال ب
ــی  ــکات مال ــا مش ــر ب ــگ برت ــای لی ــن دوره رقابت ه هفدهمی
ــد بلیت فروشــی  ــی مانن ــه درآمدهای مواجــه هســتند و چشــم ب
ــن  ــگ در همی ــازمان لی ــد، س ــال دارن ــی فوتب ــات محیط و تبلیغ
ــانزدهمین  ــا زد. ش ــن تیم ه ــه ای ــاردی ب ــرر میلی ــه اول ض هفت
دوره رقابت هــای لیــگ برتــر روز 1۴ اردیبهشــت ماه ســال جــاری 
ــا روز 5 مــرداد کــه فصــل هفدهــم شــروع  ــه پایــان رســید و ت ب
شــد، ســازمان لیــگ 8۴ روز فرصــت داشــت تــا تکلیــف تبلیغــات 
محیطــی را مشــخص کنــد و بــا یــک شــرکت بــه توافــق برســد 
ــه باشــگاه ها  ــی خــود را ب ــگ بخشــی از دریافت ــا در شــروع لی ت
ــزی  ــه در برنامه ری ــر ک ــا ســازمان لیــگ برت اختصــاص دهــد؛ ام

ــروز  ــر از دی ــم بدت ــر روز ه ــد و ه ــت می کن ــب حرک ــه عق رو ب
می شــود، در ایــن مــدت دســت روی دســت گذاشــت و بــا 
ــم از راه  ــد ه ــگ جدی ــا لی ــید ت ــی نرس ــق نهای ــه تواف ــرکتی ب ش

ــزار شــد.  ــات محیطــی برگ ــدون تبلیغ ــه اول ب رســید و هفت
ــاره گفتــه می شــود ســازمان لیــگ اختیــاری از خــودش  در این ب
ــف  ــا تکلی ــال دارد ت ــیون فوتب ــان فدراس ــه ده ــم ب ــدارد و چش ن
ــم  ــال ه ــیون فوتب ــد. فدراس ــخص کن ــی را مش ــات محیط تبلیغ
البتــه چشــم بــه دهــان برخــی معاونــان وزیــر ورزش دارد تــا آن ها 
بگوینــد بــا کــدام شــرکت قــرارداد بســته شــود. در ایــن میــان هفته 
اول کــه می توانســت درآمــد خوبــی بــرای باشــگاه ها داشــته 
ــرری  ــپری و ض ــود، س ــته ش ــراردادی بس ــه ق ــدون آنک ــد، ب باش
میلیــاردی متوجــه باشــگاه ها شــد. بایــد دیــد وزارت ورزش کــدام 
ــات  ــزار تبلیغ ــوان کارگ ــه عن ــی را ب ــرکت های متقاض ــک از ش ی
محیطــی بــه فدراســیون فوتبــال معرفــی خواهــد کــرد. ورزش 3

ورزش

،،
جوانــان ســپاهان در کنــار باتجربه هــا 
بــازی را طوفانــی آغــاز کردنــد و چنــد 

موقعیــت گلزنــی هــم داشــتند

مفاد آراء
آگهــی مفــاد آراء)قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــی اراضــی وســاختمانهای فاق ــت ثبت وضعی
ســند رســمی (هیــات حــل اختــاف مســتقر 

ــقان ــاک جوش ــناد وام ــت اس در اداره ثب
تکلیــف  تعییــن  آراءقانــون  مفــاد  آگهــی 
ــد  ــی اراضــی وســاختمانهای فاق ــت ثبت وضعی
ســند رســمی کــه در اجــرای مــاده یــک قانــون 
مذکــور توســط هیئــت حــل اختــاف مســتقر 
در ثبــت جوشــقان صــادر گردیــده ودر اجــرای 
مــاده ۳قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 
ــار  ــر االنتش ــای کثی ــق روزنامه ه 15روز از طری
و محلــی آگهــی میشــود تــا شــخص یــا 
ــد  ــه آراءمذکــور اعتــراض دارن اشــخاصی کــه ب
ــدت  ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد 
اخــذ  ورســید  تســلیم  وامــاک جوشــقان 
ــه اداره  ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس ــد واز تاری نماین
ــم  ــه تقدی ــادرت ب ــاه مب ــک م ــرف ی ــت ظ ثب
دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمــوده 
و گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ وبــه 
ــن  ــد در ای ــت جوشــقان تســلیم نماین اداره ثب
صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم 
قطعــی دادگاه اســت در صورتــی کــه اعتــراض 
در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض 
گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی 
محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت جوشــقان 
ــد  ــت مینمای ــند مالکی ــدور س ــه ص ــادرت ب مب
صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضرر 

ــی باشــد. ــه دادگاه نم ب
ــورخ   ــماره 1۳966۰۳۰۲119۰۰۰۰۳5 م 1-رای ش
1۳96/۰۲/17- اقــای عــزت هللا رعیــت فرزنــد 
ــی 1۲6۰86۴95۲  ــماره مل ــه ش ــا ب ــد اق محم
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن مزروعــی پــاک شــماره 89 فرعــی  از 
۲۲  اصلــی بــه مســاحت 6۴۴/79 متــر مربــع 
ــان  ــده از اقای ــداری ش ــوگان خری ــع درچ واق
ــد  ــادی و محم ــت آب ــفیعی دول ــا ش غامرض
ــه( بصــورت  مهــدی قاســم زاده)شــفیعی ابیان

ــادی. ــه ع قولنام
ــورخ   ــماره 1۳966۰۳۰۲119۰۰۰۰7۲ م ۲-رای ش
علــی  علــی محمــد  آقــای   -1۳96/۰۳/۲8
ــی  ــماره مل ــه ش ــینعلی ب ــد حس ــی فرزن رضائ
1۲6۰859۳55 یــک و نیــم دانــگ  مشــاع 
از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی 
پــاک شــماره 15۳۳ فرعــی  از ۲1  اصلــی 
بــه مســاحت ۲7۲۴/88 متــر مربــع واقــع 
ــود  ــای محم ــده از اق ــداری ش ــو خری در کام
فقیهــی فرزنــد حاجــی میــرزا محمــد بصــورت 

ــادی. ــه ع قولنام
ــورخ   ــماره 1۳966۰۳۰۲119۰۰۰۰71 م ۳-رای ش
علــی  علــی محمــد  آقــای   -1۳96/۰۳/۲8
ــی  ــماره مل ــه ش ــینعلی ب ــد حس ــی فرزن رضائ
از  مشــاع  دانــگ  چهــار   1۲6۰859۳55
ــی  ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی

پــاک شــماره 1575 فرعــی  از ۲1  اصلــی بــه 
مســاحت 1۴51/7۳ متــر مربــع واقــع در کامــو 
ــلیمانی  ــن س ــای حس ــده از اق ــداری ش خری
غامحســین  مشــهدی  فرزنــد  جوینانــی 

ــادی. ــه ع ــورت قولنام بص
ــورخ   ــماره 1۳956۰۳۰۲119۰۰۰۰۳۴ م ۴-رای ش
1۳96/۰۲/17- آقــای محمــد علــی عابدیــن 
ــماره  ــه ش ــعبانعلی ب ــقانی  فرزندش ــور جوش پ
ملــی 1۲6۲5۰7618 یــک دانــگ و یــک ســهم 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــهم یکدان ــج س از پن
ــی  از  ــماره 168 فرع ــاک ش ــه  پ ــاب خان یکب
یــک  اصلــی  بــه مســاحت 1۲1/۲9 متــر مربــع 
ــورت  ــده بص ــداری ش ــقان خری ــع در جوش واق
ــا  ــد غامرض ــان فرزن ــه مهری ــادی از معصوم ع
و اقــای بمانعلــی دبیــری فرزنــد علــی محمــد.

 1۳956۰۳۰۲119۰۰۰۰6۲ شــماره  5-رای 
ــن  ــام الدی ــای حس ــورخ  1۳96/۰۳/۰8- آق م
ــی  ــماره مل ــه ش ــر ب ــی اکب ــد عل ــی  فرزن آمل
1۲6۰86۲۳56 ششــدانگ یکبــاب خانــه پــاک 
شــماره ۴ فرعــی  از ۲۳  اصلــی  بــه مســاحت 
ــداری  ــع واقــع در کاموخری ــر مرب 5۳8/88 مت
شــده بصــورت عــادی ازوراث اقــای نظــام 

ــن . ــن الدی ــیخ زی ــد ش ــی فرزن ــن آمل الدی
تاریخ انتشار نوبت اول شنبه

1۳96/  ۰۴ / ۲۴ 
تاریخ انتشار نوبت دوم یکشنبه
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دادنامه 
کاســه پرونــده : 95۰۴88 شــماره دادنامــه 
ــیدگی  ــع رس ــورخ 96/۴/11 مرج : 96۰1689 م
ــان  ــاف  خواه ــل اخت ــورای ح ــعبه ۳9ش : ش
مجیــد امیدانــی نشــانی اصفهــان  خ آل محمــد  
ــدگان  ــن بســت 8    خوان تقاطــع اول نبــش ب
: 1- مهــدی ترکــی ۲- مرتضــی کرمــی تضامنــا  
مجهــول المــکان خواســته مطالبــه وجــه چــک 
ــن  ــه ای ــده ب ــاع پرون ــس از ارج ــکار : پ گردش
طــی  و  فــوق  بکاســه  آن  ثبــت  و  شــعبه 
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــی و اخ ــریفات قانون تش
اعضــا قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــام و 
بشــرح زیــر مبــادرت بصــدور رای مــی نمایــد . 
رای قاضــی شــورا :در خصــوص دعــوی مجیــد 
امیدانــی بــه طرفیــت مهــدی ترکــی و مرتضــی 
ــغ  ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ــا  ب ــی  تضامن کرم
ــه  ــک  ب ــره چ ــک فق ــه ی ــال وج 1۳۰۰۰۰۰۰ ری
ــده  ــه عه ــورخ95/6/5 وب ــماره ۳81785  م ش
ــق  ــام مطل ــه انضم ــان  ب ــی  اصفه ــک مل بان
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــارات دادرس خس
ــده و گواهینامــه  ــات پرون ــه محتوی ــا توجــه ب ب
ــک  ــه بان ــک از ناحی ــه چ ــت وج ــدم پرداخ ع
محــال علیــه و بــا توجــه بــه اظهــارات خواهــان 
در جلســه رســیدگی مورخــه96/۳/۲9 عــدم 
حضــور خوانــده در جلســه رســیدگی شــورا 

ــد  ــه اصــل ســند تجــاری در ی ــه اینک ــر ب و نظ
دارنــده چــک حکایــت ازمدیونیــت صــادر 
کننــده و ظهــور در اشــتغال ذمــه ویــدارد و نظــر 
بــه اینکــه از ناحیــه خوانــده دلیلــی کــه حکایت 
از پرداخــت وجــه چــک نمایــد ارائــه نگردیــده  
ــا  ــورتی اعض ــه مش ــه نظری ــه ب ــا توج ــذا ب فل
شــورا بــه شــرح صورتجلســه مورخــه96/۳/۲9 
بــا احــراز اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتصحاب 
دیــن و مســتندا بــه مــاده11 قانــون شــوراهای 
ــون  ــواد ۳1۰و ۳11و۳1۳ قان ــاف و م ــل اخت ح
مجمــع  مصــوب  الحاقــی  تبصــره  تجــارت 
تشــخیص مصلحــت نظــام بــه مــاده ۲ قانــون 
صــدور چــک و مــواد 198و519و5۲۲ از قانــون 
ــت  ــر محکومی ــم ب ــی حک ــن دادرســی مدن آئی
تضامنــی خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 1۳۰۰۰۰۰۰ 
ریــال ) ســیزده میلیــون ریــال (   بابــت اصــل 
خواســته و پرداخــت خســارت تاخیــر و تادیــه 
ــان اجــرای  ــا زم ــخ ســر رســید چــک ت از تاری
ــر اســاس شــاخص اعامــی از ناحیــه  حکــم ب
بانــک مرکــزی و پرداخــت 18۳5۰۰۰ ریال  ریال 
هزینــه دادرســی  ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــد  ــی نمای ــام م ــادر و اع ــان ص ــق خواه در ح
رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت 
روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی 

ــان مــی باشــد . حقوقــی اصفه
ــاف  ــف 1۲11۳ قاضــی شــورای حــل اخت م ال

ــان ــی اصفه شــعبه ۳9 حــوزه قضای

دادنامه 
کاســه پرونــده : 96۰۰۴1شــماره دادنامــه : 
96۰15۴1 مــورخ 96/۳/۳1مرجــع رســیدگی 
ــان  ــاف  خواه : شــعبه ۳9 شــورای حــل اخت
ــم   ــد کری ــن  اخــوان  شــریف  فرزن ــای امی آق
بنشــانی اصفهــان  فلکــه مــاه فرخــی خ امیــد 
مجتمــع مــاه فــرخ  طبقــه اول     خوانــدگان : 
ــان  و آقــای محمــد  ــم اشــرف  حمامی 1- خان
رضــا  چایچــی مجهــول المــکان خواســته 
: مطالبــه وجــه چــک  گردشــکار : پــس از 
ارجــاع پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن 
بکاســه فــوق و طــی تشــریفات قانونــی و 
ــورا  ــی ش ــا قاض ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری اخ
ختــم رســیدگی را اعــام و بشــرح زیــر مبــادرت 
ــورا  ــی ش ــد .  رای قاض ــی نمای ــدور رای م بص
:در خصــوص دعــوی امیــن اخــوان شــریف بــه 
ــد  ــان و محم ــرف حمامی ــد اش ــت محم طرفی
رضــا چایچــی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 
فقــره چــک  یــک  وجــه  ریــال   ۳۲55۰۰۰۰
ــک ســپه  شــعبه  ــده بان بشــماره 8667۲9 عه
ــق  ــه انضمــام مطل ــان  ب حکیــم شــفائی اصفه
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــارات دادرس خس
ــده و گواهینامــه  ــات پرون ــه محتوی ــا توجــه ب ب
ــک  ــه بان ــک از ناحی ــه چ ــت وج ــدم پرداخ ع
محــال علیــه و بــا توجــه بــه اظهــارات خواهــان 

مورخه96/۳/۲8عــدم  رســیدگی  جلســه  در 
حضــور خوانــده در جلســه رســیدگی شــورا 
ــد  ــه اصــل ســند تجــاری در ی ــه اینک ــر ب و نظ
دارنــده چــک حکایــت ازمدیونیــت صــادر 
کننــده و ظهــور در اشــتغال ذمــه ویــدارد و 
نظــر بــه اینکــه از ناحیــه خوانــده دلیلــی 
ــد  ــک نمای ــه چ ــت وج ــت از پرداخ ــه حکای ک
ــه  ــه نظری ــه ب ــا توج ــذا ب ــده  فل ــه نگردی ارائ
ــه شــرح صورتجلســه  مشــورتی اعضــا شــورا ب
مورخــه96/۳/۲8 بــا احــراز اشــتغال ذمــه 
خوانــده و اســتصحاب دیــن و مســتندا بــه 
مــاده11 قانــون شــوراهای حــل اختــاف و 
ــره  ــارت تبص ــون تج ــواد ۳1۰و ۳11و۳1۳ قان م
الحاقــی مصــوب مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام بــه مــاده ۲ قانــون صــدور چــک و مــواد 
دادرســی  آئیــن  قانــون  از  198و519و5۲۲ 
مدنــی حکــم بــر محکومیــت تضامنــی خوانــده 
ــل  ــت اص ــغ ۳۲55۰۰۰۰  باب ــت مبل ــه پرداخ ب
خواســته و پرداخــت خســارت تاخیــر و نادیــه 
ــان اجــرای  ــا زم ــخ ســر رســید چــک ت از تاری
ــر اســاس شــاخص اعامــی از ناحیــه  حکــم ب
بانــک مرکــزی و پرداخــت ۲۲۴5۰۰۰  ریــال 
هزینــه دادرســی  ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــد  ــی نمای ــام م ــادر و اع ــان ص ــق خواه در ح
رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت 
روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی 

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه حقوق
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــف 1۲۰9۰ قاض م ال

