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دغدغه اشتغال و تولید

در روزشــمار ســال، 21 مردادمــاه روز »حمایــت از صنایــع 
کوچــک« و امســال روز »اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و 

اشــتغال« نامگــذاری شــده اســت و ایــن دو بســیار بــا هــم 
کوچــک  صنایــع  از  حمایــت  بی شــک  هســتند.  مرتبــط 
زیرســاخت ها را بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و 

اشــتغال فراهــم می کنــد.
 بسترســازی در راســتای رشــد فعالیــت بنگاه هــای اقتصــادی 
کــه  کوچــک و متوســط، یکــی از دغدغه هــای امــروز اســت 

بــه طــور قطــع در برنامــه دولــت قــرار دارد. 
اعطــای  بنگاه هــا،  ایــن  از  حمایــت  راهکارهــای  از  یکــی 
بــرای  گــردش  در  ســرمایه  تامیــن  و  مســتقیم  تســهیالت 
کــه تولیــدات  کــرد  آن هاســت؛ از طرفــی بایــد ترتیبــی اتخــاذ 
آن هــا توســط ایجــاد بازار مناســب بــا بســتن راه واردات و نیز 

ــد... ــروش برس ــه ف ــادرات ب ــکان ص ــاد ام ایج
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نماز جمعه
امام جمعه اصفهان:

بمباران ارتش سوریه توسط 
آمریکا باعث پیشروی داعش شد

ــه  ــام جمع ــژاد، ام ــف طباطبایی ن ــید یوس ــت هللا س آی
اصفهــان، ظهــر دیــروز در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن 
ــه تقــوای الهــی و  هفتــه اصفهــان همــه نمازگــزاران را ب
تــرک معاصــی دعــوت و اظهــار امیــدواری کــرد خداونــد 

بــه همــه توفیــق تــرک گنــاه را بدهــد.
امــام جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه رهبــر معظــم 
ــا  ــا دنی ــترده ب ــل گس ــردم و تعام ــت م ــاب معیش انق
محور هــای  را  مقابــل ســلطه طلبان  در  ایســتادگی  و 
ــد کار ایجــاد  ــت: بای ــد، گف ــی کردن ــت معرف ــی دول اصل
شــود، تعامــل بــا دنیــا وجــود داشــته باشــد و در مقابــل 

ــی ایســتاد. اســتکبار جهان
ــان  ــا ایم ــان ها ب ــر انس ــرد: اگ ــان ک ــژاد اذع طباطبایی ن
ــد، آن هــا هیــچ غلطــی  ــر این هــا ایســتادگی کنن در براب
نمی تواننــد بکننــد؛ بعــد از آن جنــگ رژیــم صهیونیســتی 
جــا زدنــد و نقــل ایــن اتفــاق بــرای بــاور داشــتن ایــن 
ــد  ــد می توانن ــا عنایــت خداون اســت کــه جمــع کمــی ب
در مقابــل ابر قدرت هــا بایســتند و آن هــا را شکســت 

دهنــد.
وی بیــان داشــت: نمونــه ایــن اتفــاق در روســیه و عــراق 
اســت کــه نتوانســتند بشــار اســد را برکنــار کننــد؛ این هــا 
فقــط ادعــا دارنــد کــه مخالــف تروریســت هســتند؛ در 
حالــی کــه خودشــان داعــش را بــه وجــود آورده انــد؛ در 
عــراق هواپیمــای آمریکایــی مــردم را هــدف می گیــرد و 
می گوینــد اشــتباه کردنــد؛ مــا از ایــران موشــک ها را بــه 

قلــب داعــش زدیــم.
ــش  ــکا ارت ــرد: امری ــح ک ــان تصری ــه اصفه ــام جمع ام
ــش  ــروی داع ــب پیش ــرد و موج ــاران ک ــوریه  را بمب س
در ایــن کشــور شــدند و در همیــن اتفــاق نیــز محســن 
ــز مثــل شــیر  حججــی اســیر و شــهید شــد؛ ایــن عزی
ایســتاده اســت؛ در حالــی کــه ایــن کار غیرانســانی 
اســت؛ این هــا موجــودات وحشــی هســتند و اگــر 
رهــا شــوند، بــا همــه ایــن کار را می کننــد و راهــی جــز 
مقابلــه بــا ایــن جنایتــکاران در ســوریه  نیســت. فــارس

امام جمعه شهرکرد مطرح کرد:
لزوم اهتمام دولت 

برای انجام رسالت سنگینش
حجت االســام محمدعلــی نکونــام، امــام جمعــه شــهرکرد 
ظهــر دیــروز در خطبه هــای نمــاز جمعــه شــهرکرد در 
مصــای امــام خمینــی ایــن شــهر بــا اشــاره بــه اینکــه در 
ــک  ــن نزدی ــم و همچنی ــت دوازده ــکیل دول ــتانه تش آس
شــدن بــه چهــل ســالگی انقــاب  اســامی هســتیم، اظهار 
کــرد: دولــت رســالت ســنگینی دارد و بایــد ایــن مســئله 
را در عمــل و در تمامــی عرصه هــای اقتصــادی، سیاســی، 

فرهنگــی و اجتماعــی نشــان دهــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه تمامــی قــوا در 
امیدبخشــی بــه مــردم نقــش تاثیرگــذاری دارنــد، افــزود: 
نقــش دولتمــردان در ایــن بیــن بیشــتر از ســایر قواســت 
ــده و بالنــده  ــد کــه انقــاب زن و بایــد در عمــل ثابــت کنن

ــت. اس
امــام جمعــه شــهرکرد در ادامــه از ضــرورت امیدبخشــی 
ــت  ــرد: خدم ــان ک ــت و خاطرنش ــخن گف ــه س در جامع
ــا  ــارت جــدی ب ــی ســالم و نظ ــه ، دســتگاه قضای صادقان
نــگاه ســالم بــر دســتگاه های اجرایــی تاثیــر بســزایی در 

ــه دارد. ــردم جامع ــن م ــد در بی ایجــاد امی
نکونــام تصمیمــات دولــت را در جامعــه تاثیرگــذار عنــوان 
ــد؛  ــه باش ــد قاطعان ــت بای ــات دول ــت: تصمیم ــرد و گف ک
تصمیماتــی درســت و نادرســت دولــت بــه طــور مســتقیم 
در جامعــه مؤثــر اســت و دولــت موظــف اســت بــه  عنــوان 
مجــری در انجــام تصمیمــات و در راســتای رشــد و 

ــت کند.خبــر فارســی ــه حرک ــی جامع بالندگ

امام جمعه موقت کرمان:
 تعامل با دنیا باید 

منطقی و دوطرفه باشد
جمعــه  امــام  قاســمی زاده،  محمــد  حجت االســام 
موقــت کرمــان، در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه 
ــت دوازدهــم  ــاز کار دول ــه آغ ــا اشــاره ب ــان ب شــهر کرم
پــس از دریافــت حکــم تنفیــذ و برگــزاری مراســم 
تحلیــف اظهــار  داشــت: رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
بــر بهبــود وضعیــت معیشــت مــردم بســیار تأکیــد دارند 
ــع مشــکات اقتصــادی  ــت رف و خواســته مــردم از دول

ــوان یــک اولویــت اســت. ــه عن کشــور ب
ــه ای  ــا نکت ــا دنی ــل ب ــل متقاب ــت: تعام ــان داش وی بی
اســت کــه دولــت بایــد در دســتورکار خــود قــرار دهــد؛ 
ــد و  ــه باش ــی و دوطرف ــد منطق ــل بای ــن تعام ــه ای البت

ــد. ــه خطــر بیفت ــد ب ــع کشــور نبای مناف
قاســمی زاده عنــوان کــرد: اداره نیروهــای نظامــی و 
ــام  ــری نظ ــده شــخص رهب ــر عه ــی در کشــور ب انتظام
اســت و بــرای حفــظ کیــان نظــام اســامی نبایــد اجــازه 
ــته  ــی داش ــوزه دخالت ــن ح ــکا در ای ــه آمری ــم ک دهی

ــا ــد. ایرن باش

امام جمعه یزد:
دولت در برابر نقض برجام 

سکوت نکند
آیــت هللا محمدرضــا ناصــری، امــام جمعــه یــزد، در 
خطبه هــای ایــن هفتــه نمــاز جمعــه یــزد بــا تاکیــد بــر 
ــی  ــت خارج ــه سیاس ــی در زمین ــئوالن دولت ــه مس اینک
ــی  ــا کوتاه ــردم دنی ــرای م ــام ب ــداف نظ ــن اه و تبیی
کرده انــد، اظهــار داشــت: در شــرایطی کــه مســئوالن مــا 
ســکوت اختیــار کــرده و اقــدام جالــب توجهــی انجــام 
نداده انــد، دشــمنان مــا را تروریســت معرفــی کرده انــد.

وی بیــان کــرد: دولــت نبایــد در برابــر دشــمنان ســکوت 
ــر  ــود را در براب ــراض خ ــد اعت ــه بای ــد؛ بلک ــار کن اختی
علنــی             می دهنــد،  انجــام  دشــمنان  اقداماتــی کــه 

ــد. کن
امــام جمعــه یــزد تصریــح کــرد: آمریــکا پــس از برجــام 
ــای  ــه تحریم ه ــرد، بلک ــا نک ــود وف ــد خ ــه عه ــا ب نه تنه
جدیــدی علیــه ایــران وضــع کــرد؛ امــا دولــت در برابــر 
آن هــا ســکوت کــرده اســت؛ در حالــی کــه نبایــد چنیــن 
ــازی  ــای مج ــود را از فض ــات خ ــد اعتراض ــد و بای  باش
ــی  ــازمان های بین الملل ــه س ــرد و ب ــر ب ــانه ها فرات و رس

کرنیــوز اعــام کنــد. ذا

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

دغدغه اشتغال و تولید
ــی  ــر از واردات رســمی و غیررســمی کاالهای اگ
کــه مشــابه داخلــی دارد جلوگیــری شــود، 
بزرگ تریــن و بهتریــن حمایــت صــورت گرفتــه 
اســت و اگــر بــا حمایــت دولــت فرصــت 
و  کوچــک  بنگاه هــای  تولیــدات  صــادرات 
ایــن  رونــق کار  آیــد،  بــه وجــود  متوســط 
ــود. ــم ب ــاهد خواهی ــاز را ش ــای کارس کارگاه ه

ــت تســهیات  ــر دوم ضمان  راهــکار بســیار مؤث
ــن روش  ــن رایج تری ــت. ای ــت اس ــط دول توس
بــرای حمایــت از صنایــع کوچــک و متوســط در 

میــان ســایر کشــورها بــوده و هســت. 
از ســوی 29 کشــور  ایــن روش  هم اکنــون 
ــط  ــک و متوس ــع کوچ ــت از صنای ــرای حمای ب
ــوان  ــرایط می ت ــن ش ــا ای ــود و ب ــرا می ش اج
گفــت ایــن سیاســت بــه  عنــوان راهــکاری 
ــه  ــورها پذیرفت ــتر کش ــوی بیش ــدی از س کلی

ــت. ــده اس ش
 راهــکار دیگــر ضمانــت  صــادرات و اعتبــار 
ــی  ــا اجرای ــه در دنی ــت ک ــی اس ــاری دولت تج

شــده و نتایــج مطلوبــی داشــته اســت.
 یــک راهــکار کــه امــروز بایــد بیــش از پیــش 
روش  از  اســتفاده  شــود،  پرداختــه  آن  بــه 
ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــت مالیات ــق و معافی تعوی
در دســتورکار باشــد و ســرمایه گذاران از رأفــت 

ــوند.  ــن ش ــی مطمئ ــور مالیات ام
بایــد شــرایط حاکــم در بخش هــای مولــد 
اقتصــادی  کارهــای  و   ســاز  و  سیاســت ها 
ــک  ــه از ی ــم شــود ک ــه ای تنظی ــه  گون کشــور ب
ــه  ــرمایه گذاران را ب ــویق س ــهیل و تش ــو تس س
همــراه داشــته باشــد و از ســوی دیگــر بــه 
روان  شــدن جریــان ســرمایه ها بــه ســمت 

بخش هــای تولیــد منجــر شــود. 
و  دســترس ترین  در  میــان  ایــن  در 
ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــدام ممک ــن اق انفعالی تری
ــه بخــش  ــا اقدامــات دســتوری، نقدینگــی ب ب
ــع  ــن مناب ــق شــود و از انحــراف ای ــد تزری تولی
تولیــد  بخــش  دغدغه هــای  جملــه  از  کــه 
محســوب می شــود، جلوگیــری بــه عمــل آیــد. 
در واقــع رکــود اقتصــادی ســال های اخیــر 
شــرایط را بــرای ایــن بنگاه هــا بــه مراتــب 
ســخت تر و دشــوارتر کــرد؛ بــه  طــوری کــه 
اعتبــاری و  تنگنــای  در ســال های گذشــته، 
نرخ هــای بســیار زیــاد ســود تســهیات بانکــی، 
و کافــی  الزم  گــردش  در  ســرمایه  تامیــن 
ــک و  ــع کوچ ــرای صنای ــب ب ــه مناس ــا هزین ب

متوســط را از دســترس خــارج ســاخت. 
ــروش  ــای ف ــر ســرکوب قیمت ه از ســوی دیگ
و تــورم ناچیــز بهــای تولیدکننــده صنعتــی 
نهاده هــای  هزینه هــای  افزایــش  برابــر  در 
تولیــد و نیــروی کار، حاشــیه ســود واحدهــای 
تولیدکننــده را بــه حداقــل رســاند کــه ایــن 
ــی از  ــش مهم ــی بخ ــه زیان ده ــر ب ــر منج ام
ــات بانکــی  ــی و ایجــاد معوق بنگاه هــای صنعت
و بدهــی بــه دســتگاه های دولتــی و اشــخاص 

شــد.
ــب و  ــرایط نامناس ــتمرار ش ــه اس ــه ب ــا توج  ب
مخــل بخش هــای مولــد، بــه تدریــج فعالیــت 
بســیاری از واحدهــای تولیــدی متوقــف یــا بــه 

رکــود کشــیده شــد. 
ــه تولیــد  ــی ب ــع مال ــق مناب ــد کــه تزری هــر چن
برگشــت  ســطوح  باالتریــن  دارای  صنعتــی 
اقتصــادی، ایجــاد اشــتغال، افزایــش رشــد 
اقتصــادی و صــادرات اســت، امــا بــدون ایجــاد 
و تقویــت ســاختارها و نهادهــای پشــتیبان 
ــرد و اثربخشــی خــود  ــد، کارک بخش هــای مول

ــد.  ــت می ده ــادی از دس ــد زی ــا ح را ت
در هــر صــورت تزریــق منابــع مالــی بــه صنایــع 
ــوع  ــه در مجم ــن آنک ــط ضم ــک و متوس کوچ
روی خــروج از رکــود در کل اقتصــاد کــم و 
ــا امیدبخشــی  ــر خواهــد داشــت، ب بیــش تاثی
و رفــع بخــش مهمــی از مشــکات واحدهــای 
صنعتــی، ضمــن ایجــاد اشــتغال جدیــد، مانــع 
از ریــزش بیشــتر اشــتغال مولــد خواهــد شــد. 
تســهیات  ایــن  تاثیــر  در  اساســی  رکــن 
کوچــک  بنگاه هــای  رکــود  از  خــروج  روی 
ــه  ــادی ب ــزان زی ــه می ــدی، ب ــط تولی و متوس
ــط و  ــتگاه های ذی رب ــدی دس ــی و کارآم کارآی
ــع  ــه مناب ــص بهین ــل در تخصی ــای عام بانک ه
ــال راه  ــر ح ــه ه ــت. ب ــد داش ــتگی خواه بس
اصلــی رســیدن بــه رونــق اقتصــادی، حمایــت 
ــد  ــه بای ــع کوچــک و متوســط اســت ک از صنای
بــه طــور دائمــی مــورد توجــه مســئوالن باشــد. 
ــای  ــد واحده ــد 92 درص ــان می ده ــار نش آم
صنعتــی کشــور در ایــن حــوزه قــرار دارد و 
ــز  ــی نی ــرمایه گذاری های صنعت ــد س 24 درص
ــتغال  ــد اش ــت و 42 درص ــوزه اس ــن ح در ای
ــادی  ــای اقتص ــا و بنگاه ه ــه کارگاه ه ــق ب متعل
کوچــک و متوســط اســت کــه توجــه ویــژه بــه 

می کنــد. توجیه پذیــر  را  آن 

 رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا حضــور در 
منــزل خانــواده شــهیدان یوســف و حســین 
رحیمــی تاکیــد کردنــد: همــه کشــور و همــه 
ــد  ــهدا و بع ــون ش ــه اول مدی ــت در درج مل
ــتند.  ــهدا هس ــای ش ــون خانواده ه ــم مدی ه
قــدر پــدران و مــادران شــهدا را باید دانســت.

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در جریــان ســفر 
اخیرشــان بــه مشــهد مقــدس و زیــارت حرم 
علی بن موســی الرضا)ع(،  حضــرت  مطهــر 
در منــزل شــماری از خانواده هــای شــهدا 
ــام  ــل از مق ــن تجلی ــد و ضم ــور یافتن حض
ــان،  ــای آن ــار خانواده ه ــر و ایث ــهدا و صب ش
در ســخنانی کوتــاه بــه نکاتــی در زمینــه 
مســائل منطقــه و اهمیــت آزادســازی حلــب، 
ــل  ــرم و فضائ ــع ح ــان مداف ارزش کار جوان
همنشــینی بــا خانــواده شــهدا اشــاره کردنــد.

 گریه ای همراه با شکر
دیــدار  در  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
در  برازنــده  محمــد  شــهید  خانــواده  بــا 
ــن  ــت: »م ــه گف ــهید ک ــادر ش ــه م ــخ ب پاس

فرزنــدم  شــهادت  بــرای  وقــت  هیــچ 
فرزنــدان  بــرای  بلکــه  نمی کنــم؛  گریــه 
گفتنــد:  می کنــم«،  گریــه  سیدالشــهداء 
ــکالی  ــچ اش ــهید هی ــرای ش ــردن ب ــه ک گری
نــدارد؛ گریــه هــم بکنیــد تــا دلتــان آرام 

نکنیــد. ناشــکری  بگیــرد، منتهــا 
 همه کشور مدیون خانواده شهدا 

هستند
منــزل  در  بــا حضــور  ایشــان همچنیــن 
حســین  و  یوســف  شــهیدان  خانــواده 
رحیمــی تاکیــد کردنــد: همــه کشــور و همــه 
ــد  ــهدا و بع ــون ش ــه اول مدی ــت در درج مل
ــتند.  ــهدا هس ــای ش ــون خانواده ه ــم مدی ه
قــدر پــدران و مــادران شــهدا را باید دانســت.

 در مقابل سیاست به فراموشی 
سپردن شهدا، ایستادگی کنید

ــواده  ــا خان ــدار ب ــر معظــم انقــاب در دی رهب
ســید هادی  و  مهــدی  ســید  شــهیدان 
بــرای  سیاســتی  وجــود  از  مشــتاقیان 
ــهید و  ــهادت، ش ــپردن ش ــی س ــه فراموش ب

خانــواده شــهید خبــر دادنــد و تاکیــد کردنــد: 
بایــد در مقابــل چنیــن سیاســتی ایســتاد و 

خانواده هــای شــهدا را عزیــز کــرد.
 آزادسازی حلب همه محاسبات 

آمریکا و سعودی را در منطقه به 
هم زد

ــور در  ــا حض ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــواده شــهید مدافــع حــرم جــواد  منــزل خان
بــه موضــوع آزادســازی حلــب  جهانــی، 
حلــب  قضیــه  و گفتنــد:  اشــاره کردنــد 
ــبات  ــه محاس ــه هم ــود ک ــم ب ــدر مه این ق
در ســوریه  را  غیــره  و   امریــکا، ســعودی 
و در منطقــه، ۱۸۰ درجــه بــه هــم زد و از بیــن 
بــرد و باعــث شــد خــون شــهدا هــدر نــرود. 
ــدری  ــه ق ــاق ب ــن اتف ــد: ای ــان افزودن ایش
عظمــت دارد کــه نمی شــود بــا تعبیــرات 

ــرد. ــان ک ــانی آن را بی انس
 عمق تحلیل جوانان 

معجزه انقالب است
ــود،  ــگ ب ــان جن ــور خودم ــک روز در کش ی
دزفــول  می شــد،  بمب بــاران  تهــران 
بمب بــاران  اهــواز  می شــد،  بمب بــاران 
و گوشــت  پوســت  بــا  مــردم  می شــد، 
خودشــان جنــگ را حــس می کردنــد؛ خــب 
یــک عــده ای می رفتنــد - البتــه همــان 
روز هــم همــه نمی رفتنــد، یــک عــده ای 
عــده ای می رفتنــد  یــک  امــا  می رفتنــد، 
یــک  می کردنــد،  صبــر  خانواده هــا   -
عــده ای جوان هــا می رفتنــد بــه شــهادت 
خــوب  هــم  خیلــی  خــب  می رســیدند؛ 
بــود، خیلــی هــم بــا ارزش بــود، شــهدا هــم 
خیلــی مقــام عالــی دارنــد؛ امــا امــروز یــک 
ــه مــردم  ــی وجــود دارد ک ــک جای جنگــی ی
آن را بــا پوســت و گوشــت خودشــان حــس 
نمی کننــد؛ امــا در عیــن حــال می رونــد؛ 
ــس  ــت. ح ــم اس ــی مه ــن خیل ــد ای ببینی
نمی کننــد جنــگ را امــا می رونــد؛ چــرا؟ 
ــه  ــه قضی ــد ک ــه می فهمن ــر اینک ــرای خاط ب
ــل  ــن تحلی ــم و ای ــق فه ــن عم ــت. ای چیس
ــی  ــز مهم ــی چی ــن خیل ــا، ای ــت قضای درس

ــت.  ــاب اس ــزه  انق ــن معج ــت. ای اس
ــن  ــال ای ــن جوان هــا را، امث ــن انقــاب ای ای
خانــم را، امثــال شــما پــدر و مادرهــا را ایــن 
انقــاب این جــور تربیــت کــرده و پیــش 

ــرده.  ب
ــت خوردنی  ــوری، شکس ــاِب این ج ــن انق ای
ــر  ــه انقــاب این جــور تأثی ــی ک نیســت؛ وقت

می گــذارد. 
ــه  ــانی ک ــداد کس ــن تع ــر م ــه نظ ــروز ب ام
ــد بــرای خــدا در راه هــای خطرنــاک  حاضرن
قــدم بگذارنــد، از آن روزی کــه در ایــران 
ــر  ــود، اگ ــگ ب ــان جن ــای خودم در جبهه ه

ــت. ــر نیس ــد، کمت ــتر نباش بیش

 هدفتان انجام تکلیف باشد، نه 
شهادت!

رهبــر معظــم انقاب اســامی در باب ســخن 
ــه  ــدف هم ــت: »ه ــه گف ــار ک ــی از حض یک
ــهادت  ــا ش ــی م ــه فرهنگ ــای مجموع بچه ه
اســت«، گفتنــد: »هدفتــان شــهادت نباشــد؛ 
هدفتــان انجــام تکلیــف فــوری و فوتــی 
ــه این جــور  ــات هســت ک باشــد. گاهــی اوق
تکلیفــی بــه شــهادت منتهــی می شــود، 
گاهــی هــم بــه شــهادت منتهــی نمی شــود. 
ــا  ــت، ام ــوب اس ــهادت خ ــه آرزوی ش البت
ــدف  ــد. ه ــرار ندهی ــهادت ق ــدف کار را ش ه
کار را کار قــرار بدهیــد؛ کاری کــه بایــد انســان 
ــج کار  ــداف نتای ــه آن اه ــد و ب ــام بده انج

ــد.« برس

 همنشینی با خانوده شهدا 
خستگی مرا برطرف می کند

ــواده  ــا خان ــینی ب ــار همنش ــان از افتخ ایش
شــهدا نیــز گفتنــد و افزودنــد: از هم صحبتــی 
بــا خانواده هــای شــهدا نه تنهــا احســاس 
ــود  ــث می ش ــه باع ــم، بلک ــتگی نمی کن خس
خســتگی از امــور دیگــر هــم برطــرف شــود.

 شهدای مدافع حرم، چهره 
درخشان اسالم را نشان می دهند

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در دیــدار بــا 
خانــواده شــهید مدافــع حــرم محمــد اســدی 
خطــاب بــه خانــواده شــهدای مدافــع حــرم 
گفتنــد: ایــن جوان هــای شــما واقعــا دارنــد 
ــان  ــام نش ــانی را از اس ــره درخش ــک چه ی

می دهنــد.
 جوانان مؤمن و فداکار، یک گنج 

هستند
ــبختانه  ــه خوش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
یــک عــده جالــب توجــه عظیمــی از جوانــان 
مؤمــن و فــداکار در کشــور وجــود دارنــد کــه 
حاضرنــد جانشــان را در راه ارزش هــا و اصــول 
انقابــی بدهنــد، گفتنــد: ایــن جوان هــا واقعــا 
ــد؛  ــک گنجن ــد، ی ــک گنجن ــان ی ــر کدامش ه
ــا  اگــر خــود ایــن جوان هــا و آن هایــی کــه ب
ــد هــر کــدام  ــد، بفهمن این هــا ســر و کار دارن
یــک گنجنــد کــه می تواننــد بــرای آینــده 
کشــور مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد؛ بــه 
شــرطی کــه استعدادهایشــان درســت بــه کار 

گرفتــه شــود.
 بنده طرفدار والیبالم!

یکــی از حواشــی ایــن دیدارهــا هــم در منزل 
ابوالفضــل  و  یوســف  شــهیدان  خانــواده 

ــر روی داد.  ــانی فک احس
وقتــی رهبــر معظــم انقــاب از فعالیت هــای 
ــرادر شــهید ســؤال کــرد و او گفــت کــه در  ب
ــازی  ــم ب ــال ه ــدن، والیب ــار درس خوان کن
می کنــد، ایشــان گفتنــد: والیبــال خیلــی 
خــوب اســت. والیبــال از آن ورزش هــای 
خیلــی خــوب اســت. بنــده طرفــدار والیبالم. 

KHAMENEI.IR اطالع رســانی  پایــگاه 

ادامه از صفحه اول

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: 
 تهدیدات دشمن به مراتب 

پیچیده تر و خطرناک تر شده است
ــای  ــری، رئیــس ســتاد کل نیروه ــد باق ســردار سرلشــکر محم
مســلح، در پیامــی بــه یــادواره ســرداران و ۱۳۶ شــهید اطاعــات 
قــرارگاه قــدس نیــروی زمینــی ســپاه، لــزوم توجــه بــه 
واقعیت هــای راهبــردی جمهــوری اســامی ایــران را کــه تهدیدات 
و  پیچیده تــر  مراتــب  بــه  و صورت هــای  ابعــاد  در  دشــمن 
خطرناک تــر از جنــگ تحمیلــی، تهدیــدات ســخت و نیمه ســخت 
ــه  را متصــور می ســازد، مــورد تاکیــد قــرار داد و گفــت: تأســی ب
فرهنــگ مقاومــت و انقابیگــری و برافراشــتن پرچــم بصیــرت و 

دشمن شناســی کــه شــهدای عزیــز ایــن مــرز و بــوم بــه اهتــزاز 
درآورده انــد، ضــرورت گریزناپذیــر عصــر پرماجــرای امــروز اســت.

در ایــن پیــام آمــده اســت: در جوامــع دین مــدار و ســعادت طلب 
ــر زشــتی ها،  کــه در پــی مصونیت بخشــی مردمــان خــود در براب
بدی هــا و در یــک کلمــه »منکــر«، رهنمون ســاز اهــل خــود 
بــه خوبی هــا و کمــاالت هســتند و در یــک کام »معــروف« 
شــخصیت های  و  »اســطوره ها«  معرفــی  می کننــد،  آرزو  را 
تاریخ ســازی کــه در مســیر حرکــت تاریخــی ملــت خــود 
نقش هــای مانــدگار بــه ودیعــت نهاده انــد، الهام بخــش و در 

ــت اســت. خــور اهمی
در هنگامــه ای کــه جامعــه اســامی مــا، در تکاپــوی قــرب الهــی 
و تولیــد و ارائــه الگوهــای برتــر و هدایتگــر بــرای جوامــع بشــری، 

ــه ای در جســت وجوی گنجینه هــای ارزشــمند  بیــش از هــر زمان
و بــزرگ انســانی خــود در ایــن عرصــه اســت، نــام »شــهیدان« 
قهرمانانــی کــه  و  اســطوره ها  می درخشــد؛  ســرزمین  ایــن 
ــان ســرافرازی و  حماســه »مقاومــت، ایثــار و شــهادت طلبی« آن
جاودانگــی ایــران و ایرانــی را تضمیــن کــرده و جهانگیــر ســاخته 

اســت. 
بــر یکایــک دســت اندرکاران گرانقــدر ایــن یــادواره باشــکوه، 
به ویــژه فرمانــده خردمنــد و مقتــدر نیــروی زمینــی ســپاه 
ــجاع و  ــده ش ــز فرمان ــور( و نی ــد پاک پ ــدار محم ــرتیپ پاس )س
مردمــی قــرارگاه قــدس نزســا )ســرتیپ پاســدار محمــد مارانــی( 
همرزمــان  و  پیشکســوتان  شــهدا،  معظــم  خانواده هــای  و 
اســتان  دو  در  اطاعــات –  و عرصــه  حماسه ســاز شــهیدان 

والیتمــدار و مؤمــن کرمــان و سیســتان و بلوچســتان - کــه 
همــواره تجلیــگاه وحــدت، همدلی و پشــتیبانی از انقــاب و نظام 
ــد، درود می فرســتم و نیــت خالــص  ــه شــمار می رون اســامی ب

و همــت صــادق آنــان را می ســتایم.
در پایــان بــا تأکیــد بــر لــزوم توجــه بــه »واقعیت هــای راهبــردی 
ــاد  ــمن در ابع ــدات دش ــه تهدی ــران« ک ــامی ای ــوری اس  جمه
ــگ  ــر از »جن ــر و خطرناک ت ــب پیچیده ت ــه مرات ــای ب و صورت ه
ــور  ــخت« را متص ــخت« و »نیمه س ــدات »س ــی«، تهدی تحمیل
ــری« و  ــت« و »انقابیگ ــگ »مقاوم ــه فرهن می ســازد، تأســی ب
برافراشــتن پرچــم »بصیــرت« و »دشمن شناســی« کــه شــهدای 
عزیــز ایــن مــرز و بــوم بــه اهتــزاز درآورده انــد، را ضــرورت 

ــم. دانشــجو ــروز می دانی ــرای ام ــر پرماج ــر عص گریزناپذی

امنیت
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،،
همــه کشــور و همــه ملــت در درجــه 
اول مدیــون شــهدا و بعــد هم مدیون 
خانواده هــای شــهدا هســتند. قــدر 
بایــد  را  شــهدا  مــادران  و  پــدران 

دانســت

رهبر معظم انقالب در منزل شماری از خانواده های شهدای مشهد:

همه کشور مدیون خانواده شهدا هستند
شهدای مدافع حرم، چهره درخشان اسالم را نشان می دهند

عراقچی در بنیاد صلح ساساکاوای ژاپن:

هزینه جدی نقض برجام برای ناقضان آن است 

رهبــر جریــان صــدر در عــراق از نقطه نظــرات یکســان خــود بــا 
ولیعهــد ســعودی خبــر داد و گفــت: همــه اختافــات منطقه را 

می تــوان بــه طــور تدریجــی حــل کــرد.
ــر  ــدی صــدر، رهب ــری النشــره، مقت ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــه  ــرد ک ــح ک ــی تصری ــخنانی مطبوعات ــدر، در س ــان ص جری
همســان بــودن دیدگاه هــا را در جریــان ماقــات اخیــرش بــا 
محمدبن ســلمان بن عبدالعزیز، ولیعهــد ســعودی، در شــهر 

جــده عربســتان احســاس کــرده اســت.
ــه  ــده منطق ــد پرون ــا چن ــر دوی م ــزود: ه ــدر اف ــدی ص مقت
ــران  ــط ای ــدس و رواب ــوریه، ق ــن، س ــن، بحری ــه یم از جمل
ــاض را بررســی  ــن بغــداد و ری ــط بی ــز رواب – عربســتان و نی

ــم. کردی
رهبــر جریــان صــدر گفــت: ایــن دیــدار بــا صراحــت بیــن دو 

طــرف برگــزار شــد.
ــگان اســت و  ــرای هم ــدر ب ــه پ ــه منزل ــاض ب ــزود: ری وی اف
قــدرت خــود را ثابــت کــرده و در تــاش بــرای برقــراری صلــح 

در منطقــه اســت.
ــه را  ــات حاکــم در منطق مقتــدی صــدر گفــت: همــه اختاف

ــی  ــر مدت ــی اگ ــرد؛ حت ــل ک ــی ح ــور تدریج ــه ط ــوان ب می ت
ــرد. زمــان بب

وی تصریــح کــرد: در ایــن دیــدار همچنیــن وضعیــت موجــود 
ــا  ــن ب ــارات، مصــر و بحری ــار کشــور عربســتان، ام ــن چه بی
قطــر مــورد بحــث قــرار گرفــت و دوحــه در قبــال کوتــاه آمــدن 
ــه  ــدک ب ــد و اندک ان ــاه خواهــد آم ــا کوت حساســیت دارد؛ ام

آغــوش و خاســتگاه عربــی خــود بازخواهــد گشــت.
ــاه  ــک م ــش از ی ــه وی از بی ــرد ک ــاش ک ــدر ف ــدی ص مقت
پیــش خواســتار کناره گیــری بشــار اســد، رئیس جمهــور 
اســد  زیــرا کناره گیــری  اســت؛  شــده  ســوریه،  نظــام 

می توانــد بــه برقــراری صلــح کمــک کنــد.
وی دربــاره عــراق نیــز گفــت: بایــد کشــور عــراق از مرکزیــت 
ــود  ــور وج ــش در کش ــه دو ارت ــدون اینک ــد؛ ب ــوردار باش برخ

داشــته باشــد.
ــام  ــه ادغ ــه مرحل ــراق ب ــر ع ــزود: اگ ــدر اف ــان ص ــر جری رهب
ــری  ــی و الحشــد الشــعبی تحــت رهب ــن نیروهــای دولت بی
ــا  ــد، ب ــلح نرس ــای مس ــده نیروه ــز فرمان ــت وزیر و نی نخس

ــد. تســنیم ــد ش ــه رو خواه ــی روب ــکات بزرگ مش

ســید عبــاس عراقچــی، معــاون امــور حقوقــی و بین المللــی 
ــت:  ــن گف ــاکاوا در ژاپ ــح ساس ــاد صل ــه، در بنی وزارت خارج
ــض  ــای ناق ــرای طرف ه ــا ب ــه برجــام، قطع ــودن ب ــد نب پایبن
آن هزینــه جــدی خواهــد داشــت و در صــورت بــروز چنیــن 

ــرای هــر احتمالــی آمادگــی دارد. امــری، ایــران ب
ــر از  ــش از ۳۰۰ نف ــور بی ــه در حض ــور خارج ــر ام ــاون وزی مع
کارشناســان و محققــان ژاپنــی دربــاره تحــوالت خاورمیانــه و 

نقــش ایــران ســخنرانی کــرد. 
عراقچــی بــا تشــریح نتایــج برجــام در دو حــوزه هســته ای و 
رفــع تحریم هــا، به ویــژه پیشــرفت اقتصــادی ایــران در یــک 
ســال و نیمــی کــه از اجــرای برجــام می گــذرد، تاکیــد کــرد: 
ــوردار  ــل برخ ــطح بین المل ــوی در س ــی ق ــام از جایگاه برج
ــت،  ــورای امنی ــه 22۳۱ ش ــط قطعنام ــا توس ــت و نه تنه اس
ــا و جامعــه بین الملــل  بلکــه توســط مجموعــه اتحادیــه اروپ

مــورد حمایــت قــرار دارد.
ــه  ــی ب ــته تحریم ــال بس ــکا و اعم ــای آمری وی بهانه جویی ه
دلیــل برنامه هــای موشــکی ایــران را امــری غیرقابــل پذیرش 
دانســت و گفــت: برنامــه موشــکی ایــران کــه محصــول 

ــران اســت، صرفــا دفاعــی اســت و  توانمندی هــای مــردم ای
ــده دارد.  ــه بازدارن جنب

همکاری هــای  تحریم هــا،  از  پــس  دوران  در  وی گفــت: 
اقتصــادی ایــران و ژاپــن رونــد رو بــه رشــدی را آغــاز کــرده 
اســت و انتظــار مــی رود در آینــده بــا ســرعت بیشــتری ارتقــا 
و توســعه یابــد و قابلیت هــا و ظرفیت هــای دو کشــور در 
مســیر همکاری هــای ســازنده و موثــر بیشــتری قــرار گیــرد.