ــان ــی اصفه ــوزه قضای ــعبه ۳9 ح ش

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : 755/95 ش ــه پرون کاس
96۰9976795۳۰۰591 مــورخ 96/۴/۲۰ مرجــع 
ــاف   ــل اخت ــورای ح ــعبه ۲۳ش ــیدگی : ش رس
ــی بنشــانی  ــی خونداب ــرداد یحیای ــان مه خواه
خوانــده     ۲5 پ  خ کاوه ک گلســتان  اص 
ــته  ــکان خواس ــول الم ــرادی  مجه ــان م رمض
ــه وجــه ۳ فقــره چــک  پــس از ارجــاع  مطالب
ــه  ــت آن بکاس ــعبه و ثب ــن ش ــه ای ــده  ب پرون
فــوق و طــی تشــریفات قانونــی و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــا قاضــی شــورا ختــم رســیدگی 
ــدور رای  ــادرت بص ــی مب ــرح آت ــام و بش را اع
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد   رای قاض منمای
در خصــوص دعــوی مهــرداد یحیایــی خوندابــی 
ــته  ــه خواس ــرادی   ب ــان م ــت رمض ــه طرفی ب
ریــال  موضــوع ۳ فقــره چــک    5۳۰۰۰۰۰۰
ــورخ    ــورخ 91/۳/۳۰ و ۳۴۳۲6۲م ۳۴۳۲51 م
91/7/۲5 و  ۳۴۳۲67 مــورخ 91/8/15 عهــده 
بانــک مســکن  شــعبه مرکــزی  قشــم بــا 
ــا اصــول  ــده  و بق ــات پرون ــه محتوی ــت ب عنای
اســناد و مــدارک  در یــد خواهــان  کــه داللــت 
ــده و  ــه خوان ــن و اشــتغال ذم ــر اســتقرار دی ب
اســتحقاق خواهــان  در مطالبــه وجــه آن دارد  و 

نیــز عــدم حضــور خوانــده در جلســه رســیدگی  
ــا  ــل و ی ــه دلی ــه هیچگون ــار الی ــه مش و اینک
مــدرک  موثــر قانونمــی  مبنــی بــر برائــت ذمــه 
ــرده اســت  شــورا  ــه  نک ــه و ارائ ــش اقام خوی
دعــوی مطروحــه را وارد و ثابــت دانســته و 
مســتندا بــه مــواد ۳1۰و۳1۳ قانــون تجــارت و 
تبصــره الحاقــی 198و515و519و5۲۲ قانــون 
ــت  ــه محکومی ــی حکــم ب ــن دادرســی مدن آئی
ــال   ــغ 5۳۰۰۰۰۰۰ ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
ــت  ــال باب ــته و ۲۳۰۰۰۰۰ ری ــل خواس ــت اص باب
آگهــی  نشــر  هزینــه  و  دادرســی  هزینــه 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــن   خس همچنی
وصــول   زمــان  لغایــت  چــک  رســید  ســر 
ــک  ــاخص بان ــن ش ــق آخری ــه طب ــوم ب محک
مرکــزی  جمهــوری اســامی  در حــق خواهــان 
صــادر و اعــام مــی نمایــد . رای صــادره غیابــی 
و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام 
مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــد. ــی باش ــان م اصفه
م الــف 1۳11۳ قاضــی شــعبه ۲۳ شــورای حــل 

ــاف اصفهان  اخت

آگهی وقت رسیدگی 
 961۰1۰۰۳5۰6۰۳۳۲7  : اباغنامــه  شــماره 
 96۰998۰۳5۰6۰۰۲79  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   96۰۳۲9  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــان  ــر  محمدی تنظیــم : 96/۳/۲9 خواهــان اکب
ــم  ــدگان مری ــت خوان ــه طرفی ــتی ب دادخواس
ــر و  ــت  کانت ــر و عصم ــوروز  کانت ــر  ون کانت
معصومــه  نــوری و مرضیــه کانتــر بــه خواســته  
قلــع و قمــع  مســتحدثات  و مطالبــه  خســارت 
دادرســی و خلــع یــد  تقدیــم دادگاه هــای 
کــه  نمــوده  اصفهــان  شهرســتان  عمومــی 
جهــت رســیدگی بــه شــعبه 6  دادگاه عمومــی 
حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهــان 
اصفهــان خ چهــار بــاغ بــاال  خ شــهید نیکبخــت 
ــان  ــتان اصفه ــتری کل اس ــاختمان دادگس س
بــه کاســه   و  ارجــاع   ۲۲۰ اتــاق   ۲ طبقــه 
96۰998۰۳5۰6۰۰۲79 ثبــت گردیــده کــه وقــت 
ــاعت 1۰:۳۰  ــخ 96/6/1۲ س ــه تاری ــیدگی ب رس
ــول  ــت مجه ــه عل ــذا ب ــن  شــده اســت ل تعیی
المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان 
و بــه تجویــز مــاده 7۳ قانــون آییــن دادرســی 
دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی 
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات و دس
شــود  مــی  آگهــی  جرایــد کثیراالنتشــار  از 
ــاع از  ــی و اط ــر آگه ــس از نش ــده پ ــا خوان ت
ــام  ــن اع ــه و ضم ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب مف
ــل خــود نســخه دوم دادخواســت  نشــانی کام
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ
ــف 1۰۰7۰ جهــت رســیدگی حاضــر گــردد .م ال

دادگاه   6 شــعبه  حقوقــی  دادگاه  منشــی 
اصفهــان- شهرســتان  حقوقــی  عمومــی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 96۰۲91 خواهــان 
ــه    ــی برمطالب ــتی مبن ــی دادخواس ــول جال رس
ــد  ــن و حمی ــاء الدی ــعود به ــت مس ــه طرفی ب
رضــا اولیایــی تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی 
ــن  ــورخ 96/6/1۲تعیی ــنبه   م ــرای روز یکش ب
مجهــول  بــه   باعنایــت   . اســت  گردیــده 
بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد  المــکان 
ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول 
ــی  ــه نیل ــه روی مدرس ــاب – روب ــان  ارب خیاب
پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــاک 57 کــد 
پســتی 8165756۴۴1 شــورای حــل اختــاف 
ــی  ــخه ثان ــه و نس ــعبه 9 مراجع ــان – ش اصفه
در  نمایــد.  اخــذ  را  ضمائــم  و  دادخواســت 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

ــد. ــد ش ــاذ خواه اتخ
ــعبه 9  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 1۳16۲م ال ش

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 9516۲۰ خواهــان 
ــه     ــی برمطالب ــاال ز اده دادخواســتی مبن ــد ب نوی
بــه طرفیــت بهــروز  جنابــی دهکــردی  تقدیــم 
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز ................  
ــده  مــورخ 96/6/1۲ ســاعت 8:۳۰تعییــن گردی
ــودن  ــه  مجهــول المــکان ب اســت . باعنایــت ب
ــتندا  ــان مس ــای خواه ــب تقاض ــده حس خوان
ــی،  ــن دادرســی مدن ــون آئی ــاده 7۳ قان ــه م ب
ــل  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
ــع در  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق
ــارراه  ــمالی چه ــدوق ش ــیخ ص ــان خ ش اصفه
ــورای  ــرم ش ــع ح ــهدای مداف ــع ش وکا  مجتم
ثانــی  نســخه  و  مراجعــه  اختــاف    حــل 
در  نمایــد.  اخــذ  را  ضمائــم  و  دادخواســت 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخاذ 

ــد شــد. خواه
شــماره: 1۲۰6۲م الــف مســئول دفتــر شــعبه 8  
ــع حــرم شــورای حــل  مجتمــع شــهدای مداف

اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 5۳۴/96 خواهــان 
ــزام  ــی برال ــتی مبن ــدی  دادخواس ــم احم مری
ــار  ــن ی ــان بهم ــت قرب ــه طرفی ــال  ب ــه انتق ب
۲- ابــوذر عیوضــی ۳- ابوالقاســم  ســاالر ونــد  
تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز 
ــن  ــورخ 96/6/1۲ ســاعت 8   تعیی یکشــنبه م
گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان 
ــا  ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــده مرات ــودن خوان ب
خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه این شــعبه 
ــان خــرازی مابیــن  ــذر اتوب واقــع در کنــار گ
ــری  ــاختمان مطه ــر س ــرزا طاه ــگاه و می آتش

مجتمــع شــماره ۳  شــورای حــل اختــاف 
اصفهــان – شــعبه ....... مراجعــه و نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

اتخــاذ خواهــد شــد.
شماره: 111۲۴م الف 

مدیــر دفتــر شــعبه 51 شــورای حــل اختــاف 
اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 1۴۳/96 خواهــان 
حمیــد ســروش دادخواســتی مبنــی برمطالبــه   
ــم نمــوده  ــدری تقدی ــه طرفیــت علیرضــا حی ب
و وقــت رســیدگی بــرای روز یکشــنبه   مــورخ 
ــت .  ــده اس ــن گردی ــاعت 9 تعیی 96/6/1۲ س
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــده قبــل از  ــا خوان مراتــب در جرایــد منتشــر ت
وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در حــد 
ــرزا  ــان می ــگاه  و خیاب ــان  آتش ــل خیاب فاص
طاهــر   بــر اتوبــان  ســاختمان قضائــی شــهید 
ــان –  ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــری  ش مطه
ــی  ــخه ثان ــه و نس ــعبه ................ مراجع ش
در  نمایــد.  اخــذ  را  و ضمائــم  دادخواســت 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

اتخــاذ خواهــد شــد.
شماره: 11۰7۴م الف 

دفتــر شــعبه 5۳ مجتمــع شــماره ۳  شــورای 
حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــی ی ــی شــکر الله ــوی عل در خصــوص دع
بطرفیــت  خوانــدگان  شــرکت تعاونــی  کاشــت  
و  نــژاد  عبدالرضا هــادی  ورا   آلوئــه  پــارس 
ســودابه  بهمنــش  بــه خواســته  مطالبــه  وجــه 
چــک  دادخواســتی را  بــه شــعبه 9  حقوقــی 
اصفهــان  تقدیــم کــرده اســت کــه دادخواســت  
ــاعت  ــخ 96/6/1۲ س ــه تاری ــت و ب ــور  ثب مذک
ــه  ــد ب ــی باش ــیدگی م ــت رس 1۰:۳۰ دارای وق
ــا  ــده و ب ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت  مجه عل
ــر  ــی ب ــان مبن ــت  خواه ــه در خواس ــه ب توج
نشــر آگهــی  وقــت رســیدگی دادگاه بــا تجویــز 
مدنــی   دادرســی  آئیــن  قانــون   7۳ مــاده 
دســتور تــا مراتــب یــک نوبــت در جرایــد کثیــر 
االنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــدگان  پس 
از نشــر آگهــی و اطــاع از مفــاد  آن بــه دادگاه  
مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود  
نســخه دوم دادخواســت  و ضمائــم را دریافــت 
 و در وقــت مقــرر جهــت رســیدگی حاضــر 

گردند.  
شماره: 11175م الف

دادگاه   9 شــعبه  حقوقــی  دادگاه  منشــی 
عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان محمــد 

ــه  ــنی اژی ــا محس رض

ضرر میلیاردی سازمان لیگ به باشگاه هااستقالل به حاشیه های قبل از بازی باخت
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کریمــی
فیلــم ســینمایی »پــدر آن دیگــری«، ســیزدهمین ســاخته 
ــائل  ــه مس ــری« ب ــدر آن دیگ ــت. »پ ــدی اس ــدهللا صم ی
ــردازد.  ــودکان می پ ــان ک ــض می ــواده و تبعی ــودکان، خان ک
ــام  ــه ن ــی ب ــاره جوان ــینمایی درب ــم س ــن فیل ــتان ای داس
شــهاب اســت کــه در بیســتمین ســالروز تولــدش بــا 
دیــدن عکس هایــی از دوران کودکــی، خاطــرات آن روزهــا 
را از نظــر می گذرانــد. او در دوران کودکــی بــرای مقابلــه 
ــی  ــدرش مبن ــرکوفت های پ ــواده و س ــی خان ــا بی توجه ب
بــر اینکــه خنــگ اســت، تصمیــم می گیــرد صحبــت نکنــد. 
ــد  ــان می برن ــگان گم ــه هم ــن مدرس ــا س ــن روز ت از همی
کــه شــهاب خنــگ و عقب افتــاده اســت و قــادر بــه تکلــم 
ــهاب  ــه راز ش ــی ب ــزرگ پ ــه روزی مادرب ــا اینک ــت؛ ت نیس

می بــرد.
 فیلــم یــک دغدغــه  اجتماعــی – خانوادگــی در پــس 
ــبت  ــد نس ــن بای ــدا والدی ــه ابت ــئولیتی ک ــود دارد؛ مس خ
ــا او  ــز ب ــه نی ــا جامع ــند ت ــته باش ــان داش ــه فرزندانش ب
ــه  ــدر نســبت ب ــت پ ــی محب ــد. وقت ــار کن ــه درســتی رفت ب
ــه او  ــی اســت ک ــگ و بی جــان اســت، طبیع ــد کم رن فرزن
بــه هرکــس و هــر چیــزی کــه بــه او محبــت کنــد، جــذب 
می شــود؛ همان طــور کــه مثــا بــه ســمت پیرمــرد و 
ــان و ناآشــنا )جمشــید مشــایخی، شمســی  پیــرزن مهرب
فضل الهــی( مــی رود و هنــگام تــرک آن هــا بغــض می کنــد 
و از بازگشــت دوبــاره بــه خانــه ای کــه مایــه  عذابــش اســت، 

ناراحــت می شــود.

حرف و نقل

 اکــران ۲ فیلــم مســتند »مــادر زمیــن« بــه 
 کارگردانــی مهنــاز افضلــی و »پنبــه تــا آتــش« 
تهیه کنندگــی  و  عظیم پــور  بهــرام  بــه کارگردانــی 
گــروه  در  مردادمــاه   ۱۱ از  میرتهماســب  مجتبــی 

می شــود. آغــاز  تجربــه«  و  »هنــر  ســینمایی 
 رئیــس جهــاد دانشــگاهی واحد صنعتــی اصفهان 
ــیناپرس در  ــزاری س ــعبه خبرگ ــتین ش ــت: نخس گف
حــوزه علــم و فرهنــگ از اصفهــان شــروع بــه فعالیــت 

خواهــد کــرد.
ــون  ــینما و تلویزی ــر س ــی، بازیگ ــی دانای  امیرعل
ــن کارش  ــه اولی ــود اینک ــا وج ــرا ب ــه چ ــاره اینک درب
در یــک ســریال تلویزیونــی بــود، امــا ایــن روزهــا در 
تلویزیــون حضــور نــدارد، گفــت: مــن همیشــه دوســت 
ــن  ــم؛ بنابرای ــته باش ــرفت داش ــم پیش دارم در کارهای

ــم. ــدا نکن ــور پی ــر کاری حض ــم در ه ــعی می کن س
 امیــر دژاکام، نمایشــنامه نویس و کارگــردان تئاتــر 
کــه ایــن روزهــا نمایــش »نیلوفر و نفــت« را در ســالن 
ــه  ــی تماشــاخانه ایرانشــهر روی صحن ناظــرزاده کرمان
بــرده اســت، دربــاره ایــن تجربــه جدیــد و چگونگــی 
قرارگیــری آن در کنــار تجربیــات گذشــته خــود گفــت: 
ــی  ــه وقت ــت«، چ ــی »فاوس ــه وقت ــه چ ــن همیش م
»اســید« و چــه وقتــی »عروســی خــون« را کار کــردم، 
ــم و  ــت می کن ــیر حرک ــک مس ــردم در ی ــر می ک فک
آثــارم در یــک راســتا قــرار دارنــد. بــرای مــن همیشــه 
مفاهیــم زیبایی شناســی، شــرقی و نــوع نمایــش 

ــوده اســت. ایرانــی مطــرح ب
دربــاره  تــکاور، کارگــردان ســینما،  مســعود   
ــد دارم  ــت: قص ــود گف ــای خ ــن فعالیت ه جدیدتری
بــه زودی اولیــن فیلــم بلنــد ســینمایی ام بــا عنــوان 

ــرم.  ــن بب ــوی دوربی ــن« را جل »بال
البتــه مــن چندیــن ســال روی فیلمنامــه ایــن اثــر کار 
ــرای ســاخت آن پیگیــری و ممارســت کــردم کــه  و ب
ــی  ــن تهیه کنندگ ــی ندوش ــزت هللا جامع ــت ع در نهای
و یوســف نادعلــی ســرمایه گذاری آن را بــه عهــده 
گرفــت. ایــن را هــم بایــد بگویــم کــه مــا درخواســت 
پروانــه ســاخت داده ایــم و بــه محــض دریافــت 

ــم. ــاخت می کنی ــه س ــروع ب ــوز، ش مج
»بهمــن  نمایــش  نائــل، کارگــردان  مهــران   
کوچیــک«، از اجــرای ایــن اثــر نمایشــی در نیمه دوم 
 ســال جــاری در شــهرهای اســتکهلم و لنــدن خبــر 

داد.
ــی وپنج«  ــی »س ــه اینترنت ــد برنام ــری جدی  س
ــرا و ســردبیری  ــا اج ــون دو قســمت آن ب ــا کن ــه ت ک
فریــدون جیرانــی بــه صــورت زنــده پخــش شــده، در 

ــود. ــان هومــن ســیدی ب ســومین قســمت، میزب
ــب«  ــد ش ــرت های »چن ــه کنس  دور دوم مجموع
ــاه  ــه« از ۲۱ مردادم ــب کمانچ ــد ش ــوان »چن ــا عن ب
در تــاالر رودکــی تهــران میزبــان عاقه منــدان بــه 

ــت. ــی اس ــیقی ایران موس
 جنیفــر آنیســتون پــس از گذشــت بیــش از 
ــتان«  ــدز/ دوس ــریال »فرن ــان س ــه از پای ــک ده ی
تلویزیونــی  آثــار  عرصــه  بــه  تــازه  ســریالی   بــا 

بازمی گردد.

کوتاه اخبار 

 اکران »پرسه در حوالی من« 
در اصفهان

فیلــم ســینمایی »پرســه در حوالــی  کیمیای وطن

مــن«، ۱۶ مردادمــاه بــا حضــور غزالــه ســلطانی کارگــردان و 
ــم، در ســینما ســوره   ــن فیل ــراوه شــریفی نیا بازیگــر ای مه

اصفهان اکران می شود. 
»پرســه در حوالــی مــن«، اولیــن فیلــم بلنــد غزالــه 
ــه  ــر و تجرب ــینمای هن ــروه س ــه در گ ــت ک ــلطانی اس س
ــای  ــاره  دنی ــوع آن درب ــرده و موض ــاز ک ــود را آغ ــران خ اک
ــراِن  ــالگی در دل ته ــی س ــتانه س ــه در آس ــت ک ــی اس زن

ــی رود.  ــدن م ــادر ش ــای م ــال روی ــه دنب ــروز، ب ام
بازیگــران ایــن فیلــم مهــراوه شــریفی نیا، بهنــاز جعفــری، 
سوســن مقصودلــو، نســرین نکیســا، بهــرام ســروری نژاد، 
ــا  ــم نورمحمــدی، ژی ــادری، مری ــک ق آتوســا راســتی، باب
شــاهی، محســن ســلیمانی، پریــا مرندیــز، نــگار فتحــی، 
ــاران  ــاده، ب ــان باالج ــزاده، ماه ــی گل ــان، عل ــوژان قبادی ف

نصیرلــو و آرنیــکا نیکــزاد هســتند. 
مهــراوه  و  غزالــه ســلطانی کارگــردان  اســت  گفتنــی 
ــاه،  ــنبه ۱۶ مردادم ــم، دوش ــن فیل ــر ای ــریفی نیا بازیگ ش
ــن« در ســینما  ــی م ــران »پرســه در حوال ــا اک ــان ب همزم
ــی  ــد و بررس ــه  نق ــد و جلس ــان می آین ــه اصفه ــوره ب س
فیلــم نیــز در همیــن روز برگــزار خواهــد شــد. »پرســه در 
حوالــی مــن« روزهــای ۷، ۱۳، ۱۶، ۱۸ و ۲۴ مردادمــاه، بــه 
ترتیــب در ســانس های ۲۱، ۱۹، ۱۷، ۲۱ و ۱۵ در ســینما 

ــود. ــران می ش ــان اک ــوره  اصفه س

 اکران فیلم های برتر سال 
در پاتوق فیلم کوتاه

پاتــوق فیلــم کوتــاه اصفهــان، برنامه  این  کیمیای وطن
ــر  ــای برت ــش دوم فیلم ه ــران بخ ــه اک ــود را ب ــه  خ هفت
ســال گذشــته  ســینمای کوتاه ایــران، بــه همــراه رونمایی از 
ــل  ــردان و عوام ــور کارگ ــان« در حض ــاه »بی پای ــم کوت فیل
ــاه  ــم کوت ــوق فیل ــت. پات ــاص داده اس ــم اختص ــن فیل ای
اصفهــان برنامــه ای اســت کــه بــه همــت انجمــن ســینمای 
ــام  ــار ام ــر آث ــم و نش ــه  تنظی ــان و موسس ــان اصفه جوان
امــام  نگارســتان  در  هفتــه  هــر  یکشــنبه   خمینــی 
ــه   ــه هفت ــوق ک ــن پات ــود و ای ــزار می ش ــی)ره( برگ خمین
گذشــته اکــران بخــش اول فیلم هــای برتــر ســال گذشــته  
ــود،  ــده ب ــه  خــود گنجان ــران را در برنام ــاه ای ســینمای کوت
بــرای یکشــنبه ۸ مردادمــاه اکــران بخــش دوم ایــن 

فیلم ها را بر عهده دارد. 
در برنامــه  ۸ مردادمــاه، عــاوه بــر اکــران فیلم هــای 
»نســبت  عابــدی،  بهنــام  کارگردانــی  بــه  »وال هــا« 
ــدرام  ــاری و پ ــر دوم ــی حســین امی ــه کارگردان ــی« ب خون
پورامیــری، از فیلــم کوتــاه »بی پایــان« بــه کارگردانــی علــی 
رحیمــی نیــز در حضــور کارگــردان و عوامــل فیلــم رونمایــی 
ــوق  ــه  پات ــن هفت ــرد ای ــت در میزگ ــی اس ــود. گفتن می ش
ــا  ــی فیلم ه ــد و بررس ــرزاد، نق ــان نظ ــاه، پژم ــم کوت فیل
ــوق  ــرکت در پات ــرای ش ــدان ب ــده دارد. عاقه من ــر عه را ب
فیلــم کوتــاه ایــن هفتــه می تواننــد یکشــنبه، ۸ مردادمــاه، 
رأس ســاعت ۱۷ بــه نگارســتان امــام خمینــی)ره( واقع در 

ــد. ــه کنن ــض مراجع ــدان فی می

تئاتر

»پستچی پابلو نرودا« روی صحنه می رود
ــو اســکارمتا،  ــه نویســندگی آنتونی ــرودا« ب ــو ن نمایــش »پســتچی پابل
بــا ترجمــه  علیرضــا کوشــک جالــی، بــه طراحــی و کارگردانــی رادمهــر 
ــا ۲۶ مردادمــاه در مجتمــع فرهنگی هنــری فرشــچیان  کشــانی از ۲۰ ت
ــات آن  ــاره جزئی ــش درب ــن نمای ــردان ای ــی رود. کارگ ــه م روی صحن
ــر روی  ــاالر هن ــن در ت ــش از ای ــه پی ــرودا ک ــو ن ــتچی پابل ــت: پس گف
ــاه در  ــان از ۲۰ مردادم ــل اســتقبال مخاطب ــه دلی ــود، ب ــه ب ــه رفت صحن
ــود.  ــرا می ش ــچیان اج ــری فرش ــع فرهنگی هن ــی مجتم ــالن اصل س
رادمهــر کشــانی تصریــح کــرد: ایــن نمایــش بــر اســاس زندگــی ایــن 
ــنامه   ــقانه ترین نمایش ــده و عاش ــته ش ــیلیایی نوش ــزرگ ش ــاعر ب ش

ــه شــمار مــی رود.  معاصــر ب
وی افــزود: در ایــن نمایــش بنــده بــه همــراه بازیگرانــی چــون 
اســماعیل موحــدی، بهــاره مهــدوی و منیــره ســادات حســینی ایفــای 
ــو  ــین احمدج ــده  حس ــر عه ــز ب ــم و آهنگســازی کار نی ــش می کنی نق
اســت. گفتنــی اســت نمایشــنامه  »پســتچی«، بیانگــر زندگــی مــردم 
شــیلی و نحــوه  ارتبــاط تنگاتنــگ آن هــا بــا پابلــو نرودا و اشــعار اوســت. 
طنــز زیبایــی کــه پابلــو نــرودا در ایــن نمایشــنامه در بیان حــوادث دوران 
قبــل از کودتــا و شــرح دوســتی و صمیمیــت »پســتچی و شــاعر« بــه 
ــرده، کم نظیــر اســت و نویســنده از چشــم یــک پســتچی جــوان  کار ب
ــرد، از  ــه اش می ب ــه خان ــرودا را ب ــمار ن ــای بی ش ــر روز نامه ه ــه ه ک
ــای پینوشــه  ــی کودت ــن شــاعر، چگونگ ــی ای ــن ســال های زندگ آخری
بــرای  عاقه منــدان  می گویــد.  ســخن  آلنــده  ســالوادور  قتــل  و 
ــایت  ــت از س ــه  بلی ــا تهی ــد ب ــقانه می توانن ــش عاش ــن نمای ــدن ای  دی
navayemehr.ir از ۲۰ تــا ۲۶ مردادمــاه هــر شــب رأس ســاعت ۲۰ بــه 

مجتمــع فرهنگی هنــری فرشــچیان مراجعــه کننــد. ایمنــا

ادبیات

»داستان شیراز« منتشر شد
ــا آثــار نویســندگانی کــه هــر یــک بــه گونــه ای در  کتــاب »داســتان شــیراز« ب

ــد.  ــر ش ــد، منتش ــیراز پرداخته ان ــه ش ــود ب ــتان های خ داس
ــت،  ــار نویســندگانی چــون صــادق هدای ــاب »داســتان شــیراز« شــامل آث کت
رســول پرویــزی، صــادق چوبــک، ســیمین دانشــور، صــادق همایونــی، ابراهیــم 
ــهریار  ــروی، ش ــراب خس ــری، ابوت ــن فقی ــری، امی ــم فقی ــتان، ابوالقاس گلس
مندنی پــور، اکبــر صحرایــی، محمــد کشــاورز و آگاتــا کریســتی توســط 

ــت.  ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــارس ب ــنامه ف ــارات دانش انتش
کــوروش کمالــی، مدیــر دانشــنامه فــارس، در ایــن کتــاب کــه نخســتین دفتــر 
»داســتان شــیراز« اســت، بــر آن بــاور اســت کــه: ادبیــات، سرگذشــت پرفــراز و 
نشــیب زندگــی جوامــع بشــری اســت کــه در قالب هــای گوناگــون بــه نمایــش 
درآمــده و هویــت خویــش را بــر مخاطبــان خــود آشــکار می کنــد. هنرمنــدان 
ــه کار  ــا ب ــان ب ــاط جه ــی نق ــر، در اقص ــن هن ــون ای ــای گوناگ ــاّق عرصه ه خ
ــری،  ــژه هن ــای وی ــز خاقیت ه ــانی و نی ــی و انس ــه های آرمان ــردن اندیش ب
ــی اجتماعــی، فــردی، فرهنگــی، سیاســی و هنــری  ــاب زندگان ــا بازت ــد ت برآنن
ــته ها،  ــه الی آن، خواس ــند و در الب ــر کش ــه تصوی ــش را ب ــر خوی ــان عص مردم
افتخــارات، اندوه هــا و دلتنگی هــای بشــری را بــه نمایــش بگذارنــد؛ از همیــن 
روســت کــه در قلمــرو ادبیــات، پیونــد میــان شــهر و ادب بــه گونــه ای خــاص 
ایجــاد شــد؛ درســت از زمانــی کــه »شــهر« معنایــی تــازه یافــت و انســان بــا 
پدیــده ای نــو روبــه رو شــد. در تاریــخ هزارســاله شــیراز، جغرافیدانــان، مورخــان، 
سفرنامه نویســان و شــاعران، راویــان شــهر بوده انــد و پــس از تحــوالت 
ــزوده  ــان اف ــن راوی ــه ای ــز ب ــان نی ــهر، داستان نویس ــدرن ش ــی و م اجتماع
ــه،  ــن بطوط ــفرنامه های اب ــظ، در س ــعدی و حاف ــعر س ــیراز در ش ــده اند. ش ش
تاورنیــه، شــاردن، مــادام دیوالفــوا و... هــر یــک بــه گونــه ای روایــت شــده تــا 
هــر کــدام بخشــی از روح بــزرگ ایــن شــهر را پاس دارنــد و بازشناســند. ایســنا

سینما

»هت تریک« آماده نمایش شد
و  لوافــی  رامتیــن  بــه کارگردانــی  »هت تریــک«  ســینمایی  فیلــم 
ــش  ــاده نمای ــی آم ــل فن ــان مراح ــا پای ــی ب ــد مطلب ــی مجی تهیه کنندگ

ــد.  ش
»هت تریــک« بهمــن مــاه ســال گذشــته در لواســان کلیــد خــورد و 
ــه  ــوری و ... ادام ــریعتی، جمه ــون ش ــن هایی چ ــرداری در لوکیش فیلمب
پیــدا کــرد. پــس از فیلمبــرداری نیــز مراحــل فنــی فیلــم از جملــه تدویــن 
ــام  ــمی( و ... انج ــین قاس ــذاری )امیرحس ــاری(، صداگ ــده صفی ی )های

شــد. 
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه در صــورت مهیــا بــودن شــرایط »هت تریک« 
قبــل از جشــنواره اکــران شــود؛ در غیــر ایــن صــورت اولیــن نمایــش فیلــم 
در ســی و ششــمین جشــنواره فیلــم فجــر خواهــد بــود. امیــر جدیــدی، 
پرینــاز ایزدیــار، ماهــور الونــد و صابــر ابــر، بازیگــران اصلــی »هت تریــک« 
هســتند. در خاصــه داســتان فیلــم آمــده: »یــه عبــارت بی مــزه هســت 
ــه  ــر ب ــن، ایــن ماییــم کــه دی ــر نمی کن ــه دفعــه تغیی کــه می گــه آدمــا ی

ــم ... .«  ــر نگاشــون می کنی دی
عوامــل اصلــی فیلــم »هت تریــک« عبارتنــد از: تهیه کننــده: مجیــد 
مطلبــی، کارگــردان: رامتیــن لوافــی، مجــری طــرح: علــی کریمــی، مدیــر 
تولیــد: مهــدی بدرلــو، مدیــر فیلمبــرداری: مرتضــی هدایــی، طــراح گریــم: 
ــن  ــه: محس ــراح صحن ــی، ط ــد مقدس ــردار: وحی ــکان، صداب ــعید مل س
نصرالهــی، طــراح لبــاس: مــارال جیرانــی، جانشــین تولیــد: فــؤاد بوربــور، 
ــتیار  ــد، دس ــین متح ــز: حس ــف، برنامه ری ــدا آص ــردان: ن ــتیار کارگ دس
ــی  ــری، منش ــف امی ــم: عاط ــتدی ک ــی، اس ــون قربان ــردار: همای فیلمب
صحنــه: ســعیده دلیریــان، مدیــر تــدارکات: آرش نجفــی، عــکاس: محمــد 

ــان. ســینما خبــر ــان امیرخ ــانه ای: آری ــو، مشــاور رس بدرل
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خواننــده ای را در جهــان ســراغ نــدارم کــه 
موســیقی  عرصــه  در  ســال   ۱۵ از  بیــش 
فعالیــت داشــته باشــد، امــا حتــی یــک 
کنســرت هــم برگــزار نکــرده باشــد و بــا وجــود 
ایــن اتفــاق، محبــوب قلــب هــزاران هــزار 

هــوادار باشــد. 
محســن چاوشــی نیــازی بــه معرفــی یــا 
ــش  ــه طرفداران ــدارد. هم ــد ن ــف و تمجی تعری
خــوب می داننــد کــه او عاقــه ای بــه بــودن در 
ــدارد  ــای موســیقی ن ــراوان دنی حاشــیه های ف
و ترجیــح می دهــد بــه جــای هیاهــو کار کنــد. 
بی دلیــل هــم نیســت کــه او سال هاســت 