عراقچــی همچنیــن بــه تبییــن اوضــاع منطقــه خاورمیانــه و 
چالش هــای آن پرداخــت. 

ــک  ــای غیردموکراتی ــادی، رژیم ه ــری اقتص ــر و نابراب وی فق
و ســرکوبگر، افراط گرایــی و تروریســم و به ویــژه بحــران 
ــتی  ــم صهیونیس ــرکوب گری های رژی ــطین و س ــن فلس مزم

ــمرد.  ــا برش ــن چالش ه ــن ای ــه مهم تری را از جمل
ــن  ــون بزرگ تری ــری اکن ــم تکفی ــزود: تروریس ــی اف عراقچ
ــه  ــط خاورمیان ــه فق ــرات آن ن ــه اســت و خط ــش منطق چال

ــد.  ــد می کن ــان را تهدی ــه کل جه بلک
مقابلــه بــا ایــن تهدیــد بــه اجمــاع جهانــی و همــکاری همــه 

کشــورها نیــاز دارد. خبرگــزاری صداوســیما

رهبر جریان صدر در عراق از نقطه نظرات یکسان خود با ولیعهد سعودی خبر داد

آغوش باز مقتدی صدر برای آل سعود

 ترامپ بار دیگر ایران را 
تهدید کرد

رقابت هــای  دوران  در  کــه  ترامــپ 
ــوان  ــه عن ــام ب ــود از برج ــی خ انتخابات
بدتریــن توافــق تاریــخ آمریــکا یــاد 
ــاره  ــه آن را پ ــود ک ــول داده ب ــرده و ق ک
ــام  ــه »برج ــد ک ــاال می گوی ــد، ح می کن

یــک  هســته ای،  تعهــدات  از  فراتــر 
ــض  ــران آن را نق ــه ای ــته ک »روح« داش
آینــده  در  می کنــم  فکــر  و  می کنــد 
ــه  ــان رو ب ــر ایرانی ــه اگ ــد ک ــد دی خواهی
روحــش  و  توافق نامــه  بــه  پایبنــدی 
و  ســخت  خیلــی  اتفاقــات  نیاورنــد، 

افتــاد.« تأثیرگــذاری خواهــد 
ــه  ــرز، وی ک ــزارش رویت ــاس گ ــر اس ب

در یــک باشــگاه خصوصــی گلــف در 
ســخن  خبرنــگاران  بــا  نیوجرســی 
پایبنــدی  عــدم  از  ابتــدا  می گفــت، 
ــی  ــت؛ ول ــخن گف ــام س ــه برج ــران ب ای
ســریع گفتــه خــود را بــر اســاس ادبیــات 
دولتمردانــش تصحیــح کــرد و گفــت کــه 
ــوده اســت. منظــورش »روح برجــام« ب

رئیس جمهــور آمریــکا در ایــن خصــوص 

ــن توافــق  ــه ای ــم ک گفــت: »فکــر می کن
وحشــتناکی اســت. آن هــا بــه ایــن 
ــه  ــا ب ــتند و مطمئن ــد نیس ــق پایبن تواف

ــد.« ــدی ندارن ــم پایبن روح آن ه
ترامــپ بــا لحنــی تهدیدآمیــز گفــت: 
ــد  ــد دی ــده خواهی ــم در آین »فکــر می کن
کــه اگــر )ایرانیــان( رو بــه پایبنــدی 
)بــه توافق نامــه و روحــش( نیاورنــد، 

ــذاری  ــخت و تأثیرگ ــی س ــات خیل اتفاق
ــاد.« ــد افت خواه

وی افــزود: »پرزیدنــت اوبامــا بــا تکیــه 
ــارد  ــه آن هــا ۱5۰ میلی ــر عقــل خــود، ب ب
ــون  ــا ۱.۸ میلی ــه آن ه ــی ب دالر داد. حت
دالر پــول نقــد داد. فهــم منطــق ایــن کار 
ســخت اســت؛ ولــی بــه هــر حــال ایــن 

ــود.« ــم او )اوبامــا( ب تصمی



کوتاه اخبار 
 هشدار به صادرکنندگان 

چک بالمحل
عملیاتــی شــدن ســامانه صیــاد، هشــداری بــرای 
ــود. در  ــد ب ــل خواه ــای بالمح ــدگان چک ه صادرکنن
ــه  ــوط ب ایــن ســامانه امــکان اســتعالم اطالعــات مرب
صادرکننــده چــک فراهــم شــده و دریافت کننــده 
ــده  ــاری صادرکنن ــت اعتب ــن وضعی ــد از آخری می توان
آگاه شــود و دربــاره دریافــت چــک از وی تصمیم گیــری 

کنــد. 
ــای  ــزان چک ه ــا می ــته عمدت ــال های گذش ــی س ط
برگشــتی بــه دالیــل مختلفــی در حــال افزایــش بــوده 
اســت؛ بــه طــوری کــه طبــق آخریــن آمارهــا در پایــان 
خردادمــاه امســال از حــدود ۹.۶ میلیــون فقــره چــک 
مبادله شــده، حــدود ۸.۱ میلیــون وصــول شــده و 
نزدیــک بــه ۱.۵ میلیــون فقــره برگشــت خــورده اســت. 
چک هــای برگشــتی کــه رقمــی حــدود ۱۳ هــزار 
ــه خــود اختصــاص  ــن دوره ب ــان را در ای ــارد توم میلی
ــه  ــان ب ــل برگشتش ــده دالی ــه عم ــد ک ــر چن داده، ه
کســری یــا فقــدان موجــودی مربــوط می شــود، 
امــا در مجمــوع مســائل دیگــری نیــز وجــود دارد کــه 
ــی  ــن در حال ــت. ای ــر نیس ــک بی تأثی ــت چ در برگش
ــده  ــزی وع ــک مرک ــش بان ــا پی ــه از مدت ه ــت ک اس
ــرای  ــی ب ــا عامل ــاد را داده ت ــامانه صی ــدازی س راه ان
ــدور  ــرای ص ــی ب ــی و مانع ــفافیت اطالعات ــاد ش ایج

چک هــای بالمحــل باشــد. 
هــر چنــد که ســامانه صیــاد هنــوز اجرایــی نشــده و در 
دســتورکار قــرار دارد، امــا عملیاتــی شــدن آن می توانــد 
موجــب ایجــاد شــفافیت اطالعاتــی از طریــق برپایــی 
نظــام اســتعالم همگانــی شــود؛ بــه طــوری کــه در این 
شــرایط هشــداری بــرای صادرکننــدگان چک هــای 
ــردن  ــدام نک ــف و اق ــوده و در صــورت تخل بالمحــل ب
بــرای رفــع ســوء اثر ســابقه چک هــای برگشــتی، ایــن 
اطالعــات در اختیــار دریافت کننــده چــک قــرار خواهــد 
گرفــت و عمــال ســایر برگه هــای چــک شــخص بــدون 

اســتفاده خواهــد بــود. پــول نیــوز

شرایط برای یکسان سازی نرخ ارز 
فراهم نیست

ــه  ــت: اگرچ ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــده مجل نماین
ــاد  ــرای اقتص ــت ب ــک مزی ــرخ ارز ی ــازی ن یکسان س
کشــور اســت، امــا هنــوز شــرایط و متغیرهــای نظــام 

ــت.  ــم نیس ــور فراه ــی در کش تک قیمت
ریســک های  برخــی  افــزود:  مصــری  عبدالرضــا 
تحمیلــی مانــع تک نرخــی شــدن ارز می شــود؛ ماننــد 
ــی  ــان محدودیت ــه در جه ــزی ک ــک مرک ــم بان تحری
مســئله  همیــن  و  می شــود  محســوب  بی نظیــر 
ــد.  اخــالل جــدی در نظــام ارزی کشــور ایجــاد می کن
وی در توضیــح ســخنانش دربــاره اخاللــی کــه تحریــم 
در نظــام ارزی کشــور ایجــاد می کنــد، گفــت: عمــده ارز 
کشــور وجــه حاصــل از فــروش نفــت اســت کــه برابــر 
قانــون از طریــق نظــام بانــک مرکــزی بــه بودجه هــای 

کشــور وارد می شــود. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن شــرایط اگــر ایــن نظام 
ــد شــوکی را در  ــد، می توان ــه ناگهــان تغییــر کن ارزی ب
ــرخ دالر  ــازار ایجــاد کنــد، گفــت: مثــال امــکان دارد ن ب
بــه صــورت مقطعــی دو برابــر شــود کــه بانــک مرکــزی 
ــتم  ــه سیس ــت ب ــی بازگش ــزوری در پ ــا ورود کاتالی ب
تک نرخــی باشــد؛ امــا همیــن شــوک ایجادشــده 
بــه نقطــه قبــل از شــوک برگشــت پذیر نخواهــد              

ــود. صداوســیما ب

کوتاه از اقتصاد
 صادرات کولر آبی 

در روزهای داغ تابستان
طبــق آمــار اعالمــی وزارت صنعــت، معــدن 
ــی در کشــور  ــر آب ــد کول ــزان تولی و تجــارت می
حــدود ۸۰۰ هــزار دســتگاه اعــالم شــده اســت. 
در ســال های گذشــته صــادرات کولرهــای آبــی 
توانســته ارزآوری خاصــی بــرای کشــور بــه 
همــراه داشــته باشــد؛ بــه گونــه ای کــه در ســال 
۱۳۹۵ در مجمــوع ارزش صــادرات ایــن بخــش 
ــی  ــر وزن ــون دالر رســیده و از نظ ــه ۱۴۷ میلی ب
ــورهای  ــه کش ــن کاال ب ــزار و ۵۰۰ ت ــز ۴۷ ه نی

مختلــف صــادر شــده اســت. 
ــال ۱۳۹۴  ــا س ــه ب ــار در مقایس ــن آم ــه ای البت
ــوده و  ــراه ب ــون دالری هم ــش ۱۱ میلی ــا کاه ب
نســبت بــه ســال هایی ماننــد ســال ۱۳۸۹ 
ــون  ــه ۱۹۰ میلی ــش ب ــن بخ ــادرات ای ــه ص ک
دالر رســیده بــود، فاصلــه ای جالــب توجــه دارد؛ 
امــا همچنــان عــراق، افغانســتان، ســودان، 
ترکیــه، اردن و ایتالیــا بــه عنــوان بــازاری بــرای 

ــد.  ــمار می رون ــه ش ــن کاال ب ــادرات ای ص
صــادرات  درصــد   ۹۳ آنکــه  جالــب  نکتــه 
ــوده و ۵  ــراق ب ــد ع ــه مقص ــی ب ــای آب کولره
درصــد آن بــه افغانســتان صــادر می شــود. 
در کنــار صــادرات کولرهــای آبــی در ایــن حــوزه 
وارداتــی نیــز صــورت می گیــرد کــه حجــم 
ــر از صــادرات  ــه مراتــب کمت واردات ایــن کاال ب
آن بــوده و در ســال گذشــته تنهــا ۳۰۰ هــزار دالر 
ارز از کشــور بــرای واردات کولرهــای آبــی خــارج 
ــد  ــا، چیــن، هن شــده اســت. کشــورهای ایتالی
ــده  ــوان عم ــه عن ــی ب ــده عرب ــارات متح و ام
صادرکننــدگان ایــن کاال بــه ایــران شــناخت 

ایرنــا شــده اند. 

تولید نفت ایران افزایش یافت
طبــق جدیدتریــن گــزارش ماهانــه اوپــک، 
ــالدی  ــال می ــه س ــران در ژوئی ــت ای ــد نف تولی
بــه ۳.۸۲۴ میلیــون بشــکه در روز  جــاری 

ــید.  رس
گــزارش اوپــک بــر مبنــای منابــع ثانویــه 
ــاه  ــران در م ــت ای ــد نف ــد تولی ــان می ده نش
ــکه  ــون بش ــه ۳.۸۲۴ میلی ــته ب ــالدی گذش می
در روز رســیده اســت که ۶.۹ هزار بشــکه در روز 
نســبت بــه نــرخ ۳.۸۱۷ میلیــون بشــکه در روز 

افزایــش را نشــان می دهــد. 
متوســط تولیــد نفــت خــام ایــران در ســه ماهــه 
دوم ســال میــالدی جــاری بــه ۳.۷۹۴ میلیــون 
ــا  ــه ب ــه در مقایس ــد ک ــغ ش ــکه در روز بال بش
۳.۷۹۶ میلیــون بشــکه در روز تولیــد ســه ماهه 

اول، ۲ هــزار بشــکه در روز کاهــش داشــت. 
ــه  ــی ک ــای اطالعات ــر مبن ــک ب ــد اوپ ــار تولی آم
ــد  ــان می ده ــده، نش ــه ش ــران ارائ ــوی ای از س
تولیــد کشــور در ژوئیــه ســال میــالدی جــاری 
در  بــود کــه  روز  در  بشــکه  میلیــون   ۳.۹۰۰
ــکه در روز در  ــون بش ــا ۳.۸۸۰ میلی ــه ب مقایس
ــش  ــکه در روز افزای ــزار بش ــن ۲۰ ه ــاه ژوئ م

ــت.  داش
طبــق آمــار پنــج منبــع ثانویــه، مجمــوع تولیــد 
ــه  ــت، ب ــو اس ــکل از ۱۴ عض ــه متش ــک ک اوپ
ــه  ــاه ژوئی ــکه در روز در م ــون بش ۳۲.۸۷ میلی
رســید کــه ۱۷۳ هــزار بشــکه در روز نســبت بــه 

ــش داشــت.  ــش از آن افزای ــاه پی م
و  نیجریــه  لیبــی،  در  خــام  نفــت  تولیــد 
عربســتان ســعودی افزایــش یافــت؛ در حالــی 
کــه در عــراق، آنگــوال و ونزوئــال کاهــش را 

فارســی خبــر  داد.  نشــان 

بــا توجــه بــه مدیریــت ناهمگــون حــوزه آب 
و شــرایط تغییــر اقلیمــی، یکــی از اقدامــات 
دولــت یازدهــم از زمــان آغــاز بــه کارش 
بــرای تأمیــن محصــوالت و جلوگیــری از 
واردات کشــت فراســرزمینی بــوده اســت. 
ــر کشــاورزی فراســرزمینی  در دهه هــای اخی
بــرای بعضــی کشــورهایی کــه از نظــر منابــع 
ــوان  ــه عن ــتند، ب ــا هس ــاک در تنگن آب و خ
ــی در  ــت غذای ــن امنی ــرای تأمی ــکاری ب راه

ــت. ــرار گرف ــتورکار ق دس
ــورداری  ــود برخ ــا وج ــران ب ــزرگ ای ــور ب کش
ــول  ــاورزی در ط ــب کش ــای مناس از زمین ه
مدیریــت  دلیــل  بــه  ســال های گذشــته 
ناهمگــون حــوزه آب و شــرایط تغییــر اقلیمی 
ــوالت  ــد محص ــدی در تولی ــکالت ج ــا مش ب

ــد. ــه رو ش ــر روب ــاورزی آب ب کش
ــت  ــات دول ــی از اقدام ــاس یک ــن اس ــر ای ب
یازدهــم از زمــان آغــاز بــه کارش بــرای تأمیــن 
محصــوالت مــورد نیــاز و جلوگیــری از واردات 
بی رویــه، کشــت فراســرزمینی اســت کــه 
بــه ایــن منظــور در زمین هــای مناســب 
ــدت  ــاره بلندم ــب اج ــورها در قال ــایر کش س

ــد. ــد ش ــی منعق قراردادهای
ملــی  اتحادیــه  رئیــس  نورانــی،  رضــا 
بــه  اشــاره  بــا  کشــاورزی،  محصــوالت 
ضــرورت اجــرای کشــت فراســرزمینی اظهــار 
خصوصــی  بخــش  تشــکل های  داشــت: 

تولیــد  جهــت  مناســب  برنامه ریــزی  بــا 
محصــوالت اســتراتژیک کــه امنیــت غذایــی 
کشــور را تضمیــن می کنــد، بایــد وارد میــدان 

ــوند. ش

صــورت  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــه روزگار  ــن زمین ــت در ای ســرمایه گذاری دول
ــر  ــزود: ب ــویم، اف ــور نمی ش ــی را متص خوش
ایــن اســاس دســت کم ۵۰ درصــد آورده 
بایــد از ســوی بخــش خصوصــی باشــد و ۵۰ 
درصــد بقیــه بــه صــورت تســهیالت در اختیــار 
تشــکل ها و محققــان امــر تولیــد قــرار گیــرد.

نورانــی تصریــح کــرد: در برخــی ســرزمین ها 
ــزی وجــود دارد  ــت و برنامه ری ــکان مدیری ام
ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــر ب ــی دیگ و در برخ
اطالعــات منابــع پایــه، ریســک منابــع دولتی 

بــه صــالح نیســت.
 ناموفقی ایران در کشت فراسرزمینی

عنایــت هللا بیابانــی، قائم مقــام خانــه کشــاورز 
ــا توجــه بــه قــرار گرفتــن کشــور در  گفــت: ب
ســرزمین خشــک و نیمه خشــک، کشــت 
محصــوالت  تولیــد  بــرای  فراســرزمینی 
اساســی در کشــورهایی کــه دارای زمیــن 
امــری  هســتند،  فــراوان  آب  و  مســاعد 

ضــروری اســت. 
ــان  ــزود: در گذشــته تفاهم نامــه ای می وی اف
ایــران و قزاقســتان و کشــورهای حاشــیه 

ــن منظــور امضــا شــد. ــه ای ــای خــزر ب دری
ــرزمینی در  ــت فراس ــه داد: کش ــی ادام بیابان
کشــور مــا بــه ســبب بعضــی مســائل نظیــر 
دوری کشــورها، نبــود امکانــات حمــل و نقــل 
و عــدم ســرمایه گذاری موفــق نبــوده اســت.

بــه گفتــه قائم مقــام خانــه کشــاورز اســتفاده 
از تســهیالت منابــع بانکــی در ایــن زمینــه بــه 

ســبب ســودهای زیــاد، شــدنی نیســت.
 کشت فراسرزمینی 
توجیه اقتصادی ندارد

ــاورزی  ــبق کش ــر اس ــری، وزی ــی کالنت عیس
نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه کشــت فراســرزمینی 
توجیــه اقتصــادی نــدارد، افــزود: البتــه ایــن 
امــر بــه جــای عمــل، بیشــتر در حــرف موفــق 
بــوده؛ از ایــن رو نمی توانــد بــرای کشــور 

ــر داشــته باشــد. مزایایــی در ب

وی در ادامــه گفــت: کشــت فراســرزمینی باید 
ــد  ــا بتوان ــار باشــد ت ــد صــد هــزار هکت در چن
در تعادل بخشــی ســفره های زیرزمینــی و 

جلوگیــری از واردات اثرگــذار باشــد.
 ضرورت توجه به کشت 

فراسرزمینی
عبــاس پاپــی زاده، عضو کمیســیون کشــاورزی 
مجلــس شــورای اســالمی، بیــان کــرد: گرچــه 
تنــوع اقلیمــی کشــور مــا در هیــچ جــای دنیــا 
ــت  ــبب محدودی ــه س ــا ب ــدارد، ام ــود ن وج
ــوالت  ــی محص ــم بعض ــی ناگزیری ــع آب مناب

مــورد نیــاز را از خــارج تأمیــن کنیــم.
ــدی  ــتگی ۹۵ درص ــه وابس ــاره ب ــا اش وی ب
ــه خــارج  ــاز ب ــورد نی ــی م ــه روغن ــن دان تأمی
ــی آب،  ــی و ارزان ــه فراوان ــا توجــه ب افــزود: ب
ــی  ــی در بعض ــای روغن ــد دانه ه ــکان تولی ام
ــود  ــاز وج ــیه و قفق ــمال روس ــورهای ش کش

دارد.
بــه گفتــه پاپــی زاده بــرای مدیریــت تولیــد و 
ــه  ــه ب ــروج ارز، توج ــری از خ ــت جلوگی جه

کشــت فراســرزمینی، امــری ضــروری اســت.
ــرد:  ــح ک ــاورزی تصری ــیون کش ــو کمیس عض
ــادرات و  ــدف ص ــا ه ــرزمینی ب ــت فراس کش
ورود بــه بازارهــا، یکــی از روش هــای جدیدی 
اســت کــه بــرای تأمیــن نیــاز کشــور بایــد بــه 

ایــن ســمت و ســو حرکــت کنیــم.
وزیــر  حجتــی،  محمــود  اســت  گفتنــی 
ــت  ــاره وضعی کشــاورزی، ســال گذشــته درب
ایــن نــوع کشــاورزی این چنیــن توضیــح 
قزاقســتان  روســیه،  در  »مــا  بــود:  داده 
را  فراســرزمینی  طــرح کشــت  برزیــل  و 
عملیاتــی کردیــم و در اوکرایــن، غنــا و برخــی 
رایزنــی  کشــورهای دیگــر هــم در حــال 
شــده         انجــام  کار  مقدمــات  و  هســتیم 

اســت.« 
ــاره  ــران« دوب ــک ســال، »ای ــس از ی حــاال پ
ســراغ ایــن طــرح رفتــه و حــاال پیگیری هــا 
می دهــد  نشــان  مجلــس  و  دولــت  از 
کشــاورزی فراســرزمینی در پیــچ و خــم 

بوروکراســی، گرفتــار آمــده اســت.

 کشاورزی فراسرزمینی 
تهدید یا فرصت؟

معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: پیش بینــی مــا ایــن اســت 
کــه قیمــت مســکن در آینــده متناســب بــا نــرخ تــورم خواهــد 
بــود و بــازار کشــش افزایــش قیمــت شــدید مســکن را نــدارد. 

حامــد مظاهریــان دربــاره تأثیــر کاهــش نــرخ ســود بانکــی بــر 
ــش  ــا افزای ــت: ب ــای مســکونی گف ــای واحده ــش اجاره به افزای
 ســرمایه گذاری، تولیــد مســکن در کشــور بیشــتر می شــود 
ــت، مســتاجران  ــازار و ایجــاد رقاب ــا افزایــش عرضــه آن در ب و ب
می تواننــد در بلنــد و میان مــدت واحدهــای مناســبی را انتخــاب 

کننــد. 
معــاون وزیــر راه و شهرســازی افــزود: هــر چنــد در کوتاه مــدت 
ــرخ ســود ســپرده های بانکــی ســبب  ممکــن اســت کاهــش ن
ــای  ــا شــود و موجــران تقاضــای اجاره به ــرخ اجاره به افزایــش ن
ــع  ــه نف ــدت ب ــد و میان م ــا در بلن ــند، ام ــته باش ــتری داش بیش

مســتاجران خواهــد بــود. 

ــواره از  ــازی هم ــه وزارت راه و شهرس ــان اینک ــا بی ــان ب مظاهری
کاهــش نــرخ ســود ســپرده های بانکــی حمایــت می کنــد، 
ــای  ــد هزینه ه ــک می کن ــی کم ــن بانک ــره پایی ــرخ به ــت: ن گف
ــش  ــور کاه ــز در کش ــکونی نی ــای مس ــاز واحده ــاخت و س س

ــد.  یاب
ــده در  ــرمایه های سپرده ش ــه س ــی ک ــرد: در صورت ــد ک وی تاکی
بانک هــا وارد حــوزه مســکن شــود، ســرمایه گذاری در ایــن 
بخــش افزایــش یافتــه و عرضــه و تقاضــای مســکن نیــز 

ــرد.  ــد ک ــدا خواه ــی پی ــت متعادل وضعی
شــد:  یــادآور  مســکن  بــازار  وضعیــت  دربــاره  مظاهریــان 
ــان  ــکن آن  چن ــت مس ــته قیم ــال گذش ــه در ۴ س ــور ک همان ط
ــده  ــد ســال آین ــازار نشــان می ده ــت ب رشــدی نداشــته، وضعی
ــز قیمــت واحدهــای مســکونی در کشــور افزایــش شــدیدی  نی

ــنا ــت. ایس ــد داش نخواه

نــرخ زیــاد ســود بانکــی در چنــد ســال اخیــر، یکــی از دغدغه های 
اصلــی فعــاالن اقتصــادی کشــور بــوده اســت. مســئوالن مربوطــه 
چنــد بــاری اقــدام بــه کاهــش نــرخ ســود بانکــی کرده انــد، امــا 

ایــن اقدامــات هــر بــار بنــا بــه دالیلــی بی نتیجــه مانــده اســت. 
ــک  ــراه مســئوالن بان ــه هم ــی ب ــای دولت ــران بانک ه ــرا مدی اخی
ــود  ــرخ س ــش ن ــی کاه ــت بررس ــاد جه ــزی و وزارت اقتص مرک
ــل  ــود تمای ــا وج ــت ب ــن نشس ــا ای ــد، ام ــم آمدن ــرد ه ــی گ بانک
ــین  ــت، حس ــن نشس ــد. در ای ــه مان ــا بی نتیج ــتر بانک ه بیش
قضــاوی معــاون امــور بانــک، بیمــه و شــرکت های دولتــی وزارت 
اقتصــاد، ســید مصطفــی رضــوی معــاون امــور حقوقــی و مجلس 
ایــن وزارتخانــه، پیمــان قربانــی و فرشــاد حیــدری معــاون 
اقتصــادی و نظارتــی بانــک مرکــزی، کــوروش پرویزیــان رئیــس 
کانــون بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری بــه همــراه ۸ بانــک 
دولتــی و ۸ بانــک خصوصی شــده دولتــی حضــور داشــتند. زمــان 

جالــی توجهــی از ایــن جلســه بــه بیــان مشــکالت نظــام بانکــی 
ــا  ــه ب ــی ک ــای دولت ــژه بانک ه ــا به وی ــاری آن ه ــای اعتب و تنگناه
مشــکل تســهیالت تکلیفــی نیــز مواجهنــد، اختصــاص یافــت و از 
ایــن رو تصمیمــی دربــاره کاهــش نــرخ ســود بانکــی گرفته نشــد! 
یعنــی عمــال جلســه ای کــه بــه منظــور کاهــش نــرخ ســود بانکــی 
برگــزار شــده بــود، بی نتیجــه مانــد. یکــی از حاضــران ایــن جلســه 
اظهــار داشــت کــه بیشــتر مدیــران بانک هــای دولتــی حاضــر در 
ــرخ ســود بانکــی هســتند؛ امــا  ایــن نشســت موافــق کاهــش ن
ــای  ــر بانک ه ــا نظ ــه ب ــن زمین ــی در ای ــری نهای ــد تصمیم گی بای
ــد  ــرر ش ــت مق ــن نشس ــه داد: در ای ــد. وی ادام ــی باش خصوص
ــادی  ــیون اقتص ــی از کمیس ــور نمایندگان ــا حض ــه ای ب ــا کمیت ت
مجلــس، بانــک مرکــزی و بانک هــا تشــکیل شــود و گزارشــی از 
وضعیــت نظــام بانکــی و مشــکالت آن تهیــه کنــد تــا در نشســت 

ک بعــدی قرائــت شــود. تابنــا

 ۵  ۷۰  درصد، تعرفه واردات ۱۸ 
تخم مرغ

میلیارد تومان، درآمد مالیاتی 
دولت از خرید و فروش خودرو

درصد، نرخ سود تسهیالت 
خرید کاالی ایرانی

تعرفه واردات تخم مرغ ۵ درصد تعیین شد.

درآمــد دولــت از مالیــات بــر نقــل و انتقــال خــودرو در دو 
ماهــه نخســت امســال برابــر بــا ۷۰ میلیــارد تومــان بــوده 

اســت.
 نــرخ ســود تســهیالت کارت اعتبــاری خریــد کاالی ایرانــی 

۱۸ درصد است.
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،،
 پــس از یــک ســال »ایــران« دوبــاره 
حــاال  و  رفتــه  طــرح  ایــن  ســراغ 
پیگیری هــا از دولــت و مجلس نشــان 
می دهــد کشــاورزی فراســرزمینی در 
پیــچ و خــم بوروکراســی گرفتــار آمــده 

اســت

الوین وود
شــرکت فرآینــد چوبینــه پــارس، تولیدکننــده ترموچــوب بــا نــام تجــاری الویــن وود، کار خــود 
ــا بهره گیــری از نیروهــای متخصــص داخلــی در زمینــه تیمــار و فــرآوری  را از ســال ١٣٩١ ب

انــواع چــوب در اســتان اصفهــان واقــع در شــهرک صنعتــی جــی آغــاز کــرد.
ایــن شــرکت در راســتای ارتقــای ســطح کیفــی محصــوالت و دســتیابی بــه تکنولــوژی روز 
دنیــا بیــش از ٣ ســال فعالیــت خــود را بــر روی انجــام آزمایش هــای مختلــف و تحقیــق و 
توســعه معطــوف کــرد تــا بــه کیفیــت مطلــوب و نتایــج مبتنــی بــر قــدرت کیفــی نســبت بــه 

محصــوالت وارداتــی دســت یافــت.
 OHT ــوژی ــا تکنول ــف ب ــد ترموچوب هــای مختل ــی تولی ــن وود در حــال حاضــر توانای  الوی

آلمــان را داراســت. 
ــث  ــه باع ــت ک ــرآوری اس ــط ف ــیژن در محی ــود اکس ــوژی نب ــن تکنول ــت ای ــن مزی مهم تری
ــی در  ــی و مکانیک ــای فیزیک ــزان کاهــش مقاومت ه ــل می ــاال و حداق ــه دوام ب دســتیابی ب

ــود.  ــوود می ش ــای ترم ــام فرآیند ه ــا تم ــه ب مقایس
ــوع بیــش از ٨ جنــس، ٢٠٠ ســایز و  ــری، تن ــوع کارب ــی، ن ــا شــرایط آب و هوای ســازگاری ب

ــت. ــن وود اس ــای الوی ــع از توانایی ه ــطح مقط ــواع س ان

اتــاق  رئیــس  کیمیای وطن

ــر  ــد ب ــا تاکی ــان ب ــی اصفه بازرگان
اینکــه اســتان اصفهــان دیگــر 
ــدارد،  ــه را ن کشــش ایجــاد کارخان
گفــت: صنعــت گردشــگری بــه 
عنــوان مزیــت اســتان مــورد توجه 
فعــاالن اقتصــادی و مســئوالن 

دولتی قرار گرفته است. 
ســهل آبادی  عبدالوهــاب  ســید 
ــر آن  ــگری و اث ــمینار گردش در س
ــت:  ــار داش ــدار اظه ــعه پای در توس
ــاق  ــعار »ات ــا ش ــی ب ــاق بازرگان ات

ــت  ــج صنع ــاد«، در تروی ــات اقتص ــرای نج ــه ب ــه و هم ــرای هم ب
ــت.  ــوده اس ــذار نب ــی فروگ ــچ فعالیت ــان از هی ــگری در اصفه گردش
از  یکــی  عنــوان  بــه  اصفهــان  فــرودگاه  توســعه  افــزود:  وی 
زیرســاخت های گردشــگری همــواره مــورد توجــه هیئــت نماینــدگان 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــوده و در ایــن راســتا فعالیت هــای جالــب 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــی ص توجه
ــگری را  ــوع گردش ــن موض ــان مهم تری ــی اصفه ــاق بازرگان ــس ات رئی
برنــد شــهری اصفهــان عنــوان کــرد و گفــت: انتخــاب برنــد شــهری 
ــگری  ــیون گردش ــط کمیس ــر توس ــت پیگی ــال فعالی ــس از دو س پ
و برنــد شــهری اتــاق صــورت گرفــت و بــه زودی از آن رونمایــی 

می شــود. 
ــاد  ــش ایج ــر کش ــان دیگ ــتان اصفه ــه اس ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت  ــوان مزی ــه عن ــگری ب ــت گردش ــت: صنع ــدارد، گف ــه را ن کارخان

فعــاالن  توجــه  مــورد  اســتان 
دولتــی  مســئوالن  و  اقتصــادی 

قــرار گرفتــه اســت. 
ــی  ــالمت را یک ــگری س وی گردش
دیگــر از مزایــای اصفهــان برشــمرد 
و  عربــی  کشــورهای  گفــت:  و 
می تواننــد کشــورهای  اســالمی 
ســالمت  گردشــگری  هــدف 
ــدازی  ــا راه ان ــوند و ب ــان ش اصفه
می تــوان  ســالمت  شــهرک 
گردشــگران جالــب توجهــی در 

ایــن زمینــه جــذب کــرد. 
ســهل آبادی خواســتار اســتفاده از 
ــاالن اقتصــادی  ــرای اســتان توســط فع ــده ب فرصت هــای پیــش آم
شــد و گفــت: اســتان اصفهــان بیشــترین مالیــات را در بیــن 
ــه از  ــکاری را دارد؛ چنانچ ــرخ بی ــترین ن ــردازد و بیش ــتان ها می پ اس
پتانســیل های اســتان اســتفاده شــود، شــاهد کاهــش نــرخ بیــکاری 

ــود.  خواهیــم ب
ــتان  ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
ــان  ــگران اصفه ــری گردش ــد ۴ براب ــت از رش ــن نشس ــان در ای اصفه
نســبت بــه ســال ۹۱ خبــر داد و گفــت: اســتان اصفهــان بــه غیــر از آثار 
تاریخــی دارای جاذبه هــای بوم گــردی اســت کــه گردشــگران داخلــی 

ــه آن جــذب شــده اند.  ــب توجهــی ب و خارجــی جال
ــرد: تعــداد اقامتگاه هــای بوم گــردی از  ــح ک ــاری تصری ــدون الهی فری
ــال ۹۶  ــتان در س ــد در ۱۸ شهرس ــه ۲۰۸ واح ــال ۹۱ ب ــد س ۳۴ واح

رســیده اســت.