ــد.  ــدک می کش ــاص« را ی ــای خ ــام »آق ن
چاوشــی ثابــت کــرده چــه در عمــل، چــه 
در گفتــار و چــه در تفکــر، خاص تــر از هــر 

هنرمنــد دیگــری اســت. هــر از گاهــی هــم کــه 
ــه  ــور ب ــران مجب ــای تنگ نظ ــل گفتاره ــه دلی ب
پاســخ می شــود، بیــش از اینکــه جنجــال بــه 
پــا کنــد، باعــث شــادی هوادارانــش می شــود. 
ــه گفته هــای  ــد ب ــه؟ بای اگــر می پرســید چگون
ــن  ــه ای ــم ک ــاره کن ــین اش ــده خارج نش خوانن
ادعــای بی اســاس را مطــرح کــرد کــه صــدای 
ــدای  ــت و ص ــتگاه اس ــل دس ــی حاص چاوش
واقعــی او نیســت و از آنجــا کــه عــدو گاه 
ــرای  ــی ب ــود، چاوش ــم می ش ــر ه ــبب خی س
ــه را  ــه ایــن ادعــای مضحــک دو تران پاســخ ب
بــه صــورت زنــده و بــدون موســیقی اجــرا کــرد 
ــا نشــان دهــد کــه صدایــش همیــن اســت  ت

کــه هســت. 
ایــن اتفــاق بیــش از اینکــه پاســخی بــه 
بدخواهــان باشــد، موجــب شــادی هوادارانــی 
شــد کــه سال هاســت در انتظــار اجــرای زنــده 

ــتند. ــان هس ــده محبوبش خوانن
 مسیر تحول

ــمی  ــا رس ــت تقریب ــدای فعالی ــی از ابت چاوش
صعــودی  ســیر  »نفریــن«،  آلبــوم  بــا 
عجیبــی را طــی کــرده. شــعرهای گاه تلــخ 
در  ابتدایــی  آلبوم هــای  در  او  اجتماعــی  و 
 مســیری ۱۵ ســاله بــه موســیقی عرفانــی 
و اجتماعــی جدیــدی رســیده کــه از هــر نظــر 
در موســیقی ایــران یگانــه اســت. اشــعار 
ــن شــاعر خــوش ذوق معاصــر  ــا و چندی موالن
و بــه طــور خــاص حســین صفــا باعــث شــده 
موســیقی چاوشــی، قلــب و روح شــنوندگانش 

ــرد.  را هــدف بگی
ــروز  ــوای ام ــیقی بی محت او در دوره اوج موس
ــاص  ــوع خ ــا ن ــعار( ب ــه اش ــژه در زمین )به وی
موســیقی خــود دســت کم هوادارانــش را از 
ــد. ــیراب می کن ــوا س ــعار پرمحت ــنیدن اش ش

 در حاشیه
از  فراتــر  امــروز حتــی  محســن چاوشــی 
ــد همیشــه  ــر چن موســیقی می اندیشــد. او ه
ــا  ــردازد، ام ــه کار بپ ــوت ب ــرده در خل ــعی ک س
ــه درکــی  ــا توجــه ب ــوده ب هــر جــا هــم نیــاز ب
ــه  ــا در عرص ــراغ دارد، پ ــش س ــه از هواداران ک
ــه  ــت؛ ب ــته اس ــی گذاش ــای اجتماع فعالیت ه
ــوان  ــک ج ــات ی ــرای نج ــاص ماج ــور خ ط
محکــوم بــه اعــدام و جمــع کــردن پــول بــرای 
ــان داد  ــی، نش ــه چاوش ــت و توج ــا فعالی او ب
ــد  ــه می توان ــی چگون ــد مردم ــک هنرمن ــه ی ک
کارهــای  انجــام  بــرای  محبوبیتــش  از 

انسان دوســتانه بهــره بگیــرد. 
ــش  ــی پی ــای او مدت ــی از کاره ــت جالب روای
عنــوان شــد کــه  روحانــی  یــک  زبــان  از 
ــی از لطــف نیســت.  ــاره اش خال شــنیدن دوب

کــه  نظافتــی«  »کمیــل  حجت االســام 
دارد  گســترده ای  اجتماعــی  فعالیت هــای 
تلویزیونــی گفــت:  برنامه هــای  از  یکــی  در 
ــه  ــدام ب ــه اع ــوم ب ــک محک ــات ی ــرای نج ب
ــردم  ــوان دادم و م ــودم؛ فراخ ــه ب ــیراز رفت ش
تومــان  میلیــون   ۵۰ از ۲۴ ســاعت،  کمتــر 
فرســتادند. جوانــی بــه مــن زنــگ زد و گفــت: 
ــم  ــان می ده ــون توم ــما ۸۰ میلی ــه ش ــن ب م
ــن  ــم: م ــم. گفت ــما را ببین ــه ش ــرطی ک ــه ش ب
ــم  ــیراز می آی ــن ش ــت: م ــتم. گف ــیراز هس ش
و می بینمــت. وقتــی آمــد، گفتــم: چقــدر 
ــمم  ــت: اس ــت؟! گف ــم آشناس ــه ات برای قیاف
محســن اســت. گفتــم: فامیلــی ات چیســت؟ 

می کنــی؟  زندگــی  کجــا  گفتــم:  نگفــت. 
نگفــت. گفتــم: کــد ملــی ات را بگــو مــن 
گفــت:  کنــم.  صورت جلســه  می خواهــم 
ولــش کــن! گفتــم: اگــر مــن رضایــت نگیــرم، 
ــت داده  ــد برگش ــان بای ــون توم ــن ۸۰ میلی ای
ــت  ــر رضای ــت؛ اگ ــت راح ــت: خیال ــود. گف ش
هــم  خــودت  حســاب  در  نگرفتــی،  هــم 
باشــد هــر جــا خواســتی هزینــه کــن. گفتــم: 
»کثــرهللا امثالهــم«؛ خــدا امثــال شــما را بــرای 
ــدام  ــوی اع ــام و جل ــد. کار انج ــاد کن ــن زی م
ــا پیامــک  گرفتــه شــد. مــا هــر شــب چنــد ت
تــا اذان صبــح بــرای هــم می فرســتادیم. 
ــی را  ــس کاور آهنگ ــی عک ــه اتفاق ــک هفت ی
دیــدم و او همــان آدمــی بــود کــه مــن دیــده 
ــود و بعــد از آن  ــودم. او محســن چاوشــی ب ب
هــم آهنــگ »گلــدون« را خوانــد و جــان یــک 

ــات داد. ــم نج ــر را ه ــر دیگ نف
ــا هــر متــر و معیــاری در  محســن چاوشــی ب
موســیقی و هنــر کشــور مــا، هنرمنــدی یگانــه 
اســت. حتــی اگــر تــا آخــر عمــر اجــرای 
ــر  ــم ه ــاز ه ــد، ب ــته باش ــم نداش ــده ای ه زن
ــد  ــه خواه ــداد دوســتدارانش اضاف ــه تع روز ب
شــد؛ چــه خــودش دوســت داشــته باشــد و 
ــن  ــد. او خاص تری ــته باش ــت نداش ــه دوس چ
ــه امــروز اســت؛  ــا ب ــا ت ــده موســیقی م خوانن
ــش دارش  ــدای خ ــل ص ــه دلی ــه ب ــم ن آن ه
یــا کارهــای عجیــب و غریــب، بلکــه بــه ایــن 
دلیــل کــه خــاص می اندیشــد و خــاص عمــل 

می کنــد.

ــر بازگشــت  ــا اعــام خب ــام صفــوی ب ــر برنامه هــای بهن مدی
ایــن خواننــده از آلمــان بــه ایــران و تشــریح تازه تریــن 
ــد  ــده از انتشــار تک آهنــگ جدی ــن خوانن مراحــل درمــان ای

ــت.  ــخن گف ــت« س ــت نیس ــوان »حواس ــا عن وی ب
ــده  ــوی خوانن ــام صف ــای بهن ــر برنامه ه ــان، مدی ــا فؤادی رض
ــل  ــام عم ــس از انج ــوی پ ــام صف ــح داد: بهن ــاپ، توضی پ
جراحــی موفقیت آمیــزی کــه در شــهر  هانوفــر آلمــان تحــت 
ــوری ۲۵  ــد از حض ــت، بع ــمیعی داش ــور س ــارت پرفس نظ
ــی روز سه شــنبه  روزه در ایــن کشــور و انجــام مراحــل درمان
ــا بعــد از انجــام  ــه کشــورمان بازگشــت ت ســوم مردادمــاه ب
آزمایش هایــی نظیــر خــون و رادیوتراپــی بــرای تکمیــل رونــد 

درمــان خــود اقدامــات الزم را انجــام دهــد. 
در  هم اکنــون  جــوان  خواننــده  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
ــا  ــرار دارد؛ ام ــی ق ــل جراح ــد از عم ــتراحت بع ــه اس مرحل

برنامه ریزی هــا بــه گونــه ای اســت کــه بعــد از انجــام 
آزمایش هــای الزم، مراحــل جدیــد شــیمی درمانی آغــاز 
شــود تــا بــه امیــد خــدا و دعــای طرفــداران دوبــاره شــاهد 
ــل  ــبختانه عم ــیم. خوش ــده باش ــای زن ــورش در اجراه حض
اخیــر ایــن هنرمنــد بــا توجــه بــه حضــور پرفســور ســمیعی 
در رأس کادر پزشــکی، عمــل بســیار بهتــری نســبت بــه 
جراحــی دو ســال گذشــته بــود؛ بــه طــوری کــه تــوده کامــا 
از قســمت ســر پاک ســازی شــده و مــا منتظریــم بــا انجــام 
ــه  ــت قدرتمندان ــاهد بازگش ــز ش ــی موفقیت آمی ــن جراح ای
ــه  ــق برنام ــز طب ــه چی ــر هم ــیم. اگ ــه باش وی روی صحن
پیــش رود، مــا قبــل از محــرم و صفــر فعالیت هــای مرتبــط 
ــن  ــر ای ــم؛ در غی ــاز می کنی ــام را آغ ــده بهن ــای زن ــا اجراه ب
ــن روزهــا موکــول  ــه بعــد از ای صــورت برنامــه کنســرت ها ب

مهــر می شــود. 

اســماعیل عفیفــه کــه تجربــه تهیــه ســریال هایی چــون »پــس از 
بــاران«، »میــوه ممنوعــه«، »زمانــه« و ... را در پرونــده کاری خــود 
ــا موضــوع آداب و  ــام« ب ــام »آن ــا ن ــا ســریالی ب ــن روزه دارد، ای

رســوم مــردم آذربایجــان را تهیــه می کنــد.
 او دربــاره  علــت ایــن انتخــاب اظهــار کــرد: دلیــل اصلــی ایــن بــود 
ــون شــاهد پخــش  ــا در تلویزی ــن روزه ــه ای ــه ســریال هایی ک ک
آن هــا هســتیم، چــه بــه لحــاظ داســتانی، چــه فضــا و چــه مــکان 
ــی  ــی از راه های ــن یک ــده اند؛ بنابرای ــراری ش ــب تک ــرای مخاط ب
کــه تــاش کردیــم توجــه مخاطــب را جــذب کنیــم پرداختــن بــه 

ــه آذربایجــان اســت.  فرهنگ هــای دیگــر از جمل
ایــن تهیه کننــده بــا اعــام اینکــه ســاخت ســریال »آنــام« 
ــه  ــد ب ــران جدی ــدن بازیگ ــه ش ــت، از اضاف ــته اس ــه گذش از نیم
ایــن مجموعــه خبــر داد و در عیــن حــال یــادآور شــد: مجموعــه 
ــرده  ــی ک ــود را ط ــه خ ــام« حــدود ۵۰ درصــد از فضــای اولی »آن

ــود.  ــرداری می ش ــران تصویرب ــن های ته ــا در لوکیش ــن روزه و ای
ــه اتمــام رســیده  ــام« ب ــگارش فیلمنامــه »آن او ســپس گفــت: ن
اســت، ولــی داســتان های آن ادامــه دار هســتند و قابلیــت 
افزایــش مجموعــه از ۴۰ قســمت وجــود دارد. عفیفــه همچنیــن 
ــن خواهــد  ــز روی آنت ــام« از پایی ــه »آن ــه مجموع ــام اینک ــا اع ب
رفــت، گفــت: امیدواریــم »آنــام« ســریال متفاوتــی باشــد کــه در 
جــذب مخاطــب موفــق عمــل کنــد. مــا ســعی مان را کرده ایــم و 
ــان  ــته ایم، پیش بینی م ــه داش ــی ک ــازی ها و قصه های ــا فضاس ب
ــادآور شــد:  ــه ی ــده باشــد. عفیف ــه ســریال پربینن ــن اســت ک ای
ــه  ــرده ام. ب ــه ک ــن ســه ســریال در شهرســتان ها تهی ــش از ای پی
غیــر از جوســازی کاذبــی کــه علیــه »در مســیر زاینــده رود« شــد، 
ــه ای در  ــاران« و »خان ــس از ب ــون »پ ــریال هایی چ ــون س تاکن
تاریکــی« را هــم ســاخته ام کــه بــا اســتقبال بســیار خوبــی مواجــه 

ــه همیــن ســبک اســت. ایســنا ــام« هــم ب شــدند. ســریال »آن
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این گونــه  از  نوشــته هایی  و  نامه هــا  »انتشــار 
ــا  ــراه ب ــه هم ــا، همیش ــرزمین م ــم در س آن ه
دودلــی بــوده اســت. هیچ یــک از مــا تمایلــی بــه 
ــاید  ــم. ش ــقانه مان نداری ــای عاش ــار نامه ه انتش
ــای  ــار نامه ه ــه انتش ــی ب ــا تمایل ــیاری از م بس
ــا  ــه م ــیم. هم ــته باش ــم نداش ــان ه خانوادگی م
نوشــته هایی، در جایــی دور از دســترس دیگــران 
داریــم کــه نمی خواهیــم کســی آن هــا را ببینــد. 
ــی  ــی یک ــی از زندگ ــاب بخش ــن کت ــای ای نامه ه
از بزرگ تریــن نویســندگان ایــن ســرزمین و 
درنتیجــه بخشــی از تاریــخ ادبیــات معاصــر 
ــش  ــا بخ ــن نامه ه ــر ای ــوی دیگ ــت. از س ماس

ــام  ــه ن ــک انســان ب ــی ی بســیار خصوصــی زندگ
ــد  ــر در تردی ــت و ناش ــاعدی اس ــین س غالمحس
میــان ایــن دو نکتــه. طاهــره و غالمحســین 
ایــن عشــق،  و  نرســیده اند  بــه هــم  هرگــز 
یافتــه اســت. غــم فــراق  پایــان   بی وصــل 
ــا زمانــی کــه در جهــان خاکــی  و انــدوه عشــق ت
ــن  ــوده اســت. شــاید ای ــد، همراهشــان ب بوده ان
کتــاب بهانــه و دلیلــی شــود تــا آن دو در جهانــی 
دیگــر یــا زندگــی ای دیگــر بــه هــم برســند. شــاید 
هــم مرهمــی باشــد بر انــدوه عشــق غالمحســین 

و راز پنهــان طاهــره، شــاید...«
نوشــته اخیــر بخشــی از مقدمــه کتــاب »طاهــره، 
غالمحســین  )نامه هــای  عزیــزم«  طاهــره 
اســت.  کوزه گرانــی(  طاهــره  بــه  ســاعدی 
 ۱۳۱۴ دی   ۲۴ )زاده  ســاعدی  غالمحســین 

پاریــس(   ۱۳۶۴ آذر   ۲ درگذشــته   - تبریــز 
و  نویســنده  گوهرمــراد،  مســتعار  نــام  بــا 
نمایشــنامه  ســاعدی  بــود.  ایرانــی  پزشــک 
بیضایــی  بهــرام  از  پــس  و  می نوشــت   نیــز 
و اکبــر رادی از نامدارتریــن نمایشنامه نویســان 
شــمار  بــه  خــود  روزگار  در  فارســی  زبــان 
می رفــت. نخســتین نوشــته های ســاعدی در 
ــد  ــال بع ــد س ــد و چن ــر ش ــال ۱۳۳۲ منتش س
پنــج  و  ورزیــل«  »چوب به دســت های  بــا 
ــام او  ــروطه ن ــالب مش ــاره انق ــنامه درب نمایش
ــرار  ــران ق ــم ای ــان مه ــف نمایشنامه نویس در ردی