ســتاد  نقــل  و  حمــل  معــاون 
مدیریــت حمــل و نقــل و ســوخت 
ــه پارســال ۲۴۰  ــه اینک ــا اشــاره ب ب
رده  از  فرســوده  خــودروی  هــزار 
ــه  ــا توجــه ب ــت: ب خــارج شــد، گف
مصوبــه جدیــد، امســال حــدود 
۷۰۰ هــزار خــودروی فرســوده از رده 

می شــود.  خــارج 
ــاوت  ــاره تف ــدی درب ــا احم علیرض
دولــت  هئیــت  جدیــد  مصوبــه 
اســقاط  نحــوه  درخصــوص 
ــه  ــا مصوب ــوده ب ــای فرس خودروه
پیشــین افــزود: تفــاوت اصلــی در 

ــر کاهــش مصــرف ســوخت و  ــه ب ــن مصوب ــز ای ــه تمرک ــن اســت ک ای
کاهــش آلودگــی هواســت؛ بــه ایــن ترتیــب کــه ســعی شــده بــه ازای 
خودروهایــی کــه مصــرف ســوخت آن هــا کمتــر اســت، تعــداد کمتــری 
خــودرو اســقاط شــود و در ازای خودروهایــی کــه مصــرف ســوخت آن هــا 
بیشــتر اســت و تأثیــر بیشــتری در افزایــش آلودگــی دارنــد، خودروهــای 

ــوند.  ــقاط ش ــتری اس بیش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ازای خودروهــای وارداتــی در ســال گذشــته 
ــد  ــه جدی ــر مصوب ــه داد: اگ ــم، ادام ــقاط کردی ــودرو را اس ــزار خ ۲۴۰ ه
ــال  ــودرو در س ــزار خ ــدود ۴۰۰ ه ــه ح ــداد ب ــن تع ــود، ای ــی ش اجرای

افزایــش می یابــد. 
احمــدی گفــت: در خودروهــای داخلــی هــم بــرای تشــویق خودروســازان 
ــاال از  ــه ب ــر ب ــزان مصــرف ســوخت از ۸/۵ لیت ــر اســاس می ــی ب داخل
ابتــدای ابــالغ ایــن مصوبــه و از ۸ لیتــر بــه بــاال از ابتــدای ســال آینــده، 

امیدواریــم بتوانیــم بــه ازای هــر 
خــودرو یــک خــودرو اســقاط کنیــم. 
ــرای کاهــش آلودگــی  وی افــزود: ب
شــاخص های  بهبــود  و  هــوا 
برنامه ریــزی  زیســت محیطی 
مــا  برنامه ریــزی  امــا  داریــم؛ 
تولیــد  خودروهــای  بــه  وابســته 
وارداتــی  خودروهــای  و  داخــل 

اســت. 
ســتاد  نقــل  و  حمــل  معــاون 
مدیریــت حمــل و نقــل و ســوخت 
کشــور گفــت: بــا توجــه بــه مصوبــه 
ــدود ۱۴۰  ــال ح ــرای امس ــد ب جدی
ــرای خودروســازهای داخــل در نظــر گرفتیــم و  هــزار گواهــی اســقاط ب
۴۰۰ هــزار گواهــی اســقاط هــم در ازای خودروهــای وارداتــی اســت کــه 

ــت. ــودرو اس ــقاط خ ــی اس ــزار گواه ــوع ۵۴۰ ه در مجم
 احمــدی بــا بیــان اینکــه در ســال حــدود ۱۶۰ هــزار خــودروی متفرقــه 
ــزار  ــوع، ۷۰۰ ه ــال در مجم ــن امس ــزود: بنابرای ــوند، اف ــقاط می ش اس
ــای  ــداد خودروه ــی تع ــود؛ یعن ــام می ش ــودرو انج ــقاط خ ــی اس گواه
ــه  ــا اشــاره ب ــد. احمــدی ب ــر افزایــش می یاب اســقاطی حــدود ســه براب
ــوده  ــودروی فرس ــزار خ ــون و ۲۵۰ ه ــک میلی ــدود ی ــون ح ــه اکن اینک
داریــم کــه بایــد اســقاط شــوند، گفــت: هــر ســال ایــن رقــم افزایــش 
می یابــد. وی ادامــه داد: برنامه ریــزی بــرای اســقاط ایــن تعــداد 
خــودرو بــرای ۱۰ ســال بــود؛ امــا اگــر ایــن مصوبــه جدیــد اجــرا شــود، در 
کمتــر از ۵ ســال می توانیــم همــه خودروهــای فرســوده کشــور را اســقاط 

ــم. مهــر و از رده خــارج کنی

تولید ملی ۷۰۰ هزار خودروی فرسوده از رده خارج می شوداصفهان، کشش ایجاد کارخانه جدید را ندارد

جلسه ای بی سود برای کاهش نرخ سودبازار مسکن کشش افزایش قیمت ندارد

ــالم  ــا اع ــزی ب ــک مرک ــارات بان ــر کل اعتب مدی
جوانــان  ازدواج  تســهیالت  پرداخــت  اینکــه 
ســرعت گرفتــه، گفــت: تأمیــن یــک ضامــن بــرای 
دریافــت وام زوجیــن از یــک بانــک کافــی اســت. 
ســید علی اصغــر میرمحمدصادقــی بــا بیــان 
ــه منظــور وام ازدواج  ــه ۷۰۰ تمــاس ب اینکــه روزان
بــا ســتاد پیش بینی شــده در بانــک مرکــزی 
ــی  ــز بازرس ــا نی ــت: بانک ه ــود، گف ــه می ش گرفت
ــد.  ــزی کرده ان ــه برنامه ری ــن زمین ــژه ای را در ای وی

مدیــر کل اعتبــارات بانــک مرکــزی اظهــار داشــت: 
بانک هــا از طریــق بازرســی ویــژه نحــوه عملکــرد 
شــعب را رصــد می کننــد و بــا توجــه بــه نظــارت 
خوبــی کــه تاکنــون صــورت گرفتــه، طــرح تاکنــون 

بــا موفقیــت پیــش رفتــه اســت. 
میرمحمدصادقــی بــا تاکیــد بــر اینکــه در اجــرای 

ــه  ــان ب طــرح ضربتــی پرداخــت وام ازدواج جوان
لحــاظ منابــع کمبــودی وجــود نــدارد، افــزود: بــا 
ــزی در  ــک مرک ــه بان ــنامه ای ک ــه بخش ــه ب توج
۳ هفتــه گذشــته در ایــن زمینــه داشــته، میــزان 
پرداختی هــا در بانک هــا بــه شــدت افزایــش 

یافتــه اســت. 

وی خاطرنشــان کــرد: از متقاضیــان وام ازدواج 
ــاه  ــک م ــدت ی ــرف م ــود ظ ــت می ش درخواس
آینــده بــه بانک هــا بــرای دریافــت وام ازدواج 

ــند. ــته باش ــه داش مراجع
ایــن مقــام مســئول در بانــک مرکــزی بــا اشــاره 
بــه اینکــه بــرای تضمیــن بازپرداخــت تســهیالت 

ــت:  ــده، گف ــی ش ــن پیش بین ــک ضام ازدواج، ی
ــت  ــک وام ازدواج دریاف ــک بان ــن از ی ــر زوجی اگ
کننــد، یــک نفــر ضامــن بــرای هــر دو متقاضــی 

کافــی اســت. 
مدیــر کل اعتبــارات بانــک مرکــزی اظهــار داشــت: 
پــس ازصــدور بخشــنامه ۸ مــاده ای بــرای تأمیــن 
تضامیــن الزم دریافــت وام ازدواج، حســاب یارانــه 
وام  دریافــت  پشــتوانه  عنــوان  بــه  می توانــد 

منظــور شــود.

پرداخت وام ازدواج سرعت گرفت

 اتحادیه طال 
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تهران ۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال 
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۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال 
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۶,۳۵۵,۰۰۰ ریال
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کوتاه از نصف جهان
 برند جامع اصفهان 

آماده رونمایی شد
ــی  ــه نهای ــان، در جلس ــتاندار اصفه ــور، اس ــول زرگرپ رس
ــا  ــان« ب ــد اصفه ــی از »برن ــرای رونمای ــزی ب برنامه ری
ــان  ــع اصفه ــد جام ــنامه برن ــب اساس ــه تصوی ــاره ب اش
گفــت: وجــه تســمیه، رنــگ، شــکل و لغــات بــه کار رفتــه 
ــد کــه مفاهیــم خــاص خــود را دارد، نهایــی  در ایــن برن

شــده اســت.
ــرای  ــزی ب ــون درصــدد برنامه ری ــرد: هم اکن ــار ک وی اظه
رونمایــی، ثبــت در مراجــع ذی ربــط و تبلیغــات داخلــی و 

خارجــی بــرای نمــاد و برنــد اصفهــان هســتیم.
ــان  ــه »اصفه ــه جمل ــور ک ــرد: همان ط ــادآوری ک وی ی
نصــف جهــان« در اذهــان عمــوم جــا افتــاده، بایــد 
ــرای  ــز ب ــن نمــاد نی ــا کارکــرد اثرگــذار ای تــاش شــود ت

ــود. ــن ش ــخص و روش ــردم مش م

 افزایش تولید کک  
در ذوب آهن اصفهان

تولیــد کک در شــرکت ذوب آهــن اصفهــان 40 درصــد 
ــت. ــش یاف افزای

مدیــر تولیــدات کک و مــواد شــیمیایی شــرکت ذوب آهن 
اصفهــان گفــت: از ابتــدای امســال تاکنــون در ایــن بخش 
بیــش از 4۲۱ هــزار تــن کک تولیــد شــده کــه ایــن میــزان 
تولیــد 40 درصــد بیشــتر از مدت مشــابه پارســال اســت.

قیمــت  در  را  تولیــد کک  نقــش  رضوانیــان  علیرضــا 
و  دانســت  مهــم  ذوب آهــن  محصــوالت  تمام شــده 
ــد ایــن محصــول در ایــن شــرکت  افــزود: افزایــش تولی

می شــود. تمام شــده  قیمــت  موجــب کاهــش 
چشــمگیر  موفقیت هــای  دیگــر  بــه  اشــاره  بــا  وی 
امســال ایــن شــرکت گفــت: تاشــگران تولیــدات کک و 
مــواد شــیمیایی شــرکت ذوب آهــن اصفهــان همچنیــن 
در فروردیــن امســال بــا تولیــد ۱0۸ هــزار و ۲۸0 تــن 
بیشــترین میــزان تولیــد ماهانــه ایــن شــرکت را بــه ثبــت 

ــاندند. رس

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان: 

عکاسان خبری عضو صندوق 
حمایت از هنرمندان شوند

ــان  ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
ــت از  ــدوق حمای ــه صن ــر را ب گفــت: امســال دو هــزار نف
هنرمنــدان اضافــه خواهیــم کــرد کــه ایــن دو هــزار نفــر 
شــامل فعــاالن قرآنــی، عکاســان خبــری و هنرمنــدان در 

ــود.  ــد ب ــف خواهن ــای مختل حوزه ه
نمایشــگاه  اولیــن  افتتاحیــه  در  ارزانــی  حبیب رضــا 
گروهــی عکاســان خبــری اســتان اصفهــان اظهار کــرد: در 
ــف  ــای مختل ــددی در حوزه ه ــنواره های متع ــور جش کش
داریــم کــه متاســفانه از حــوزه عکاســان خبــری در 
بســیاری از مواقــع غفلــت می شــود و ایــن حــوزه دیــده 
ــان  ــود عکاس ــث می ش ــگاه باع ــن نمایش ــود و ای نمی ش
ــم  ــگاه کنی ــژه ن ــگاه وی ــک جای ــوان ی ــه عن ــری را ب  خب
و حضــور مســئوالن شــهر در ایــن نمایشــگاه نیــز کمــک 

ــده شــوند.  ــر دی ــد بهت می کن
ــر  ــر قابل ت وی ادامــه داد: هــر چقــدر بخواهیــم یــک خب
ــا  ــذارد قطع ــر می گ ــک تصوی ــه ی ــی ک ــد، جایگاه باش
ــا و عکاســان  ــوع برنامه ه ــن ن ــد از ای ــر اســت و بای باالت
خبــری بــه طــور خــاص حمایــت ویــژه ای انجــام دهیــم. 
ارزانــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــرای بهبــود 
وضعیــت معیشــت عکاســان چــه تدبیــری اندیشــیده اید، 
ــه صنــدوق حمایــت از  افــزود: امســال دو هــزار نفــر را ب
هنرمنــدان بــه گفتــه وزیــر اضافــه خواهیــم کــرد کــه ایــن 
دو هــزار نفــر شــامل فعــاالن قرآنــی، عکاســان خبــری و 

ــود.  ــد ب ــف خواهن ــای مختل ــدان در حوزه ه هنرمن
دو هــزار نفــر در کل کشــور تعــداد کمــی اســت؛ امــا 
پارســال چنیــن رقمــی را نداشــتیم و بــا تصویــب مجلس 
امســال می توانیــم تعــداد بیشــتری از هنرمنــدان را 

ــم.  ــت کنی حمای
ــوی  ــق معن ــاد از طری ــه اداره ارش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــم  ــاش می کنی ــت: ت ــد، گف ــک می کن ــان کم ــه عکاس ب
ــان دادن  ــا نش ــم و ب ــا کنی ــال و پوی ــر را فع ــاد هن اقتص
عکاســان خبــری جایــگاه آن هــا را ترفیــع بخشــیم 
پویــا                       را  آن هــا  مختلــف حضــور  در جشــنواره های  و 

ــنا ــم. ایس کنی

مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان 
مطرح کرد:

تصویب چهار طرح تأسیس 
منطقه نمونه گردشگری در استان 

اصفهان
فریــدون الهیــاری، مدیــر کل میــراث فرهنگــی اصفهــان 
اظهــار داشــت: نشســت کارگــروه میــراث فرهنگــی  
صنایــع  دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان بــا حضــور 
رســول زرگرپــور اســتاندار اصفهــان، رئیــس کارگــروه 
ــه دبیــری اداره کل میــراث  میــراث فرهنگــی اســتان و ب
فرهنگــی اســتان اصفهــان و بــا حضــور مدیــران و 

ــد. ــکیل ش ــتان تش ــد اس ــان ارش کارشناس
وی تصریــح کــرد: در ایــن نشســت چهــار طــرح تأســیس 
ــوب،  ــمال، جن ــمت ش ــار س ــگری در چه ــع گردش مجتم
شــرق و غــرب اســتان شــامل مجتمــع گردشــگری 
ــع  ــتان، مجتم ــمال اس ــدگل در ش ــتان آران و بی شهرس
ــک در  ــور و بیابان ــتان خ ــاس در شهرس ــگری پت گردش
شــرق اســتان، مجتمــع گردشــگری پادنــا در شهرســتان 
ســمیرم در جنــوب اســتان و کلیــات طــرح مجتمــع 
گردشــگری خوانســار در غــرب اســتان کــه همگی توســط 
بخــش خصوصــی ســرمایه گذرای می شــود، بررســی 
ــرار  ــروه ق ــای کارگ ــب اعض ــورد تصوی ــپس م ــد و س ش

ــت. گرف

روز گذشــته در شــصت  و  کیمیای وطن
هشــتمین برنامــه از ســری برنامه هــای 
»هــر هفتــه ، چنــد افتتــاح« فــاز اول 
ــا حضــور  ــوه نخــودی ب بوســتان اشــراق ک
مدیــران شــهری و اعضــای شــورای شــهر و 
بــه  اصفهانــی  شــهروندان  از  جمعــی 

بهره برداری رسید.
یکــی  نخــودی،  اشــراق کــوه  بوســتان 
شــهرداری   4 منطقــه  ابرپروژه هــای  از 
اصفهــان محســوب می شــود کــه پــس 
از کــش و قوس هــای فــراوان فــاز اول 
ــه  ــی ب ــات تفرجگاه ــه خدم ــرای ارائ آن ب

شــهروندان تکمیــل شــد.
 فاز اول بوستان اشراق

ــزار  ــاحت 40 ه ــا مس ــودی«  ب ــوه نخ  »ک
ــارد و ۳00  ــار ۶ میلی ــا اعتب ــع و ب ــر مرب مت

ــرا  ــان اج ــرق اصفه ــان در ش ــون توم میلی
ــت.  ــده اس ش

در ایــن پــروژه امکاناتــی همچــون فضــای 
و  دوچرخــه  عبــور  ویــژه  مســیر  ســبز، 

پارکینــگ خــودرو احــداث شــد.
 پردیس اشراق، یکی از زیباترین 

نقاط اصفهان 
اصفهــان  شــهردار  جمالی نــژاد،  مهــدی 
ــور از  ــی کش ــرایط بحران ــه ش ــاره ب ــا اش ب
ــان  ــهر اصفه ــت: ش ــادی گف ــاظ اقتص لح
تــا حــدودی بــر ایــن مشــکل فایــق آمــده 
و هــر هفتــه و هــر روز شــاهد افتتــاح 
پروژه هــای شــهر هســتیم. از  تعــدادی 

جمالی نــژاد بــا اشــاره بــه افتتــاح بوســتان 
ــکان  ــن م ــت: ای ــودی گف ــوه نخ ــراق ک اش
ورزشــکاران می شــود؛  پاتــوق  آینــده  در 

همچنیــن ایــن مــکان قــرار اســت بــه یــک 
ــود  ــل ش ــی تبدی ــل تفریح ــه کام  مجموع
بــا  پــروژه  ایــن  اجرایــی  تفاهم نامــه  و 
ــت. ــده اس ــد ش ــتضعفان منعق ــاد مس بنی
وی بــا اشــاره بــه ســاماندهی کــوه نخــودی 
ــرد  ــی ک ــچ کــس فکــرش را نم ــت: هی گف
ــرا  ــوه اج ــاخصی در ک ــای ش ــه پروژه ه ک
شــود؛ ایــن مــکان هــم در آینــده بــه یکــی 
شــهر  تفریحــی  مکان هــای  بهتریــن  از 

تبدیــل می شــود.
 ابرنماد پردیس اشراق در کشور 

بی نظیر است
ــه ابرنمــادی  ــا اشــاره ب ــان ب شــهردار اصفه
ــد  ــد ش ــی خواه ــکان اجرای ــن م ــه در ای ک
بیــان کــرد: ایــن نمــاد در کشــور شــاخص 
ــن  ــوان ای ــای دور می ت ــت و از فاصله ه اس

ــرد. ــاهده ک ــاد را مش نم
احــداث  بــه  اشــاره  بــا  جمالی نــژاد 
پروژه هــای متعــدد شــهری گفــت: بــه 
لطــف خــدا و بــا تاش هــای اعضــای 
ــه  ــاز اول قطــار شــهری ب شــورای شــهر، ف
از آن اســتفاده  نتیجــه رســید و مــردم 
ــز  ــرو نی ــن خــط دوم مت ــد؛ همچنی می کنن
ــال  ــرعت در ح ــه س ــرب ب ــه غ ــرق ب از ش

ســاخت اســت.
وی افــزود: بســیاری از ایســتگاه های خــط 
ــل کار در  ــه دلی ــا ب ــده، ام ــاخته ش دوم س
وجــود  آن  مشــاهده  امــکان  زیرزمیــن 

ــدارد. ن
شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه برنامه هــای 
گفــت:  آینــده  روز هــای  در  افتتاحیــه 
آینــده نزدیــک تقاطــع غیرهمســطح  در 
 اشــکاوند و تقاطــع اســتقال بــه بهره بــرداری 

می رسد.
جمالی نــژاد ادامــه داد: نمایشــگاه بین المللــی 
ــز از دیگــر پروژه هــای  و شــهرک ســامت نی

در دســت احــداث اســت.
ــش از ۱00  ــا بی ــن پروژه ه ــدام از ای ــر ک  ه

میلیــارد تومــان هزینــه در برداشــته اســت.
شــهردار  تاش هــای  از  پایــان  در  وی 
منطقــه 4 تشــکر کــرد و دلگرمــی مــردم را 
ــه انجــام پروژه هــا  باعــث سرعت بخشــی ب

ــت. دانس
 برگزاری همایش بزرگ ورزش در 

طبیعت در کوه نخودی
علــی قاســمی، مدیــر عامل ســازمان ورزش 
ــاز اول  ــرد: ف ــار ک ــان، اظه شــهرداری اصفه
40 هــزار متــری پردیــس اشــراق در محــل 
ــه  ــی منطق ــور اهال ــا حض ــودی ب ــوه نخ ک
ــکاران  ــان و ورزش ــهرداری اصفه 4 و ۱۵ ش
مــورد  صبحگاهــی  ورزش  ایســتگاه های 

ــت. ــرار گرف ــرداری ق بهره ب

اســت  قــرار  آینــده  در  داد:  ادامــه  وی 
ــرای  ــی ب ــتر و محیط ــکان بس ــن م ــه ای ک
ــگ  ــتای فرهن ــد و در راس ــهروندان باش ش
کوهنــوردی بــا طــی کمتریــن مســافت بــه 
دامنــه کــوه نخــودی برســند و هماننــد کــوه 
صفــه از امکانــات طبیعــی آن اســتفاده 

ــد. کنن
مدیــر عامــل ســازمان ورزش شــهرداری 
اصفهــان عنــوان کــرد: در همین راســتا امروز 
ــزرگ ورزش در طبیعــت برگــزار  همایــش ب
ــی،  ــاده روی خانوادگ ــامل پی ــه ش ــده ک ش
ــال  ــواران تری ــی دوچرخه س ــرای نمایش اج

و موتورســوران کــراس و موتــور ســنگین در 
محــل پیســت کــوه نخــودی اســت.

ــرات  ــه نف ــه ب ــان برنام ــزود: در پای وی اف
شــرکت کننده در ایــن مراســم بــه قیــد 
ــز نفیســی اهــدا خواهــد شــد. قرعــه جوای

ــا  ــم ب ــرد: امیدواری قاســمی خاطرنشــان ک
ــتان  ــن بوس ــه ای ــیلی ک ــه پتانس ــه ب توج
دارد و در کنــار کــوه نخــودی و یــک پیســت 
موتورســواری اســت، در شــرق اصفهــان نیز 
ــه در  ــوه صف ــل ک ــی مث ــای تفرجگاه فض
جنــوب و کــوه دنبــه در غــرب ایجــاد شــود.  

 پردیس اشراق، منطقه مناسبی 
برای گردشگری با تم ورزشی است

معــاون عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان 
ایــرج مظفــر در حاشــیه ایــن مراســم اظهار 
ــودی  ــوه نخ ــراق در ک ــس اش ــرد: پردی ک
یــک جایگزیــن بــرای کــوه صفــه اســت کــه 
ــگری  ــه تفریحی گردش ــک مجموع در آن ی
ــان  ــهرداری اصفه ــه 4 ش ــت منطق ــه هم ب

ســاخته شــده اســت.
ــا   ــس ب ــن پردی ــاز اول ای ــه داد: ف وی ادام
ــار  ــع و اعتب ــر مرب ــزار مت ــاحت 40 ه مس
ــداث  ــان اح ــون توم ــارد و ۲00 میلی ۳ میلی

شــده اســت.
ــس  ــاز دوم پردی ــرد: در ف ــوان ک ــر عن مظف
اشــراق، نقشــه های آن تهیــه شــده و در 
ــه در  ــت ک ــکار اس ــاب پیمان ــه انتخ مرحل
آینــده نزدیــک ادامــه آن آغــاز بــه کار 

ــرد. ــد ک خواه
وی افــزود: ایــن منطقــه، محیــط مناســبی 
بــرای گردشــگری بــا  تــم ورزشــی اســت؛ در 
همیــن راســتا پیســت های دوچرخه ســواری 
اســتاندارد در پردیــس اشــراق تعبیــه شــده 

 . ست ا
ــن  ــم ای ــرد: امیدواری ــر خاطرنشــان ک مظف
بعــدی  فازهــای  تکمیــل  بــا  پردیــس، 
و گــردش  تفریــح  بــرای  مرکــزی  بــه 

تبدیــل شــود.   شــهروندان 
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طــرح  فاورجــان گفــت:  شهرســتان  دام پزشــکی  مدیــر 
ــه  ــک ماهــه اســت ک ــب برفکــی، طرحــی ی واکسیناســیون ت
ــی  ــکاری  بخــش دولت ــا هم ــا سراســر کشــور و ب ــان ب همزم
ــن  ــن شهرســتان اجــرا شــد. در ای و بخــش خصوصــی  در ای
طــرح ۲0 هــزار رأس گاو ، گوســاله  و ۳0 هــزار رأس گوســفند و 

ــب برفکــی واکســینه شــدند. ــاری ت ــه بیم ــز علی ب
انعقــاد  طریــق  از  افــزود:  حســینی  اکبــر  ســید  دکتــر 
ــا بخــش خصوصــی و  ــکار( ب ــت )پیمان ــد خدم ــرارداد خری ق
دام پزشــکی  اجــرای واکسیناســیون بــرای دامداری هــای 
کوچــک و  روســتایی رایــگان اســت کــه هزینــه ای بــرای 

دامــدار در برنخواهــد داشــت.

وی اضافــه کــرد: بــرای دامداری هــای بــزرگ و صنعتــی 
ــت و از  ــدار اس ــود دام ــده خ ــر عه ــن ب ــن واکس ــه تأمی هزین
نــوع واکســن های وارداتــی اســتفاده می شــود و هزینــه 
ــای  ــکاری اکیپ ه ــا هم ــه  ب ــت ک ــگان اس ــیون رای واکسیناس

بخــش دولتــی اجــرا می شــود.
ــه  ــاه جــاری ب ــن طــرح از ســوم تیرم ــه داد: ای حســینی ادام
ــا  ــان ب ــل همزم ــای تعطی ــز روزه ــه ج ــدت ۳0 روز کاری ب م

ــد.  ــرا ش ــان اج ــتان فاورج ــور در شهرس ــر کش سراس
وی طــرح مقابلــه بــا بیمــاری تــب کنگــو را از اقدامــات ســال 
ــر تشــدید نظارت هــای  ــوان کــرد و افــزود: عــاوه ب جــاری عن
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــم ب ــن س ــتارگاه ها و تأمی ــر کش ــتی ب بهداش
ــگان  ــه صــورت رای ــز ب کنه هــای ناقــل بیمــاری، سم پاشــی نی

در دامداری هــای روســتایی انجــام می شــود.

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

پیش بینی هــای  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  اردســتان  شــهردار 
انجام شــده در جلســه شــورای ترافیــک، نصــب دوربین هــای 
پایــش شــهری و ترافیکــی در اردســتان آغــاز شــده و بــرای 
اتمــام و بهره بــرداری طــرح پایــش در مجمــوع ۳ میلیــارد ریــال 
ــاز اســت. ســید هادی موســوی، شــهردار اردســتان، در  ــار نی اعتب
ــدرس،  ــاز، م ــتار، نم ــای پرس ــرد: میدان ه ــار ک ــی اظه گفت وگوی
ــتان  ــوب اردس ــمال و جن ــای ش ــی)ره( و ورودی ه ــام خمین ام

ــوند. ــی می ش ــن ترافیک ــه دوربی ــز ب مجه
ــرای خریــد دوربین هــا یــک میلیــارد  شــهردار اردســتان گفــت: ب
ــه شــده  ــال از محــل اعتبارهــای اســتانی هزین و ۲00 میلیــون ری
ــای انجام شــده در  ــه پیش بینی ه ــا توجــه ب ــزود: ب اســت.وی اف

جلســه شــورای ترافیــک، نصــب دوربین هــای پایــش شــهری و 
ــرداری  ــام و بهره ب ــرای اتم ــاز شــده و ب ــی در اردســتان آغ ترافیک

طــرح پایــش در مجمــوع ۳ میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت.
ــاوه  ــن طــرح ع ــا اجــرای ای ــرد: ب ــح ک شــهردار اردســتان تصری
بــر کنتــرل تخلف هــای رانندگــی، روان ســازی ترافیــک در ســطح 
ــوی  ــد گرفت.موس ــورت خواه ــانی ص ــه آس ــهر ب ــای ش خیابان ه
ــیرهای  ــی در مس ــگام رانندگ ــد هن ــهروندان بای ــرد: ش ــد ک تاکی
نصــب دوربین هــا رعایــت مقــررات راهنمایــی و رانندگــی را بکننــد 

تــا مشــمول پرداخــت جریمــه نشــوند.
وی خاطرنشــان کــرد: تاکنــون در ســطح شــهر اردســتان بــه جــز 
نصــب عائــم رانندگــی و وجــود مامــوران راهــور کنترلــی بــر روی 
تــردد خودروهــا نبــوده و همیــن امــر موجــب تصادفــات جرحــی 

ــت. ــده اس ــارتی می ش و خس

مدیر دام پزشکی شهرستان فالورجان خبر داد:

واکسیناسیون 50 هزار رأس دام علیه بیماری تب برفکی
 نصب دوربین های پایش شهری و ترافیکی 

در اردستان آغاز شد

موزه تاریخ طبیعی اصفهان
مــوزه تاریــخ طبیعــی اصفهــان در خیابــان اســتانداری 
و در تــاالر تیمــوری واقــع شــده اســت. قدمــت تــاالر 
ــتون  ــای چهلس ــش از بن ــال پی ــه ۱۵0 س ــوری ب تیم
برمی گــردد. ایــن تــاالر، مرکــز حکومتــی نــواده 
تیمــور بــوده و شــاه عبــاس نیــز پیــش از بنــا کــردن 
کاخ حکومتــی خــود، در ایــن مــکان اقامــت داشــته 
اســت. همچنیــن پیــش از انقــاب از ایــن مــکان بــه 
ــوان باشــگاه افســران اســتفاده می شــده اســت. عن

 سالن های موزه
ســالن جانــوران بــدون مهــره، ســالن جانــوران 
مهــره دار، ســالن گیاه شناســی، ســالن زمین شناســی، 
ســالن  نقشــه ها،  و  طبیعــی  جغرافیــای  ســالن 

خلقــت. جهــان  دیدنی هــای  و  کمک آموزشــی 
سالن شماره 1:

ــا،  ــفنج ها، مرجان ه ــلولی ها، اس ــواع تک س ــامل ان ش
خارپوســتان، نرم تنــان و بندپایــان اســت. 

دارد:  وجــود  زیــر  رده بنــدی  ســالن  ایــن  در 
صدف هــای کمیــاب اقیانــوس اطلــس و کبیــر، 
فــارس،  خلیــج  آبزیــان  سوســک ها،  پروانــگان، 
ــان. ــای آموزشــی نرم تن ــن مدل ه ــا و همچنی میگوه

سالن شماره 2:
ایــن ســالن از بزرگ تریــن ســالن های مــوزه و از 
نظــر معمــاری نیــز جالــب توجــه اســت. ایــن ســالن 
خزنــدگان،  دوزیســتان،  ماهیــان،  انــواع  شــامل 

پرنــدگان، پســتانداران می شــود. 
ــی  ــط زندگ ــدی و بازشناســی محی ــه صــورت رده بن ب
و از نظــر آموزشــی نمونه هــای مشــابه و اختــاف 
ــای  ــای زیب ــا نشــان داده شــده اســت. نمونه ه آن ه
ــره داران حمایت شــده  ــع مه تاکسیدرمی شــده و تجم
یــا در حــال انقــراض از مــوارد دیگــری اســت کــه بــه 

نمایــش گذاشــته شــده اســت.
سالن شماره 3:

ــی و ...  ــی گل، داروی ــان گل دار، ب ــواع گیاه ــامل ان ش
و مقایســه آن هــا بــا نمونه هــای خارجــی، مــواد 

ــه  ــوط ب ــران، فســیل گیاهــان مرب دارویــی ســنتی ای
ــان  ــار گیاه ــژه آث ــران به وی ــا و ای ــته اروپ دوران گذش
ــران اســت. ــل ای ــون ســال قب ــای ۱۸0 میلی جنگل ه

سالن شماره 4:
ــن،  ــد زمی ــواد تشــکیل دهنده پوســته جام شــامل م
ــی، رســوبی،  ــا، کریســتال ها، ســنگ های معدن کانی ه
آذریــن، ســاخت های رســوبی دریایــی و قــاره ای، 
ــون  ــته از ۵۸0 میلی ــی دوران گذش ــیل های دریای فس

ــا دوران جدیدتــر اســت. ســال پیــش ت
سالن شماره 5:

ــی،  ــی، جغرافیای ــه های توپوگراف ــی از نقش نمونه های
نقشــه های برجســته شــهری و طبیعی و زمین شناسی، 
نقشــه های  جغرافیایــی،  آموزشــی  ماکت هــای 
پژوهشــی، کارهــای پژوهشــی واحــد تحقیقــات موزه 

ــه شــده اســت. و ... ارائ
سالن شماره 6:

شــامل وســایل کمک آموزشــی و نیــز تصاویــر و دیگــر 
دیدنی هــا از جهــان اســت.

کل  مدیــر  صادقــی،  رضــا  حجت االســام 
ــان، در  ــتان اصفه ــه اس ــور خیری ــاف و ام اوق
ــه  ــاز جمع ــای نم ــس از خطبه ه ــخنرانی پ س
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــه اصفه ــن هفت ای
اســتان اصفهــان 7۱۳ بقعــه متبرکــه دارد، 
گفــت: در کشــور ۸ هــزار و ۵۱ مقبــره مربــوط 
بــه فرزنــدان اهــل بیــت اســت؛ دربــاره علــت 
آمــدن ایشــان بــه کشــور و خــاک پــاک 
ــان  ــب بی ــد مطل ــان چن ــز، مورخ ــران عزی ای
کردنــد کــه بــه طــور عمــده بــه دلیــل حضــور 
ــن  ــی از ای ــان بعض ــا)ع( در خراس ــام رض ام
امامــزادگان بــه دعــوت امــام رضــا)ع( و بــرای 
ــکان  ــن م ــد و بهتری ــان آمده ان ــات ایش ماق
بــرای زندگــی ایــن عزیــزان ایــران بوده اســت.
مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
اصفهــان افــزود: اســتقبال مــردم از ایــن 
ــم و اطرافــش  ــژه در شــهر ق ــزادگان به وی امام
ــاع در اطــراف  ــن بق ــوده و بیشــتر ای بیشــتر ب
ــداد  ــر تع ــت؛ از نظ ــم اس ــان و ق ــن کاش فی
ــه دارد و در  ــه متبرک ــزار و 4۵0 بقع ــارس ه ف
مــکان اول اســت، بعــد مازنــدران و ســوم 

اصفهــان اســت.
ــام  ــد ام ــن فرزن ــه دف ــاره ب ــا اش ــی ب صادق
باقــر)ع( در مشــهد اردهــال بیــان داشــت: در 
ــویان  ــه قالی ش ــاه برنام ــه مهر م ــن جمع اولی
ــت؛  ــده اس ــت ش ــی ثب ــار مل ــه در آث ــت ک اس
مــردم فیــن کاشــان از امــام باقــر مبّلــغ 
درخواســت کــرده و امــام باقــر بهتریــن فرزنــد 

ــد. ــور کردن ــهر مأم ــن ش ــه ای ــود را ب خ
وی تصریــح کــرد: اولیــن نمــاز جمعــه در 
کشــور توســط امامــزاده ســلطان علی ابن باقــر 
بــوده اســت و ایشــان ســه ســال امــام جمعــه 
کاشــان بوده انــد؛ مــردم بــرای دفــاع از ایشــان 
ــا چــوب راهــی می شــوند و بعــد از شــهادت  ب
را روی فــرش می گذارنــد و  ایشــان  بــدن 
ــه شــهادت  ــد و ایشــان چــون ب ــن می کنن دف

ــه غســل نداشــتند. ــاز ب رســیدند، نی
مدیــر کل اداره اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
ــا بیــان اینکــه برنامــه قالی شــویان  اصفهــان ب

ــام  ــرد: مق ــان ک ــه دارد، اذع ــاله ادام ــر س ه
ــه را در  ــری در ســفر خــود صبحان معظــم رهب

ــد. ــل فرمودن ــکان مقــدس می ــن م ای
صادقــی گفــت: مفتخــر هســتیم که در اســتان 
ــد  ــن شــده اســت و نبای ــام دف ــد ام ــا فرزن م
از زیــارت ایشــان غافــل بمانیــم؛ ســید مریــم 
دولت آبــاد فرزنــد موســی ابن جعفر اســت.

برنامه هــای  اخیــر  ســال های  افــزود:  وی 
ــن  ــه ای ــد ک ــرا ش ــزادگان اج ــی در امام خوب
اتفــاق بــا زحمــات همــکاران، علمــا و همراهــی 
ــر جــا  ــز ه ــاده اســت؛ دشــمن نی ــران افت خی
ــم، واکنــش نشــان می دهــد  حساســیت داری
ــزادگان  ــام و امام ــدان ام ــا فرزن و هــدف آن ه

هســتند.
مدیــر کل اداره اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه امامــزادگان 
در بــرزخ وســاطت می کننــد، بیــان کــرد: 
نعمت هــای خوبــی بــه مــا عنایــت شــده، 

ــم؛ چــرا  ــرام  بگذاری ــزادگان احت ــه امام ــد ب بای
کــه تجلیــل از ایشــان تجلیــل از پیامبــر اســت؛ 
محبــت اهــل بیــت مــزد رســالت پیامبر اســت 
ــرا  ــرت زه ــد از حض ــه می خواهن ــانی ک و کس
ــم  ــه تکری ــرت معصوم ــد، از حض ــم کنن تکری
بزرگــی             بســیار  نعمــت  ایــن  و  می کننــد 

ــت. اس
ــان در  ــان اینکــه اســتان اصفه ــا بی ــی ب صادق
همــه زمینه هــا الگــو و پیشــتاز بــوده، تصریــح 
کــرد: ۲۳ هــزار شــهید در جنــگ تحمیلــی 
ــتند؛  ــزادگان هس ــار امام ــده در کن ــت ش تربی
ــا  ــه م ــل ب ــه نس ــل ب ــه نس ــاع متبرک ــن بق ای
ــار و شــهادت را  ــن درس ایث رســیده اند؛ بنابرای

ــم. ــاد گرفته ای ــزادگان ی ــن امام از ای
ــر  ــزادگان ذخای ــن امام ــان داشــت: ای وی اذع
خوبــی هســتند، مرکــز جــذب دل هــا هســتند 
و در سرتاســر کشــور امامــزادگان وجــود دارنــد؛ 
ســند برخــی امامــزادگان خودشــان هســتند و 

اگــر معنویــات وجــود نداشــت، مــردم از آن هــا 
ــد. ــتقبال نمی کردن اس

مدیــر کل اداره اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه اصفهــان در کل کشــور 
ــت: حــدود ۵00  در بقعه ســازی اول اســت، گف
ــای  ــرای برنامه ه ــی ب ــای خوب ــزاده فض امام
فرهنگــی دارد؛ بســیاری از کاس هــای قــرآن 
ــود و  ــزار می ش ــزادگان برگ ــن امام ــار ای در کن
نزدیــک بــه ۱0۶ هــزار نفــر در کاس هــای 
قرآنــی شــرکت کردنــد و دســت کم حافــظ 

ــده اند. ــزء ش ــه ج س
ــر  ــزار نف ــت: ۳۳ ه ــان داش ــان بی وی در پای
 در مســابقات شهرســتانی شــرکت کرده انــد 
ــه  ــد ک ــتانی راه یافتن ــه اس ــه مرحل و 744 ب
۶0 درصــد آن هــا خواهــر هســتند و امــروز 
ــد  ــن مســابقات اســت؛ نبای ــه ای ــز اختتامی نی
ــزاری  ــد در برگ ــم؛ بای ــور بگذاری ــرآن را مهج ق
و  بقــاع  ســاخت  و  قرآنــی  برنامه هــای 
وقــف بــرای آن بزرگــواران کوشــا باشــیم. 
ــز در  ــان نی ــه اصفه ــام جمع ــای ام رهنمود ه

ــت. ــوده اس ــوب ب ــوص خ ــن خص ای

#اصفهان_گردی
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کوتاه از شهرستان ها

 افزایش تعداد مدارس عشایری 
در سمیرم

مســئول اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان ســمیرم 
ــه  ــردم و پاســخگویی وظیف ــرد: پرســش حــق م ــار ک اظه
مســئوالن اســت و منتقــدان بهتریــن مشــاوران هســتند؛ 

ــی کار خواهــد شــد. ــث پویای ــد باع ــرا نق زی
محمــد نــادری گفــت: در ســه ماهــه تابســتان، ۵۳ 
پــروژه در  بازســازی شــده و 4  بهداشــتی  ســرویس 
قالب هــای ورزشــی، اداری و تجــاری بــا جدیــت در حــال 

اجراســت.
وی بــا اشــاره بــه حضــور ۵7 درصــد عشــایر اســتان 
اصفهــان در شهرســتان ســمیرم خاطرنشــان کــرد: تعــداد 
مــدارس عشــایری در ســال تحصیلــی جدیــد نســبت بــه 
ســال تحصیلــی گذشــته، از ۲ واحــد بــه ۶7 واحــد خواهــد 

ــید. پایــگاه خبــری ربیــع رس

 راه برای ورود سرمایه گذاران 
به کویر مرنجاب باز است

جــواد صدیقیــان، رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری آران و بیــدگل، اظهــار داشــت: کویــر 
آران و بیــدگل تنهــا محــدود بــه مرنجــاب نیســت و کویــر 
ســیازگه، ســنبک، چهارطاقــی و... را نیــز شــامل می شــود.

وی تصریــح کــرد: راه بــرای ورود ســایر ســرمایه گذاران بــه 
منطقه بســته نیســت.

صدیقیــان گفــت: کویــر مرنجــاب از نقــاط کلیــدی و ممتــاز 
ــا ســرمایه گذاری در آن  ــران اســت کــه ب ــر مرکــزی ای کوی
می تــوان اشــتغال زایی و بــه پویایــی اقتصــاد منطقــه 

کمــک کــرد. مهــر

سیراب شدن 1700 هکتار از 
باغ های شاهین شهر و میمه

اصغــر رســتمی، مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
شاهین شــهر و میمــه، گفــت: پــس از پیگیــری مســئوالن 
ایــن شهرســتان و برگــزاری جلســات متعــدد در فرمانداری 
ــاعدت  ــا و مس ــاورزی باغ ه ــن آب کش ــوص تأمی درخص
ــر  ــدود ۸ مت ــان، ح ــتان اصفه ــه ای اس ــرکت آب منطق ش
مکعــب آب در ثانیــه بــه مــدت یــک هفتــه در کانال هــای 
شــده  رهاســازی  »ِبــل«  و  »حاجی آبــاد«  کشــاورزی 

اســت.
وی افــزود: هــزار و 700 هکتــار از باغ هــای کشــاورزی 
شهرســتان های شاهین شــهر، میمــه و برخــوار، بــا جــاری 
و  »حاجی آبــاد«  کانال هــای کشــاورزی  در  آب  شــدن 

ــد. فــارس ــات یافتن ــارت نج ــر خس ــل« از خط »ِب

آغاز عملیات ساخت دیواره 
صخره نوردی در نطنز

ــز  ــان نطن ــس اداره ورزش و جوان ــری، رئی ــین صف حس
اظهــار کــرد: کار شــناس دفتــر فنــی اداره کل ورزش و 
ــواره  ــد و پیگیــری نصــب دی ــان اســتان جهــت بازدی جوان
صخره نــوردی در مجموعــه ورزشــی شــهید منوچهــری 

ــرد. ــدا ک ــور پی ــز حض نطن
وی افــزود: نخســتین مرحلــه ایــن عملیــات جانمایــی آن 
بــود کــه پــس از بازدیــد کار شــناس فنــی از ســالن شــهید 

منوچهــری مــکان مــورد تأییــد کار شــناس قــرار گرفــت.
ــتان  ــن شهرس ــه در ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــری گف صف
ــن  ــتند، ای ــاد هس ــوردی زی ــه ورزش کوهن ــدان ب عاقه من

ــت. خبــر فارســی ــتان اس ــن شهرس ــاز ای ــواره نی دی

 صادرات پسته اردستان 
به خارج از کشور 

ــتان  ــاورزی شهرس ــاد کش ــس جه ــح، رئی ــر صال علی اکب
اردســتان، گفــت: در گذشــته باغ هــای پســته در اردســتان 
ــه ۲ هــزار و ۵00  ــون ب ــه اکن ــوده ک ــار ب ۲ هــزار و ۳00 هکت

هکتــار افزایــش پیــدا کــرده اســت.
ــوب  ــام خ ــد ارق ــه تولی ــه ب ــا توج ــت: ب ــد داش  وی تأکی
پســته در شهرســتان اردســتان، محصــوالت تولیــدی 
توســط تعــدادی از بهره بــرداران بــه خــارج از کشــور صــادر 

می شــود.
صالــح افــزود: پســته، محصولــی کم آب بــر و مقــاوم اســت 
کــه الزم اســت بــا تســهیات کم بهــره بــه کشــاورزان، 
ــردش  ــرمایه در گ ــول و س ــن محص ــای ای ــعت باغ ه وس
ــول  ــن محص ــد ای ــه تولی ــا ب ــد ت ــش یاب ــاورزان افزای کش

کمــک شــود. ایرنــا

مرمت خانه تاریخی ابهری خوانسار
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی و گردشــگری خوانســار 
ــری خوانســار ــه تاریخــی ابه ــت خان ــرد: کار مرم ــار ک اظه
ــون بیــش از ۸0 درصــد  از ســال ۱۳۸۵ آغــاز شــده و تاکن

آن مرمــت شــده اســت.
محمدحســن ریاضــت بــا بیــان اینکــه بــرای مرمــت ایــن 
اثــر تاریخــی بیــش از ۸ میلیــارد ریــال هزینه شــده اســت، 
ــر از  ــال دیگ ــارد ری ــاص ۳ میلی ــا اختص ــون ب ــزود: اکن اف
ــان،  ــه اســتان اصفه ــوری ب ــارات ســفر ریاســت جمه اعتب
کار مرمــت ایــن بنــای تاریخــی بــه پایــان خواهــد رســید.
خانــه ابهــری خوانســار بــا قدمــت بیــش از ۲۲0 ســال در 

ســال ۱۳۸۲ بــه ثبــت ملــی رســید. خبرپــو

ثبت گویش مردم نایین در فهرست 
آثار میراث فرهنگی ناملموس ایران 

میــراث  اداره  رئیــس  محمــدی،  مدنیــان  محمــود 
فرهنگــی،  صنایــع دســتی و گردشــگری شهرســتان ناییــن، 
ــتان  ــن شهرس ــردم ای ــی م ــان محل ــش و زب ــت: گوی گف
 در فهرســت میــراث فرهنگــی ناملمــوس ایــران ثبــت 

می شود.
ــه  ــی از منطق ــش بزرگ ــی، بخ ــش نایین ــزود: گوی وی اف
شــرق اســتان اصفهــان را در بــر گرفتــه و در طــول تاریــخ از 

ــوده اســت . ــژه ای برخــوردار ب ــگاه وی جای
مدنیــان گفــت: بــرای حفــظ ایــن گویــش و آشــنایی نســل 
ــان نایینــی، تــاش خــود را بــرای  ــا گویــش و زب جدیــد ب
ــه کار  ــوس ب ــی ناملم ــار فرهنگ ــت آث ــت آن در فهرس ثب

بســتیم. ایرنــا

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

اصفهان در بقعه سازی رتبه اول کشور است

،،
جمالی نــژاد بــا اشــاره بــه ســاماندهی 
کــس  هیــچ  گفــت:  نخــودی  کــوه 
فکــرش را نمی کــرد کــه پروژه هــای 
شــاخصی در کــوه اجــرا شــود؛ ایــن 
از  یکــی  بــه  آینــده  در  هــم  مــکان 
بهتریــن مکان هــای تفریحــی شــهر 

می شــود تبدیــل 

تالش جهادی،جهش عمرانی نصف جهان

بهره برداری از بوستان ۴0 هزار متری اشراق کوه نخودی 
ابرنماد پردیس اشراق در کشور بی نظیر است
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رخداد
رئیس پلیس آگاهی استان یزد:
 کشف رینگ قاچاق به ارزش 

7 میلیارد و 600 میلیون ریال در یزد 
ســرهنگ حســین رضایــی 
اظهــار داشــت: در راســتای 
ــاق کاال و ارز  ــا قاچ ــارزه ب مب
اســتان  پلیــس  مامــوران 
یــزد، هنــگام گشــت زنی و 
کنتــرل محورهــای مواصالتی 
بــه یــک دســتگاه تریلــی 
ــه ظــن حمــل کاالی قاچــاق مشــکوک شــدند و  ــوو« ب »ول

خــودرو را بــرای بازرســی متوقــف کردنــد.
تریلــی  ایــن  از  بازرســی  در  مامــوران  داد:  ادامــه  وی 
ــه  ــد هرگون ــگ« خارجــی فاق ــه »رین ــردار، 982 حلق کانتین

اســناد و مــدارک گمرکــی و قاچــاق را کشــف کردنــد.
ــه  ــن محمول ــه کارشناســان ارزش ای ــان اینک ــا بی ــی ب رضای
ــرآورد  ــال ب ــون ری ــارد و 600 میلی ــاق را 7 میلی ــگ قاچ رین
کردنــد، افــزود: در ایــن رابطــه یــک متهــم نیــز دســتگیر و 

ــی معرفــی شــد. ــه محاکــم قضائ ب
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان یــزد خاطرنشــان کــرد: متهم 
ــری  ــوب شــرق کشــور بارگی ــه قاچــاق را از جن ــن محمول ای
کــرده بــود و قصــد انتقــال آن را بــه تهــران داشــت که توســط 
ــه کشف شــده  ــوران پلیــس اســتان دســتگیر و محمول مام

نیــز بــه گمــرک اســتان یــزد تحویــل داده شــد.
ــوران  ــته مام ــب گذش ــات دو ش ــن از عملی ــی همچنی رضای
پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر و کشــف 90 کیلوگــرم تریاک 

از ســه کولــه  بــاری خبــر داد.
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان یــزد بــا اشــاره بــه عملیــات 
ضربتــی و غافلگیرانــه مامــوران پلیــس ادامــه داد: مامــوران 
ــه  ــه ب ــرگ را ک ــر از ســوداگران م ــات ســه نف ــن عملی در ای
ــتگیر  ــد، دس ــت بودن ــال حرک ــاری در ح ــه ب ــورت کول ص
و 90 کیلــو تریــاک را از آن هــا کشــف کردنــد و متهمــان 
دستگیرشــده بــا دســتور مقــام قضایــی روانــه زنــدان 

ــس ــری پلی ــگاه خب ــدند. پای ش

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری:
دستگیری قاچاقچیان اشیاء قیمتی 

در چهارمحال وبختیاری 
ســردار غالم عبــاس غالمــزاده بــا اشــاره بــه کشــف اشــیاء 
دوره هخامنشــی در اســتان چهارمحــال و بختیــاری اظهــار 
داشــت: در پــی دریافــت خبــری مبنــی بــر خریــد و 
فــروش اشــیاء عتیقــه در 2 محلــه از شهرســتان شــهرکرد 
موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتورکار مأمــوران کالنتــری 
و یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی اســتان قــرار گرفــت.

وی افــزود: مأمــوران بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی 
و میدانــی مخفیــگاه و محــل خریــد و فــروش ایــن 
قاچاقچیــان را مشــخص و در دو عملیــات جداگانــه آن هــا 

ــد. ــتگیر کردن را دس
ــا  ــاری ب ــال و بختی ــی چهارمح ــروی انتظام ــده نی فرمان
اشــاره بــه اینکــه امــوال مکشــوفه مربــوط بــه دوران 
تاریخــی اســالمی، هخامنشــی و هــزاره اول هســتند، بیــان 
کــرد: در عملیــات نخســت مأمــوران موفــق شــدند 16 گــرم 
ــه وزن  ــال ب ــه ط ــکوک ب ــازک مش ــه ن ــال، 5 ورق ــرده ط خ
تقریبــی14 گــرم، یــک قطعــه گوشــواره بــه وزن تقریبــی 8 
گــرم، یــک قطعــه انگشــتر نگیــن دار، 4 قطعــه گردن آویــز، 
2 ظــرف ســفالی، 4 قطعــه ســنگ مهره آویــز، یــک عــدد 
ــه، یــک عــدد دســته آینــه و 2  مالقــه فلــزی، 2 عــدد آین

عــدد کاســه را کشــف کننــد.
غالمــزاده خاطرنشــان کــرد: در عملیــات دیگــر مأمــوران 6 
ــال، 3 خنجــر دســته زرد  ــزی، 2 مجســمه ط مجســمه فل
مفــرغ، 5 گوشــواره طــال، 4 النگــو، 12 تکــه  فلــز زردرنــگ، 
153 ســکه ســلوکی، یــک قــدح، یــک جــام، یــک شــیر 
ــک  ــرغ، ی ــره ســنگی رنگــی، 2 کاســه مف ســنگی، 30 مه
ســر پیــکان، 4 ســنجاق موپیــچ، یــک ظــرف دارو، 15 تیکه 
فلــز مفــرغ، یــک جــام مفــرغ، دو آویــز زینتــی، 3 تبرزیــن 

و یــک کاســه ســنگی را کشــف کردنــد. تســنیم

فرمانده انتظامی ریگان:
کشف ۱۲0 هزار لیتر سوخت قاچاق 

در ریگان 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان 
ــگاران  ــع خبرن ــگان در جم ری
ــاه  ــت: 17 مردادم ــار داش اظه
به مناســبت ســالروز شــهادت 
شــهید محمــود صارمــی »روز 
خبرنــگار« نامگــذاری شــده و 
ــه  ــت ک ــی اس ــن روز فرصت ای
ــود. ــی ش ــگاران قدردان ــغ خبرن ــراوان و بی دری ــات ف از زحم

ــل  ــه تعام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــاس احمدپ ــرهنگ عب س
و همــکاری رســانه ها در ایــن شهرســتان بــا نیروهــای 
ــث  ــرد: در بح ــح ک ــت، تصری ــوب اس ــیار خ ــی بس انتظام
داریــم کــه  انتظــار  شهرســتان  در  تصادفــات  کاهــش 
ــی  ــت رانندگ ــوه درس ــازی نح ــه فرهنگ س ــانه ها در زمین رس

ــد. ــک کنن کم
ــت  ــه نخس ــار ماه ــفانه در چه ــرد: متاس ــان ک وی خاطرنش
ــگان  ــتان ری ــات شهرس ــی در تصادف ــر فوت ــال، 14 نف امس

ــتیم. داش
فرمانــده انتظامــی شهرســتان ریــگان بــا اشــاره بــه برخــورد 
دســتگاه   203 گفــت:  متخلــف  موتورســیکلت های  بــا 
ــار  ــف را در چه ــودرو متخل ــف و 128 خ ــیکلت متوق موتورس

ــم. ــون کردی ــال قان ــر اعم ــاه اخی م
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت پیشــگیری و رعایــت نــکات ایمنی 
ــرد: در بحــث پیشــگیری از ســرقت ها  ــح ک ــازل تصری در من
بایــد از دوربیــن مداربســته و قفل هــای ضــد ســرقت 

اســتفاده کــرد.
ــرقت  ــد از س ــر 95 درص ــغ ب ــه بال ــان اینک ــا بی ــور ب احمدپ
احشــام در ایــن شهرســتان کشــف و مجازاتــی برای ســارقان 
ــن  ــی کــه چندی ــح کــرد: اختالل ــه شــده، تصری درنظــر گرفت
مرتبــه در ســامانه 110 اتفــاق افتــاد از ســوی مخابــرات بــود و 

ــود. ــازی ش ــرات نوس ــاخت های مخاب ــم زیرس امیدواری
وی افــزود: در چهــار ماهــه امســال 120 هــزار لیتــر ســوخت 
قاچــاق در محورهــای مواصالتــی شهرســتان ریــگان کشــف 

شــده اســت. اقتصــاد آنالیــن

فاضــالب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
بــه  اشــاره  بــا  یــزد  اســتان  روســتایی 
بحــران آب در روســتاهای یــزد گفــت: در 
ــتای  ــه 400 روس ــانی ب ــر آبرس ــال حاض ح
ــر اســاس نوبت بنــدی انجــام  اســتان یــزد ب

. د می شــو
 بحران خشکسالی در روستاهای 

یزد
ــزد، محمــد  ــای وطــن از ی ــه گــزارش کیمی ب
ــری  ــتی خب ــنبه در نشس ــی روز پنجش فاتح
ــتان  ــتاهای اس ــه روس ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
یــزد در حــال حاضــر بــا بحــران خشکســالی 
اظهــار  می کننــد،  نــرم  پنجــه  و  دســت 
داشــت: منابــع آبــی در بســیاری از روســتاها 
از  دیگــر  بعضــی  در  و  شــدند  خشــک 
ــک  ــرض خش ــع در مع ــن مناب ــتاها ای روس

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــدن ق ش
ــتای  ــوع 700 روس ــرد: از مجم ــوان ک وی عن
ــا 67 روســتا  ــزد، تنه دارای ســکنه اســتان ی
از آب انتقالــی اســتفاده می کننــد و بقیــه 
از  را  خــود  شــرب  آب  حتــی  روســتاها 
ســفره های آب زیرزمینــی کــه هم اکنــون 
ــه  ــدیدی مواج ــت ش ــا اف ــا ب ــت آن ه کیفی

شــده، تامیــن می کننــد.
فاتحــی مجمــوع روســتاهای اســتان یــزد را 
هــزار و 200 روســتا اعــالم کــرد و یــادآور شــد: 
ــش  ــر پوش ــتا زی ــر 700 روس ــال حاض در ح
ــتند  ــتایی هس ــالب روس ــرکت آب و فاض ش
و آبرســانی بــه آن هــا از طریــق ایــن شــرکت 

ــود. ــام می ش انج

 آبرسانی 330 روستا به وسیله 
تانکر 

تعــداد  حاضــر  حــال  در  داد:  ادامــه  وی 
ــزد  ــی از روســتاهای اســتان ی ــب توجه جال

ــل  ــه دلی ــوند و ب ــانی می ش ــر آبرس ــا تانک ب
بــروز مشــکالت، همیــن آبرســانی ســیار نیــز 
در بعضــی روســتاها بــه صــورت نوبت بنــدی 

انجــام می شــود.
فاضــالب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــرد:  ــان ک ــزد خاطرنش ــتان ی ــتایی اس روس
در مجمــوع در اســتان یــزد 330 روســتا بــه 
ــا در  ــوند؛ ام ــانی می ش ــر آبرس ــیله تانک وس
ــه در روزهــای تابســتان  بعضــی روســتاها ک
جمعیــت آن هــا بیشــتر می شــود، آبرســانی 
ســیار کفــاف نمی دهــد و تــالش شــده 
نحــوی  بــه  آب  نوبت بنــدی، کمبــود  بــا 

ــود. ــت ش مدیری
فاتحــی عنــوان کــرد: یکــی دیگــر از مســائلی 
ــا آن  ــتاها ب ــن آب روس ــه تامی ــه در زمین ک
نوبت بنــدی آب  روبــه رو هســتیم، بحــث 
بــه  آبرســانی  االن  روستاهاســت کــه  در 
400 روســتا در یــزد بــه ایــن وســیله انجــام 

می شــود.
وی ادامــه داد: بــه ویــژه در روســتاهایی 
ــه رو هســتند، از  ــاد روب ــت زی ــا جمعی ــه ب ک
جملــه ده بــاال و طزرجــان، ایــن نوبت بنــدی 
بیشــتر بــه چشــم می خــورد و ســعی شــده 

بــه ایــن وســیله کمبــود آب مدیریــت شــود.
فاضــالب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــی  ــع آب ــاره مناب ــزد درب روســتایی اســتان ی
ــرد:  ــان ک ــز بی ــزد نی ــتان ی ــتاهای اس روس
طریــق  از  یــزد  اســتان  روســتاهای  آب 
333 حلقــه چــاه، 15 دهانــه چشــمه و 48 
قنــات و در مجمــوع 422 منبــع آبــی تامیــن 

. می شــود
فاتحــی دربــاره نیــاز آبــی روســتاهای اســتان 
یــزد نیــز عنــوان کــرد: در روســتاهای اســتان 
یــزد بــه هــزار و 200 لیتــر آب در ثانیــه نیــاز 
اســت و ایــن در حالــی اســت کــه هــم اکنون 

تنهــا 800 لیتــر آب در ثانیــه موجــود اســت.
 اولویت با مجتمع های آبرسانی

ــن اســاس در حــال  ــر ای ــوان کــرد: ب وی عن
ــر  ــزد در ه ــتان ی ــتاهای اس ــر در روس حاض

ثانیــه بــا کمبــود 400 لیتــر آب در ثانیــه 
ــتیم. ــه هس مواج

فاتحــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــه اینکــه مجتمع هــای آبرســانی  ــا اشــاره ب ب
در اولویــت قــرار گرفتــه، یــادآور شــد: بودجــه 
خوبــی بــه مجتمع هــای آبرســانی روســتایی 
تعلــق گرفتــه و تــالش شــده بــا ایجــاد 
ــدار  ــبکه پای ــت، ش ــانی ثاب ــات آبرس تاسیس
به ویــژه  یــزد  اســتان  روســتاهای  در  آب 

ــم. ــاد کنی ــت ایج ــتاهای پرجمعی روس
فاضــالب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
روســتایی اســتان یــزد اظهــار امیــدواری کــرد 
کــه بــا انتقــال آب خلیــج فارس و خــط دوم 
کــه در دســت انجــام هســتند، روســتاهایی 
کــه فاصلــه چندانــی بــا ایــن پروژه هــا 
ندارنــد، از آب انتقالــی بهره منــد شــوند.

مدیر عامل آب و فاضالب روستایی استان یزد خبر داد:

 آبرسانی به ۳۳۰ روستای یزد 
با تانکر 

ــات دادگســتری کل اســتان  ــاوری اطالع ــار و فن ــاون آم مع
کرمــان گفــت: طبــق آمــار در 4ماهــه ابتــدای ســال جــاری 
بــه طــور متوســط هــر 62 دقیقــه، یــک پرونــده طــالق وارد 

دادگســتری اســتان کرمــان شــده اســت. 
بنــا بــر اعــالم دادگســتری کرمــان، حمیــد خالقــی بــا بیــان 
اینکــه جلــوی رشــد ورودی پرونــده طــالق در اســتان گرفتــه 
شــده اســت، اظهــار داشــت: در چهــار ماهــه اول ســال 96 
ــل پرونده هــای طــالق  ــه مــدت مشــابه ســال قب نســبت ب

تغییــری نــدارد.
ایــن مقــام قضائــی تصریــح کــرد: در چهــار ماهــه اول 
امســال، 2 هــزار و 856 فقــره پرونــده بــا موضوع طــالق وارد 
دادگســتری اســتان شــده کــه متوســط پرونده هــای طــالق 
ــک  ــه، ی ــر 62 دقیق ــتان ه ــتری اس ــه دادگس ــده ب وارد ش
ــده اســت. ــره پرون ــده و در طــول 24 ســاعت، 23 فق پرون

کل  دادگســتری  اطالعــات  فنــاوری  و  آمــار  معــاون 
ــن  ــگان در بی ــتان ری ــرد: شهرس ــالم ک ــان اع ــتان کرم اس
شهرســتان های اســتان در ایــن مــدت بــا 36 درصــد 
کاهــش پرونده هــای طــالق، بیشــترین کاهــش ورودی 

پرونــده طــالق را داشــته اســت.
ــی  ــا همــکاری و همدل ــم ب خالقــی بیــان داشــت: امیدواری
ــوان در جهــت کاهــش طــالق  همــه مســئوالن و نهادهــا بت
ــای  ــش پرونده ه ــاهد کاه ــده ش ــا در آین ــت ت گام برداش

ــل باشــیم. ــه قب طــالق نســبت ب
وی تاکیــد کــرد: قطعــا تحقیــق درخصوص وضعیــت اخالقی 
و خانوادگــی فــرد مدنظــر قبــل از ازدواج و مشــاوره های الزم 
درخصــوص مشــکالت پیــش آمــده بعــد از ازدواج در کاهش 
طــالق مؤثــر اســت. روابــط عمومــی دادگســتری اســتان 

کرمــان

عبدالمحمــد نجاتــی، مدیــر کل دامپزشــکی چهارمحــال و 
بختیــاری، گفــت: امســال 387 رأس اســب در اســتان مــورد 
تســت بیمــاری »مشمشــه« قــرار گرفتنــد کــه از ایــن تعــداد 
فقــط یــک رأس مبتــال بــه بیمــاری مشمشــه شناســایی و بــه 

صــورت کامــال بهداشــتی معــدوم شــد. 
وی بــا بیــان اینکــه مشمشــه بیمــاری باکتریایــی، واگیــردار و 
ــگاه های  ــتر باش ــزود: بیش ــت، اف ــان و دام اس ــترک انس مش
ــمیان و  ــب و تک س ــروش اس ــد و ف ــوارکاری، دالالن خری س
نیــز کســانی کــه اســب نگهــداری می کننــد، در معــرض خطــر 

آلودگــی هســتند. 
ــی همــراه  ــاال، ســرفه، آبریــزش بین ــب ب ــی ادامــه داد: ت نجات

بــا ایجــاد زخم هایــی روی مخــاط بینــی و برآمدگی هایــی 
ــن  ــانه های ای ــت، از نش ــف پوس ــمت های مختل ــر روی قس ب
بیمــاری اســت. وی تمــاس بــا جانــواران مبتــال بــه مشمشــه 
و خــوردن مــواد غذایــی آلــوده را از عمده تریــن راه هــای 
ــات  ــایر حیوان ــرد: س ــه ک ــان و اضاف ــاری بی ــن بیم ــال ای انتق
ــه  ــرس، زراف ــه، خ ــگ، گرب ــتر، س ــز، ش ــفند، ب ــد گوس مانن
گــرگ، گربه ســانان وحشــی،  هامســتر و خوکچــه هنــدی نیــز 
می تواننــد بــه ایــن بیمــاری مبتــال شــوند. مشمشــه واکســن 
و روش پیشــگیری از طریــق ایمن ســازی نــدارد و رعایــت 
ــردد دام  ــه ت ــه کامــل و پیشــگیری از هــر گون شــرایط قرنطین

ــا انتشــار آن اســت. فــارس ــه ب ــا راه مقابل ــوده، تنه آل

دوره  دهمیــن  در  شــرکت کننده  یــزدی  دانش آمــوزان 
رقابت هــای علمــی بین المللــی پایــا در تهــران، موفــق بــه 
کســب 10 مــدال شــامل پنــج مــدال طــال و بــه همیــن تعــداد 

ــدند. ــز ش ــدال برن م
ــزد  ــتان ی ــوزی اس ــیج دانش آم ــازمان بس ــی س ــئول علم مس
گفــت: در ایــن دوره از رقابت هــا 31 نفــر از ایــن اســتان حضــور 

داشــتند کــه ســهم آن هــا کســب 10 مــدال بــود.
ــدارس  ــوز از م ــداد دانش آم ــن تع ــزود: ای محســن اشــراقی اف
ــام  ــدارس ام ــطه م ــوم دوره دوم متوس ــا س ــی ت ــم ابتدای شش
شــهید  ثامن االئمــه)ع(،  فرهنــگ  ابویی نــژاد،  حســین)ع(، 
حیــدری، خاتم االنبیــاء)ص(، شــهید رحیمی فــر میبــد و شــاهد 

نــور بافــق بودنــد.
ــای  ــه گروه ه ــه روز در هم ــدت س ــه م ــه ب ــا ک ــن رقابت ه در ای
آموزشــی و علمــی در تهــران برگــزار شــد، حــدود 500 دانش آمــوز 

ــتان،  ــزی، انگلس ــورهای اندون ــی از کش ــران و دانش آموزان از ای
ســوریه،  پاکســتان،  افغانســتان،  عــراق،  ترکیــه،  تانزانیــا، 

ــتند. ــور داش ــان حض ــتان و لبن هندوس
همــه پنــج مــدال طــالی رقابت هــا توســط دانش آمــوزان 
ــه )دوره دوم(  ــرت ثامن االئم ــگ حض ــتان فرهن ــر دبیرس دخت
بــه دســت آمــد؛ دانش آمــوزان ایــن واحــد آموزشــی در نهمیــن 
ــره  ــدال نق ــه م ــب س ــه کس ــق ب ــز موف ــا نی ــن رقابت ه دوره ای
شــده بودنــد. هانیــه الســادات میرجلیلــی، ثمیــن عباســی، زهــرا 
ــوزان  ــکاری، دانش آم ــب ش ــی زاده و زین ــب حاج ــزی، زین عزی

ــد. ــا بودن ــن دوره از رقابت ه ــال در ای ــدال ط ــده م دریافت کنن
ــون ورودی  ــای آزم ــتان در رقابت ه ــن دبیرس ــوزان ای دانش آم
دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی کــه اخیــرا برگــزار شــد نیــز 
خــوش درخشــیدند و چنــد رتبــه زیــر صــد و چندیــن رتبــه زیــر 

یــک هــزار کســب کردنــد. ایرنــا

درمــان  معــاون  و  نــوزادان  ســالمت  دهقانــی، کارشــناس 
ــوزادان  دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید صدوقــی یــزد گفــت: ن
و  اوتیســم  بیمارهــای عصبی عضالنــی،  معــرض  در  نــارس 
مشــکالت تکاملی اجتماعــی هســتند و پایــش و مداخــالت 
بــه موقــع، رونــد بهبــود و درمــان آن هــا را بــه صــورت ســریع و 

می کنــد. امکان پذیــر  قطعــی 
ــوزادان  ــی ن ــی افــزود: شناســایی اولیــه مشــکالت تکامل دهقان
ــر  ــگام تاثی ــع و زودهن ــه موق ــی ب ــای درمان ــام مداخله ه و انج

ــدان دارد. ــده فرزن ــالمت آین ــمگیری در س چش
وی خاطرنشــان کــرد: در کلینیــک ســالمت نــوزادان کــه از 
ــات  ــه در کشــور اســت، خدم ــن زمین ــا در ای ــن کلینیک ه بهتری
متعــدد توســط تیــم مراقبتــی نــوزادان متشــکل از روان پزشــک، 

کاردرمــان، گفتاردرمــان، شنوایی ســنج، فــوق تخصــص نــوزادان، 
ــف  ــای مختل ــال، مشــاوره شــیردهی و زمینه ه متخصــص اطف

ــود. ــه می ش ــوزاد ارائ ــت ن مراقب
دهقانــی افــزود: در ایــن کلینیــک، نــوزادان نــارس از بــدو تولــد 
تــا 60 ماهگــی، منطبــق بــا بســته های خدمتــی وزارت بهداشــت، 
تحــت پوشــش خدمــات درمانــی و مشــاوره ای قــرار می گیرنــد.