ــت.  گرف
ورزیــل«،  »چوب به دســت های  بــا  ســاعدی 
»بهتریــن بابــای دنیــا«، »تک نــگاری اهــل 
هــوا«، چنــد نمایشــنامه از انقــالب مشــروطیت، 

»پرواربنــدان«، »دیکتــه« و »زاویــه« و »آی 
بــاکاله! آی بــی کاله«، و چندیــن نمایشــنامه 
ــران  ــر ای ــای تئات ــت، وارد دنی ــه نوش ــری ک دیگ
شــد. ســه فیلــم بــر اســاس فیلمنامه هــای 
ــره  ســاعدی ســاخته شــده  اســت: »گاو« و »دای
ــی، و  ــوش مهرجوی ــی داری ــه کارگردان ــا« ب مین
ــی  ــه کارگردان ــران« ب ــور دیگ ــش در حض »آرام

ــی.  ــر تقوای ناص
چیــزی  کوزه گرانــی  طاهــره  هویــت  دربــاره 
نمی دانیــم. شــناخت مــا از او محــدود اســت بــه 
مقدمــه کتــاب و خــود نامه هــا کــه گــواه هجــران 
ــه  ــوری ک ــه ط ــه او؛ ب ــت ب ــاعدی اس ــق س و عش
ــه  ــد صفح ــام چن ــش در تم ــی از نامه های در یک
ــره،  ــره، طاه ــت؛ طاه ــته اس ــام او را نوش ــط ن فق

ــره و ... .  طاه

،،
و متــر هــر بــا چاوشــی محســن
معیاریدرموسیقیوهنرکشورما
هنرمنــدییگانــهاســت.حتــیاگــرتــا
آخــرعمــراجــرایزنــدهایهمنداشــته
باشــد،بــازهــمهــرروزبــهتعــداد
دوســتدارانشاضافــهخواهــدشــد

به بهانه زادروز محسن چاوشی

آقای خاص

داستان سریال ها برای مخاطب تکراری شده استبهنام صفوی پس از درمان به ایران بازگشت
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برنامه امتحانات نهایی شهریورماه 
اعالم شد

برنامــه امتحانــات نهایــی کلیــه رشــته های تحصیلــی 
دوره های متوســطه )نظری، فنی و حرفه ای( و پیش دانشــگاهی 

در شــهریورماه، اعــام شــد. 
بــر ایــن اســاس امتحانــات نهایی شــهریورماه ســال ســوم 
ــدی  ــالی - واح ــیوه س ــری ش ــته های نظ ــطه رش متوس
)روزانــه( و نیمســالی - واحــدی )بزرگســاالن و داوطلبــان 
آزاد(، ســال ســوم متوســطه رشــته های فنــی و حرفــه ای، 
ــان  ــاالن و داوطلب ــه، بزرگس ــگاهی )روزان دوره پیش دانش
آزاد( از اول شــهریور آغــاز و تــا 21 شــهریورماه ادامــه 

ــت. آمــوزش و پــرورش ــد داش خواه

افزودن تخت کودک در خانه های امن
ــت:  ــور گف ــتی کش ــازمان بهزیس ــی س ــور اجتماع ــاون ام مع
در حــال حاضــر در ســطح کشــور 22 خانــه امــن ویــژه 
تعــداد  ایــن  از  اســت کــه  فعــال   زنــان خشــونت دیده 
1۵ خانــه امــن در اختیــار بخــش خصوصــی و ۷ خانــه امــن 

در اختیــار بخــش دولتــی قــرار دارد. 
ــون 22  ــه هم اکن ــان اینک ــا بی ــد ب ــعودی فری ــب هللا مس حبی
خانــه امــن در کشــور فعــال اســت، گفــت: افــرادی کــه مــورد 
ــرش و  ــرای پذی ــی ب ــد جای ــد، بای ــرار می گیرن ــونت ق خش
ــه  ــه همیــن دلیــل ب مراقبــت آن هــا وجــود داشــته باشــد؛ ب
ــه  ــز ب ــی نی ــن دولت ــای ام ــا خانه ه ــتیم ت ــن هس ــال ای دنب

ــود.  ــذار ش ــردم واگ ــی و م ــای خصوص بخش ه
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر حضــور بیشــتر بخــش خصوصــی 
ــع آســیب های اجتماعــی، گفــت: یکــی  ــه رف ــرای کمــک ب ب
ــتر  ــری بیش ــرای اثرپذی ــتی ب ــد بهزیس ــای جدی از رویکرده
خانه هــای امــن، اضافــه کــردن تخــت کــودکان بــرای کاهــش 

اضطــراب مــادران حاضــر در ایــن مراکــز اســت. ایمنــا

 برگزاری کنگره جهانی 
متخصصان جوان علوم زمین

چهارمیــن کنگــره جهانــی متخصصــان جــوان علــوم زمیــن 
بــا همــکاری ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنــی 
ــان  ــان وزارت ورزش و جوان ــاماندهی جوان ــت س و معاون
ــورمان در  ــده کش ــور، نماین ــا میرزاپ ــود. بیت ــزار می ش برگ
شــبکه بین المللــی متخصصــان جــوان علــوم زمیــن 
)یــس( و معــاون رئیــس شــبکه بین المللــی، گفــت: 
ــن  ــی از بزرگ تری ــان یک ــران، میزب ــامی ای ــوری اس جمه
ــا حضــور متخصصــان  ــن ب ــوم زمی ــای حــوزه عل رویداده
ــره  ــن کنگ ــود. چهارمی ــد ب ــا خواه ــر دنی ــوان از سرتاس ج
ــش  ــعار »کاه ــا ش ــن ب ــوم زمی ــوان عل ــان ج متخصص
ــل  ــرای نس ــرژی ب ــع ان ــناختی، مناب ــرات زمین ش مخاط
آینــده«، در تاریــخ ۵ تــا ۸ شــهریورماه ۹۶ در ســازمان 
زمین شناســی و اکتشــافات معدنــی کشــور در تهــران 
شــبکه  در  نماینــده کشــورمان  شــد.  خواهــد  برگــزار 
بین المللــی متخصصــان جــوان علــوم زمیــن تاکیــد کــرد: 
بــا وجــود اینکــه مخاطبیــن ایــن کنگــره، متخصصــان جوان 
در حــوزه علــوم زمیــن هســتند و بــه طــور خــاص زیــر ۳۵ 
ســال دارنــد، امــا شــرکت بــرای عمــوم افــراد عاقه منــد در 

ــوزه آزاد اســت. ایرنــا ــن ح ــی ســنین در ای تمام

جامعه
دندانپزشکی به طرح تحول افزوده 

می شود
در حالــی  کــه یکــی از اصلی تریــن انتقــادات بــه طــرح 
بــه  مربــوط  خدمــات  نادیده گرفتــن  ســامت،  تحــول 
دهــان و دنــدان اســت، وزیــر بهداشــت از افــزودن خدمــات 
دندانپزشــکی بــه ایــن طــرح خبــر داد. قاضــی زاده  هاشــمی 
ــت: در  ــود، گف ــرده ب ــفر ک ــال س ــتان خلخ ــه شهرس ــه ب ک
ــول  ــرح تح ــه ط ــای ادام ــن هزینه ه ــم تأمی ــت دوازده دول
ســامت و همچنیــن اضافــه شــدن خدمــات دندانپزشــکی 
بــه ایــن طــرح در دســتورکار دولــت قــرار دارد. وی افــزود: در 
ادامــه اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت، ارائــه خدمــات 
ــای  ــی و هزینه ه ــه دولت ــا تعرف ــردم ب ــه م ــکی ب دندانپزش
ــه مجمــوع خدمــات ارائه شــده بهداشــتی و  ــده ب کــم در آین

ــه خواهــد شــد. خبــر آنالیــن ــن طــرح اضاف ــی ای درمان

 ایجاد فرصت سوادآموزی 
برای 3 هزار نوجوان اتباع خارجی

رئیــس ســازمان نهضــت ســوادآموزی بــا اشــاره بــه توســعه 
ــرای ۳  ــی در سراســر کشــور گفــت: ب ــری محل ــز یادگی مراک
ــاع خارجــی، فرصــت ســوادآموزی ایجــاد  ــزار نوجــوان اتب ه

شــده اســت.
ــعه  ــی و توس ــری محل ــز یادگی ــاره مراک ــرزاده درب ــی باق  عل
آن هــا اظهــار کــرد: مراکــز یادگیــری محلــی بــه طــور دولتــی 
ــون 2۴۰ مرکــز در کشــور  و غیردولتــی اداره می شــوند و تاکن
فعــال هســتند کــه در نظــر داریــم تعــداد آن را بــه ۳۰۰ مرکــز 
افزایــش دهیــم. وی ادامــه داد: بعضــی از اســتان ها عملکــرد 
خوبــی در مراکــز یادگیــری محلــی داشــتند کــه از جملــه آن 
ــرز اشــاره  ــی و الب ــه اســتان های آذربایجــان غرب ــوان ب می ت
ــه شــده  ــر گرفت ــر اســتان ســهمیه ای در نظ ــرای ه ــرد و ب ک
ــه  ــا اشــاره ب اســت. رئیــس ســازمان نهضــت ســوادآموزی ب
ــرار  ــه ق ــورد توج ــی را م ــارکت غیردولت ــرد مش ــه رویک اینک
ــری  ــز یادگی ــرد، مراک ــن رویک ــا ای ــرد: ب ــح ک ــم، تصری دادی
محلــی را توســعه خواهیــم داد کــه ارائــه مهارت هــای اولیــه 
ــر  ــازده از دیگ ــدازی کســب و کاری ســاده و زودب ــرای راه ان ب
مــواردی اســت کــه در ایــن مراکــز بــه آن توجــه داشــتیم و بــا 
گروه هــای مختلــف مربوطــه در ایــن زمینــه رایزنــی کردیــم. 
ــه  ــر نیازهــای هــر منطق ــی ب ــه مبتن ــزود: مشــاغلی ک وی اف
ــر آن  ــاوه ب ــم؛ ع ــرار می دهی ــورد توجــه ق طراحــی شــده، م
شناســایی چنیــن مشــاغل و تأمیــن مالــی آن در دســتورکار 
قــرار دارد. باقــرزاده گفــت: در نظــر داریــم تــا مراکــز یادگیــری 
محلــی در زندان هــا نیــز توســعه پیــدا کنــد؛ چــرا کــه در ایــن 
مراکــز نیازمنــد ارتقــای مهارت هــا هســتیم. وی از رایزنــی بــا 
کمیســاریای ســازمان ملــل و یونیســف بــرای اجــرای طــرح 
ــد: در  ــادآور ش ــر داد و ی ــروژی )NRC( خب ــوادآموزی ن س
ــاع خارجــی و 2 هــزار و 1۰۰  ــن حــوزه ۳ هــزار نوجــوان اتب ای
ــد. همچنیــن  ــام کرده ان ســوادآموز در 1۶ اســتان کشــور ثبت ن
ــرار  ــه ق ــورد توج ــز م ــر را نی ــوادآموز دیگ ــزار و ۵۰۰ س 1۳ ه

دادیــم. ایلنــا

کوتاه حوادث 
 کشف جسد راهنمای تور 

در »درّه ارواح«
ــی ســرانجام پــس از هشــت  تیم هــای امــدادی و عملیات
منطقــه  ارواح«  »دره  در  بی وقفــه  جســت وجوی  روز 
ــف  ــه کش ــق ب ــول موف ــتان دزف ــدی« شهرس ــال کن »چ
جســد راهنمــای تــور گردشــگری شــدند. در جریــان ایــن 
حادثــه دلخــراش 1۹ نفــر از اعضــای گــروه هنــگام شــنا در 
ــد کــه 1۴ نفــر از آن هــا نجــات  گــرداب گرفتــار شــده بودن
یافتنــد. تاکنــون اجســاد ســه نفــر از قربانیان کشــف شــده 
ــن  ــت. ای ــری نیس ــر خب ــده دیگ ــت دو گمش و از سرنوش
ــبانه روزی  ــاش ش ــا ت ــنبه ب ــر پنجش ــش از ظه ــد پی جس
تمــام گروه هــای امــداد و نجــات و نیــز نیروهــای محلــی 
در منطقــه چــال کنــدی پیــدا و پــس از انتقــال بــه ســاحل 
ــه ســردخانه منتقــل  ــه دز و شناســایی هویتــش ب رودخان
ــول،  ــدی دزف ــال کن ــه چ ــت 11 روز از حادث ــا گذش ــد. ب ش
ــن ردی از محمدرضــا  ــرای یافت ــان جســت وجوها ب همچن
پیرمحمــدی و حســن )محمــود( غام نــژاد، 2 مفقــود 

ــه دارد. باشــگاه خبرنــگاران ــه ادام ــن حادث ــر ای دیگ

 مرگ مشکوک مرد نیشابوری 
در استخر

بــا کشــف جســد مــرد ۷۰ ســاله کــه داخــل اســتخر آب در 
روســتای دانــه کاشــفیه نیشــابور ســقوط کــرده و غرق شــده 
بــود، معادلــه نامجهــول یــک مــرگ مشــکوک پیــش روی 
کارآگاهــان پلیــس آگاهــی قــرار گرفــت. ســرهنگ حســین 
بیــات مختــاری، رئیــس پلیــس نیشــابور، در این بــاره 
ــاعت ۳:۰۵  ــتخر آب س ــرد در اس ــرگ پیرم ــر م ــت: خب گف
ــه پلیــس و نیروهــای امــدادی اعــام  ــداد روز شــنبه ب بام
شــد. ایــن مقــام انتظامــی افــزود: مامــوران انتظامــی 
ــه  ــر ک ــد نظ ــل م ــه مح ــه ب ــدادی بافاصل ــای ام و نیروه
در بخــش زبرخــان ایــن شهرســتان قــرار دارد، اعــزام 
شــدند. وی گفــت: بــا کشــف جســد پیرمــرد کــه بــه علــت 
نامعلومــی داخــل اســتخر آب ســقوط کــرده و غــرق شــده 
ــن  ــرای تعیی ــی ب ــام قضائ ــتور مق ــه دس ــد ب ــت، جس اس
ــت و  ــال یاف ــی انتق ــه پزشــکی قانون ــق مــرگ ب ــت دقی عل

ــه دارد. رکنــا ــرا ادام ــی ماج ــاره چگونگ ــات درب تحقیق

زوج گرفتار در ارتفاعات گلمکان 
نجات یافتند

رئیــس هــال احمــر چنــاران گفــت: امدادگــران توانســتند 
جــان یــک زوج جــوان گرفتــار در ارتفاعــات چشــمه ســبز 
ــدادی نجــات  ــات ام ــس از ۳ ســاعت عملی ــکان را پ گلم
ــرل  ــز کنت ــام مرک ــا اع ــت: ب ــی مســعودی گف ــد. عل دهن
ــاعت  ــتان در س ــر اس ــال احم ــات ه ــی عملی و هماهنگ
21 روز جمعــه مبنــی بــر گرفتــار شــدن یــک زوج در 
ارتفاعــات گلمــکان حوالــی چشــمه ســبز در کیلومتــر 2۸ 
محــور چنــاران - گلمــکان، بافاصلــه تیــم امــداد و نجــات 
کوهســتان اخلمــد بــه موقعیــت اعــزام و پــس از تــاش 
۳ ســاعته موفــق بــه دسترســی و انتقــال افــراد گرفتــار بــه 

محــل امــن شــد. قــدس نیــوز

   #هموطن_سالم

   0913....102
لطفا به قول هایی که داده اید، عمل کنید. 

بازنشستگان در انتظار همسان سازی حقوق هستند.

   0913....771
یک پارک کوچک جلوی بیمارستان عسکریه بود 

که درختاشو کندند و دارند پارکینگ می سازند. آیا 
ریشه کنی درخت ها کمک به محیط زیست است؟ 
محیط زیست و شهرداری چرا اقدامی نمی کنند؟ 

مراجعین بیمارستان هم آواره شده اند؛ چرا که زیر 
این درخت ها می ماندند تا تکلیفشان روشن شود 

که این هم دیگر نیست.