در کلینیــک ســالمت نــوزادان کــه از بهتریــن کلینیک هــا در ایــن 
زمینــه در کشــور اســت، خدمــات متعــدد توســط تیــم مراقبتــی 
روان پزشــک، کاردرمــان، گفتاردرمــان،  از  متشــکل  نــوزادان 
ــال،  ــص اطف ــوزادان، متخص ــص ن ــوق تخص ــنج، ف شنوایی س
مشــاوره شــیردهی و زمینه هــای مختلــف مراقبــت نــوزاد، ارائــه 

می شــود. خبــر فارســی

استانها

 تپه یحیی، یکی از سکونتگاه های 
قدیمی جهان 

روحــی، معــاون میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان کرمــان، بــا اعــالم اینکــه تپــه یحیــی یکــی از قدیمی ترین 
ــت،  ــان اس ــتان کرم ــان در اس ــده جه ــکونتگاه های شناخته ش س
گفــت: ایــن تپــه بــه عنــوان یکــی از نخســتین آثــار یــک دهکــده 

مربــوط بــه 7000 ســال پیــش از میــالد مطــرح اســت.
وی افــزود: در 260 کیلومتــری جنــوب اســتان کرمــان در دشــت 
وســیع بخــش صوغــان از توابــع شهرســتان ارزوئیــه، تپــه خاکــی 
مرتفعــی قــرار گرفتــه کــه حــدود 20 متــر از ســطح دشــت 

ــاع دارد. ــون ارتف پیرام
ــه  ــه »تپ ــتانی ب ــه باس ــن تپ ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب  روح
یحیــی« شــهرت دارد، اظهــار کــرد: ایــن تپــه امــروزه بــه عنــوان 
ــی  ــدی در باستان شناس ــای کلی ــار و تپه ه ــن آث ــی از مهم تری یک

ــران مطــرح اســت. ای
ــر  ــص آن از اواخ ــوم اخ ــینی مفه ــه شهرنش ــالم اینک ــا اع وی ب
ــژه هــزاره ســوم پیــش از  هــزاره چهــارم پیــش از میــالد و به وی

میــالد در ایــران موجودیــت یافــت، افــزود: تپــه یحیــی، یکــی از 
ــته های دور  ــده و از گذش ــکونتگاه های شناخته ش ــن س کهن تری

دارای تمــدن و فرهنــگ بســیار شــکوفا بــوده اســت.
ــامل  ــتانی ش ــهرهای باس ــدک ش ــه ان ــه اینک ــاره ب ــا اش   وی ب
ــا  ــت ب ــا از لحــاظ قدم ــان موهنجــو دارو تنه ــه ملی شــوش و تپ
تپــه یحیــی برابــری دارنــد، اظهــار کــرد: امــا ســند یــا کتیبــه ای 
ــد،  ــخص می کن ــهر را مش ــن ش ــی ای ــی و قدیم ــام واقع ــه ن ک
هنــوز بــه دســت نیامــده و ایــن منطقــه مرکــز بســیاری از 
فعالیت هــای صنعتــی و هنــری بــوده اســت و تکنیک هــای بــه 
 کار رفتــه در تپــه یحیــی بــا کارهــای مصریــان باســتان مشــابهت 

دارد.
ــی  ــی یک ــه یحی ــه تپ ــالم اینک ــا اع ــی ب ــراث فرهنگ ــاون می  مع
ــه  ــن تپ ــاع ای ــن و ارتف ــن ایران زمی ــدن که ــم تم ــز مه از مراک
ــت:  ــت، گف ــر اس ــر آن 178 مت ــر و قط ــن 20 مت ــطح زمی از س
ــت  ــیاری یاف ــده بس ــفال پراکن ــات س ــه قطع ــن تپ ــون ای پیرام
ــه  ــه رودخان ــن تپ ــه ای ــک و در دامن ــه نزدی ــود و در فاصل می ش
ــان ها  ــکونت انس ــل س ــن عام ــرار دارد و مهم تری ــور ق ــش ش کی

ــت. دانشــجو ــوده اس ــه ب ــن رودخان ــود همی وج

#دیدنی_ها

کوتاه از استانها

 آغاز برداشت بادام 
در چهارمحال و بختیاری

ابراهیــم شــیرانی، مدیــر 
جهــاد  باغبانــی  امــور 
کشــاورزی چهارمحــال 
آغــاز  از  بختیــاری،  و 
 12 در  بــادام  برداشــت 
ــارور  ــاغ ب ــار ب ــزار هکت ه
ــر داد. ــتان خب ــن اس ای

ــدت  ــه م ــادام ب ــت ب ــه برداش ــان اینک ــا بی وی ب
حداقــل 2 مــاه ادامــه دارد، پیش بینــی کــرد کــه 
ــن  ــول از ای ــن محص ــزار ت ــدود 24 ه ــال ح امس

ــود. ــت ش ــا برداش باغ ه
بــادام  درصــد   60 اینکــه  بیــان  بــا  شــیرانی 
ــت،  ــی اس ــوع مامای ــاری از ن ــال و بختی چهارمح
ــنگی  ــی، س ــع، محب ــفید، ربی ــادام س ــزود: ب اف
ــتان  ــادام در اس ــام ب ــر ارق ــاهرودی، از دیگ و ش

ــت.  اس
ــال و  ــت چهارمح ــه نخس ــه  رتب ــاره ب ــا اش وی ب
ــرد:  ــه ک ــور اضاف ــادام کش ــد ب ــاری در تولی بختی
ــتان  ــادام در اس ــن ب ــزار ت ــته 22 ه ــال گذش س
ــن آن صــادر شــد. باشــگاه  برداشــت و 2 هــزار ت

خبرنــگاران

 کشف 30 دوچرخه سرقت شده 
در کرمان 

از  کرمــان  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
ــف 30  ــه ای و کش ــارق حرف ــک س ــتگیری ی دس
دوچرخــه سرقت شــده توســط مامــوران انتظامــی 

کالنتــری 12 ایــن فرماندهــی خبــر داد.
ــی  ــت: در پ ــش گف ــی روانبخ ــرهنگ عبدالعل س
وقــوع چندیــن فقــره ســرقت دوچرخــه در ســطح 
و  محســوس  گشــت زنی های  کرمــان  شــهر 
کوپ هــای  انتظامــی  مامــوران  نامحســوس 
زیرمجموعــه ایــن فرماندهــی در نقــاط جرم خیــز 

ــت.  ــدت یاف ــهر ش ــطح ش س
ــان  ــهر کرم ــری 12 ش ــوران کالنت ــزود: مأم وی اف
ــد کــه  در همیــن راســتا در حــال گشــت زنی بودن
ــا یــک دوچرخــه پارک شــده ور  ــه فــردی کــه ب ب

ــدند.  ــکوک ش ــت، مش می رف
ــاهده  ــا مش ــم ب ــرد: مته ــح ک ــش تصری روانبخ
مأمــوران قصــد فــرار داشــت؛ امــا بــا هوشــیاری 
مامــوران دســتگیر و بــرای تحقیقــات بیشــتر بــه 

ــل  شــد. مهــر ــری منتق ــر کالنت مق

آموزش زعفران کاری در انار 
ــاد کشــاورزی  ــر جه مدی
ــت:  ــار گف ــتان ان شهرس
ترویــج  منظــور  بــه 
دوره  زعفــران،  کشــت 
عنــوان  بــا  آموزشــی 
در  زعفــران  کاشــت 
ــه  ــه موقوف ــل مزرع مح

شــد.  برگــزار  بیــاض 
عبــاس مهــران گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه کاشــت 
محصــوالت بــا نیــاز آبــی کــم مــورد توجــه وزارت 
جهــاد کشــاورزی قــرار دارد، در همیــن راســتا 
ــتفاده  ــران و اس ــت زعف ــج کش ــور تروی ــه منظ ب
ــت آن،  ــعه کش ــود در توس ــیل های موج از پتانس
دوره آموزشــی روز مزرعــه بــا عنــوان کاشــت 
زعفــران در محــل مزرعــه موقوفــه بیــاض برگــزار 

شــد.
وی افــزود: در ایــن دوره آموزشــی توضیحــات 
تکمیلــی از مرحلــه کاشــت تــا برداشــت زعفــران 
در محــل مرکــز خدمــات بیــاض بــرا ی حاضــران 

ــه شــد. انارپــرس ــن کالس آموزشــی ارائ در ای

اجرای طرح »نماز، کلید بهشت« 
در یزد 

ــار  ــن ب ــرای اولی ــد بهشــت« ب ــاز، کلی طــرح »نم
ــان  ــی از معلم ــور جمع ــا حض ــزد ب ــتان ی در اس

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــوادآموزی اس س
ــرح  ــت: ط ــزد گف ــاون ســوادآموزی اســتان ی مع
ــا حضــور 140  ــد بهشــت« ب ــاز، کلی ــوزش »نم آم
ــک و دو  ــه ی ــوادآموزی ناحی ــان س ــر از معلم نف
ــا هماهنگــی ســتاد اقامــه نمــاز اســتان و  ــزد ب ی

ــد. ــزار ش ــور برگ ــوادآموزی کش س
ــن دوره آموزشــی  ــزود: ای ــا اف ــرآت امین الرعای م
16 ســاعته  بــه مــدت 2 روز بــا حضــور 3 نفــر از 

اســتادان اســتان قــم برگــزار شــد.  
فرهنــگ  ترویــج  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
بــا  آشــنایی مخاطــب  و  نمــاز  درســت خوانی 
ایــن دوره آموزشــی  از اهــداف  احــکام نمــاز 

اســت. 
معــاون ســوادآموزی اســتان گفــت: در پایــان 
ایــن دوره 16 ســاعته بــه معلمــان گواهــی ضمــن 
خدمــت 16 ســاعته ارائــه می شــود؛ همچنیــن در 
پایــان دوره 6 ماهــه بــه تمامــی ســوادآموزانی کــه  
در دوره شــرکت کننــد، گواهــی درســت خوانی 
می شــود. داده  نمــاز  اقامــه  ســتاد  قــرآن 

صداوســیما

رکورد برداشت گندم در لردگان 
جهادکشــاورزی  خانجانی،مدیــر  محمدصــادق 
ــری  ــت و کیل گی ــورد برداش ــت رک ــردگان  از ثب ل
ــرم  ــن و 530 کیلوگ ــزان 10 ت ــه می ــی ب ــدم آب گن
بخــش  هکتــاری   22 مزرعــه  از  هکتــار  در 

داد. خبــر  شهرســتان  ایــن  خان میــرزای 
وی گفــت: ایــن رکــورد توســط کارشناســان جهــاد 
کشــاورزی اســتان و شهرســتان بــه ثبــت رســید.

خانجانــی ایــن موفقیــت را مرهــون راهنمایی هــای 
فنــی کارشناســان جهــاد کشــاورزی و همراهــی و 
همــکاری کشــاورز نمونــه گندمــکار در ایــن منطقــه 

دانســت.
ــاورزان  ــاز کش ــر نی ــازاد ب ــدم م ــت گن ــی اس گفتن
لردگانــی در 3 مرکــز خریــد ایــن شهرســتان و 
ــد  ــال خری ــزار ری ــرم 13 ه ــر کیلوگ ــت ه ــا قیم ب

خبرپــو می شــود.  تضمینــی 

ســردار حســین ســالمی، جانشــین فرماندهــی 
یــادواره  اولیــن  در  پاســداران،  ســپاه  کل 
ــرق در  ــوب ش ــه جن ــات منطق ــهدای اطالع ش
ــا  ــان و ب ــهر کرم ــارهللا ش ــینیه ث ــل حس مح
ــئوالن  ــردم و مس ــادی از م ــع زی ــور جم حض
بــا بیــان اینکــه  شــهدای اطالعــات جــزو 
ــن  ــن عناصــر در بی هوشــمندترین و مقاوم تری
رزمنــدگان بودنــد، اظهــار کــرد: دفــاع مقــدس، 
ــخ نیســت کــه در یــک زمــان  مقطعــی از تاری

ــود. ــف ش متوق
ــت  ــا هوی ــی ب ــر ملت ــزود: ه ــه اف وی در ادام
ــت  ــه وســیله  آن مل ــه ب ــده اســت ک خــود زن
ــا را  ــخصیت م ــهدا ش ــوند. ش ــناخته می ش ش
تغییــر داده انــد و هویــت جدیــدی را در جهــان 

ســاخته اند.

ایــن مقــام مســئول بــا تأکیــد بــر اینکــه مــا در 
ــم  ــه برکــت شــهیدان آموخت ــاع مقــدس ب دف
چگونــه بایــد دفــاع کــرد، تصریــح کــرد: نــگاه 
ــد  ــخص می کن ــی مش ــای سیاس ــه جغرافی ب
کــدام ملــت و کــدام کشــور توانســته 38 ســال 
در مقابــل آمریــکا بایســتد؛ آمریکایــی کــه 
هنــوز هــم ابرقــدرت نظامــی و سیاســی جهــان 

ــود. ــناخته می ش ش
ــکا  ــروز آمری ــد: ام ــادآور ش ــالمی ی ــردار س س
بــه بی عملــی گرفتــار اســت و در مقابــل ایــران 

متوقــف و عاجــز شــده اســت.
جانشــین فرماندهــی کل ســپاه پاســداران 
ــت  ــا مدیری ــتکبار ب ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
راهبــردی آمریــکا هرچــه قــدرت داشــت علیــه 
نظــام بــه کار بــرده، ابــراز کــرد: هیــچ جامعه ای 

ــه؛  ــرار نگرفت ــن مــورد تهاجــم فرهنگــی ق چنی
ــدار اســت. ــا اقت ــان ب ــران همچن ــت ای ــا مل ام
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه حــزب هللا 
امــروز بــه یــک اســتوانه محکمــی از مقاومــت 
در مقابــل رژیــم صهیونیســتی و عاملــی در 
ــده،  ــل ش ــی تبدی ــای سیاس ــل قدرت ه مقاب
ــالب  ــد، انق ــگاه کنی ــراق ن ــه ع ــد: ب ــادآور ش ی
اســالمی دیگــری ایجــاد شــده؛ بــه یمــن نــگاه 
کنیــد، شمشــیرها کشــیده شــده؛ این هــا 

ــت. ــاد اس ــره جه ثم
ــا  ــا م ــه ب ــمنی ک ــزود: دش ــالمی اف ــردار س س
ــدارد و  ــق را ن ــی درک منط ــت، توانای روبه روس
ــه  ــی ک ــد؛ در حال ــدرت را درک می کن ــط ق فق
صبــح پیــروزی در همــه عرصه هــای مقاومــت 
ــه  ــوریه گرفت ــان و س ــه از لبن ــطح منطق در س

تــا یمــن نزدیــک اســت. جوانــان مــا راه هــای 
ــمان و  ــن و آس ــه را در زمی ــروی در منطق پیش

ــته اند. ــمن بس ــه روی دش ــا ب دری
وی تصریــح کــرد: مــا راه شــهیدانمان را ادامــه 
نفــوذ دشــمن  می دهیــم و هرگــز مجــال 
انقــالب  ارکان نظــام و  از  را در هیــچ یــک 
مرزهــا  از  بیــرون  را  دشــمن  و  نمی دهیــم 

می کنیــم. تعقیــب 
جانشــین فرماندهــی کل ســپاه پاســداران 
ــاد  ــا اعتق ــران ب ــت ای ــه مل ــان اینک ــن بی ضم
کامــل در ایــن راه )راه شــهدا( ایســتاده اند 
ــکر  ــرد: لش ــوان ک ــد، عن ــاع می کنن و از آن دف
ــای  ــان ترین تیم ه ــی از درخش ــارهللا، یک 41 ث
عملیاتــی منطقــه در دفــاع مقــدس بــود و هــر 
جــا کــه نفــوذ و ورود می کــرد، پیــروزی را 
بــرای ملــت ایــران بــه ارمغــان مــی آورد. دیــار 
ــزرگ  ــان ب ــرورش فرمانده ــد پ ــان، مه کریم

ــا ــت. راه دان ــران اس ــت ای ــاع از مل دف

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران:

آمریکا در مقابل ایران متوقف و عاجز شده است

،،
 در مجمــوع در اســتان یــزد ۳۳۰ روســتا 
ــه وســیله تانکــر آبرســانی می شــوند؛  ب
امــا در بعضــی روســتاها کــه در روزهــای 
تابستان جمعیت آن ها بیشتر می شود 
آبرسانی سیار کفاف نمی دهد و تالش 
شــده بــا نوبت بنــدی، کمبــود آب بــه 

نحــوی مدیریــت شــود

یزدی ها از رقابت های علمی پایا 1۰ مدال به دست آوردند هر62 دقیقه، یک پرونده طالق در کرمان 
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ــاره  ــوژی، درب ــرژی و ایمونول ــص آل ــوق تخص ــارد، ف ــدا عط لی
شــمار  شــیرخوارگی گفــت:  دوره  در  ســینه  خس خــس 
ــا  ــینه مبت ــس س ــه خس خ ــا ب ــیرخواران م ــیاری از ش بس
ــه  ــد ک ــران می کن ــا را نگ ــئله خانواده ه ــن مس ــوند و ای می ش
ــدی  ــای ج ــا بیماری ه ــم ی ــه آس ــا ب ــان مبت ــادا کودکش مب

ــد. ــری باش دیگ
دوره  در  ســینه  خس خــس  علــل  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــایع ترین  ــرد: ش ــار ک ــت، اظه ــوع اس ــیار متن ــیرخوارگی بس ش
ســرما  فصــل  در  اســت کــه  ویروســی  عفونت هــای  آن 
ــد  ــم می توان ــری ه ــوارد دیگ ــر آن، م ــاوه ب ــت. ع ــایع اس ش
ــکات  ــود مش ــه وج ــد؛ از جمل ــینه کن ــس س ــاد خس خ ایج
ــه  ــا ب ــه مبت ــیرخوارانی ک ــوارش ش ــتگاه گ ــی دس فیزیولوژیک
ریفاکــس معــده هســتند و خس خــس ســینه در ایــن گــروه 

ــت. ــایع اس ــیار ش ــیرخواران، بس از ش
ــوژی ادامــه داد: علــت  ــرژی و ایمونول ایــن فــوق تخصــص آل
ــواردی  ــژه م ــت؛ به وی ــی اس ــای قلب ــه بیماری ه ــا ب ــر ابت دیگ
ــرای  ــه پزشــک ب ــه ب ــا مراجع ــی شــدید نیســت و ب ــه خیل ک
ــود. ــخیص داده می ش ــینه، تش ــس س ــت خس خ ــن عل یافت

ــی در  ــیب های تنفس ــم و آس ــخیص آس ــوص تش وی درخص
کــودکان کمتــر از  یــک ســال بیــان کــرد: اینکــه بتوانیــم آســم 
ــک  ــر ی ــوزادان و شــیرخواران زی ــا آســیب های تنفســی در ن ی
ــد اســت؛ مگــر  ــم، تردی ــه درســتی تشــخیص دهی ســاله را ب

شــواهد بســیار جــدی و قــوی در دســت باشــد.
عطــارد در پایــان اظهــار کــرد: بنابرایــن خانواده هــا بــا مراجعــه 
بــه پزشکشــان می تواننــد بــه علــت خس خــس ســینه 
فرزندشــان آگاه شــوند و بــرای درمــان اقــدام کننــد. ســامتی

حســین یحیــی زاده، رئیــس مرکــز تحقیقــات ســرطان 
بیمارســتان میــاد، گفــت: تومور هــای ســر و گــردن در جوامــع 
پیشــرفته بــه دلیــل رشــد اســتعمال دخانیــات در حــال 
ــه  ــد رو ب ــزان شــیوع آن رون ــش اســت و متأســفانه می افزای

رشــدی دارد.
وی بیــان کــرد: در جوامــع کمتــر توســعه یافته بــه دلیــل 
ــره  ــرطان های حنج ــی، س ــای ویروس ــی عفونت ه ــروز بعض ب
در بیــن افــراد ایجــاد می شــود کــه مصــرف ســیگار و قلیــان 

ــن عارضــه اســت. ــی شــیوع ای یکــی از ریزفاکتورهــای اصل
وی بیــان کــرد: افــراد ســیگاری ۸۰ درصــد بیشــتر از ســایرین 
در معــرض خطــر بیماری هــای حنجــره قــرار دارنــد کــه اگــر در 
مراحــل اولیــه ایــن عارضــه، افــراد بــه پزشــکان مراجعــه کننــد 

بــه راحتــی قابــل درمــان اســت.

ــس از  ــره پ ــرطان حنج ــرل س ــرد: کنت ــوان ک ــی زاده عن یحی
ــام  ــادگی انج ــه س ــپ آن ب ــدن پلی ــته ش ــی و برداش جراح
می شــود کــه در نــوع بدخیــم آن غــدد لنفــاوی گــردن درگیــر 

می شــود.
وی تأکیــد کــرد: در مراحــل پیشــرفته ســرطان حنجــره 
ــی از روش هــای شــیمی درمانی، رادیوتراپــی و جراحــی  ترکیب

ــود. ــام می ش ــه انج ــن عارض ــام ای ــرای التی ب
ــه  ــاد ادام ــات ســرطان بیمارســتان می ــز تحقیق رئیــس مرک
ــان  ــتات در می ــان و پروس ــن زن ــتان در بی ــرطان پس داد: س
و  می شــود  محســوب  بیماری هــا  شــایع ترین  مــردان، 
ــوم  ــری مرس ــه ام ــان ک ــان ایرانی ــای داغ در می ــیدن چ نوش
ــاد  ــم در ایج ــور مه ــل ریزفاکت ــک عام ــوان ی ــه عن ــت ب اس

ــی دارد. شــهر خبــر ــش مهم ــری نق ــرطان م ــه س عارض

فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی:

ریه های کوچک کودکان را دریابید 
رئیس مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان میالد مطرح کرد:

نوشیدن چای داغ، عاملی مهم در ابتال به سرطان مری

طب سنتی و ریزش مو 
در طــب مــدرن درمان هایــی بــرای ریــزش مــو و افزایــش رشــد آن وجــود دارد 
کــه گرچــه برخــی از آن هــا نتیجه بخــش اســت، امــا در طوالنی مــدت ممکــن 
ــنتی  ــب س ــا در ط ــد؛ ام ــته باش ــال داش ــه  دنب ــرد ب ــرای ف ــی ب ــت عوارض اس
درمان هــای نســبتا مناســبی بــرای پیشــگیری از ریــزش و همچنیــن افزایــش 

رونــد رویــش مــو وجــود دارد. 
بــه دو گــروه تقســیم می شــود؛  در طــب ســنتی درمــان ریــزش مــو 
ــه  کار  ــتر ب ــروز بیش ــه ام ــی. آنچ ــای خوراک ــی و درمان ه ــای موضع درمان ه
ــد تولیــد مــو  مــی رود، درمان هــای موضعــی اســت. از نظــر طــب ســنتی، رون
ــی  ــرد رویــش مــوی خوب ــه ف ــرای اینک ــی بســتگی دارد و ب ــه مســائل درون ب

ــالم دارد. ــدل و س ــزاج معت ــه م ــاز ب ــد، نی ــته باش داش
اگــر فــرد مــزاج معتــدل و خوبــی داشــته باشــد، بایــد تغذیــه او را هــم بررســی 
کــرد. فــرد مبتــا بــه ریــزش مــو بایــد مــوادی را کــه در رشــد و تقویــت موهــا 
موثــر اســت، بــه انــدازه کافــی دریافــت کنــد. مصــرف جوانــه گنــدم، ســبوس 

برنــج و نخــود فرنگــی نیــز در تقویــت مــو موثــر اســت. 
همچنیــن گفتــه می شــود یکــی از علــل ریــزش مــو کمبــود ویتامیــن B در بــدن 
اســت کــه نقــش مهمــی در ایــن میــان ایفــا می کنــد. عامــل احتمالــی دیگــر 

ــاز ِعنصــل  ــی در بازنگــری پی ــن مــاده معدن ــدن اســت. ای ــود گوگــرد در ب کمب
ــت  ــور یاف ــه وف ــره، ســیر و موســیر ب ــل ت ــواع ســبزی ها مث ــن در ان و همچنی
ــد،  ــت می کن ــی را تقوی ــون موضع ــان خ ــه جری ــی ک ــام گیاهان ــود. تم می ش
نه تنهــا در پیشــگیری از ریــزش مــو، بلکــه در رشــد دوبــاره آن نیــز موثــر اســت. 
ــد و  ــاری دارن ــابه رزم ــواص مش ــز خ ــن نی ــه و آویش ــات بابون ــی از ترکیب برخ
ــن در  ــود. آویش ــتفاده می ش ــا اس ــود اگزم ــرای بهب ــا ب ــای آن ه از فرآورده ه
عیــن حــال کــه جریــان خــون موضعــی را تقویــت می کنــد، آثــار ضدباکتــری 
ــد در پیشــگیری از ریــزش مــو و همچنیــن تقویــت  و ضدقــارچ دارد و می توان

ــر باشــد. رویــش آن مؤث
ســبزی هایی ماننــد تــره، ســیر و موســیر بــرای تقویــت مــو مفیــد اســت. بــرای 
درمــان ریــزش مــوی ســر بایــد کاری کــرد تــا جریــان خــون در زیر پوســت ســر 
تحریــک شــود. همچنیــن می تــوان عــاوه بــر اســتفاده از انــواع پیــاز خوراکــی 
و ســبزی ها، موهــا را بــا ماســت شست وشــو داد؛ چــون آب ماســت از ریــزش 

مــو جلوگیــری می کنــد.
بــرای بــه جریــان انداختــن خــون در ســر می تــوان موهــا را ماســاژ داد؛ 
ــون و شــامپو قلیایــی نباشــد. مقــدار کمــی ســیر را نیــز  ــه شــرطی کــه صاب ب
ــرد و  ــوط ک ــه و مخل ــداری عســل اضاف ــه آن مق ــد ب ــرد و بع ــده ک ــوان رن می ت

ــد. جــام جــم ــر ســر مالی ب

اســتراحت کــردن نیــز ماننــد غــذا خــوردن و 
ــم  ــیار مه ــدن بس ــامت ب ــرای س ــردن ب ورزش ک
ــه  ــراد ب ــی اف ــی و بدخواب ــر کم خواب ــت. در اث اس
ــه  ــوند؛ ب ــا می ش ــار مبت ــای مرگب ــواع بیماری ه ان
همیــن دلیــل افزایــش کیفیــت خــواب بــرای حفظ 
ــار  ــر دچ ــت. اگ ــد اس ــیار مفی ــدن بس ــامت ب س
نشــان دهنده  بدخوابــی شــده اید،  و  کم خوابــی 
ــا دانــش  علــم خــواب  ــه آشــنایی ب نیــاز  شــما ب

ــت. اس
 حمام با آب گرم، راهکاری برای داشتن 

خوابی راحت
پیــش از خــواب دوش آب گــرم بگیریــد تــا دمــای 
بــدن شــما بــاال رفتــه و ســریع تر بــه خــواب 
ــل از  ــاعت قب ــا دو س ــک ت ــن ی ــد؛ همچنی بروی

ــاس  ــا احس ــد ت ــم کنی ــط را ک ــور محی ــواب ن خ
ــتفاده  ــود. از اس ــاد ش ــما ایج ــی در ش خواب آلودگ
ــی  ــایل الکترونیک ــایر وس ــراه و س ــی هم از گوش
ــرا  ــد؛ زی ــودداری کنی ــب خ ــی ش ــاعات پایان در س
ــث  ــتگاه ها باع ــن دس ــده از ای ــی منتشرش ــور آب ن

می شــود. بی خوابــی 
 برای داشتن خوابی راحت شام چه 

بخوریم؟
وعــده شــام را ســبک انتخــاب کنیــد و دســت کم 
ســه ســاعت پیــش از خــواب شــام را صــرف کنیــد؛ 
ــا  ــای ی ــون چ ــی چ ــیدن مایعات ــن از نوش همچنی
ــب  ــی ش ــاعات  پایان ــن در س ــاوی کافئی ــوه ح قه
ــطح  ــش س ــث افزای ــرا باع ــد؛ زی ــودداری کنی خ

هوشــیاری و بی خوابــی می شــوند.

غذا هــای پرچــرب، شــور، تــرش و ســنگین هضــم 
افزایــش  باعــث  ایــن  و  دارنــد  طوالنی مدتــی 
ســطح هوشــیاری و بی خوابــی در افــراد می شــود. 
ــام  ــوردن ش ــدون خ ــدن ب ــال از خوابی ــن ح در عی
خــودداری کنیــد؛ زیــرا گرســنگی می توانــد ســبب 
ــود.  ــی ش ــواب و بی خواب ــما از خ ــدن ش ــدار ش بی
از جملــه بهتریــن خوراکی هــا بــرای صــرف در 
ــی، چــون  ــوان غذا هــای پروتئین ــت شــام می ت نوب
بوقلمــون، تخم مــرغ و ماهــی، لبنیــات، چــون 

ــرد. ــام ب ــی را ن ــادام زمین ــر و ب ماســت و پنی
 اتاق خواب خود را  پاکیزه نگه دارید

اتــاق خــواب خــود را همیشــه تمیــز و مرتــب نگــه 
ــت و  ــه نظاف ــی ب ــت خاص ــژه اهمی ــد؛ به وی داری
تمیــزی ســرویس خــواب خــود بدهیــد؛ زیــرا بــر 

کیفیــت خــواب شــما بســیار تاثیرگــذار اســت.
ــه طــور منظــم  روبالشــی، ملحفــه و روانداز هــا را ب

بشــویید و در مجــاورت نــور خورشــید خشــک 
کنیــد. از تشــک طبــی و بالــش بــا ارتفــاع مناســب 
اســتفاده کنیــد تــا دچــار مشــکات فقراتــی و 

ــوید. ــردن نش ــای گ ــه مهره ه ــیب ب آس
 ساعت بیولوژیک بدن خود را تنظیم 

کنید
و  بخوابیــد  مشــخصی  ســاعت  در  شــب  هــر 
ــدار  ــی از خــواب بی ــز در ســاعت معین ــا نی صبح ه
ــک  ــاعت بیولوژی ــب س ــن ترتی ــه ای ــا ب ــوید ت ش
بــدن شــما تنظیــم شــود و کمتــر دچــار بی خوابــی 
از  و بدخوابــی شــوید. در فصــول گــرم ســال 
خــواب  هنــگام  خنــک  و  نــازک  لباس هــای 
ــق بیــش از حــد و  ــا دچــار تعری ــد ت اســتفاده کنی
ــی  ــا و کافگ ــاس گرم ــل احس ــه دلی ــی ب بی خواب
نشــوید. اگــر در میانــه شــب از خــواب بیــدار 
ــار  ــاره دچ ــن دوب ــواب رفت ــه خ ــوید و در ب می ش

مشــکل هســتید، بایــد ســر و گــردن شــما هنــگام 
ــن  ــه همی ــرد؛ ب ــرار بگی ــتا ق ــک راس ــواب در ی خ
ــتفاده  ــاد اس ــاع زی ــا ارتف ــی ب ــل از بالش های دلی
ــر روی شــکم خــود نخوابیــد؛  نکنیــد. همچنیــن ب
ــدن  ــس، وارد ش ــی نف ــث تنگ ــد باع ــرا می توان زی
فشــار بــه قلــب، مشــکات گوارشــی و حتــی دیدن 

خواب هــای آشــفته شــود.
 از بالش استاندارد استفاده کنید

ــک  ــرای کم ــق ب ــک و کم عم ــش کوچ ــک بال از ی
بــه اســتراحت بهتــر خــود اســتفاده کنیــد و زمانــی 
کــه بــه پهلــوی راســت خــود می خوابیــد، بالــش را 
بیــن 2 زانــوی خــود قــرار دهیــد یــا زمانــی کــه بــه 
ــای  ــاق پا ه ــر س ــش را زی ــد، بال ــت می خوابی پش
ــه بافت هــای  ــا خون رســانی ب ــد ت ــرار دهی خــود ق
بــدن بهتــر انجــام شــده و خــواب عمیق تــری 

داشــته باشــید. خبــر فارســی
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روش درست خوابیدن 

تازههایپزشکی

 استفاده از امواج صوتی 
برای بررسی فشار درون جمجمه

ــد  ــر می توان ــه س ــیب ب ــه و آس ــا ضرب ــزی ی ــاری مغ بیم
ــم  ــش حج ــن افزای ــز و همچنی ــت مغ ــورم باف ــب ت موج
مایــع پیرامــون مغــز کــه نقــش حفاظتــی دارد، شــود. ایــن 
اتفاقــات موجــب افزایــش فشــار درون جمجمــه شــده و 
عــوارض جــدی بــه همــراه دارد کــه حتــی می توانــد منجــر 

بــه مــرگ شــود.
کنتــرل منظــم فشــار درونــی جمجمــه بــه پزشــکان اجــازه 
می دهــد تــا اقداماتــی را در راســتای کاهــش فشــار انجــام 

. هند د
ــه،  ــل جمجم ــار داخ ــرل فش ــرای کنت ــر ب ــال حاض در ح
ــز  ــای مجه ــده و کاتره ــر ش ــه حف ــل جمجم ــوراخ داخ س
بــه سنســور در آن تعبیــه می شــوند. ایــن روش دارای 
ــت  ــه باف ــت و آســیب ب ــزی، عفون ــر خونری ــی نظی خطرات
مغــز اســت؛ امــا هیــچ شــیوه غیرتهاجمــی بــرای کنتــرل 

ــت. ــترس نیس ــار در دس فش
محققــان آلمانــی یــک شــیوه غیرتهاجمــی آزمایشــی 
نتایــج  بــه  و  آزمایــش کردنــد  بیمــار  روی ۱۴  بــر  را 

یافتنــد. دســت  امیدوارکننــده ای 
در ایــن روش از الگوریتم هــای پیشــرفته تجزیــه و تحلیــل 
ســیگنال های  ویژگی هــای  ارزیابــی  بــرای  ســیگنال 
صوتــی کــه از مغــز بــه منظــور تعییــن فشــار درون جمجمه 

ــود. مهــر ــتفاده می ش ــد، اس ــور می کنن عب

ارتباط قند خون پایین در نوزادان با 
مشکالت مغزی در کودکی

ــی  ــد نوزادان ــد نیوزیلن ــگاه اوکلن ــان دانش ــه محقق ــه گفت ب
ــون  ــد خ ــا قن ــل از آن ب ــی قب ــا کم ــد ی ــان تول ــه در زم ک
ســه  تــا  دو  دســت کم  می شــوند،  مواجــه  پاییــن 
ــه  ــوط ب ــکات مرب ــا مش ــوزادان ب ــایر ن ــش از س ــر بی براب
برنامه ریــزی، حافظــه، توجــه، حــل مشــکل و هماهنگــی 
تصویری حرکتــی تــا ســن ۴.۵ ســالگی روبــه رو هســتند.

ــر عملکــرد  ــد خــون پاییــن ب یافته هــا نشــان می دهــد قن
کلــی فکــر یــا IQ تاثیــری نــدارد؛ امــا می توانــد بــر مهــارت 
حــل مســئله و ســایر مهارت هــای موســوم بــه »عملکــرد 
ــر  ــم تاثی ــی دست-چش ــن هماهنگ ــی« و همچنی اجرای

بگــذارد.
قنــد خــون پاییــن در نــوزادان، موســوم بــه »هیپوگلیســمی 
نــوزادان، شــایع ترین علــت قابــل پیشــگیری آســیب 
ــد  ــر از موع ــه زودت ــی ک ــوزادان اســت؛ نوزادان ــزی در ن مغ
بــه دنیــا می آینــد، کــودکان بیــش از انــدازه ریــز یــا درشــت 
ــا  ــوزادان متولدشــده از مــادران مبت ــارداری و ن در طــول ب
بــه دیابــت، بســیار در معــرض ریســک قنــد خــون پاییــن 

قــرار دارنــد.
در ایــن مطالعــه، تیــم تحقیــق وضعیــت ۴۷۷ نــوزاد 
متولدشــده بیــن ســال های 2۰۰۶ تــا 2۰۱۰ را بررســی کردنــد. 
حــدود نیمــی از آن هــا در زمــان تولــد مبتــا بــه قنــد خــون 
ــور  ــه ط ــا ب ــتر آن ه ــدند. بیش ــان ش ــد و درم ــن بودن پایی
ــان  ــرار گرفتند.محقق ــون ق ــد خ ــرل قن ــت کنت ــداوم تح م
دریافتنــد میــزان پاییــن قنــد خــون بــا بعضــی مشــکات 

ــراه اســت. شــهر خبــر ــزی هم ــرد مغ خــاص عملک

تغذیه

میوه های برتر برای مقابله با پیری 
چشــم اندازی  مــا  از  بســیاری  بــرای  اگرچــه 
ــراری  ــانی راه ف ــچ انس ــا هی ــت، ام ــایند اس ناخوش
ــش از  ــال های پی ــه در س ــا آنچ ــدارد. ام ــری ن از پی
ــد اثــر چشــمگیری  پیــری انجــام می دهیــد، می توان
بــر کیفیــت زندگــی شــما در ایــن دوران داشــته 

ــد. باش
ــر  ــر ب رژیــم غذایــی، یکــی از مهم تریــن عوامــل مؤث
شــرایط بــدن انســان اســت. مصــرف میوه هــا و 
ســبزیجات تــازه، یکــی از گزینه هــای اصلــی ارتقــای 
ــری  ــد از پی ــود و می توان ــوب می ش ــامت محس س

ــد.  ــری کن زودرس جلوگی
در ادامــه بــا بعضــی از بهتریــن میوه هــا بــرای 

مقابلــه بــا پیــری بیشــتر آشــنا می شــویم.
1. سیب

ــدن  ــاب ب ــرد در کاهــش الته ــالم و ت ســیب های س
ــی  ــور طبیع ــه ط ــد و ب ــل می کنن ــر عم ــیار مؤث بس
می برنــد.  بهــره  آنتی اکســیدانی  حالــت  یــک  از 
محتــوای ویتامیــن C آن هــا تشــکیل بافــت پوســت 
جدیــد را تشــویق می کنــد کــه در درمــان درماتیــت و 
دیگــر اختــاالت پوســتی ضــروری اســت. بــا توجــه 
ــر  ــیب ها اث ــتین و کاژن، س ــاد االس ــر زی ــه مقادی ب

ــد. ــما دارن ــت ش ــگفت انگیزی روی پوس ش
2. توت فرنگی

منابــع  حــاوی  ابرمیــوه  ایــن  از  فنجــان  یــک 
همــراه  بــه   C ویتامیــن  از  توجهــی  جالــب 
ــت  ــه محافظ ــد ب ــه می توان ــت ک آنتی اکسیدان هاس
برابــر آســیب ســلولی کمــک کنــد.  بــدن در  از 
توت فرنگــی شــامل اســید ال-اســکوربیک )قوی تریــن 
شــکل ویتامیــن C( اســت کــه بــرای ســامت 

ــت.  ــی اس ــت حیات ــی و پوس ــتم ایمن سیس
3. انگور قرمز

انگــور قرمــز، میــوه ای آبــدار و خوشــمزه اســت 
و همچنیــن از محتــوای زیــاد رزوراتــرول، یــک 
آنتی اکســیدان قــوی کــه از پیــری زودرس ســلول ها 
جلوگیــری می کنــد و در بــه حداقــل رســاندن خطــر 
ابتــا بــه بعضــی ســرطان ها نقــش دارد، ســود 
ــه  ــز ب ــور قرم ــود در انگ ــای موج ــرد. پلی فنول ه می ب

ــد. ــک می کنن ــری کم ــد پی ــردن رون ــد ک کن
4. انار

ــوه  ــک می ــوان ی ــه عن ــت ب ــی اس ــه دیرزمان ــار ک ان
ــتفاده  ــورد اس ــکی م ــاه پزش ــک گی ــوان ی ــه عن و ب
و  قــرار می گیــرد، ریشــه در مناطــق گرمســیری 

دارد.  نیمه گرمســیری 
پالــپ اســیدی و قرمزرنــگ انــار در ســاالدها و 
دســرها و همچنیــن بــه عنــوان یــک نوشــیدنی 

می گیــرد.  قــرار  اســتفاده  مــورد  خنک کننــده 
ــد  ــل ض ــی دارای عوام ــاده غذای ــن ابرم ــای ای دانه ه
ــی  ــرای باززای ــه ب ــتند ک ــن C هس ــی و ویتامی التهاب
ســلولی و تشــکیل کاژن فوق العــاده مفیــد هســتند. 
مــواد مغــذی گیاهــی انــار از آســیب پوســت درنتیجه 
آلودگــی و پرتوهــای مضــر فرابنفــش جلوگیــری 

می کننــد. عصــر ایــران

زیبایی

چشم ها را جوان نگه دارید )1(
در واقــع رفتــار شــما بــا بــدن خودتــان نقــش مهمــی 
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــری دارد؛ ب ــد پی در رون
بعضــی از آدم هــا زودتــر پیــر می شــوند و بعضی هــا 
ــه  ــورت را ک ــری ص ــد پی ــه رون ــرای اینک ــر. ب دیرت
ــاز  ــم آغ ــای دور چش ــن و چروک ه ــا چی ــوال ب معم
می شــوند کنــد کنیــد، از ایــن راهکارهــا بهــره ببریــد:

 کرم ضد آفتاب، یار همیشگی
اســتفاده از کــرم ضــد آفتــاب، مهم تریــن توصیــه ای 
ــی و ســامت  ــام راهکارهــای زیبای ــه در تم اســت ک
ــاب دوســت  ــه می شــود. کــرم ضــد آفت پوســت ارائ
ســامتی و زیبایــی اســت. بنابرایــن هــر زمانــی کــه 
ــه چــه کاری  ــد ک ــن ســؤال پیــش می آی ــان ای برایت
بــرای پوســت الزم اســت، مصــرف روزانــه کــرم ضــد 

آفتــاب را در اولویــت قــرار بدهیــد. 
قــرار گرفتــن در معــرض نــور خورشــید باعــث ایجــاد 
چیــن و چــروک ماننــد چروک هــای اطــراف چشــم 

می شــود. 
ــع از  ــا مان ــما نه تنه ــتتان، ش ــت از پوس ــا محافظ ب
ظاهــر شــدن نشــانه های اولیــه ایــن چروک هــا 
خواهیــد شــد، بلکــه حتــی احتمــال ابتــا به ســرطان 
ــرم  ــرف ک ــد. مص ــش می دهی ــود کاه ــم در خ را ه
ضدآفتــاب را بــه عادتــی مثــل مســواک زدن تبدیــل 

کنیــد.
 سیگار را ترک کنید

بــه همــان انــدازه کــه مصــرف کــرم ضد آفتــاب بــرای 
ــم اســت، کاهــش و  ــی پوســت مه ســامت و زیبای
ــی  ــه خوب ــما ب ــت دارد. ش ــز اهمی ــیگار نی ــرک س ت
می دانیــد کــه ســیگار واقعــا مضــر اســت؛ پــس اراده 

ــد.  ــرک کنی و آن را ت
ــرعت  ــیگار س ــود در دود س ــن موج ــید کرب منوکس
بیشــتر  را  پوســت  ســلول های  پیــری  فرآینــد 
می کنــد و خطــوط دور چشــم را افزایــش می دهــد. 
ــه  ــیگار ب ــتر س ــرف بیش ــان و مص ــت زم ــا گذش ب
ــود.  ــه می ش ــا اضاف ــن چروک ه ــق ای ــداد و عم تع
ــرد  ــوام پوســت را از بیــن می ب ــا ق دود ســیگار نه تنه

ــد. ــر می ده ــز تغیی ــت را نی ــگ پوس ــه رن بلک
 عادت هایتان را تغییر دهید

ــما در  ــادات ش ــا ع ــورت ب ــای ص ــن و چروک ه چی
ــردن  ــگ  ک ــم ها، تن ــار دادن چش ــردن، فش ــم ک اخ
آن هــا، خندیــدن و بــاال انداختــن ابــرو مرتبــط 
هســتند. هرچقــدر فشــار زیــادی بــه پوســت بیاوریــد 
ــدیدتر  ــر و ش ــت را عمیق ت ــی پوس ــای طبیع چین ه
بــرای  کم  هزینــه  و  ســالم  راه  یــک  می کنیــد. 
پیشــگیری از عمیــق شــدن چیــن و چروک هــا 
روز  هــر  ســعی کنیــد  اســت.  صــورت  ماســاژ  
ــه پوســت را در جهــت  ــه مــدت ۵ دقیق دســت کم ب
ــن  ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــاژ بدهی ــا ماس ــف چین ه مخال
ــان ســخت  ــن برایت ــادت خــط انداخت ــرک ع ــر ت اگ
اســت، از بوتاکــس هــم می توانیــد اســتفاده کنیــد. 
آن  از  همــواره  می زنیــد  عینــک  اگــر  همچنیــن 
ــه  ــه خوانــدن ب ــه  خاطــر نیــاز ب ــا ب اســتفاده کنیــد ت

چشــم هایتان فشــار دوچنــدان نیاوریــد.

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند
 اصل بیست و چهارم: ایجاد شادی

ــا از  ــه م ــتند و روحی ــه هس ــد روحی ــا نیازمن بچه ه
خلــق و خــوى مــا پیداســت. بایــد بــا چهــره بشــاش 
بــه بچه هــا روحیــه داد. والدیــن بایــد بکوشــند 
خــود را شــاد نگــه دارنــد و بــا ایــن حالــت موجبــات 

ــد.  ــم کنن ــان را فراه ــادابى بچه هایش ــادى و ش ش
ــا  ــن و ســاختگى را بچه ه شــادابى ظاهــرى، دروغی
ــا  ــذا ب ــد؛ ل ــد و آن را نمى پذیرن ــخیص مى دهن تش
کنــار گذاشــتن غم هــاى بیجــا، غــم گذشــته، تــرس 
از آینــده، توقعــات زیــاد، ســنجیدن خــود بــا برترهــا 
و... و شــکرگزارى نعمت هــاى فراوانــى کــه خداونــد 
ــاس  ــاد و احس ــادابى ایج ــن ش ــوده، ای ــا فرم عط

خواهــد شــد.
 اصل بیست و پنجم: ید معطیه و عفو

 یــد معطیــه از دیگــر نشــانه های اهــل بهشــت 
ــت  ــه دس ــد ک ــت مى رون ــه بهش ــانى ب ــت. کس اس
ــا و  ــت و عط ــو و گذش ــل عف ــته و اه ــده داش دهن

بخشــش باشــند.
ــد؛ اشــتباهات  ــى اشــتباه دارن  معمــوال بچه هــا خیل
بچه هــا یــا ناشــى از ناآگاهــى آن هاســت یــا ناشــى 
ــا ناشــى از بعضــى از رفتارهــاى مــا؛  از بى توجهــى ی
ــه اشــتباه ناشــى از هرچــه  ــم اســت اینک آنچــه مه

باشــد، بــه دنبالــش عذرخواهــى اســت.
بــه  مى کنــد  اشــتباه  و  خــاف  وقتــى  کــودک 
محــض اینکــه متوجــه اشــتباه و خطــاى خــود شــد، 
بــه نوعــى عذرخواهــى می کنــد یــا عــذر را بــه زبــان 
ــردازد؛  ــى مى پ ــه عذرخواه ــل ب ــا در عم ــى آورد ی م
ــن بخشــش از همــه  ــد، ای وقتــی عــذرش را بپذیری

اســت. پرارزش تــر  بخشــش ها 
 وقتــى فرزنــد مــا متوجــه اشــتباه خــود شــد و از مــا 
ــگ عــذر او را  ــد بى درن ــا بای معذرت خواهــى کــرد، م
ــت  ــن فرص ــم و در ای ــتقبال کنی ــم و از او اس بپذیری

آگاهــى الزم را بــه او ببخشــیم.
یــد معطیــه یــک بخــش دیگــر هــم دارد و آن اینکــه 
ــت  ــد جــواب مثب ــى فرزن ــه درخواســت هاى منطق ب
بدهیــم، بــراى خواســته اش ارزش قائــل شــویم و در 

حــد تــوان بــه خواهــش او عمــل کنیــم.
پــس ایــن مســئله در هــر دو جنبــه مــادى و معنــوى 
ــد. مــواردى کــه بیــان شــد همــه  ــا پیــدا مى کن معن
از ارکان ارتبــاط محســوب مى شــود؛ اگــر چهــره 
گشــاده، زبــان نــرم و لطیــف، دل مهربــان و دســت 

عطاکننــده باشــد، ارتبــاط تقویــت خواهــد شــد.
حــال اگــر ایــن ارکان در ارتبــاط بــا اعضــای خانــواده 
ــدان مــورد توجــه قــرار  ــا فرزن و به ویــژه در ارتبــاط ب
ــهیل  ــن را تس ــا والدی ــد ب ــاط فرزن ــر ارتب ــرد، ام گی
خواهــد کــرد و بــه یکــى از نیازهــاى اساســى کــودک 
کتــاب »اصــول تربیــت«،  پاســخ داده خواهــد شــد. از 

انتشــارات همــای رحمــت

در  مشــکل  نداشــتن  فکــر،  آرامــش 
زندگــی نیســت، بلکــه توانایــی کنــار 
ــاور اینکــه  ــا مشــکات اســت؛ ب آمــدن ب
ــناختن  ــد از ش ــتمان دارن ــران دوس دیگ
از  می گیــرد؛  سرچشــمه  خودمــان 
ــران  ــا دیگ ــان ی ــردن خودم ــاوت نک قض
مرتکــب  کــه  اشــتباهاتی  دلیــل  بــه 
کــه  روز  هــر  تفکــرات  از  و  می شــویم 
ــرط  ــدون  ش ــقی ب ــود عش ــث می ش باع
خودمــان  از  بزرگ تــر  چیــزی  بــرای 

احســاس کنیــم.
ــراد  ــه اف ــروز هم ــینی ام ــای ماش در دنی
از صبــح تــا شــب بــه نوعــی درگیــر 
بــرای  خــود  روزمــره  دوندگی هــای 
داشــتن زندگــی بهتــر هســتند و انگشــت 
ــر  ــه ب ــن جمل ــه ای ــرادی ک ــمارند اف ش
»آرامــش  نباشــد:  جــاری  زبانشــان 

نــدارم.«
کــه  دور  نه چنــدان  گذشــته های  در 
امکانــات زندگــی بــه شــکل امــروزی 
وجــود نداشــت، افــراد بــا صمیمیــت 
و رضایــت بیشــتری در کنــار یکدیگــر 
زندگــی می کردنــد و بــا وجــود همــه 
کاســتی ها از زندگــی نهایــت لــذت را 
می بردنــد؛ امــا امــروز بــا وجــود بســیاری 

ــه از  ــر طبق ــه در ه ــی ک ــات رفاه از امکان
جامعــه دیــده می شــود، افــراد از زندگــی 
اگــر  و حتــی  ندارنــد  رضایــت  خــود 
داشته هایشــان را بــه آن هــا یــادآوری 
کنیــد، در پاســخ می گوینــد: »چــه فایــده 

ــدارم.« ــش ن ــی آرام وقت
مرجــان محمدیان،دکتــری روان شناســی 
عمومــی، بــا اشــاره بــه اینکــه دالیــل 
ــراد  ــش اف ــد آرام ــادی می توان ــیار زی بس
را بــه هــم بریــزد، اظهــار کــرد: هــر 
اختــال جســمی یــا روانــی می توانــد 
ــرض  ــر ف ــرد و اگ ــن بب ــش را از بی آرام
ــی  ــت عموم ــه در حال ــد ک ــن باش ــر ای ب
امــا  نیســتند،  اختالــی  دچــار  افــراد 
آرامــش هــم ندارنــد، اولیــن عاملــی کــه 
ــود را  ــش خ ــراد آرام ــود اف ــبب می ش س
از دســت بدهنــد، ایجــاد شــکاف هایی در 

ــت. ــان اس ــن اهدافش بی
ــع  ــی مواق ــه در بعض ــان اینک ــا بی وی ب
ســازنده  می توانــد  شــکاف ها  ایــن 
ــک  ــه ی ــی ک ــا زمان ــزود: مث ــد، اف باش
ــرار  جــوان ۱۸ ســاله در آســتانه کنکــور ق
دارد، شــکافی بیــن اهدافــش وجــود 
ــم می خواهــد  ــی از مقطــع دیپل دارد؛ یعن
بــه  تــا  عالــی شــود  وارد تحصیــات 

شــغل مدنظــر خــود برســد کــه ایــن یــک 
شــکاف ســازنده اســت کــه البتــه آرامش 
را از او می گیــرد؛ ولــی بــرای رســیدن بــه 

ــد. ــاش کن ــد ت ــود بای ــدف خ ه
بــه گفتــه وی آرامــش در حالــت فیزیکــی 
ماننــد ایــن اســت کــه فــرد در یــک جــا 
ــت  ــن حال ــه ای ــیند ک ــا بنش ــتاده ی ایس
شــبیه آرامــش روان اســت؛ امــا اگــر در 
همیــن حالــت بــه فــرد بگوینــد کــه 
ــا قیمــت  مثــا در فــان رســتوران غــذا ب
مناســب یــا رایــگان عرضــه می شــود، 
ــود  ــای خ ــد از ج ــت آن بای ــرای دریاف ب
ــدارد و  حرکــت کنــد کــه دیگــر آرامــش ن
ایــن تصویــری ذهنــی از آرامــش اســت.

ــی در  ــی عموم ــری روان شناس ــن دکت ای
ــا  ــه م ــه هم ــول ک ــت غیرمعم ــان حال بی
نوعــی  بــه  و  می کنیــم  تجربــه  را  آن 
می گوییــم کــه آرامــش نداریــم، تصریــح 
ــردی در  ــی ف ــال وقت ــور مث ــه ط ــرد: ب ک
ــه  ــا آرامــش نشســته باشــد و ب ــی ب جای
او بگوینــد کــه صــد متــر آن طرف تــر 
ــن  ــت، بنابرای ــمزه اس ــذای خوش ــک غ ی
ــد و  ــت کن ــد حرک ــوردن آن بای ــرای خ ب
زمانــی کــه بــه غــذا می رســد، می گوینــد 
کمــی جلوتــر غــذای بهتــری اســت، 

درنتیجــه فــرد بــرای رســیدن بــه غــذای 
ــب و جــوش اســت و  ــر در حــال جن بهت
ــاس  ــد و احس ــتراحت نمی کن ــا اس اص
خســتگی دارد و درواقــع ایــن همــان 
ــا   ــد م ــراد می گوین ــه اف ــت ک ــزی اس چی

ــم. ــش نداری آرام
 مراقب ویترین های زندگی 

باشید
تمــدن، تزئینــات و ویترین هــای زندگــی 
آرامــش را از مــا دور می کنــد؛ امــا افــرادی 
زندگــی می کننــد  کــه خیلــی ســاده 
ماننــد کســانی کــه در روســتا ها هســتند، 
ــن آن هــا بیشــتر اســت  صمیمیــت در بی
و آرامــش را می تــوان در رفتــار و نــوع 

ســبک زندگــی آن هــا مشــاهده کــرد.
از  یکــی  کــرد:  بیــان  محمدیــان 
آســیب هایی کــه ویترین هــای زندگــی 
اســت  ایــن  وارد می کنــد،  افــراد  بــه 
ــذت  ــود ل ــی خ ــته های زندگ ــه از داش ک
ــم  ــش ه ــه آرام ــه ب ــد و درنتیج نمی برن

. نمی رســند
جایــی کــه  هــر  در  تاکیــد کــرد:  وی 
ویترین هــا زیــاد شــود، ایــن آرامــش 
آن  از  افــراد  و  دارد  وجــود  نداشــتن 
ــد. ــذت نمی برن ــد، ل ــه دارن ــی ک چیز های

ــی در  ــی عموم ــری روان شناس ــن دکت ای
ــتن  ــا نداش ــه ب ــای مقابل ــان راهکار ه بی
ــن  ــکار ای ــت: راه ــش گف ــاس آرام احس
ــی  ــه خیل ــی ب ــا معنادرمان ــه ب ــت ک اس
یعنــی  داد؛  ســامان  مــوارد  ایــن  از 
اگــر ویترین هــای مختلــف زندگــی را 
مشــاهده می کنیــم، بایــد بــه ایــن نکتــه 
توجــه داشــته باشــیم کــه خــدا نیــز 
بــرای مــا همیــن قــدر خواســته اســت و 
ــرای  ــه رضــای خــدا و پذی ــد راضــی ب بای

ــیم. ــمت باش قس
 پذیرش را وارد زندگی خود کنید

نداشــتن احســاس آرامــش در همــه 
جــای دنیــا وجــود دارد و فقــط بــا توجــه 
ــم  ــم ببینی ــه اندیشــه ها می توانی کــردن ب
ــرس  ــر ت ــی ب ــا مبتن ــی از آن ه ــه خیل ک
یــا قضــاوت هســتند و چــون بــدون 
هیــچ مقاومتــی می آینــد و می رونــد، 
بیشــتر مــا بــه صــورت ناخــودآگاه در 
مشــکل  دچــار  زندگی هایمــان  طــول 
می شــویم؛ زیــرا بــاور داریــم کــه مــا 

همــان فکرهایمــان هســتیم.
وقتــی افــکار پدیــدار یــا غیــب می شــوند 
ــا در  ــم ی ــگاه نمی کنی ــا ن ــه آن ه ــا ب اص

ــم.  ــت نمی کنی ــان مقاوم برابرش
بــا قبــول کــردن آن هــا، بــه آن هــا اجــازه 

باورهایمــان  و  اعتقــادات  می دهیــم 
ــکل  ــان را ش ــان و زندگی م ــاره خودم درب

ــد. دهن
ــازمان ها  ــه س ــان اینک ــا بی ــان ب محمدی
و ارگان هــا در بــه وجــود آمــدن نبــود 
نقشــی  افــراد  در  آرامــش  احســاس 
ندارنــد، اظهــار کــرد: تنهــا کســی کــه 
می توانــد آرامــش را در انســان بــه وجــود 
آورد، خــود افــراد هســتند و ایــن زمانــی 
اتفــاق می افتــد کــه نســبت بــه خودتــان 
ــوید و  ــر ش ــتید، آگاه ت ــه هس ــه ک و آنچ
همــه چیــز را همان طــور کــه هســت، 

بپذیریــد.
ــزود: نداشــتن احســاس آرامــش  وی اف
و  اســت  ســندرم کشــور های متمــدن 
ــاد  ــی زی ــای زندگ ــه ویترین ه ــی ک زمان
ــداف بیشــتر  ــن اه می شــود، شــکاف بی
می شــود؛ مثــا زمانــی کــه بــه فکــر 
تعویــض اتومبیــل خــود هســتید، بیشــتر 
کار کــرده و خســته می شــوید تــا بتوانیــد 
یــک خــودروی بهتــر و گران قیمت تــر 
بخریــد و در نهایــت اگــر نتوانیــد ایــن کار 
ــه  ــد، ناراحــت می شــوید ک را انجــام دهی
چــرا نتوانســتم بــه آنچــه می خواهــم 

ــم. برس

ــرد:  ــان ک ــری روان شناســی بی ــن دکت  ای
رمــز احســاس آرامــش واقعی این اســت 
ــد  ــت، بپذیری ــه را هس ــد آنچ ــه بتوانی ک
ــد  ــه می توانی ــی را ک ــا کس ــد تنه و بدانی
تغییــر دهیــد، در واقــع خودتــان هســتید.
بایــد همــواره بــه ایــن نکتــه توجه داشــت 
نشــیب های  و  فــراز  بــا  زندگــی  کــه 
زیــادی همــراه اســت کــه بایــد بــا آن هــا 
کنــار آمــد و بــرای داشــتن آرامــش 
ــی  ــای زندگ ــکات و ویترین ه ــد مش بای
را همان گونــه کــه هســت، پذیرفــت و 
ــته ها ی  ــا از داش ــد ت ــار آم ــا کن ــا آن ه ب
ــته ها  ــرای نداش ــرد و ب ــذت ب ــی ل زندگ

غصــه نخــورد. باشــگاه خبرنــگاران

،،
 راز آرامــش درونــی ایــن اســت کــه همــه 
چیــز را همان طــور کــه هســت بپذیریــم؛ 
جهــت  در  آرامــش  و  امیــد  بــا  آنــگاه 

بهبــودی آن قــدم برداریــم

گزارش

راز آرامش  
چگونه در زندگی به آرامش برسیم؟ 
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،،
شــرق  ســوی  بــه  زیارتگاه هــا  ایــن   
مهــر  پیــروان  تــا  شــده اند  احــداث 
ســپیده دمِ  هنــگام  بــه  در گذشــته 
بامــدادی بتواننــد آییــن نیایــش نــور 

انجــام دهنــد را  خورشــید 

گزارش

نحوه عمل کادر بهداشت و درمانی 
ایران در حج 96

ــه  ــا اشــاره ب ــات پزشــکی حــج ۹۶ ب رئیــس عملی
ــارت  ــز پزشــکی حــج و زی ــای مرک ــی نیروه آمادگ
بــه تشــریح نحــوه عمــل ایــن نیروهــا در شــهرهای 

ــه پرداخــت. مکــه و مدین
پیرحســین کولیونــد، رئیــس عملیــات پزشــکی 
حــج ۹۶، بــا بیــان اینکــه زائــران بیــت هللا الحــرام از 
بابــت مســائل بهداشــتی و درمانــی خــود اطمینــان 
ــکی  ــز پزش ــل مرک ــی کام ــند، از آمادگ ــته باش داش
ــامی  ــوری اس ــر جمه ــال احم ــارت ه ــج و زی ح
در عربســتان ســعودی خبــر داد و اظهــار کــرد: 
بهتریــن امکانــات و کادر درمانــی مجــرب و متعهــد 
از ابتــدای ورود زائــران ضیــوف الرحمــن تــا پایــان 
عملیــات حــج، همــراه زائــران عزیــز ایرانــی اســت.

وی بــا اشــاره بــه نحــوه انتخــاب کادر پزشــکی 
ایرانــی حاضــر در شــهرهای مکــه و مدینــه عنــوان 
کــرد: مــا همچــون ســال های قبــل بــه گزینــش و 
ــم  ــی عمــل کرده ای انتخــاب کادر بهداشــتی و درمان
و بــا توجــه بــه شــرایط خــاص حــج امســال، بیــش 
از هفتــاد درصــد نیروهــای ایــن مرکــز در حــج 
ــه  ــد ک ــکیل می دهن ــه تش ــراد باتجرب ــال را اف امس
ــور  ــای کش ــود از بهترین ه ــته خ ــدام در رش ــر ک ه

ــتند. هس
رئیــس اورژانــس کشــور افــزود: جمعــا حــدود ۲۲۰ 
ــارت  ــج و زی ــکی ح ــز پزش ــای مرک ــر از نیروه نف
ــراد در  ــن اف ــن ای ــر از بی ــه ۸۰ نف ــد ک ــور دارن حض
بیمارســتان ایــن مرکــز در مدینــه و بقیــه افــراد در 

ــوند. ــغول می ش ــه مش ــتان مک بیمارس
کولیونــد بــا اشــاره بــه نقــش مهــم پزشــکان 
مجموعــه بــه عنــوان ســطح اول درمــان ایــن 
ــی  ــت اصل ــرد: فعالی ــح ک ــج ۹۶ تصری ــز در ح مرک
بیمارســتانی ایــن مرکــز زمانــی وارد فــاز عملیاتــی 
ــک  ــطح ی ــل در س ــر دلی ــه ه ــر ب ــه زائ ــود ک می ش
جــواب الزم را نگرفتــه و نیــاز بــه خدمــات درمانــی 

ــد. ــته باش ــتری داش ــی بیش و کلینیک
 وی بــا اشــاره بــه فرآینــد ارجــاع در حــج امســال 
گفــت: در ایــن سیســتم زائــر در صــورت نیــاز 
بــه خدمــات بیشــتر درمانــی توســط پزشــک 
مجموعــه بــه بیمارســتان های جمعیــت هــال 
ــکل  ــه مش ــی ک ــود؛ در صورت ــزام می ش ــر  اع احم
زائــر توســط متخصصــان ایــن مرکــز مرتفــع شــد، 
ترخیــص می شــود؛ در غیــر ایــن  صــورت و در 
ــد  ــی مانن ــات بیشــتر درمان ــه خدم ــاز ب صــورت نی
ــه  ــز و ... ب ــکن، دیالی ــی، سی تی اس ــال جراح اعم

می شــود.  منتقــل  ســعودی  بیمارســتان های 
ــرد:  ــه ک ــج ۹۶ اضاف ــکی ح ــات پزش ــس عملی رئی
بیمارســتان های  بــه  بیمــاران  اعــزام  کارهــای 
ســعودی را واحــدی بــه نــام پزشــکان رابــط انجــام 
ــی هســتند و  ــان عرب ــه زب ــه مســلط ب ــد ک می دهن
ــص  ــتری و ترخی ــرش، بس ــل پذی ــام مراح در تم
زائــر بیمــار در آن بیمارســتان ها حضــور دارنــد. 

ن شبســتا

ــات  ــی از بیان ــامی در بخش ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــران در  ــه  ته ــاز جمع ــای نم ــود در خطبه ه ــمند خ ارزش
چهــارم اردیبهشــت ماه ســال 13۶۶ می فرماینــد: برخــورد 
ــک  ــکار اســت. ی ــت اف ــرای هدای ــکار ب ــکار و آزادی اف اف
ــد در  ــه نمی توان ــت ک ــک دول ــم و ی ــک رژی ــام و ی نظ
راه هدایــت افــکار قــدم برنــدارد و آن چیــزی کــه بــرای 

ــد.  ــد هســت، آن را انجــام نده ــکار مفی ــت اف هدای
درســت همــان دولــت و همــان دســتگاه و همــان نظامی 
کــه مخلصانــه می خواهــد کار کنــد، نبایــد یــک حرکتــی 
ــد.  ــکار اســت، آن را اجــازه بده ــه گمراهــی اف ــه مای را ک
اگــر آزادی بیــان بــه هــدف و بــه  منظــور هدایــت افــکار 
ــد  ــت نمی کن ــکار را هدای ــه اف ــی ک ــس آن بیان ــت، پ اس
بلکــه گمــراه می کنــد، مــردم را فریــب می دهــد، حقایــق 

ــق را  ــد، ح ــوه می ده ــق جل ــل را ح ــاند، باط را می پوش
ــی  ــه گمراه ــه مای ــی ک ــد، آن بیان ــوه می ده ــل جل باط

اســت، یــک بیــان مضــری اســت. 
ــرای  ــت ب ــان حقیق ــه بی ــل ک ــان دلی ــه هم ــت ب درس
هدایــت افــکار الزم اســت و آزادی بیــان بــرای رشــد افکار 
ــه همیــن دلیــل برخــی از آزادی هــا کــه از  الزم اســت، ب
آن سوءاســتفاده می شــود و افــکار گمــراه می شــوند 
حــرام اســت، ممنــوع اســت و نبایــد انجــام شــود 
ــرد  ــم ک ــه خواه ــت ک ــی اس ــوع آن بحث ــن موض ــه ای  ک
و مجموعــا بــا ایــن اصــل اســامی کــه از قرائن و شــواهد 
ــاِد  ــْر ِعَب ــریفه »َفَبشِّ ــه ش ــد و از آن آی ــت می آی ــه دس ب
ــه  ــم ب ــَنُه« ه ــوَن َأْحَس ِبُع ــْوَل َفَیتَّ ــَتِمُعوَن اْلَق ــَن َیْس ذی الَّ

یــک نحــوی ممکــن اســت اســتفاده بشــود. ایکنــا

در تفســیر نــور ذیــل آیــه شــریفه 14 ســوره قصــص 
می خوانیــم: پــاداش نیکــوکاران، منحصــر بــه آخــرت 
ــاداش  ــش، پ ــت و دان ــدن از حکم ــد  ش ــت؛ بهره من نیس

الهــى در برابــر احســان اســت.
 در آیه شریفه 14 سوره قصص می خوانیم:

لِــَک  ُه َواْســَتَوٰى آَتْیَنــاُه ُحکًْمــا َوِعْلًمــا َوکََذٰ ــا َبَلــَغ َأُشــدَّ »َوَلمَّ
َنْجــِزی اْلُمْحِســِنیَن«

ترجمــه: »و چــون موســی بــه ســن عقــل و رشــد رســید و 
حــد کمــال یافــت، مــا بــه او حکــم نبــوت و مقــام علــم عطا 

کردیــم و چنیــن پــاداش بــه مــردم نیکــوکار می دهیــم.«
تفسیر نور:

ــمانى  ــوغ جس ــئولیت، بل ــرش مس ــرط پذی ــن ش 1- اّولی
ــَغ« ــا َبَل ــت. »َو َلمَّ اس

۲- بلــوغ واقعــى، تنهــا بــه رشــد جســمى و نیروى جنســى 
نیســت؛ بلکــه بــه کمــال فکــر و عقــل نیــز وابســته اســت. 