   0913....318
مرغ در دو هفته بیش از 2۰۰۰ تومان گران شده 
است؛ پس این تنظیم بازار چکار می کند؟ وزیر 

جهاد کشاورزی پیگیری نکرد؟

   0913....375
تو مملکت ما بازنشسته ها از لحاظ مالی به شدت 

در تنگنا هستند؛ ولی هیچ کس به فکرشون نیست. 
قوانین همسان سازی هم اجرا نشد؛ نه مجلس، نه 

دولت هم پیگیر نیستند و توضیح نمی دن؛ واقعا 
یه بازنشسته با این همه فشار مالی، بچه های در 

حال ازدواج، مشکات سامتی و کهولت سن و ... 
چیکار باید بکنه؟

   0913....836
کاسب ها روز به روز پیاده روها را تنگ تر می کنند و 
اسبابشونو می چینند بیرون؛ کسی هم کاری شون 

نداره. مردم بهتره از توی خیابون تردد کنند تا سالم 
در برند. آیا کسی نمی خواد این مشکلو حل کنه؟

   0913....205
چرا هر هفته و هر روز مواد غذایی رو گرون 

می کنن؟ مگه هر ماه حقوق مردم رو زیاد می کنن؟ 
انگار گرونی ها حساب کتاب و تمومی نداره.

   0913....704
خدایا! در این دهه کرامت مشکات مردم ایرانی را 

حل کن. باالخص مشکات اقتصادی.

   0935....472
این برجام اصا قابل تشخیص هست؟ هر چی 

تحریم می شیم که بعضی ها میگن به برجام ربطی 
نداره؟!

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia

مســئول ایســتگاه آتش نشــانی باغ بهــادران گفــت: 
جــوان 1۷ ســاله زرین شــهری امــروز بــه علــت 
بی احتیاطــی و آشــنا نبــودن بــا فنــون شــنا در حوالــی 
روســتای چــم گاو از توابــع بخــش باغ بهــادران 
طعمــه رودخانــه زاینــده رود شــد و جــان خــود را از 

دســت داد.
تیــم  عملیــات  حاشــیه  در  اســماعیلی  محمــد 
ــار  ــادران اظه ــانی باغ به ــتگاه آتش نش ــی ایس غواص
ــه  ــورد حادث ــک م ــه ی ــاعت 1۵ و ۳۰ دقیق ــرد: س ک
ــه  ــی حــدودا 1۷ ســاله در رودخان غرق شــدگی جوان
زاینــده رود حوالــی روســتای چــم گاو توســط تمــاس 
زرین شــهر  آتش نشــانی  ایســتگاه  بــه  مردمــی 

اعــام شــد.
آماده بــاش کامــل  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
تیــم غواصــی ایســتگاه آتش نشــانی باغ بهــادران و 
زرین شــهر در روزهــای تابســتان، بــا هماهنگی هــای 
مدت زمــان  کمتریــن  ظــرف  تیم هــا  ایــن  الزم 
ممکــن بــا تجهیــزات کامــل در محــل حادثــه حاضــر 

ــدند. ش
مســئول ایســتگاه آتش نشــانی باغ بهــادران تصریــح 
ــات  ــه عملی ــل حادث ــور در مح ــس از حض ــرد: پ ک
ــان آب  ــه جری ــا توجــه ب ــاز شــد و ب جســت وجو آغ
ــا ســختی فــراوان  ــه عملیــات جســت وجو ب رودخان
ادامــه یافــت و تیــم غواصــی شــهرداری زرین شــهر 
ــس از  ــادارن پ ــهرداری باغ به ــم ش ــکاری تی ــا هم ب
۶ ســاعت عملیــات جســت وجو، بــدن بی جــان 
ــر  ــه در اث ــهری را ک ــاله زرین ش ــوان 1۷ س ــن ج ای
بی احتیاطــی در رودخانــه اســیر و غــرق شــده بــود 

ــد. ــه انتقــال دادن ــه خــارج از رودخان ب
وی ادامــه داد: پــس از خــروج جســم جــوان غریق، 
عملیــات احیــا آغــاز شــد؛ امــا متاســفانه تــاش تیم 
احیــا بــرای احیــای فــرد غریــق نتیجــه ای نداشــت و 
ایــن جــوان 1۷ ســاله جــان خــود را از دســت داد؛ در 
نهایــت جســد متوفــی پــس از هماهنگــی بــا مرجــع 
ــردخانه  ــه س ــد ب ــده جس ــکیل پرون ــی و تش قضائ

منتقــل شــد و تحقیقــات تکمیلــی ادامــه دارد.
ــرای جلوگیــری از تکــرار  ــه کــرد: ب اســماعیلی اضاف

ایــن حــوادث تلــخ بایــد بــر آگاهی بخشــی بــه 
مــردم، به  ویــژه نســل نوجــوان و رعایــت مــوارد 
ایمنــی همــت کــرد تــا بــا فرهنگ ســازی از بــه 
ــود. ــری ش ــدی جلوگی ــات ج ــدن صدم ــود آم وج

ــای  ــردن در آب ه ــنا ک ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
روان و دریاچه هــا بیشــترین خطــر را بــه همــراه 
دارد، عنــوان کــرد: شــنا در آب هــای طبیعــی بســیار 
ــته  ــر خس ــناگر زودت ــت؛ ش ــتخر اس ــوارتر از اس دش
ــود؛  ــکل می ش ــار مش ــی دچ ــی ناگهان ــده و خیل ش
ــا،  ــودن آب بیشــتر روده ــود ب ــر گل آل از ســوی دیگ
ــرای شــناگران شــده و  ــم ب ــد بســیار ک موجــب دی
چنانچــه فــردی دچــار مشــکل شــود و بــه زیــر آب 
بــرود، پیــدا کــردن آن حتــی بــرای ناجیــان غریــق 
حرفــه ای هــم امــری دشــوار اســت؛ همچنیــن 
ــن،  جریان هــای بســیار قــوی آب در الیه هــای زیری
ــه  ــه ب ــر آب رفت ــه زی ــه ب ــردی را ک ممکــن اســت ف

ــد. ــه دور کنن ــوده و از محــل اولی ســرعت رب
ــادآور  ــادران ی ــانی باغ به ــتگاه آتش نش ــئول ایس مس
رودخانــه  در  شــنا کــردن  از  بایــد  افــراد  شــد: 
کــه  چــرا  بپرهیزنــد؛  دریاچه هــا  و  زاینــده رود 
بــه  مربــوط  غرق شــدگی  قربانیــان  بیشــترین 
ــت  ــن اس ــتند و ممک ــا هس ــا و دریاچه ه رودخانه ه
ــه  ــار حادث ــا دچ ــن کان ه ــی در ای ــا آب تن ــراد ب اف
شــوند و تنهــا بــا خطــر مــرگ دســت و پنجــه نــرم 

ــد. کنن
مکان هــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  باغ بهــادارن 
گردشــگرپذیر در اســتان اصفهــان کــه در بســتر 
زیبــای رودخانــه زاینــده رود واقــع شــده و دارای 
طبیعــت زیبــا و آب و هــوای مطبــوع اســت، موجــب 
ــش در  ــن بخ ــتاهای ای ــهرها و روس ــه ش ــده ک ش
فصــول مختلــف به ویــژه بهــار و تابســتان بــا ســیل 
گردشــگران مواجــه  شــود. ایــن مهــم در حالــی 
اســت کــه بی توجهــی برخــی از مــردم و گردشــگران 
بــه هشــدارهای مســئوالن و تابلوهــای متعــدد 
نصب شــده در زمینــه شــنا ممنــوع در روزهــای 
ــده  ــر ش ــن نف ــرگ چندی ــه م ــر ب ــتان، منج تابس

ــا ــت. ایمن اس

مســئولیت  راهــور،  آیین نامــه   ۸۸ مــاده  در 
واحدهــای پلیــس راه و راهــور در اعــزام کارشــناس 
ــاع  ــض اط ــه مح ــه ب ــل حادث ــه مح ــادف ب تص
از وقــوع آن تصریــح شــده کــه مــورد عمــل قــرار 

 . می گیــرد
وظیفــه کارشــناس تصادفــات ایــن اســت کــه 
ــرای  ــه ب ــه دقیــق محــل حادث ــا بررســی و معاین ب
جمــع آوری دالیــل و مســتندات الزم اقــدام و فــرد 
ــت  ــد و در نهای ــخص کن ــه را مش ــر در حادث مقص
ــی  ــراری ایمن ــا برق ــه تصــادف را ت ــت صحن مدیری
تــردد در محــل بــر عهــده گیــرد. تــا حضــور افــراد 
ــور  ــه راه ــادف، آیین نام ــه تص ــناس در صحن کارش
ــه در  ــده ای ک ــرای رانن ــی ب ــررات قانون و ســایر مق
ــر  ــرف نظ ــده، ص ــالم« مان ــادف »س ــه تص صحن
ــه  ــا ن ــوع تصــادف مقصــر اســت ی ــه در وق از اینک
تکالیفــی را مقــرر کــرده کــه اگــر آن هــا را درســت 
ــات  ــا تصادف ــادف ی ــا تص ــد و احیان ــام نده انج
بعــدی صــورت بگیــرد، موجــب مســئولیت آن 

ــد. ــد ش ــادف دوم خواه ــده در تص رانن
 آزاد کردن جاده پس از تصادف

معــاون عملیــات پلیــس راهــور ناجــا در ایــن بــاره 
جاده هــای  در  به ویــژه  و  خیابان هــا  در  گفــت: 
بیــرون از شــهر، اگــر امــکان حرکــت دادن وســیله 
ــور،  ــه راه ــاده ۸۹ آیین نام ــق م ــد، طب ــه باش نقلی
راننــدگان حتمــا بایــد وســیله نقلیــه را بــه شــانه راه 
منتقــل کننــد و مانــع رفــت و آمــد ســایر وســایل 

نقلیــه نشــوند.

ــح  ــه توضی ــری در ادام ــر مه ــرهنگ علی اصغ  س
ــا  داد: بدیهــی اســت افســر کارشــناس تصــادف ب
توجــه بــه آثــار باقی مانــده روی بدنــه وســایل 
نقلیــه و ســطح راه، بــه راحتــی فــرد مقصــر را 
ــه  ــد ب ــدگان نبای ــذا رانن ــرد؛ ل ــد ک ــن خواه تعیی
دلیــل تصــادف خســارتی، اقــدام بــه مســدود 
کــردن راه کننــد؛ زیــرا ایــن امــر، تخلــف رانندگــی 
ــر  ــا اگ ــه دارد. ضمن ــود و جریم ــوب می ش محس
تصــادف بــا حیوانــات، اشــیاء، تاسیســات و ماننــد 
آن هــا موجــب ایجــاد خســارت شــود، بایــد طبــق 
حتی االمــکان  یادشــده،  آیین نامــه   ۹۳ مــاده 
ــیاء  ــز اش ــدوم و نی ــا مص ــرده ی ــوان م ــه حی الش
باقی مانــده در محــل تصــادف را از ســطح ســواره رو 
ــان  ــه صاحب ــادف را ب ــوع تص ــد و وق ــرون برن بی

ــد. ــام کنن ــی اع ــوران انتظام ــا مأم ــا ی آن ه

 عالئم هشداردهنده
معــاون عملیــات پلیــس راهــور ناجــا توضیــح داد: 
ــه خســارت دیده  ــال وســایل نقلی اگــر امــکان انتق
بــه شــانه راه نباشــد یــا راننــده تــوان رفــع موانــع از 
ســطح راه را نداشــته باشــد، بایــد تــا حضــور افســر 
کارشــناس، عائــم هشــداردهنده را بــه شــرحی کــه 
 در تصادفــات فوتــی و جرحــی توضیــح داده شــد 
در فواصــل ۷۰ متــری پشــت ســر صحنــه تصــادف، 
کنــار وســیله نقلیــه تصادفــی و ۷۰ متر جلوتــر )اگر 
راه بــه صــورت رفــت و برگشــت اســت( قــرار دهــد 

تــا از وقــوع تصــادف بعــدی جلوگیــری کنــد. 
ســرهنگ مهــری ادامــه داد: نکتــه قابــل تذکــر آن 
ــه در  ــی، چ ــر تصادف ــال ه ــر ح ــه ه ــه ب ــت ک اس
ــود،  ــه خ ــود ب ــرون از آن، خ ــه بی ــهر چ ــل ش داخ
ــب  ــد کــه باعــث جل ــی را ایجــاد می کن جــّو ملتهب
ــدگان و  ــایر رانن ــا س ــران ی ــیاری از عاب ــه بس توج
مســافران هــم می شــود کــه ایــن قبیــل افــراد بــا 
انگیزه هــای مختلــف )البتــه بیشــتر کمک رســانی 
ــار  ــادف و اظه ــه تص ــدن صحن ــان دی ــا گاه هیج ی
نظــر دربــاره وقــوع حادثــه و ...(، در محــل ســانحه 
حضــور پیــدا می کننــد کــه به ویــژه در جاده هــا 

می توانــد:
ــرای خودشــان ایجــاد کنــد یــا  اول- خطراتــی را ب

باعــث تصــادف بعــدی شــود.
دوم- مانــع اقــدام ســریع و درســت عزیــزان 
ــه  ــن حادث ــه مجروحی ــانی ب ــر در امدادرس امدادگ
شــود و گاه حمــل غیراصولــی مصدومیــن توســط 

اشــخاص عــادی، پیامدهــای جبران نشــدنی را 
ــت. ــد داش ــی خواه ــدوم در پ ــرای مص ب

ســوم- مســئله مهم تــر اینکــه بایــد توجــه داشــت 
کــه صحنــه وقــوع تصــادف در واقــع »یــک صحنــه 
ــر  ــرد مقص ــه ف ــرا ک ــود؛ چ ــی می ش ــرم« تلق ج
ــت توســط  ــا شــکایت شــاکی در نهای ــه ب در حادث
ــق  ــی مجــرم شــناخته شــده و طب ــم قضای محاک
ــر محکومیتــش صــادر می شــود. ــون، حکــم ب قان

 کارشناسی اولیه تصادفات
او بــا اشــاره بــه اینکــه بنابرایــن انجام »کارشناســی 
ــت  ــز اهمی ــم و حائ ــیار مه ــات« بس ــه تصادف اولی
اســت، گفــت: افســر کارشــناس تصــادف، ضمــن 
آنــان  شــهود  و  طرفیــن  اظهــارات  بــه  اینکــه 
توجــه می کنــد، چــون احتمــال صحنه ســازی 
یــا خــدای ناکــرده، سوءاســتفاده از فــوت یــا 
ــذا  ــود دارد، ل ــادف وج ــر تص ــرف دیگ ــی ط ناتوان
ــه  ــی و معاین ــرای بررس ــعی اش را ب ــترین س بیش
ــده در  ــار باقی مان ــی از آث ــرداری فن ــق و اثرب دقی
صحنــه تصــادف مثــل آثــار خــط ترمــز، کشــیدگی 

و کندگــی ســطح راه، روغــن، بنزیــن، خــون و 
ســایر وســایل ریخته شــده در محــل تصــادف کــه 
ــرد  ــه ف ــر ب ــه تقصی ــر توج ــتند دال ب ــدارک مس م

ــی دارد. ــوف م ــت، معط ــر اس مقص
ســرهنگ مهــری خاطرنشــان کــرد: همچنیــن 
ــده  ــه عه ــدگان ب ــوال حادثه دی ــظ ام ــه حف وظیف
ــذا حضــور  ــن انتظامــی در محــل اســت؛ ل مأموری
افــراد غیرمســئول می توانــد در انجــام صحیــح 
وظیفــه آنــان اشــکال جــدی ایجــاد کنــد. بــه 
ــه همــه کســانی  ــل شایســته اســت ب ــن دلی همی
می گیرنــد،  قــرار  تصــادف  وقــوع  ناظــر  کــه 
توصیــه شــود در غیــر از مــواردی کــه مأموریــن از 
ــد، از حضــور در محــل تصــادف  ــا تقاضــا کنن  آن ه
 خــودداری کننــد و بــا آن ها کمال همکاری را داشــته 
باشــند و مطمئــن باشــند کــه بــا ایــن اقــدام 
آن هــا، کمــک بســیار موثــری بــرای رســیدگی 
مدیریــت  و  تصادفــات  بــه  درســت  و  ســریع 
ــد                                   ــورت خواه ــر، ص ــت خط ــع حال ــا رف ــانحه ت س

پلیــس گرفــت. 