ُه َو اْســَتوى « ــا َبَلــَغ َأُشــدَّ »َو َلمَّ
ــَن  ــوُه ِم ــت. جاِعُل ــر اس ــى، تخلف ناپذی ــاى اله 3- وعده ه

ــا َبَلــغَ  ... آَتْینــاهُ  اْلُمْرَســِلینَ - َو َلمَّ
ــد. َو  ــب مى خواه ــرایط مناس ــى، ش ــاف اله ــزول الط 4- ن

ــا َبَلــغَ  ... آَتْینــاهُ  َلمَّ
5- حکمت بر علم مقدم است. »ُحکْمًا َو ِعْلمًا«

۶- لطف به نیکوکاران، سنت الهى است. »َو کَذلَِک«
ــت. »َو  ــرت نیس ــه آخ ــر ب ــوکاران، منحص ــاداش نیک 7- پ
اْلُمْحِســِنیَن« )بهره مند شــدن موســى  َنْجــِزی  کَذلِــَک 
ــر  ــاداش الهــى در براب علیه الســام از حکمــت و دانــش، پ

ــت.( ایرنــا ــان اوس احس

 ضرورت وجود آزادی بیان
 برای رشد افکار یک جامعه

 پاداش نیکوکاران 
منحصر به آخرت نیست

ــن و  ــی از مهم تری ــک، یک ــگاه چک چ زیارت
ــت  ــن زرتش ــای دی ــن زیارتگاه ه مقدس تری
ــن  ــروان ای ــزد پی ــه ن ــود ک ــوب می ش محس

ــن ارزش بســیاری دارد. دی
ــود  ــگاه و وج ــن زیارت ــی ای ــت مکان موقعی
درختــان سرســبز و چشــمه آب در میــان 
معجــزات  از  یکــی  کویــری،  ســرزمینی 

بــه تصویــر می کشــد. را  خلقــت 
مشــخص  و  چک چــک  رازهــای  و  رمــز 
نبــودن ریشــه پیدایــش آن، یکــی از دالیلــی 
اســت کــه می توانــد شــما را راهــی ایــن 

ــد. ــفر کن س
 چک چک، زیارتگاهی مقدس و 

رمزآلود
ــام  ــبز ن ــر س ــا پی ــو ی ــک، چک چک چک چ
ــزد  ــی اردکان اســتان ی ــی در نزدیک زیارتگاه
اســت کــه همــه زرتشــتیان در سراســر 
جهــان، آن را مقــدس می شــمارند و برایــش 
اهمیــت بســیار زیــادی قائــل هســتند. آن هــا 
بــا تمــام وجــود، عاشــق ایــن زیارتــگاه 
ــی  ــدت و همگرای ــاد وح ــتند و آن را نم هس

جامعــه زرتشــتیان می داننــد.
 در کنــار اهمیــت دینــی ایــن محــل، وجــود 
آب و درختــان سرســبز نیــز، یکــی از عواملــی 
زیارتگاه هــای  ســایر  از  را  آن  اســت کــه 

ــازد. ــز می س ــزد متمای ــتی در ی زرتش
هنــوز هــم کارشناســان مذهبــی  و تاریخــی 
ــن  ــدن ای ــود آم ــه وج ــی ب ــاره چگونگ درب
ــی  ــد. گوی ــاق نظــر ندارن ــدس اتف ــکان مق م
ایــن زیارتــگاه همچــون رازی ســر بــه مهــر در 
قلــب یــک کــوه قــرار گرفتــه و فقــط اعجــاز 

ــد. ــذران می کش ــه رخ رهگ ــت را ب خلق
 چک چک، میزبان مراسم مذهبی 

زرتشتیان
زیارتــگاه چک چــک در ۲4 تــا ۲۸ خردادمــاه 
ــم  ــاس تقوی ــر اس ــارام ب ــا ان ــتاد ت )روز اش
زرتشــتی(، یکــی از مهم تریــن آیین هــای 

ــد.  ــی می کن ــتی را میزبان زرتش

زرتشــتیان در ایــن 5 روز در ایــن مــکان 
گــرد هــم می آینــد تــا هم کیشــان خــود 
ــا  ــکات آن ه ــواالت و مش ــد و از اح را ببینن

ــوند.  ــا ش جوی
ایــن روزهــا ســرودهای شــاد  آن هــا در 
می خواننــد و بــه نیایــش و دعــا می پردازنــد. 
در دعاهایشــان از فــرد یــا افــرادی یــاد 
و  شــرافت  حفــظ  بــرای  کــه  می کننــد 
پاکدامنــی خــود در برابــر دشــمن ایســتادند 
و بــا کمــک اهورایــی )خداونــدی(، از دســت 
ــد. ــاه بردن ــا پن ــه الی کوه ه ــه الب ــمنان ب دش

مراســم گوناگــون زرتشــتیان ماننــد نیایــش 
سدره پوشــی،  گهنبارخوانــی،  همگانــی، 
همیــن  در  نیــز   ... و  نامــزدی  نــذورات، 

می شــود.  برگــزار  زیارتــگاه 
ــا و  ــای زیب ــا از فض ــش، آن ه ــار نیای در کن
ــد  ــذت می برن ــز ل ــکان نی ــن م ــایی ای تماش
و پــس از چنــد روز بــا دلــی ســبک و شــاد 

ــد.  ــرک می کنن ــگاه را ت زیارت
ــه  ــت ک ــدی اس ــه ح ــم ب ــن مراس ــکوه ای ش
برخــی بــه آن لقــب حــج زرتشــتیان داده انــد.

 در مهرمــاه هــر ســال نیــز مراســم باشــکوه 
دیگــری برگــزار می شــود و بــه مناســبت 
فرارســیدن جشــن مهــرگان صــدای شــادی 

ــد. ــدس می پیچ ــکان مق ــن م در ای

 چک چک، معبدی برای الهه 
آناهیتا

ــد  ــن باورن ــر ای ــتی ب ــان زرتش روشن اندیش
کــه ایــن مــکان نمی توانــد بــه واســطه 
تقــدس  آن  در  نیک بانــو  شــدن  ناپدیــد 
ــخ زرتشــت  ــه در تاری داشــته باشــد؛ چــرا ک
رســتم  آریوبــرزن،  همچــون  افــرادی 
ــن،  ــک خرم دی ــارن، باب ــار ق ــزاد، مازی فرخ
پررنگ تــری  نقــش  و...  کمانگیــر  آرش 

ند.  داشــته ا
ــه  ــوب ب ــای منس ــر زیارتگاه ه ــوی دیگ از س
ــیاری از  ــرد در بس ــر یزدگ ــدان و همس فرزن
ــه  ــی ک ــود؛ در حال ــده می ش ــزد دی ــاط ی نق
از  یزدگــرد  فــرار  و  ساســانیان  شکســت 
ــه   ــل آن فاصل ــت و مح ــوده اس ــفون ب تیس

ــتان دارد.  ــن اس ــا ای ــادی ب زی
پیــر واژه ای اســت کــه بــه آخریــن گام 
عرفانــی در آییــن مهــر )آییــن پرســتش الهه 
ــی از  ــود. زیارتگاه های ــاق می ش ــرا( اط میت
ایــن دســت در شــهرهای دیگــر نیــز وجــود 
ــی شــهربانو در شــهر ری  ــد بی ب ــد؛ مانن دارن

و پیــر شــالیار در کردســتان کــه همــه آن هــا 
ــه  ــمه آب ب ــار چش ــوه و کن ــه ک ــز در دامن نی
وجــود آمده انــد تــا نشــانی از زایندگــی الهــه 

ــاک باشــند.  ــوی پ ــا، ایزدبان آناهیت
ســوی  بــه  زیارتگاه هــا  ایــن  همچنیــن 
ــر  ــروان مه ــا پی ــده اند ت ــداث ش ــرق اح ش
در گذشــته، بــه هنــگام ســپیده دِم بامــدادی 
بتواننــد آییــن نیایــش نــور خورشــید را انجام 
دهنــد. از ایــن جهــت بســیاری از ایــن 
ــرای  ــا ب ــد آناهیت ــوان معب ــه عن مکان هــا را ب

مردمــان گذشــته می شناســند.
پیرهــای  و  نیایشــگاه  دیگــر،  ســوی  از   
زرتشــتی در یــزد، هــزاران ســال پیــش 
وجــود  ساســانی ها  آمــدن  کار  روی  از 
و  دختــر  از  تاریــخ  در  حتــی  داشــته اند. 
ــگام فــرار  ــغ یزدگــرد ســوم هن ــدان بال فرزن
ــه  ــه میــان نیامــده و ب از تیســفون ســخن ب
ــن  ــود ای ــورت وج ــه در ص ــد ک ــر نمی رس نظ
ــا  ــران ت ــرز ای ــافت م ــا مس ــدان، آن ه فرزن
مرکــز آن را بــرای فــرار از دشــمن طــی کــرده 

ایرانگــردی  و  گردشــگری  باشــند. 

چک چک اردکان
زیارتگاه مقدس زرتشتیان

گردشگری
روستای نیستانک

نیســتانک، روســتایی از توابــع شهرســتان ناییــن در 
اســتان اصفهــان اســت. فاصلــه آن تــا شــهر ناییــن 
ــه، خــود آن  ــن منطق ــردم ای ــر اســت. م 3۰ کیلومت
را نیســتانه می خواننــد و در متــون تاریخــی بــه 

ــت.  ــده  اس ــاد ش ــم از آن ی ــری ه ــای دیگ نام ه
ایــن روســتا تــا ســال 1357 مرکــز دهســتان بخش 
می شــده  محســوب  نائیــن  شهرســتان  حومــه 
 اســت. آب و هــوای نیســتانک جــزء اقلیــم بیابانــی 
ســرد یــا معتــدل اســت و بــا کمبــود شــدید آب در 

ــت. ــتان روبه روس ــل تابس فص
 میــزان تبخیــر آن بــه بیــش از چنــد برابــر بارندگــی 
صــورت  بــه  بارندگــی  میــزان  ایــن  می رســد. 
در  کــه  برف هایی ســت  یــا  بهــاری  باران هــای 

می بــارد.  زمســتان  اواخــر 
ــاف  ــودن و اخت ــری ب ــت کوی ــه عل ــه ب ــن منطق ای
ــت  ــز اس ــب و روز، بادخی ــن ش ــرارت بی ــه ح درج
کــه ایــن بــاد و طوفان هــا از گردنــه )ظفرقنــد( 
وزیــدن می گیــرد و باعــث اختــاف درجــه حــرارت 

در شــبانه روز می شــود. 
و  نیــزار  عجــم  ســاطین  عهــد  در  نیســتانک 
محــل شــکار گــراز بــوده  اســت. مقدســی کــه 
ــام  ــه ن ــود ب ــاب خ ــته در کت ــارم زیس ــرن چه در ق
االقالیــم«  معرفــت  فــی  التقاســیم  »احســن 
ــرح  ــه ش ــان( را ب ــه )اصفه ــع یهودی ــهرهای تاب ش
ــان،  ــه خالنج ــه المدین ــد: »وللیهودی ــر می نویس زی
ــتانه(،  ــزد، ناین)نیاس ــمیرم، ی ــورکان، س ــاط، ل  الرب

قاشان«. 
از  هجــری   ۲5 ســال  در  کــه  ســعدبن وقاص 
نیســتانک عبــور کــرده و بــه ری رفتــه  اســت، ایــن 
محــل را »نیســتانه کــه از روســتای یــزد اســت« نــام 

می بــرد. 
روســتا در اصــل رســتاق اســت و در فرهنگ هــا 
یــا  بــه معنــی شهرســتان، ســواد، شــهر  را  آن 

آورده انــد.  توابعشــان  و  گشــت زارها 
ــه در ســال ۶۲3 هجــری می زیســته، در  ــوت ک یاق
کتــاب خــود بــه نــام »معجــم البلــدان« می نویســد 
ــه دارای  ــی ک ــر جای ــتا را ب ــان وی روس ــه در زم ک

دیه هــا و گشتزارهاســت اطــاق می کننــد. 
ســید  »وقف نامــه«  یــا  الخیــرات«  »جامــع  در 
رکن الدیــن در ســال 733 هجــری از خانقــاه و 

ربــاط نیســتانه و موقوفــات آن یــاد می کنــد. 
در شــاهنامه فردوســی از ایــن محــل بــه نــام 

نیســتان یــاد شــده  اســت. 
در ســفرنامه ونیزیــان در ایــران جوزافــا باربــارو کــه 
ــت،  ــده  اس ــن ش ــری وارد نائی ــال ۸7۶ هج در س
می گویــد بعــد از نائیــن وارد شــهر نیســتان شــدیم. 
عطائــی شــاعر قــرن پنجــم در کتــاب »برزونامــه« 

نیســتانک را بــه نــام نیســتان ذکــر کــرده  اســت.

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

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی  »

برابــر آراء صــادره هیات هــای اول و دوم و 
ســوم و چهــارم موضــوع قانــون تعییــن تکلیف 
و ســاختمان های  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت 
ــی  ــد ثبت ــد ســند رســمی مســتقر در واح فاق
ــه و  ــات مالکان ــان تصرف ــرب اصفه ــه غ منطق
بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت 
. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد 
تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی می شــود 
درصورتــی کــه اشــخاص نســبت به صدورســند 
مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند 
ــی  ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن م
ــه اداره  ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ب
ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم و پس از 
اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 

مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
هیــأت   13۹4/11/۲1-517۲۹ شــماره  1.رای 
اول  اقــای رضــا عســگری زاده لمجیــری  بــه 
شناســنامه شــماره  5  کدملــی 1۲۸۹۹۰۲3۰5  
ــدانگ   ــد شش ــد  احم ــان  فرزن ــادره اصفه ص
 ۲4/۰5 مســاحت   بــه  مغــازه   یکبــاب 
ــی از 4۰   ــماره 4۰7 فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــوزه  ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ثبــت ملــک غــرب  اصفهــان ازمالــک رســمی 

احمدعســگری زاده لمجیــری
۲.رای شــماره 517۲۸-13۹4/11/۲1 هیــأت 
ــه  ــری  ب ــای رضــا عســگری زاده لمجی اول اق
شناســنامه شــماره  5  کدملــی 1۲۸۹۹۰۲3۰5  
ــدانگ   ــد شش ــد  احم ــان  فرزن ــادره اصفه ص
ــع  ــاحت  4۰1/۹3 مترمرب ــه مس ــه  ب یکبابخان
از پــاک شــماره 4۰7 فرعــی از 4۰  اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
رســمی  ازمالــک  اصفهــان  غــرب   ملــک 

احمدعســگری زاده لمجیــری
3.رای شــماره 517۲5-13۹4/11/۲1 هیــأت 
ــه  ــری  ب ــای رضــا عســگری زاده لمجی اول اق
شناســنامه شــماره  5  کدملــی 1۲۸۹۹۰۲3۰5  
ــدانگ   ــد شش ــد  احم ــان  فرزن ــادره اصفه ص
 3۰/57 مســاحت   بــه  مغــازه   یکبــاب 
ــی از 4۰   ــماره 4۰7 فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــوزه  ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ثبــت ملــک غــرب  اصفهــان ازمالــک رســمی 

احمدعســگری زاده لمجیــری
4.رای شــماره 1۲11۶-13۹5/۰5/۲3 هیــأت 
الیادرانــی    ابوطالبیــان  فاطمــه  خانــم  دوم 
۲577  کدملــی   شــماره   شناســنامه  بــه 
فرزنــد  جرقویــه  صــادره    5۶4۹۲7۲۰۰1
بــه  ســاختمان   ششــدانگ  غامحســین 
پــاک  از  مترمربــع    ۹۹/5۰ مســاحت  
ــع  ــی واق ــی از 1۲  اصل ــماره ۲55 فرع ش

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب  اصفهــان ازســند 7۹/1۲/۲5-14473۸ 

اصفهــان  11 دفترخانــه 
هیــأت   13۹5/۰5/1۰-1۰۲3۲ شــماره  5.رای 
دوم اقــای اصغر هاشــم زاده درچــه عابــدی   
کدملــی     517 شــماره  شناســنامه  بــه 
فرزنــد  اصفهــان   صــادره     1۲۸4۶4۸4۰۰
محمــود ششــدانگ ســاختمان  بــه مســاحت  
۲1۶/3۸  مترمربــع از پــاک شــماره  ۲33  
فرعــی از ۹   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
اصفهــان  غــرب   ملــک  ثبــت  حــوزه   14
ازموردثبــت صفحــه 7۶و137 دفتــر 474و5۹4 

ــاک ام
 13۹5/۰۶/13-1535۰ شــماره  ۶.رای 
هیــأت ســوم آقــای علیرضــا نصراصفهانــی 
کدملــی   1533 شــماره  شناســنامه  بــه 
ــد  ــی شــهر  فرزن 1۲۸33۶۰۹4۲ صــادره خمین
غامعلــی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت 1۸۲.۸1 مترمربــع پــاک شــماره 
۲1 فرعــی از 13۶ اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان  ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش14 حــوزه ثب

مــورد ثبــت ص 134 دفتــر ۸۸5
7.رای شــماره 11347-13۹5/۰5/17 هیــأت 
ــنامه  ــه شناس ــادی ب ــر اعتم ــم قم ــوم خان س
ــادره  ــی 4۶۸۹3745۲1 ص ــماره ۲1۰۲ کدمل ش
فرزنــد عبدالحمیــد یــک و نیــم دانــگ مشــاع 
ــه مســاحت 1۲۰  ــه ب ــاب خان از ششــدانگ یکب
ــی  ــی از۶۸ اصل ــماره فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
ثبــت  واقــع در اصفهــان بخــش 14حــوزه 
ملــک غــرب اصفهــان از طــرف مالــک رســمی 

ــادی ــرام آب ــی زارع به رمضانعل
۸.رای شــماره 1134۸-13۹5/۰5/17 هیــأت 
ســوم  آقــای علیرضــا رفیــع زاده بــه شناســنامه 
شــماره 57 کدملــی 1۲۸4۸7۸57۰ صــادره 
ــاع از  ــگ مش ــم  دان ــک و نی ــی ی ــد عل فرزن
ــاحت 1۲۰  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش
ــی  ــی از۶۸ اصل ــماره فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
ثبــت  واقــع در اصفهــان بخــش 14حــوزه 
ملــک غــرب اصفهــان از طــرف مالــک رســمی 

ــادی ــرام آب ــی زارع به رمضانعل
هیــأت  ۹.رای شــماره 13۹5/۰5/17-1134۶ 
ــه شناســنامه  ــع زاده ب ــزاد رفی ــای به ســوم آق
شــماره 4۶۸۰۰71۲3۰ کدملــی 4۶۸۰۰71۲3۰ 
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــی س ــد عل ــادره فرزن ص
ــاحت 1۲۰  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش
ــی  ــی از۶۸ اصل ــماره فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
ثبــت  واقــع در اصفهــان بخــش 14حــوزه 
ملــک غــرب اصفهــان از طــرف مالــک رســمی 

ــادی ــرام آب ــی زارع به رمضانعل
1۰.رای شــماره 1۹1۸۸-13۹5/۰7/17 هیــأت 
دوم خانــم اعظــم غامــی   بــه شناســنامه 
ــی  113۰۰74۸7۰    ــماره 113۰۰74۸7۰  کدمل ش
صــادره اصفهــان  فرزنــد غامعلــی ششــدانگ 
ــع  ــه مســاحت ۸۸/3۹   مترمرب ســاختمان  ب
ــی  ــی از 1۸  اصل ــماره 1۲۲1  فرع ــاک ش از پ

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملک 
غــرب  اصفهــان ازموردثبــت صفحــه 1۰4 دفتــر 

ــاک ۶۸7 ام
11.رای شــماره 1۹1۸7-13۹5/۰7/17 هیــأت 
دوم اقــای اصغــر زمانــی رنانــی   به شناســنامه 
شــماره 1۶۸  کدملــی  1۲۹۰۰۸7۸۶5   صــادره 
اصفهــان  فرزنــد ابراهیم ششــدانگ ســاختمان  
بــه مســاحت 13۰   مترمربــع از پــاک شــماره 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 1۸  اصل 1۲۲1  فرع
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  اصفهــان 

ازموردثبــت صفحــه 1۰4 دفتــر ۶۸7 امــاک
 13۹5/1۰/۲5-۲۸۰7۶ شــماره  1۲.رای 
ــی  ــی جون ــد کریم ــای مجی ــارم آق ــأت چه هی
کدملــی   1474 شــماره  شناســنامه  بــه 
1۲۸3۰3۹۰۲۸ صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب شش
11۲.۸1 مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره 1۶ 
فرعــی از 3۶ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه بــه 
موجــب ســند شــماره 5۸54-۹۰.۲.۲۸ دفتــر 

ــد ــی باش ــک م ــان مال 371 اصفه
ــأت  ــماره ۲7535-13۹5/1۰/1۶ هی 13.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــری   ب ــذرا باق ــم ع ــوم  خان س
شــماره ۶  کدملــی ۶۲۹۹۸۲74۰۸   صــادره 
ــگ مشــاع از  ــه   ۲ دان ــد یدال بروجــن   فرزن
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــی از  ــماره فرع ــاک ش ــع از پ 117.5۰ مترمرب
۶7  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ــک رســمی  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــه ســدهیان ــح ال فت
ــأت  ــماره ۲7533-13۹5/1۰/1۶ هی 14.رای ش
ســوم  آقــای محتشــم رحمانــی بلداجــی    بــه 
ــی ۶۲۹۹۸۰۶۶۶4    ــماره 5  کدمل ــنامه ش شناس
صــادره بروجــن   فرزنــد حمــزه  4 دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 117.5۰ مترمرب مس
اصفهــان  در  واقــع  اصلــی   ۶7 از   فرعــی 
ــان  ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش14 حــوزه ثب

ــدهیان ــه س ــح ال ــمی فت ــک رس ازمال
ــأت  ــماره 3۰337-13۹5/11/1۹ هی 15.رای ش
ســوم  آقــای اســماعیل بابایــی    به شناســنامه 
شــماره ۶5۲  کدملــی ۶47۹5774۹3  صــادره 
ــک  ــدانگ ی ــی  ازشش ــد ترابعل ــدان  فرزن هم
ــه مســاحت  11۰.۶۰  ــه نیمــه تمــام ب ــاب خان ب
مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی از ۶7 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی حســن علــی و 

حســین نجــاران
1۶.رای شــماره 31۰4۰-13۹5/11/۲7 هیــأت 
بــه  رنانــی  ســلیمی  لیــا  خانــم  ســوم 
شناســنامه شــماره 15۹ کدملــی 1۲۹۰371۹۶۲ 
صــادره اصفهــان فرزنــد حســین  ازششــدانگ 
یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت  3۹.۶۶ 
مترمربــع از پــاک شــماره    371۹  فرعــی از 
1۸ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ــک رســمی  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
فــوق ثبــت صفحــه ۲34 دفتــر 5۰3  امــاک

رای  و   13۹5/11/۲7-31۰13 شــماره  17.رای 
ــأت  ــماره ۸41۶-13۹۶/۰4/1۰ هی ــی ش اصاح
ســوم آقــای احمــد ماهرانــی برزانــی بــه 
ــی 1۲۹۰۶54۲71  شناســنامه شــماره 3۸ کدمل
صــادره خمینــی شــهر فرزنــد رضــا  ســه دانــگ 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ازشش
15۶.1۰  مترمربــع از پاک هــای شــماره  ۹۶ 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 1۶ اصل و ۹7  فرع
ــان  ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش14 حــوزه ثب
ازمالــک رســمی خدیجــه صادقــی  ثبــت 

ــاک ــر ۸۸1 ام ــه 4۰5 دفت صفح
و   13۹5/11/۲7-31۰14 شــماره  1۸.رای 
 13۹۶/۰4/1۰-۸4۲۲ شــماره  اصاحــی  رای 
ماهرانــی  ســعید  آقــای  ســوم  هیــأت 
ــی  ــماره 13۶ کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب برزان
ــا   ــد رض ــان فرزن ــادره اصفه 1۲۹۰733457 ص
ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
پاک هــای  از  مترمربــع   15۶.1۰ مســاحت 
ــع  ــی واق ــی از 1۶ اصل ــماره ۹۶ و ۹7   فرع ش
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــی  ــه صادق ــمی  خدیج ــک رس ــان ازمال اصفه

ثبــت صفحــه 4۰5 دفتــر ۸۸1 امــاک
 13۹5/11/۲7-31۰4۶ شــماره  1۹.رای 
ــی  ــهرابی رنان ــه س ــم جمیل ــوم خان ــأت س هی
کدملــی   ۲۸1۲۸ شــماره  شناســنامه  بــه 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1۲۸۰۲7۹451
کریــم  ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه 
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 3۶.13 مترمرب مس
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 1۸ اصل 371    فرع
ــان  ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش14 حــوزه ثب
ازمالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 5۲۹ دفتر 

امــاک  447
۲۰.رای شــماره 3۰۸۸۲-13۹5/11/۲۶ هیــأت 
ــه  ــادی ب ــری نصرآب ــین نص ــای حس دوم آق
شناســنامه شــماره 71 کدملــی 1۲۸۹۹۰33۸7 
صــادره اصفهــان فرزنــد صــادق ششــدانگ 
ــه مســاحت ۲13.5۶  ــاب ســاختمان ب ــک ب ی
مترمربــع پــاک شــماره ۶4 فرعــی از  5 اصلی 
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملک 
غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 15۲ دفتــر 

3 امــاک
 13۹5/11/۲۶-3۰۸۸۹ شــماره  ۲1.رای 
احمــدی  آدینعلــی  آقــای  دوم   هیــأت 
ــی  ــماره 47۲۹ کدمل ــنامه ش ــه شناس ــر ب باق
ــی  ــد بازعل ــذه فرزن ــادره  ای 1۸4133۲7۸1 ص
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان  به مســاحت 
۹3.۲۲مترمربــع پــاک شــماره ۲۸1 فرعــی 
از1اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحه 

4۶ دفتــر ۹1 امــاک
۲۲.رای شــماره 33۰7۸-13۹5/1۲/17 هیــأت 
اول  خانــم اعظــم الســادات نصــر آزادانــی 
کدملــی   47۹۹۹ شــماره  شناســنامه  بــه 

فرزنــد  اصفهــان   صــادره    1۲۸۰3۶7۰۲4
ســیدمهدی در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 51.۸4 مترمربــع پــاک شــماره 1۹۶  
فرعــی از 15 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
ــورد  ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14 ح

ــاک ــر 3۹۶ ام ــه  114 دفت ــت صفح ثب
ــأت  ــماره 3۲۹۰5-13۹5/1۲/15 هی ۲3.رای ش
اول  آقــای نصرالــه نصــری بــه شناســنامه 
صــادره   1۲۸۹۸۲۶41۲ ۹۲ کدملــی  شــماره 
ــک  ــدانگ ی ــادق در شش ــد ص ــان فرزن اصفه
بــاب خانــه بــه مســاحت ۲۰5 مترمربــع پــاک 
شــماره ۶4 فرعــی از 5 اصلــی واقــع در اصفهان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــاک ــر ۶7۰ ام ــت صفحــه 53۶ دفت ــورد ثب م

ــأت  ــماره 3۲41۸-13۹5/1۲/11 هی ۲4.رای ش
اول آقــای حســین نصــری نصرآبــادی بــه 
شناســنامه شــماره 71 کدملــی 1۲۸۹۹۰33۸7 
ــدانگ  ــادق شش ــد ص ــان  فرزن ــادره اصفه ص
یک بــاب مغــازه بــه مســاحت ۲۶.45مترمربع 
پــاک شــماره 1۸1فرعــی از 5اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــان از مالکیــت متقاضــی اصفه
ــأت  ــماره 3۲۹17-13۹5/1۲/15 هی ۲5.رای ش
اول  آقــای نصرالــه نصــری بــه شناســنامه 
صــادره   1۲۸۹۸۲۶41۲ ۹۲ کدملــی  شــماره 
ــک  ــدانگ ی ــادق در  شش ــد ص ــان فرزن اصفه
بــاب انباربــه مســاحت 1۸.57 مترمربــع پاک 
شــماره ۶4 فرعــی از 5 اصلــی واقــع در اصفهان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــر ۶7۰ امــاک ــت صفحــه 53۶ دفت ــورد ثب م

ــأت  ــماره 33۰۸1-13۹5/1۲/17 هی ۲۶.رای ش
ــه  ــری ازان اخــاری ب ــر صف ــای قدی ــارم آق چه
ــی 1۲۹۰113۰۹۲  ــماره 53 کدمل ــنامه ش شناس
ــه در  ــب ال ــد حبی ــی شــهر فرزن صــادره خمین
ــاحت 13۶  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش
مترمربــع پــاک شــماره 571 فرعــی از ۲5 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه بموجــب ســند 
دفتــر ۲۶   57/4/1۸ مــورخ   31۰14 شــماره 
اصفهــان مالــک 135 ســهم از 4۰۰ســهم چهــار 

ــد ــی باش ــدانگ م ــاع از شش ــز مش قفی
ــأت  ــماره 331۲۹-13۹5/1۲/17 هی ۲7.رای ش
چهــارم آقــای حیدرعلــی یــاری خــواه بــه 
شناســنامه شــماره 4۰ کدملــی 1۲۹۰43۶45۲ 
صــادره خمینی شــهر فرزند حســن ششــدانگ 
یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 3۸.۸۰ مترمربــع 
ــی از 17  ــماره 4۲7 فرع ــاک ش ــمتی از پ قس
ــوزه  ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه مالــک ۲ حبــه 

ــه ششــدانگ مــی باشــد مشــاع از 7۲ حب
۲۸.رای شــماره 33۲۲7-13۹5/1۲/1۸ هیــأت 
چهــارم آقــای محمــود میــرزادی به شناســنامه 
صــادره   54۰۹711۶۲۹ 47 کدملــی  شــماره 
ــد غامحســین ششــدانگ  خوروبیابانــک فرزن
 ۲۰۲/۹۹ مســاحت  بــه  خانــه  بــاب  یــک 

ــع در  ــی واق ــماره ۶۸ اصل ــاک ش ــع پ مترمرب
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــرام  ــی به ــدی کریم ــت مه ــان از مالکی اصفه

ــادی آب
 13۹5/11/3۰-31۲۶۲ شــماره  ۲۹.رای 
هیــأت ســوم خانــم زهــرا ســلیمی رنانــی  
کدملــی     1311۰ شــماره  شناســنامه  بــه 
فرزنــد  اصفهــان    صــادره   1۲۸3۲431۸۰
ــه  ــازه  ب ــاب مغ ــک ب حســین  ازششــدانگ ی
مســاحت 37.74  مترمربــع از پــاک شــماره 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 1۸ اصل 371۹  فرع
ــان  ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش14 حــوزه ثب
ازمالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه  ۲37 

دفتــر 5۰3  امــاک
ــأت  ــماره 3۲۰۸4-13۹5/1۲/۰7 هی 3۰.رای ش
ســوم آقــای حســن شمســی دره ســوخته بــه 
شناســنامه شــماره 3 کدملــی ۶۲1۹۸17۹31  
ــی   ــد قربانعل ــت  فرزن ــن میاندش ــادره بوئی ص
ــاحت   ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
1۰5.45 مترمربــع از پــاک شــمار  7۹5  فرعی 
از 4۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ــک رســمی  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

عبــاس بهرامــی
31.رای شــماره ۶۰-13۹۶/۰1/۰5 هیــأت ســوم 
آقــای محمــد خاکســاری  بــه شناســنامه 
صــادره  شــماره1۲۲ کدملــی 1۲۹۰145۰۸3  
اصفهــان  فرزنــد مظفــر  ششــدانگ یــک 
ــع  ــه مســاحت 3۰۸.۰3 مترمرب ــه  ب ــاب خان ب
از پــاک شــماره  3437 و 3434   فرعــی از 
1۸ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ــک رســمی  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
فــوق  از ســند شــماره  3۰731 مــورخ ۸۶/۸/۹ 
دفتــر 11۲ و ســند شــماره 1۲۸3۸5 مــورخ 

77/4/۲3 دفتــر 11 اصفهــان
هیــأت   13۹۶/۰1/۲1-1۶47 شــماره  3۲.رای 
ســوم  خانــم لیــا دهقانــی ناژوانــی بــه 
کدملــی    4۶133 شــماره  شناســنامه 
1۲۸۰35۰۰3۲ صــادره اصفهــان  فرزنــد حســن  
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ازشش
1۰۹.۸1 مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی از ۶۸ 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبت 
ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی صدیقــه 

ــدی نهاون
33.رای شــماره ۲۲۸۰-13۹۶/۰1/31 هیــأت 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــا اصان ــای علیرض اول آق
ــادره  ــی ۶۲1۹537۰۸4 ص ــماره 1۰۲3 کدمل ش
فریــدن  فرزنــد امــان الــه در  ششــدانگ یــک 
ــاحت ۶5.5۲  ــه مس ــکاری ب ــاب کارگاه تراش ب
ــع پــاک شــماره  ۶۸ اصلــی واقــع در  مترمرب
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت حســین زارع بهــرام آبادی

 13۹۶/۰۲/۰4-۲531 شــماره  34.رای 
شــاه  طاهــری  طیبــه  خانــم  اول  هیــأت 
ــی  ــماره 1۰14 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــوردی ب ی
فرزنــد  فریــدن   صــادره   ۶۲1۹4۸4۰۸۸

محمدرضــا در ششــدانگ یــک بــاب   خانه 
ــاک  ــع پ ــاحت  14۸/3۲    مترمرب ــه مس ب
شــماره  ۶۸    اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی ــم پلنگ ــرف خان ــت اش مالکی
35.رای شــماره ۲44۶-13۹۶/۰۲/۰3 هیــأت 
بــه  داود طاهــری شــاهیوردی  آقــای   اول 
شناســنامه شــماره 3۶ کدملــی ۶۲1۹۹17۰۰۶ 
در   خالــق  امیــر  فرزنــد  فریــدن   صــادره 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه اســتثناء بهــای 
ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت 14۸.3۲ مترمربع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره ۶۸ اصل ــاک ش پ
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــادی ــرام آب ــت سیدحســن رضــوی به از مالکی
هیــأت  شــماره 13۹۶/۰1/۲۹-۲143  3۶.رای 
اول  آقــای  امیرخالــق طاهــری شــاه یــوردی به 
شناســنامه شــماره ۹۲3 کدملــی ۶۲1۹4۸3۰۸1 
صــادره فریــدن فرزنــد ابراهیــم در   ششــدانگ 
یــک بــاب    خانــه بــه مســاحت   ۲۰1/۸۰   
مترمربــع پــاک شــماره    ۶۸  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت رجبعلــی فانیان ســفیدانی
هیــأت  37.رای شــماره 13۹۶/۰1/31-۲۲۸۹ 
ــه شناســنامه  اول آقــای عبدالعلــی پورعجــم ب
صــادره   1۲۹۰۲۸۲5۶۰ کدملــی   1۲۰ شــماره 
ــاب  ــک ب ــه ششــدانگ ی ــد یدال ــان فرزن اصفه
خانــه بــه مســاحت ۲۲1 مترمربــع پــاک 
شــماره ۲4۲ فرعــی از ۲5 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت یدالــه پورعجــم مــورد ثبت 

ــر 1۰۶ ــه ۲۲۸ دفت صفح
هیــأت   13۹۶/۰1/3۰-۲17۶ شــماره  3۸.رای 
اول آقــای اســداله نصراصفهانــی بــه شناســنامه 
شــماره ۸۹3 کدملــی 1۲۸۲۹۲5۹۹7 صــادره  
خمینــی شــهر فرزنــد عبدالحســین ســه دانــگ 
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش مش
مســاحت ۲۹۲.4۰ مترمربــع پــاک شــماره 
135 فرعــی از هفــت اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالکیــت اســداله نصــر اصفهانــی صفحــات 14 
و 17 و ۲۰۰ و 5۸۲ دفاتــر 171 و 4۶۸ و 551 

امــاک
هیــأت   13۹۶/۰1/3۰-۲175 شــماره  3۹.رای 
شناســنامه  بــه  زهــرا کاظمــی  خانــم  اول 
شــماره 45۶37 کدملــی 1۲۸۰344۹7۰ صــادره 
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــا س ــد رض ــان فرزن اصفه
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــی  ــماره 135 فرع ــاک ش ــع پ ۲۹۲.4۰ مترمرب
از هفــت اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
از  اصفهــان  غــرب  ملــک  ثبــت  حــوزه   14
مالکیــت اســداله نصــر اصفهانــی صفحــات 14 
 و 17 و ۲۰۰ و 5۸۲ دفاتــر 171 و 4۶۸ و 551
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هیــأت   1396/02/27-4611 شــماره  40.رای 
ــنامه  ــه شناس ــوادکوهی ب ــور س ــای منص دوم آق
صــادره   1159446164 کدملــی   1100 شــماره 
فریــدن فرزنــد زمــان در  ششــدانگ یــک بــاب   
ــع  ــاحت  111.26    مترمرب ــه مس ــاختمان   ب س
پــاک شــماره  51   فرعــی از  27  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت حیــدر رضائــی  مــورد ثبــت   

ــاک   ــر 554 ام ــه 494 دفت صفح
هیــأت   1396/03/03-5188 شــماره  41.رای 
اول آقــای مرتضــی نصراصفهانــی بــه شناســنامه 
صــادره   1290038929 کدملــی   48 شــماره 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــوروز شش ــد ن ــان فرزن اصفه
خانــه بــه مســاحت 115.50مترمربــع پــاک 
شــماره 103فرعــی از  5 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

ــاک ــر 632 ام ــه 77  دفت ــت صفح ــورد ثب م
هیــأت   1396/03/02-5174 شــماره  42.رای 
اول آقــای فضــل الــه جالــی عاشــق آبــادی بــه 
شناســنامه شــماره 3089 کدملی 1283328127 
صــادره اصفهــان فرزنــد قاســم علــی ســه دانــگ 
ــاحت  ــه مس ــازه    ب ــاب مغ ــک ب ــاع از  ی مش
64.40 مترمربــع پــاک شــماره  31 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــورخ  ــماره 94909 م ــند ش ــب س ــان بموج اصفه