رئیــس کمیتــه امــداد بــا بیــان اینکــه در مــاه رمضــان ۵2۰ هــزار 
ــه  ــه هم ــم ب ــوز فرصــت نکرده ای ــت: هن ــی جــذب شــد، گف حام
درخواســت ها پاســخ بدهیــم. پرویــز فتــاح بــا بیــان اینکــه 
ــداد در  ــه ام ــه کمیت ــن برنام ــی مهم تری ــاد عموم ــش اعتم افزای
دوره جدیــد بــوده، افــزود: اگــر مــردم بــه ســاختار و فعالیت هــای 
ــر خودبه خــود حــل  ــاد داشــته باشــند، مســائل دیگ ــداد اعتم ام
می شــود و مــردم تــوان حــل همــه مشــکات را دارنــد. وی ادامــه 
ــن  ــر ای ــه اگ ــردم اســت ک ــادی م ــر ســکه بی اعتم داد: روی دیگ
بی اعتمــادی بــه کمیتــه امــداد وجــود داشــته باشــد، شــهروندان 
امانــات و صدقــات خــود را بــه مــا نمی ســپارند. رئیــس کمیتــه 
امــداد تاکیــد کــرد: شــرط افزایــش اعتمــاد عمومــی کار درســت 
ــه  ــا ب ــرد کمک ه ــرد و هزینه ک ــزارش عملک ــه گ ــفاف و ارائ و ش
ــه  ــان اینک ــا بی ــاح ب ــان اســت. فت ــه مددجوی ــرام ب ــردم و احت م
برخــورد درســت بــا حامیــان کمیتــه امــداد بهتریــن راه افزایــش 

ــه  ــه انجــام هزین ــادی ب کمک هــای مردمــی اســت، گفــت: اعتق
بــرای جــذب مشــارکت های مردمــی نــدارم. وی اضافــه کــرد: در 
مــاه رمضــان از مــردم خواســتیم در طــرح محســنین بــه کمیتــه 
امــداد کمــک کننــد و خــدا را شــاکریم کــه ۵2۰ هــزار نفــر در ایــن 
طــرح ثبت نــام کردنــد. مشــارکت مــردم بــه قــدری گســترده بــود 
ــخ  ــت ها پاس ــه درخواس ــه هم ــم ب ــت نکرده ای ــوز فرص ــه هن ک
ــار طــرح محســنین ــه امــداد افــزود: در کن  دهیــم. رئیــس کمیت
طــرح اکــرام مــورد تاکیــد ماســت؛ البتــه جــذب مددجــو بــرای 
 مــا هنــر نیســت؛ بلکــه هزینه تراشــی بــرای دولــت و مــردم اســت 
ــان  ــر خودکفایــی و خــروج مددجوی ــد تــاش خــود را ب و مــا بای
ــع قرض الحســنه  ــر توســعه مناب ــد ب ــا تاکی ــاح ب ــم. فت ــرار دهی ق
ــود و  ــداد ش ــدوق ام ــد وارد صن ــنه بای ــع قرض الحس ــت: مناب گف
همــه حســاب های امــداد، از طــرح اکــرام گرفتــه تــا حســاب های 

پرســنل بــه صنــدوق امــداد والیــت منتقــل شــود. ایســنا

ــن  ــروز اصلی تری ــه ام ــان اینک ــا بی ــن ب ــانه های نوی ــگر رس پژوهش
اســتفاده کنندگان فضــای مجــازی، افــراد زیــر 1۸ ســال هســتند، 
ــا ۹ ســاعت از  گفــت: دانش آمــوزان بــه طــور متوســط روزانــه ۵ ت

ــد.  ــتفاده می کنن ــی اس ــبکه های اجتماع ش
ــاور  ــن و مش ــانه های نوی ــگر رس ــی، پژوهش ــد صدیق میرزای حمی
ــا  ــه انجمن هــای اســامی دانش آمــوزان کشــور ب ــر کل اتحادی دبی
اشــاره بــه تهدیــدات فضــای مجــازی، اظهــار داشــت: ایــن یکــی از 

مســائل جــدی گریبانگیــر جامعــه اســت. 
ــروز  ــت: ام ــازی گف ــای مج ــیب های فض ــه آس ــاره ب ــا اش وی ب
اصلی تریــن اســتفاده کنندگان فضــای مجــازی، افــراد زیــر 1۸ 
ســال هســتند؛ یعنــی حــدود 1۴ میلیــون اســتفاده کننده فضــای 

ــم.  ــن ســن داری مجــازی در ای
ایــن پژوهشــگر رســانه های نویــن افــزود: بســیاری از کــودکان زیــر 
۷ ســال نیــز در فضــای مجــازی هســتند و بر اســاس پیمایشــی در 

شــبکه کــودک تلویزیــون، بیــش از ۴۷ درصــد کــودکان زیر ۷ ســال 
تبلــت اختصاصی داشــتند. 

ــوزان  ــامی دانش آم ــای اس ــه انجمن ه ــر کل اتحادی ــاور دبی مش
بــا اشــاره بــه اهمیــت نظــارت بــر کــودکان و نوجوانــان در فضــای 
ــودکان  ــون حفاظــت از ک ــا«، قان ــون »کوپ ــه داد: قان مجــازی ادام
آنایــن و مربــوط بــه ســال 1۹۹۸ اســت؛ نکتــه مهــم ایــن قانــون، 
تأکیــد بــر ممانعــت و پرهیــز جــدی کــودکان در اســتفاده از 

ــت. ــون و ... اس ــاب، تلویزی ــل، لپ ت ــد موبای ــگرها مانن نمایش
ــکا  ــرد: در آمری ــن خاطرنشــان ک ــن پژوهشــگر رســانه های نوی  ای
بــه هیچ وجــه نوجوانــان زیــر 1۶ ســال، امــکان اتصــال بــه شــبکه 
یادشــده  نوجوانــان  افــزود:  ندارنــد. وی  را  اینترنــت جهانــی 
موتورهــای جســت وجوگر و مرورگــر خــاص خــود را دارنــد و 
ــر جنســیت، ســن و شــرایط جغرافیایــی محــل اقامــت  مبتنــی ب

ــد. فــارس ــود را دارن ــا خ ــب ب ــوای متناس محت

آنچه باید هنگام وقوع انواع تصادف بدانید

وظیفه رانندگان هنگام تصادف 

،،
در خیابان هــا و به ویــژه در جاده هــای 
امــکان حرکــت  اگــر  شــهر،  از  بیــرون 
دادن وســیله نقلیــه باشــد، طبــق مــاده 
۸۹ آیین نامــه راهــور، راننــدگان حتمــا 
راه  شــانه  بــه  را  نقلیــه  وســیله  بایــد 

منتقــل کننــد

آمار قابل تأمل حضور دانش آموزان در شبکه های اجتماعیجذب 520 هزار حامی در ماه رمضان

میــل بــه خودنمایــی و مشــهور شــدن یک شــبه در جوانــان گاهــی 
ــوند و  ــار ش ــف گرفت ــای مختل ــود در دام ه ــث می ش ــات باع اوق
رویــای معــروف شــدن را بــا خــود بــه جایــی نامشــخص از گوشــه 
ــزی جــز پشــیمانی جایگزینــش  ــده چی ــه در آین ــد ک ذهــن ببرن
ــه  ــل ب ــن می ــز از همی ــاز نی ــاغل غیرمج ــود.صاحبان مش نمی ش
قــدرت اســتفاده می کننــد و جوانــان خــام را بــا خــود در اقدامــات 
ــاز  ــاغل غیرمج ــن مش ــی از همی ــد. یک ــراه می کنن ــه هم مجرمان
در ایــران مدلینــگ اســت. در ســال های اخیــر شــاهد رشــد 
ــاف  ــه در آن کاری خ ــم ک ــی بودی ــگ زیرزمین ــزون مدلین روزاف
ــادی نیــز  ــان زی عــرف و اخــاق جامعــه انجــام می گیــرد و جوان
درگیــر ایــن مشــاغل می شــوند و زندگی شــان تحــت  تاثیــر قــرار 

می گیــرد.
 عضو مدلینگ

ــگ و  ــروه مدلین ــای گ ــا اعض ــی ب ــور اتفاق ــه  ط ــوان ب ــر ج دخت
ــم شــیک پوش و  ــگ کــه خان ــر مدلین ــر آن آشــنا شــد. مدی مدی
ــه  ــوان ب ــر ج ــدن دخت ــا دی ــدای کار ب ــان ابت ــود، از هم ــی ب جوان
ــه  ــت ک ــه او گف ــرد و ب ــف ک ــر او تعری ــف از ظاه بهانه هــای مختل
ــتر  ــه بیش ــس ک ــای عک ــورد و بیننده ه ــگ می خ ــه درد مدلین ب
خانم هــای خریــدار لبــاس هســتند، بــا دیــدن او بــه عنــوان مــدل 
توجهشــان جلــب خواهــد شــد و بــا انگیــزه بیشــتری عکس هــا 

ــد. ــگاه می کنن را ن
دختــر جــوان در ادامــه دربــاره اولیــن روز برخــورد بــا گــروه 
ــگ  ــغل مدلین ــن و ش ــدر از م ــر آنق ــم مدی ــت: خان ــگ گف مدلین
تعریــف کــرد کــه ناخــودآگاه دلــم خواســت یکــی از اعضــای گــروه 
ــول  ــن ق ــه م ــم. ب ــتفاده کن ــای آن اس ــوق و مزای ــم و از حق باش
حقــوق خــوب دادنــد و مــن هــم بــدم نیامــد در جوانــی از چنیــن 
ــم. عضــو مدلینــگ همچنیــن گفــت: مــن  حقوقــی اســتفاده کن
ــد و  ــگاه می کنن ــا ن ــط خانم ه ــا را فق ــه عکس ه ــرط اینک ــا ش ب
کاری غیــر از عــرف و اخــاق در آنجــا صــورت نگیــرد، قبــول کــردم 
ــا وارد ســاختمان  ــان روز اول ت ــم. هم ــگ رفت ــه محــل مدلین و ب
ــار هــم  ــد مــرد و زن را دیــدم کــه خیلــی صمیمــی کن شــدم چن
کار می کردنــد. ابتــدا فکــر کــردم اعضــای یــک خانواده انــد، 
امــا بعــد کــه پرســیدم گفتنــد خانــواده نیســتیم؛ امــا همــه مثــل 
ــه  ــاز ب ــاس کمــی ب ــک لب ــد هــم ی ــرادر هســتیم. بع ــر و ب خواه
مــن دادنــد تــا پــرو کنــم. بــه مدیــر آنجــا گفتــم ســختم اســت 
ــم  ــی خان ــن لباس هــا را بپوشــم؛ ول ــا وجــود عــکاس مــرد، ای ب
مدیــر خندیــد و گفــت او بــه ایــن چیزهــا فکــر نمی کنــد و 
ــل  ــم مث ــی خان ــب از کل ــا ش ــح ت ــت. از صب ــم نیس ــش مه برای
مــن عکــس می انــدازد و عــادت دارد. مثــل بــرادرت بــه او نــگاه 
کــن تــا کارت راحت تــر شــود. دختــر جــوان بــا حرف هــای 
ــن  ــه همی ــی ب ــت. مدت ــن رف ــو دوربی ــد و جل ــد ش ــر متقاع مدی
ــرای  ــر ب ــدل دیگ ــد م ــراه چن ــر جــوان هم حــال گذشــت و دخت
ــش  ــه عکس های ــود ک ــن ب ــورش ای ــرد و تص ــگ کار می ک مدلین
ــی متوجــه  ــداری می شــود؛ امــا بعــد از مدت فقــط در آرشــیو نگه
شــد تمــام عکس هایــش در کانال هــای مختلــف تلگرامــی 
ــغ  ــاس تبلی ــروش اجن ــرای ف ــود و ب ــت می ش ــه دس ــت ب  دس
می کنــد. عکس هــا نه تنهــا در دســترس خانم هــا بــود، بلکــه 
آقایــان و هــر کســی کــه در تلگــرام بــود، ایــن عکس هــا را 

می دیدنــد.
 عکاس مدلینگ

ــرد،  ــگ کار می ک ــکاس در مدلین ــوان ع ــه عن ــه ب ــوان ک ــرد ج م

دربــاره فضــای کار در ایــن گــروه گفــت: مــن در ایــن گــروه فقــط 
عکــس می گرفتــم. عکس هــا را آرشــیو می کــردم و بعــد از 
ــر ارســال  ــرای مدی ــت و درســت کــردن عکس هــا، آن هــا را ب ادی
ــا  ــردم. عکس ه ــم و کارم را می ک ــم را می گرفت ــردم. حقوق می ک
قــرار بــود فقــط در اختیــار بانــوان قــرار بگیــرد؛ امــا بعــد از مدتــی 
ــای  ــا در مغازه ه ــه کار برنده ــوان نمون ــه عن ــا را ب ــه عکس ه هم

مختلــف و تلگــرام پخــش کردنــد تــا ســفارش بگیرنــد.
 مدیر مدلینگ

ــراه  ــگ را هم ــر مدلین ــوان مدی ــه عن ــی ک ــم جوان ــه خان در ادام
ــا  ــت: در دنی ــدل گف ــاب م ــاره انتخ ــید، درب ــدک می کش ــود ی خ
ــادی  ــتفاده های زی ــت و از آن اس ــت اس ــک صنع ــه ی ــن حرف ای
ــود  ــه وج ــی ک ــل محدودیت های ــه  دلی ــران ب ــا در ای ــد؛ ام می کنن
ــرای انتخــاب  ــن ب ــم. م ــم از آن اســتفاده کنی ــا نمی توانی دارد، م
می کــردم  ســعی  و  اســتفاده  مــورد  همیــن  از  مدل هایــم 
ــا  ــم. آن هــا را ب ــا در سرشــان بپروران ــد یــک رؤی مدلینــگ را مانن
فکــر معــروف و پولــدار شــدن تحریــک و ازآن هــا در کار اســتفاده 

می کــردم.
ــی  ــراغ خانم های ــردم س ــعی می ک ــه داد: س ــن ادام وی همچنی
بــروم کــه تیــپ و چهــره ای خــاص و میــل بــه خودنمایــی 
ــان  ــد، از چهره ش ــدن دارن ــش دیده ش ــه عط ــانی ک ــتند. کس داش
ــن چهره شناســی اســتفاده  ــم از همی ــن ه مشــخص اســت و م

می کــردم.
مدیــر گــروه دربــاره انتشــار عکس هــا گفــت: عکس هایــی را کــه 
ــد باشــند منتشــر  ــغ کار و برن ــا تبلی ــودم ت ــول داده ب بابتشــان پ
ــد  ــه چن ــدود ب ــای مح ــرای گروه ه ــس ب ــار عک ــا انتش ــردم. ب ک
ــد داشــته  ــروش برن ــرای ف ــی ب ــغ خوب ــم نمی توانســتم تبلی خان
باشــم و مــن بایــد کار تبلیــغ را از ایــن محــدوده فراتــر می بــردم 

ــن کار را هــم کــردم. و ای
 مراقب حریم خصوصی باشیم

ســرهنگ محمــودی، رئیــس پلیــس فتــای آذربایجــان شــرقی 
ــی هســتیم کــه  ــا شــاهد بزه دیدگی های ــا در پلیــس فت گفــت: م
ناشــی از نادانــی و درگیــر جــرم شــدن در فضــای مجــازی اســت و 
مهــم بــرای مــا ایــن اســت کــه بایــد در فضــای مجــازی مواظــب 
اطاعــات حریــم خصوصــی خــود باشــیم و بــه حریــم خصوصــی 
ــه  ــا کســانی کــه از ایــن فضــا ب ــم ت ــرام بگذاری ــز احت دیگــران نی
جهــت اهــداف مجرمانــه خــود اســتفاده می کننــد نتواننــد از مــا 

سوءاســتفاده کننــد.
دکتــر اســامی، روان شــناس گفــت: مدلینــگ در زمــان حــال بــه 
ــرای بســیاری از کارتل هــای  ــل و ب ــک صنعــت اجتماعــی تبدی ی
اقتصــادی بــه موجــی از مال انــدوزی منجــر شــده اســت. 
مدلینــگ متاســفانه در کشــور مــا هــم بعضــی اوقــات بــه صــورت 
زیرزمینــی توســعه و نشــر پیــدا کــرده اســت. آن هــا از میــل بــه 
شــهرت و قــدرت در روابــط اجتماعــی افــراد سوءاســتفاده کردنــد 
و بنــا بــه دالیــل مختلــف ماننــد نیــاز مالــی افــراد و نیــاز بــه توجــه 
ــب  ــه اغل ــد ک ــب می کنن ــه ســوی خــود جل ــراد را ب ــرام اف و احت
ــرم هســتند و آن هــا را مــورد سوءاســتفاده  ــوان محت آن هــا از بان
قــرار می دهنــد. چــون ایــن کار قانونمنــد شــکل نمی گیــرد، 
عمومــا سوءاســتفاده های فرهنگــی و اجتماعــی در ایــن کار دیــده 
ــی باعــث  ــه شــکل غیرقانون ــه ســتاره شــدن ب ــل ب می شــود. می
ــی و  ــد و کار غیراخاق ــا بیفتن ــن گروه ه ــراد در دام ای می شــود اف

ــد. جــام جــم آنالیــن ــی انجــام بدهن غیرقانون

فریب جوانان با تله مدلینگ

زاینده رود باز هم قربانی گرفت



پیامرب اعظم )ص( می فرمایند: 
كسی كه بتواند حاجت نیازمندی را برآورد 
ولی دست رد بر سینه او زند، گناهش چون گناه 

باجگیر است. 
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صفحهاولروزنامهنیویورکتایمز

 - پریبس در میان روزهای طوفانی کاخ سفید برکنار شد.

صفحه اول روزنامه قطری شرق
 - عادی سازی آشکار رابطه بین عربستان و امارات با 

اسرائیل به بهانه ایران

ورود به اماکن نظامی ایران را آغاز کرده است. - ترامپ به سوی شعله ور ساختن خصومتش با تهران؛ واشینگتن بررسی امکان صفحه اول روزنامه لبنانی االخبار

 صفحه اول روزنامه 
العربی الجدید

- موشک های حوثی ها، پیام هایی برای ریاض؛ 

موشک های بالستیک که از یمن گاه و بیگاه به سوی 

عربستان پرتاب می شود، بیش از اهداف نظامی دارای 

پیام های سیاسی است.

   ترفندهای خانه داری
تمیز کردن ظروف

 تمیز کردن رنده دارای تکه های پنیر
ــای  ــد، خرده ه ــده می کنی ــزا را رن ــر پیت ــی پنی وقت
ــه شســتن  ــده می چســبد و از آنجــا ک ــه رن ــر ب پنی
رنــده آســان نیســت، ممکــن اســت روی آن باقــی 

بمانــد و خشــک شــود. 
بــرای تمیــز کــردن آن هــا می توانیــد از روغــن مایــع 
اســتفاده کنیــد. کمــی روغــن مایــع بــا اســتفاده از 
پنبــه روی رنــده بمالیــد و پــس از نیــم ســاعت کــه 
خرده هــای پنیــر نــرم شــد، رنــده را بــه راحتــی بــا 

اســکاچ و مایــع ظرفشــویی بشــویید.
 لکه های ظروف نگهداری غذا

خاصیــت  دلیــل  بــه  گوجه فرنگــی  ســس 
اســیدی  لکــه زردی روی ظــروف پالســتیکی بــر 
ــادی  ــوی ع ــا شست وش ــه ب ــذارد ک ــای می گ ج

نمی شــود.  پــاک 
ــوش  ــد از ج ــکل می توانی ــن مش ــع ای ــرای رف ب
ــی از  ــد؛ کم ــتفاده کنی ــو اس ــا آب لیم ــیرین ی ش
ــاعت  ــم س ــس از نی ــد و پ ــه بمالی آن را روی لک
بشــویید؛ ســپس ظــرف را در آفتــاب قــرار دهیــد 

ــا کامــال ســفید شــود.  ت
ــد ایــن  ــوی ب جــوش شــیرین باعــث می شــود ب

ظــروف هــم از بیــن بــرود. آکاایــران

   سالم باشیم
درباره یک میوه معجزه گر تابستانی 

بیشتر بدانید
زردآلــو سرشــار از ویتامیــن C اســت و ایــن میــوه مقــدار 
زیــادی بتاکاروتــن، فیبــر و آنتی اکســیدان دارد کــه در 

ــد.  ــا می کنن ــی ایف ــش مهم ــالمتی نق س
ــر  ــما را در براب ــو ش ــود در زردآل ــیدان های موج آنتی اکس
بتاکاروتــن  و  می کننــد  محافظــت  آزاد  رادیکال هــای 
تبدیــل   A بــه ویتامیــن بــدن  موجــود در آن کــه در 
می شــود، از آســیب های چشــمی جلوگیــری می کنــد. 
میــوه و هســته شــیرین زردآلــو بــه علــت دارا بــودن 
ــد  ــالل در رش ــع اخت ــدن، رف ــت ب ــرای تقوی ــن C ب ویتامی
کــودکان و جلوگیــری از خونریــزی لثــه مفیــد بــوده و بــه 

علــت داشــتن آهــن، در خون ســازی مؤثــر اســت.
ــده  ــروق، رفع کنن ــده ع ــون، بازکنن ــده خ ــو تصفیه کنن زردآل
ــو  ــر اســت. از ســوی دیگــر، زردآل ــد دهــان و تب ب ــوی ب ب
ــوده،  ــد ب ــی مفی ــرای کم خون ــت ب ــت داشــتن کبال ــه عل ب
نرمــی  ضــد  و  می کنــد  برطــرف  را  مفاصــل  التهــاب 
ــداری  ــتن مق ــت داش ــه عل ــو ب ــت. زردآل ــتخوان اس اس
اســید سالســیلیک، بــرای درد مفاصــل و رماتیســم مفیــد 
اســت؛ خنــک و اشــتهاآور بــوده و خــوردن آن باعــث رفــع 
تشــنگی و عطــش می شــود. ایــن میــوه بــرای رفــع 
یبوســت و بواســیر مفیــد اســت. زردآلــو ســبب هضــم غــذا 
می شــود و از یبوســت جلوگیــری می کنــد. باشــگاه خبرنــگاران

   سبک زندگی
همدردی با مردم و یاوری محرومان

 گرایــش بــه مــردم و روحیــه مهــرورزی بــه آنــان، 
اســاس  بــر  اســت.  الهــی  رهبــران  ویژگی هــای  از 
آموزه هــای قرآنــی مومــن بایــد مهــارت همدلــی و 
ــد.  ــرا کن ــران اج ــه دیگ ــبت ب ــوزد و نس ــدردی را بیام هم
اینکــه خداونــد یکــی از ویژگی هــای اهــل ایمــان و نمــاز را 
کمــک بــه محــروم و ســائل دانســته، در همیــن چارچوب 
ــات 24 و  ــارج، آی ــات 19 و 20؛ مع ــات، آی ــت. )ذاری اس

 )25
 - موالــی  بــه  علــی)ع(  می گویــد:  الضبــی  مغیــره 
شــهروندان غیرعــرب و بــردگان آزادشــده - تمایــل 
ــا آنــان مهربان تــر بــود. در صورتــی  بیشــتری داشــت و ب
ــد و  ــان دوری می  گزی ــه شــدت از آن کــه خلیفــه دیگــر ب

پرهیــز می کــرد. )الغــارات: ص 341(
دربــاره همــدردی آن حضــرت)ع( بــا مــردم می تــوان بــه 
ایــن ســخن ایشــان اســتناد کــرد کــه فرمودنــد: هیهــات 
کــه هــوی و هوســم بــر مــن چیــره شــود و شــکم بارگی 
بــه گزینــش طعام هــای لذیــذ وادارم کنــد؛ در حالــی کــه 
چــه بســا در یمامــه یــا حجــاز کســانی باشــند کــه امیــد 
دســتیابی بــه قــرص نانــی نداشــته و خاطره ای از ســیری 
ندارنــد و هرگــز مبــاد کــه مــن بــا شــکم پــر بخوابــم، در 
ــه پشــت  ــون مــن شــکم های ب ــه شــاید پیرام ــی ک حال
چســبیده و جگرهــای ســوخته باشــد. )نهج البالغــه، 

نامــه: 45( بیتوتــه

 نکاتی درباره مراقبت از کودکان 
در تابستان

تغذیــه نکتــه بســیار مهمــی بــرای کــودک اســت. در فصــل 
تابســتان غــذا بــه ســرعت فاســد می شــود. بنابرایــن بهتــر 
اســت بــه میــزان کــم و در یــک وعــده بــرای کــودک طبــخ 
ــه محــض  ــد، ب ــذا را داری ــداری از غ ــر قصــد نگه شــود. اگ

ســرد شــدن ظــرف، غــذا را بــه یخچــال انتقــال دهیــد.
 ظــرف نگهــداری از غــذا بایــد کوچــک، فلــزی یــا 
شیشــه ای، دربســته و ترجیحــا گــرد باشــد و بایــد در 
ــرد  ــای گ ــا داده شــود. ظرف ه ــی یخچــال ج ــات باالی طبق
ــه  ــرما را ب ــا و س ــدن، گرم ــرد ش ــردن و س ــرم ک ــگام گ هن

میــزان مســاوی بــه همــه ظــرف منتقــل می کننــد.
ــت.  ــاعت اس ــذا 48 س ــداری از غ ــدت نگه ــر م  حداکث
ــل  ــزر منتق ــه فری ــذا را ب ــد غ ــا بای ــان حتم ــن زم ــد از ای بع
کنیــد و در فریــزر هــم مــدت نگهــداری غذا تــا 10 روز اســت. 
 بــرای گــرم کــردن غذایــی کــه از فریــزر خــارج شــده ، از 
مایکروفــر اســتفاده نکنیــد. غــذا را روی شــعله مالیــم قــرار 
ــه  ــدت 10 دقیق ــه م ــرف را ب ــمت های ظ ــام قس داده و تم

حــرارت دهیــد.
 بــرای جلوگیــری از گرمازدگــی، میــزان مصــرف مایعــات 
ــتند،  ــیرخوار هس ــه ش ــی ک ــد. کودکان ــاال ببری ــودک را ب ک
نیــازی بــه مصــرف آب ندارنــد. بــا افزایــش تعــداد دفعــات 
ــادل  ــه تع ــدن کــودک را ب ــزان آب ب ــوان می شــیردهی می ت

ــالمت ــه س ــاند. هفته نام رس

   خانواده

زندگیامروز یکشنبه 08 مردادماه 1396 - سال سوم - شماره 488 روزنامه
دریچه

 تظاهرات مردم شهرهای شیعه نشین فوعه و کفریا در سوریه به 
منظور پایان محاصره. عکس: تسنیم

 برخورد یک قطار مسافری به مانع پایان خط در ایستگاهی در 
بارسلونای اسپانیا ده ها زخمی بر جای گذاشت.

اولین جشنواره عکس خوانسار با حضور بزرگان هنر عکاسی کشور و 
معرفی برترین های این جشنواره به کار خود پایان داد. عکس: مهر 

  جمعی از صاحبان خودروهای کالسیک عصر جمعه 6 مردادماه 
خودروهای لوکس و قدیمی خود را در پیاده راه بوعلی سینای همدان به 

نمایش گذاشتند. عکس: فارس  

در درگیری های رخ داده در جریان اعتصاب سراسری مخالفان 
در ونزوئال، ۳ نفر کشته شدند. 

درگیری ها بین مبارزان فلسطینی و نظامیان صهیونیست در اطراف 
مسجداالقصی در بیت المقدس ادامه دارد. این اعتراضات به دنبال 

تشدید محدودیت های ورود فلسطینیان به مسجداالقصی باال گرفته 
است.  

جدول سودوکو - شماره 69

حدیث روز

غ کاریکاتور - در حاشیه افزایش نرخ تخم مر

»ثواب االعمال، ص 365«
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تسنیم

   دور همی خوشمزه
مواد الزم

300 گرمآرد نان قوی
یک قاشق چای خوریمخمر فوری

یک قاشق چای خوریروغن زیتون، نمک
به اندازه یک مشتگوجه فرنگی گیالسی
100 میلی لیترسس گوجه فرنگی

به اندازه یک مشتریحان تازه
یک عددحبه سیر له شده

125 گرمپنیر موزارال برش خورده
به اندازه یک مشتپنیر پارمسان رنده شده

ــه  ــه ســادگی در خان ــواع ســالم پیتزاســت کــه می توانیــد ب ــا، یکــی از ان پیتــزا مارگاریت
ــوردن  ــس از خ ــد پ ــک می کن ــت کم ــتور پخ ــن دس ــه در ای ــه کار رفت ــواد ب ــد. م بپزی
 یــک وعــده، احســاس ســیری بلندمدتــی داشــته باشــید. دلیلــش اســتفاده از فیبــر 
و پروتئیــن بــه میــزان زیــاد اســت. در انتخــاب غذاهــا همیشــه درشــت مغذی های بــه 
کار رفتــه را در نظــر بگیریــد و غذایــی را انتخــاب کنیــد کــه میــزان متعادلــی از هــر کــدام 

را داشــته باشــد.
 طرز تهیه

1- ســاخت پایــه پیتــزا: آرد را در یــک کاســه بــزرگ قــرار دهیــد، ســپس مخمــر و نمــک 
ــرم  ــد و 200 میلی گ ــودی درســت کنی ــک گ ــد. در وســط کاســه، ی ــه کنی ــه آن اضاف را ب
ــی آن  ــه خوب ــی ب ــا یــک قاشــق چوب ــد. ب ــون را داخلــش بریزی آب گــرم و روغــن زیت
را هــم بزنیــد تــا خمیــری نــرم و مرطــوب بــه دســت بیایــد. خمیــر را بــه ســطحی کــه 
ــا صــاف  ــه مــدت 5 دقیقــه، ورز دهیــد ت  کمــی آرد زده شــده باشــد، منتقــل کنیــد و ب
شــود. بــا یــک پارچــه تمیــز آن را بپوشــانید و کنــار بگذاریــد. اگــر دوســت داشــته باشــید 
ــاال بیایــد؛ امــا ایــن کار بــرای خمیــر نــازک ضــروری  می توانیــد اجــازه دهیــد خمیــر ب

. نیست
2- درســت کــردن ســس: پــوره گوجه فرنگــی، ریحــان و ســیر خردشــده را بــا یکدیگــر 

ترکیــب کنیــد؛ ســپس بــرای طعــم گرفتــن چاشــنی بزنیــد، اجــازه دهیــد در دمــای اتــاق 
بمانــد و در همــان حــال شــروع بــه شــکل دادن پایــه کنیــد.

ــاال بیایــد و ضخیــم شــود، خیلــی  3- خمیــر را پهــن کنیــد: اگــر گذاشــته اید خمیــر ب
ســریع آن را ورز دهیــد؛ ســپس بــه دو تــوپ تقســیمش کنیــد. روی ســطح آرد زده شــده 
ــد  ــه اســتفاده کنی ــک وردن ــد. از ی ــن کنی ــزرگ په ــای ب ــه صــورت دایره ه ــا را ب  خمیره
و دایره هــای 25 ســانتیمتری بســازید. خمیــر بایــد خیلــی نــازک باشــد؛ چــون در فــر 
ــد، داخــل ســینی های  ــه درســت کردی ــره ای شــکلی را ک ــای دای ــد. خمیره ــاال می آی ب

پخــت آرد زده شــده قــرار دهیــد.
4- چیــدن مــواد و پخــت: فــر را روی 220 درجــه ســانتیگراد تنظیــم کنیــد. یــک ســینی 
پخــت دیگــر را داخــل طبقــه بــاالی فــر قــرار دهیــد. بــا پشــت یــک قاشــق غذاخــوری 
ــش  ــی پخ ــر و گوجه فرنگ ــا پنی ــد. روی آن ه ــش کنی ــا پخ ــه پیتزاه ــس را روی پای س

کنیــد، ســپس روغــن زیتــون و چاشــنی بزنیــد.
 یــک پیتــزا را کــه هنــوز داخــل ســینی پختــش اســت، بــه بــاالی ســینی پختــی کــه از 
قبــل داخــل فــر گذاشــته اید، انتقــال دهیــد. بــه مــدت 8 تــا 10 دقیقــه و تــا زمانــی کــه 
تــرد شــود، بپزیــد. بــا مقــدار بیشــتری روغــن زیتــون و اگــر دوســت داریــد بــا برگ هــای 
ریحــان آن را ســرو کنیــد. همیــن مرحلــه را بــرای پیتــزای بعــدی نیــز تکــرار کنیــد. برترین هــا

ا  �ت ا مارگار�ی ز �ت �ی �ز�ت �پ �ش �پ مورز اآ