ــان ــه 98 اصفه 87/6/10 دفترخان
هیــأت   1396/03/02-5173 شــماره  43.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی اســدی ب اول آقــای عل
ــد  ــران فرزن ــی 5499501076 صــادره تی 10 کدمل
غامرضــا ســه دانــگ مشــاع از  یــک بــاب 
ــع پــاک  ــه مســاحت 64.40 مترمرب مغــازه    ب
شــماره  31 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب ســند 
شــماره 94909 مــورخ 87/6/10 دفترخانــه 98 

ــان اصفه
44.رای شــماره 5195-1396/03/03 هیــأت اول 
ــه شناســنامه  ــی اســماعیلی ب ــد عل ــای محم آق
شــماره 56469 کدملــی 1280989114 صــادره 
ــاب  ــک ب ــد حســن ششــدانگ ی ــان فرزن اصفه
ســاختمان بــه مســاحت 46.91مترمربــع پــاک 
شــماره 312فرعــی از 25 اصلــی واقــع در اصفهان 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

مــورد ثبــت صفحــه 22 دفتــر 377 امــاک
هیــأت   1396/02/28-4675 شــماره  45.رای 
اول آقــای محمدحســین باقــری بــه شناســنامه 
صــادره   1285744391 کدملــی   25 شــماره 
ــاب  ــک ب ــد حســن ششــدانگ ی ــان فرزن اصفه
خانــه بــه مســاحت 168.70مترمربــع پــاک 
شــماره  68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــیرازی ــر گلش اکب
هیــأت   1396/02/31-4902 شــماره  46.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــم رحیم ــای ابوالقاس اول آق
شــماره 4887 کدملــی 3990645072 صــادره 
رزن فرزنــد فقانعلــی ســه دانــگ مشــاع از    
ششــدانگ یــک بــاب   خانــه  بــه مســاحت  102    
ــع پــاک شــماره   2432   فرعــی از 18    مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت حســن 

ــاک ــر 292 ام ــه 312 دفت ــان صفح صالحی
ــأت اول  47.رای شــماره 4901-1396/02/31 هی
خانــم مائکــه ســرائی بــه شناســنامه شــماره 28 
ــد  ــی 6479840976 صــادره همــدان فرزن کدمل
ــدانگ  ــاع از    شش ــگ مش ــه دان ــی س بیرامعل
یــک بــاب   خانــه  بــه مســاحت  102    مترمربــع 
ــی  ــی از 18   اصل ــماره   2432   فرع ــاک ش پ
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
ــان  ــن صالحی ــت حس ــان  از مالکی ــرب اصفه غ

صفحــه 312 دفتــر 292 امــاک
48.رای شــماره 4044-1396/02/20 هیــأت دوم 
آقــای مظاهــر تیمــوری جروکانــی بــه شناســنامه 
صــادره    1290057230 کدملــی   20 شــماره 
اصفهــان فرزنــد حبیــب الــه در  ششــدانگ یــک 
بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   278.50   
ــی از  44   ــماره   166   فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبت 
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت   صفحــه 292       

ــر 292 امــاک دفت
هیــأت   1396/02/11-2930 شــماره  49.رای 
ــی   ــینی الدان ــدی حس ــید مه ــای س ــارم  آق چه
بــه شناســنامه شــماره 42 کدملــی 1280067287 
ــد ســیدعلی   ششــدانگ  ــان فرزن صــادره اصفه
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 215.40 مترمربــع 
از پــاک شــماره  402    فرعــی از 15 اصلــی واقع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق  از ســند شــماره 
128088 مــورخ 73/4/26 دفترخانــه 7 اصفهــان

هیــأت   1396/02/11-2947 شــماره  50.رای 
چهــارم  آقــای غضنفــر احمــدی   بــه شناســنامه 
شــماره 11529  کدملــی 1283224623  صــادره 
اصفهــان  فرزنــد هــادی  ازششــدانگ یــک بــاب 
خانــه  بــه مســاحت  195.30 مترمربــع از پــاک 
ــع در  ــی واق ــی از 18 اصل ــماره  761/2   فرع ش
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
اصفهــان ازمالــک رســمی حیــدر مــرادی رنانــی 

ــر 172 امــاک ــت صفحــه 18 دفت ثب
51.رای شــماره 3911-1396/02/18 هیــأت ســوم 
ــه شناســنامه  ــاری   ب ــن زی ــر بهم ــای منوچه آق
صــادره    5759614691 69  کدملــی  شــماره 
چــادگان  فرزنــد احمــد  ســه دانــگ ازششــدانگ 
یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 32.76 مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــی از 68 اصل ــماره فرع ــاک ش از پ
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
اصفهــان ازمالــک رســمی احمــد زارع ثبــت 

ــاک ــر  48 ام ــه 87 و 96 دفت صفح
52.رای شــماره 3910-1396/02/18 هیأت ســوم 
آقــای غامرضــا بهمــن زیــاری   بــه شناســنامه 

  1287222341 کدملــی    5365 شــماره 
ــگ  ــر  ســه دان ــد منوچه ــان  فرزن صــادره اصفه
ــاحت  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ازشش
32.76 مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی از 68 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ــد  ــمی احم ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ مل
زارع ثبــت صفحــه 87 و 96  دفتــر  48 امــاک

هیــأت   1396/02/18-3893 شــماره  53.رای 
ســوم آقــای پرویــز حاتمــی  بــه شناســنامه 
صــادره    4172430155 3  کدملــی  شــماره 
ــاب  ــک ب ــز  ششــدانگ ی ــد عزی الیگــودرز  فرزن
خانــه  بــه مســاحت  154.73 مترمربــع از پاک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 45 اصل شــماره  فرع
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــی ــن جزین ــام حس ــمی بهن ــک رس ازمال
هیــأت   1396/03/22-6889 شــماره  54.رای 
بــه  فــرد  صادقــی  فاطمــه  خانــم  ســوم  
شناســنامه شــماره 42 کدملــی 1290365318 
صــادره خمینــی شــهر فرزنــد عبــاس  ششــدانگ 
یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 24.60مترمربــع 
از پــاک شــماره 741   فرعــی از 16 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــی  ــه صادق ــمی معصوم ــک رس ــان از مال اصفه

ــاک ــر 65  ام ــه 25 دفت ــت صفح ــی ثب برزان
هیــأت  شــماره 1396/03/22-6888  55.رای 
بــه  فــرد   صادقــی  فاطمــه  خانــم  ســوم 
شناســنامه شــماره 42 کدملــی 1290365318 
صــادره خمینــی شــهر فرزنــد عبــاس  ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 144.50 مترمربــع 
ــی  ــی از 18 اصل ــماره 2433   فرع ــاک ش از پ
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالــک رســمی محمدباقــر 

معصــوم زاده جوزدانــی
هیــأت   1396/03/18-6497 شــماره  56.رای 
بــه  ورپشــتی  اکبــری  زهــره  خانــم  ســوم 
ــی 1819168514  شناســنامه شــماره 1329 کدمل
صــادره آبــادان فرزنــد ابراهیــم  ازششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 36.20 مترمربــع 
ــی واقــع در  از پــاک شــماره  فرعــی از 32 اصل
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه

ــزی ــه تمی ــمی صدیق ــک رس ــان از مال اصفه
هیــأت   1396/02/31-4895 شــماره  57.رای 
ســوم آقــای جــال داری   بــه شناســنامه شــماره 
ــی شــهر  ــی 1290511421  صــادره خمین 5 کدمل
ــه  ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــان  شش ــد رمض فرزن
بــه مســاحت 140.70 مترمربــع از پــاک شــماره 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 18  اصل 7462  فرع
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 500 دفتــر 916 

امــاک
هیــأت  شــماره 1396/03/25-7228  58.رای 
بــه  ســاالن   آب  جمشــید  آقــای  چهــارم 
ــی 1819317765   شناســنامه شــماره 987 کدمل
صــادره آبــادان فرزنــد مختــار  ازششــدانگ 
ــاحت  135.46  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ی
ــی از 18   ــاک شــماره 3153  فرع ــع از پ مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ــت صفحــه 141  ــه درثب ــان ک ــرب اصفه ــک غ مل

ــاک ــر 774 ام دفت
 1396/03/02-5154 شــماره  59.رای 
هیــأت چهــارم خانــم زهــره حیــدری رنانــی 
کدملــی   12460 شــماره  شناســنامه  بــه 
ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین 1283232537  ص
غامرضــا  ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 364.39 مترمرب مس
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از  18 اصل 3123  فرع
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
ــر  ــه 84 دفت ــت صفح ــوق ثب ــمی ف ــک رس مال

امــاک   276
هیــأت   1396/03/02-5151 شــماره  60.رای 
ــه شناســنامه  ــر کریمــی    ب ــای اصغ ــارم آق چه
شــماره 432 کدملــی 1283021307  صــادره 
اصفهــان فرزنــد عبــاس  ازششــدانگ یــک بــاب 
ــاک  ــع از پ ــاحت 135  مترمرب ــه مس ــه ب خان
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 68  اصل شــماره فرع
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــوی ــری دهن ــن مه ــمی حس ــک رس مال
هیــأت   1396/03/02-5150 شــماره  61.رای 
ــه شناســنامه  ــر کریمــی    ب ــای اصغ ــارم آق چه
شــماره 432 کدملــی 1283021307  صــادره 
اصفهــان فرزنــد عبــاس  ازششــدانگ یــک بــاب 
خانــه بــه مســاحت 159 مترمربــع از پــاک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 68 اصل شــماره  فرع
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــه زارع ــمی یدال ــک رس مال
هیــأت   1396/01/30-2245 شــماره  62.رای 
ــنامه  ــه شناس ــان ب ــی روحانی ــای عل ــارم آق چه
شــماره 2596 کدملــی 0791701166  صــادره 
ــدانگ  ــمعیل  شش ــی اس ــد حج ــبزوار  فرزن س
ــع  ــاحت 155 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
ــع در  ــی واق ــی از 31 اصل ــماره فرع ــاک ش از پ
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
اصفهــان ازمالــک رســمی حســن ابراهیمــی 

ــی بابوکان
هیــأت   1396/03/16-6151 شــماره  63.رای 
ــنامه  ــه شناس ــدی ب ــدی بلن ــای مه ــارم آق چه
شــماره 1550 کدملــی 1290526796  صــادره 
خمینــی شــهر فرزنــد اصغــر  ازششــدانگ یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 164 مترمربــع از پــاک 
ــع در  ــی واق ــی از 18  اصل ــماره 3147   فرع ش
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی حیــدر 
علــی نصــر آزادانــی و زهــرا خیــری کوهانســتانی 
ثبــت صفحــات 507 و 315 دفاتــر 64 و 426  

ــاک ام
هیــأت   1396/03/16-6187 شــماره  64.رای 
شــیرازی  حیــدر  پــور  رضــا  آقــای  چهــارم  
کدملــی   13771 شــماره  شناســنامه  بــه 

1292065834 صــادره اصفهــان فرزنــد مصطفــی  
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
  471/1 شــماره  پــاک  از  مترمربــع   171.28
فرعــی از 25 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 
رســمی فــوق از ســند شــماره 8804 مــورخ 

اصفهــان  160 دفترخانــه   90/7/25
هیــأت   1396/03/08-5668 شــماره  65.رای 
چهــارم  آقــای مرتضــی شــیروانی جوزدانــی 
ــی 1285436016  ــه شناســنامه شــماره 1 کدمل ب
ــدانگ  ــان  ازشش ــد رمض ــان فرزن ــادره اصفه ص
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 188 مترمربــع از 
ــع  ــی واق ــاک شــماره 109   فرعــی از 40  اصل پ
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــر معصــوم  ــک رســمی محمدباق ــان از مال اصفه

زاده
هیــأت   1396/03/01-4992 شــماره  66.رای 
ــنامه  ــه شناس ــتی ب ــان فراس ــای قرب ــارم آق چه
صــادره    1219018139 کدملــی   995 شــماره 
ــک  ــدانگ ی ــی  شش ــد صفرعل ــگان فرزن گلپای
ــع از  ــاحت  52.10 مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ ب
ــع در  ــی واق ــی از 68  اصل ــماره   فرع ــاک ش پ
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
اصفهــان از مالــک رســمی مهــدی کریمــی بهــرام 
ــاک ــر  297 ام ــه 502 دفت ــت صفح ــادی ثب آب

هیــأت   1396/03/01-4991 شــماره  67.رای 
ــه شناســنامه  ــی  ب ــم خدیجــه یزدان ــارم خان چه
صــادره   1219718955 کدملــی   18 شــماره 
گلپایــگان فرزنــد حســن  ششــدانگ یــک بــاب 
ــاک  ــع از پ ــاحت 20.60 مترمرب ــه مس ــازه ب مغ
شــماره  فرعــی از  68 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
ــه  ــت صفح ــی  ثب ــدی کریم ــمی مه ــک رس مال

502 دفتــر 297  امــاک
68.رای شــماره 5580-1396/03/07 هیــأت دوم  
خانــم زهــرا ژیانــی بــه شناســنامه شــماره 40152 
کدملــی 1280289724 صــادره اصفهــان  فرزنــد 
علــی در  ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
ــماره   ــاک ش ــع پ ــاحت   128.59   مترمرب مس
67    اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حوزه 
ــر  ــت امی ــان  از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

هوشــنگ مختــاری تهرانــی
69.رای شــماره 5814-1396/03/10 هیــأت دوم 
آقــای کمــال مالکــی پوراصفهانــی بــه شناســنامه 
صــادره   1285974700 524 کدملــی  شــماره 
ــاع از   ــگ مش ــه دان ــی س ــد عل ــان فرزن اصفه
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   به مســاحت  
157.50    مترمربــع پــاک شــماره   280   فرعی 
از   11  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
ــت  ــان  از مالکی ــک غــرب اصفه ــت مل حــوزه ثب
بانــو ســلطان آغــا موســوی ثبــت در صفحــه 289 

ــر 280 امــاک دفت
ــأت دوم  70.رای شــماره 5815-1396/03/10 هی
آقــای علیرضــا حاجــی صالحــی بــه شناســنامه 
ــادره  ــی 1281055379 ص ــماره 62766 کدمل ش
ــد مرتضــی ســه دانــگ مشــاع از   اصفهــان فرزن
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   به مســاحت  
157.50    مترمربــع پــاک شــماره   280   فرعی 
از   11  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
ــت  ــان  از مالکی ــک غــرب اصفه ــت مل حــوزه ثب
بانــو ســلطان آغــا موســوی ثبــت در صفحــه 289 

دفتــر 280 امــاک
71.رای شــماره 7183-1396/03/25 هیــأت اول 
ــاده بــه شناســنامه شــماره  خانــم ژیــا کریــم آب
ــان  ــادره  اصفه ــی 1281028762 ص 60020 کدمل
فرزنــد رضــا در   ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
ــع پــاک شــماره 714  مســاحت 150.50 مترمرب
فرعــی از 14 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
ــت  ــورد ثب ــان م ــک غــرب اصفه ــت مل حــوزه ثب

صفحــه 545 دفتــر 746 امــاک
72.رای شــماره 7297-1396/03/27 هیأت اول 
آقــای علیرضــا مکتوبیــان بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان  صــادره   1290366993 کدملــی   14
ــگ مشــاع از ششــدانگ  ــد حســین دو دان فرزن
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 267.11مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــی از 9 اصل ــماره 124فرع ــاک ش پ
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
ــت صفحــه  ــورد ثب ــوق م ــت ف ــان از مالکی اصفه

ــاک ــر 539  ام 185 دفت
73.رای شــماره 7296-1396/03/27 هیأت اول 
آقــای مهــدی مکتوبیــان بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان   صــادره   1290733831 کدملــی   16
ــگ مشــاع از ششــدانگ  ــد حســین دو دان فرزن
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 267.11مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــی از 9 اصل ــماره 124فرع ــاک ش پ
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
ــورد  ــان م ــد مکتوبی ــت  محم ــان از مالکی اصفه

ــاک ــر 36 ام ــت صفحــه 196 دفت ثب
هیــأت   1396/03/27-7295 شــماره  74.رای 
اول آقــای محمــد مکتوبیــان بــه شناســنامه 
شــماره 1733 کدملــی 1283015552 صــادره 
اصفهــان فرزنــد حســین دو دانــگ مشــاع 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی از شش
ــاک شــماره 124فرعــی از 9  ــع پ 267.11مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ــورد  ــوق م ــت ف ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

ــاک ــر 36 ام ــه 196 دفت ــت صفح ثب
هیــأت   1396/03/25-7191 شــماره  75.رای 
اول  آقــای مرتضــی احمــدی ماهورکــی بــه 
ــی 1293136360  ــماره 796 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره اصفهــان  فرزنــد فرمــان در   ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 188.11 مترمربــع 
پــاک شــماره 68 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ
ــورخ 95/11/9  ــماره 18044 م ــند ش ــب س بموج

ــان ــه 237 اصفه دفترخان
76.رای شــماره 7186-1396/03/25 هیــأت اول  
ــه شناســنامه  ــم فاطمــه حســینی کوپائــی ب خان

صــادره   5659340989 کدملــی   41 شــماره 
ــک  ــد مرتضــی در   ششــدانگ ی ــه فرزن کوهپای
بــاب خانــه بــه اســتثناء بهــای ثمنیــه اعیانــی بــه 
مســاحت 403.24 مترمربــع پــاک شــماره 25 
فرعــی از67 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 
51679 مــورخ 91/7/23 دفترخانــه 79 اصفهــان
77.رای شــماره 7001-1396/03/23 هیــأت اول 
آقــای فضــل الــه حنانــی بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان   صــادره   1290069328 کدملــی   69
فرزنــد محمــد علــی ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یــک بــاب    مغــازه بــه مســاحت  24    
ــی از  36   ــماره   669   فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبت 
ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت محمــود کابلی
هیــأت   1396/03/23-7000 شــماره  78.رای 
اول آقــای جعفــر حنانــی بــه شناســنامه شــماره 
36 کدملــی 1290109011 صــادره اصفهــان فرزنــد 
محمــد علــی ســه دانــگ مشــاع از    ششــدانگ 
یــک بــاب    مغــازه بــه مســاحت  24    مترمربع 
پــاک شــماره   669   فرعــی از  36  اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان  از مالکیــت محمــود کابلــی
79.رای شــماره 7300-1396/03/27 هیــأت اول  
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــور ب ــکوه غفارپ ــم ش خان
2691 کدملــی 1289194041 صــادره اصفهــان 
فرزنــد اصغــر در  ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
ــع  ــاحت 150 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
ــع  ــی واق ــی از 16 اصل ــماره 737 فرع ــاک ش پ
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت مریــم رضائــی برزانــی  طبق 

اظهارنامــه
هیــأت  شــماره1396/03/27-7301  80.رای 
بــه شناســنامه  غفارپــور  اول خانــم رضــوان 
شــماره 40989 کدملــی 1280296331 صــادره 
اصفهــان  فرزنــد اصغــر در   ســه دانــگ مشــاع 
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــی از 16  ــماره 737 فرع ــاک ش ــع پ 150مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت مریــم رضائــی 

ــه ــق اظهارنام ــی  طب برزان
هیــأت  شــماره1396/03/23-7110  81.رای 
اول آقــای  داود ابراهیمــی تقــی آبــادی بــه 
شناســنامه شــماره 13 کدملــی 5499806152 
صــادره  تیــران فرزنــد اکبــر در  ششــدانگ یــک 
بــاب    کارگاه بــه مســاحت   159.41   مترمربــع 
پــاک شــماره  893    فرعــی از  27  اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان  از مالکیــت حســن حبیبــی پــور 
ــاک   ــر 593 ام ــه 558 دفت ــت صفح ــورد ثب م

هیــأت  شــماره1396/03/23-7055  82.رای 
اول خانــم پــری ســلطانی رنانــی بــه شناســنامه 
صــادره   1111765261 کدملــی   10 شــماره 
فاورجــان فرزنــد حســین در   ششــدانگ یــک 
ــع  ــاحت  120    مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب    خان ب
پــاک شــماره    4140  فرعــی از 18  اصلــی واقع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان  از مالکیــت کاظــم ســلطانی رنانــی 
ــر 617 و  ــت صفحــات 191 و 358 دفات ــورد ثب م

1137 امــاک
83.رای شــماره 7500-1396/03/28 هیــأت اول 
آقــای مجیــد نصرآزادانــی بــه شناســنامه شــماره 
1575 کدملــی 1284713334 صــادره اصفهــان 
ــه  ــه ب ــاب خان ــد محمــد ششــدانگ یــک ب فرزن
مســاحت 189.60 مترمربــع پــاک شــماره 315 
فرعــی از 7 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
حیــدر  تاجمیــر ریاحــی مــورد ثبــت صفحــه 41 

دفتــر 19 امــاک
هیــأت   1396/03/29-7622 شــماره  84.رای 
اول آقــای  مهــدی مارانــی بــه شناســنامه شــماره 
1317 کدملــی 1141250268 صــادره  خمینــی 
شــهر فرزنــد اکبــر در  ششــدانگ یک بــاب مغازه 
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت  51.65 مترمرب ــه مس ب
564 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی ــی جون ــه جوان ــم صدیق مالکیــت خان
85.رای شــماره 7612-1396/03/29 هیــأت اول 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــری دهق ــه کانت ــای یدال آق
صــادره    1091935637 کدملــی   193 شــماره 
نجــف آبــاد فرزنــد عباســعلی در  ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 132.88مترمربــع 
پــاک شــماره  28 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
ــی مــورد ثبــت  مالکیــت ابراهیــم رضائــی کوجان

ــاک ــر 54 ام ــی 271 دفت ــات 268 ال صفح
هیــأت   1396/03/20-6566 شــماره  86.رای 
دوم  آقــای یوســف آزاد بــه شناســنامه شــماره 1 
کدملــی 1111767947 صــادره فاورجــان فرزنــد 
ــاختمان    ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــنگ شش هوش
ــماره    ــاک ش ــع پ ــاحت  156    مترمرب ــه مس ب
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 40   اصل 374   فرع
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غرب اصفهــان  از 

ــادی لمجیــری مالکیــت محمــد کیقب
هیــأت   1396/02/11-2934 شــماره  87.رای 
ــه  ــک   ب ــیدی نی ــن جمش ــای حس ــارم آق چه
شناســنامه شــماره 2 کدملــی 1290245398  
صــادره اصفهــان  فرزنــد علــی  ششــدانگ یــک 
ــع در  ــه مســاحت 141.60 مترمرب ــه  ب ــاب خان ب
قســمتی از پــاک شــماره  32 اصلــی واقــع در 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
ــان و  ــیب قانعی ــمی مس ــک رس ــان ازمال اصفه
طبــق نامــه شــماره 16/96/2060 مــورخ 96/1/24 
ــه  ــان ب ــیب قانعی ــت مس ــزان 2194 از مالکی می
تملــک دولــت درامــده و طبــق پاســخ اســتعام 
میــزان مالکیــت نامبــرده 2194 مترمربــع و2040 

ــده ــام گردی ــع اع مترمرب
هیــأت   1396/04/14-8936 شــماره  88.رای 

دوم آقــای روح الــه میرزائــی تشــنیزی بــه 
شناســنامه شــماره 2 کدملــی 6339745180 
ــدانگ  ــا شش ــی آق ــد ثان ــن فرزن ــادره  بروج ص
یــک  قطعــه زمیــن زراعــی کــه در آن یــک واحــد 
پــرورش و تولیــد قــارچ خوراکــی احــداث شــده 
اســت  بــه مســاحت 15212.95 مترمربــع پــاک 
ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره  99 اصل ش
ــان بموجــب  ــک غــرب اصفه ــت مل 20 حــوزه ثب
ســندهای 198849 مــورخ 93/3/13 دفترخانــه 
56 و 129233 مــورخ 93/4/5 دفترخانــه 21 

ــان اصفه
هیــأت   1396/05/02-10571 شــماره  89.رای 
دوم  آقــای علــی چراغــی افارانــی بــه شناســنامه 
صــادره   1290263132 کدملــی   67 شــماره 
اصفهــان فرزنــد بمانعلــی در    ششــدانگ یــک 
بــاب   ســاختمان بــه اســتثناء بهــاء ثمنیــه 
ــاک  ــع پ ــه مســاحت   80   مترمرب ــی   ب اعیان
ــع در  ــی واق ــی از 16   اصل ــماره   157   فرع ش
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان مــورد ثبــت   صفحــه 171 دفتــر 110 

ــاک ام
90.رای شــماره 8979-1396/04/15 هیــأت دوم 
ــه شناســنامه  ــادی ب ــم ایــران شــیرانی بیداب خان
شــماره 54519 کدملــی 1281642142 صــادره 
اصفهــان فرزنــد کریــم در  ششــدانگ یــک بــاب 
ــاک  ــع پ ــاحت 26.05 مترمرب ــه مس ــازه ب مغ
شــماره 13فرعــی از 11 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از 
مالکیــت گل چهــره گوانجــی مــورد ثبــت صفحــه 

ــاک ــر 538 ام 535 دفت
هیــأت   1396/04/15-9011 شــماره  91.رای 
ــه شناســنامه  ــی ب ــارال نصراصفهان ــم م دوم خان
شــماره 1276238754 کدملــی 1276238754 
صــادره اصفهــان فرزنــد امیــد ســه دانــگ مشــاع 
از  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان به مســاحت 
198.45مترمربــع پــاک شــماره 322 فرعی از 6 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ــه 49  ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل
دفتــر 376 امــاک  و شــماره دفتــر الکترونیکــی 

139520302025002576
ــأت دوم  ــماره 9012-1396/04/15 هی 92.رای ش
ــه شناســنامه شــماره  ــور ب ــوش ایرانپ ــم پری خان
و  بوئیــن  45 کدملــی 6219787056 صــادره 
میاندشــت فرزنــد محمدنصیــر در     ســه دانــگ 
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 198.45مترمربــع پــاک شــماره 322 
فرعــی از 6 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
ــت  ــورد ثب ــان م ــک غــرب اصفه ــت مل حــوزه ثب
صفحــه 49 دفتــر 376 امــاک  و شــماره دفتــر 

139520302025002576 الکترونیکــی 
هیــأت   1396/04/15-8982 شــماره  93.رای 
ــنامه  ــه شناس ــبزواری ب ــان س ــای قهرم دوم آق
صــادره   6329687900 788 کدملــی  شــماره 
ــک  ــدانگ ی ــم شش ــی رح ــد عل ــردگان  فرزن ل
بــاب ســاختمان بــه مســاحت 172مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از 14 اصل ــماره 707 فرع ــاک ش پ
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــر 782  ــه 245 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م اصفه

ــاک ام
هیــأت   1396/04/14-8974 شــماره  94.رای 
بــه شناســنامه  دوم آقــای حســین فتحــی 
صــادره    1142502473 کدملــی   99 شــماره 
ــدانگ  ــه شش ــف ال ــد لط ــهر فرزن ــی ش خمین
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 113مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره  45  اصل ــاک ش پ
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــاری ــم ی ــت کری مالکی
رای شــماره 1396/04/14-8976   .95
هیــأت دوم  آقــای حشــمت هللا کیانــی بــه 
ــی 5419409453  ــماره 37 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره مبارکــه فرزنــد حســین ششــدانگ یــک 
بــاب ســاختمان باســتثناء بهــای ثمنیــه اعیانــی 
بــه مســاحت 138 مترمربــع پــاک شــماره 
2842 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ
ــاک ــر 1099 ام ــه 245 دفت ــت صفح ــورد ثب م
ــماره 1396/04/15-8978  رای ش  .96
ــه  ــدی ب ــیدخلیل میراحم ــای س ــأت دوم آق هی
شناســنامه شــماره 1268 کدملــی 1285464192 
صــادره  اصفهــان فرزنــد سیدحســن ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 226.75مترمربــع 
پــاک شــماره 141فرعــی از 23 اصلــی واقــع در 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
اصفهــان از مالکیــت میــرزا علــی ماســت بنــدزاده
رای شــماره 1396/05/02-10570   .97
جانثــاری  الــه  نعمــت  آقــای  دوم  هیــأت 
13 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  الدانــی 
1289876738 صــادره اصفهــان  فرزند حســین 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   به مســاحت  
500    مترمربــع پــاک شــماره   67   فرعــی از 
13   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیت شــیرعلی 
ــاک   ــر 158 ام ــه 34 دفت ــاری صفح ــان نث ج
98.رای شــماره 9588-1396/04/21 هیأت دوم 
خانــم ایــران جــان نثــاری الدانــی بــه شناســنامه 
صــادره   1290093490 کدملــی   32 شــماره 
یــک  اصفهــان  فرزنــد محمــود ششــدانگ 
بــاب   کارگاه نجــاری بــه مســاحت  444/11     
ــاک شــماره    393  فرعــی از  25   ــع پ مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبت 
ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت عبــاس جــان 

ــه ــق اظهارنام ــاری طب نث
هیــأت   1396/04/22-9606 شــماره  99.رای 
ــه  ــتانی ب ــندی کوهانس ــرا خورس ــم زه دوم خان
شناســنامه شــماره 948 کدملــی 1283397846 
ــدانگ  ــی شش ــد مصطف ــان  فرزن ــادره اصفه ص
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   130.81   
ــی از  14   ــماره  690    فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت  صفحــه 
ــق  ــداری طب 224 دفتــر 41 ســهم االرثــی و خری
ســند 93541 مــورخ 1395/12/10 دفترخانــه 25 

ــان اصفه
100.رای شــماره 9589-1396/04/21 هیــأت دوم 
خانــم ملــک عشــوریون جوزدانــی بــه شناســنامه 
ــادره   ــی 1280852232 ص ــماره 42664 کدمل ش
اصفهــان فرزنــد رحیــم در   ششــدانگ یــک بــاب   
ســاختمان   بــه مســاحت  263.23    مترمربــع 
پــاک شــماره  320    فرعــی از 6   اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان مــورد ثبــت    صفحــه 262 دفتــر 437 

ک ما ا
101.رای شــماره 9742-1396/04/25 هیأت دوم 
خانــم زینــت رحیــم زاده بــه شناســنامه شــماره 
899 کدملــی 1141151073 صــادره  خمینی شــهر 
فرزنــد رمضــان یــک  دانگ مشــاع از  ششــدانگ 
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت    175.60  
ــی از  19   ــماره  154    فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبت 
ملــک غــرب اصفهــان  از ســهم االرث آقــای اکبــر 
ــین  از  ــدان حس ــی فرزن ــد صباغ ــی محم  و عل

اظهارنامه
هیــأت  102.رای شــماره 1396/04/25-9743 
ــه شناســنامه  ــی ب ــا صباغــی رنان ــم لی دوم خان
 1272091171 کدملــی   1272091171 شــماره 
ــگ  ــک  دان ــد ی ــد محم ــان  فرزن ــادره اصفه ص
ــاختمان    ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش مش
بــه مســاحت    175.60  مترمربــع پــاک شــماره  
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از  19  اصل 154    فرع
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غرب اصفهــان  از 
ســهم االرث آقــای اکبــر و علــی محمــد صباغــی 

ــه ــین  از اظهارنام ــدان حس فرزن
 1396/04/25-9744 شــماره  103.رای 
ــه  ــی ب ــی رنان ــه صباغ ــم صدیق ــأت دوم خان هی
شناســنامه شــماره 8597 کدملــی 1283195240 
ــار دانــگ  ــد غامعلــی چه صــادره اصفهــان فرزن
ــاختمان    ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش مش
بــه مســاحت    175.60  مترمربــع پــاک شــماره  
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از  19  اصل 154    فرع
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غرب اصفهــان  از 
ســهم االرث آقــای اکبــر و علــی محمــد صباغــی 

ــه ــین  از اظهارنام ــدان حس فرزن
هیــأت  شــماره 1396/04/24-9727  104.رای 
دوم  آقــای رضــا شــیرعلیان بــه شناســنامه 
صــادره   1239727641 کدملــی   8 شــماره 
ــگ مشــاع از     ــار  دان ــد حســین چه ــز  فرزن نطن
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   به مســاحت   
163.50   مترمربــع پــاک شــماره   221   فرعــی 
از   27  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
زهــره حــاج دائــی  مــورد ثبــت       صفحــه 119 

ــاک ــر 145   ام دفت
هیــأت  شــماره 1396/04/24-9728  105.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــور صبح ــک ن ــم مل دوم خان
صــادره  شــماره 289 کدملــی 1285427505 
ــگ مشــاع از     ــد مصطفــی دو دان ــان  فرزن اصفه
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   به مســاحت   
163.50   مترمربــع پــاک شــماره   221   فرعــی 
از   27  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
زهــره حــاج دائــی  مــورد ثبــت       صفحــه 119 

ــاک ــر 145   ام دفت
106.رای شــماره 10624-1396/05/03 هیأت دوم 
ــه شناســنامه  ــی ب ــدی رنان ــره آقامحم ــم نی خان
ــادره   ــی 1283227053 ص ــماره 11772 کدمل ش
ــک  ــدانگ ی ــی شش ــد محمدعل ــان فرزن اصفه
بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   215.80   
ــی از 19    ــماره  458    فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ــی  ــت عل ــان  از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
شــیخ بهائــی مــورد ثبــت صفحــه 277 دفتــر 82 

ــاک ام
هیــأت   1396/05/03-10631 شــماره  107.رای 
شناســنامه  بــه  حائریــان  بهــزاد  آقــای  دوم 
شــماره 12152 کدملــی 1292650087 صــادره 
ــاب    اصفهــان فرزنــد حســین ششــدانگ یــک ب
ــع  ــه مســاحت  170.64   مترمرب ســاختمان   ب
پــاک شــماره 271 و 272     فرعــی از  16  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبت 
ملــک غــرب اصفهــان مورد ثبــت  صفحــات 185 

ــاک ــر 1057 ام و 221 دفت
هیــأت   1396/05/03-10651 شــماره  108.رای 
شــیخ  احمــدی  ســید محســن  آقــای  دوم 
ــی  ــماره 14182 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــبانی ب ش
1292294493 صــادره اصفهــان فرزنــد مصطفی 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان بــه مســاحت   217   مترمربــع پــاک 
شــماره   350 فرعــی از  28  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از  مالکیــت متقاضــی و از مالکیــت 

ــی  ــه صباغ ــی و فاطم قدمعل
هیــأت   1396/05/03-10650 شــماره  109.رای 
شناســنامه  بــه  صفــوی  بهــرام  آقــای  دوم 
شــماره 41523 کدملــی 1280840791 صــادره 
اصفهــان فرزنــد مصطفــی ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   به مســاحت   
217   مترمربــع پــاک شــماره   350 فرعــی 
از  28  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
ــت  ــان از  مالکی ــک غــرب اصفه ــت مل حــوزه ثب
فاطمــه  و  قدمعلــی  مالکیــت  از  و   متقاضــی 

صباغی 
هیــأت   1396/04/13-8828 شــماره  110.رای 
ــه شناســنامه  ــارم آقــای  خــداداد رئیســی ب چه
صــادره   4679657286 کدملــی   40 شــماره 
ششــدانگ  ویــس  شــیخ  فرزنــد  فارســان 
ــع  ــاحت 102.88 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان یکب

اصلــی   67 شــماره  پــاک  از  قســمتی  در 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــان بخش14ح ــع در اصفه واق
مالــک  از  الواســطه  مــع  اصفهــان  غــرب 
عاشــق حســینی  حســن  ســید   رســمی 

 ابادی
هیــأت   1396/04/13-8738 شــماره  111.رای 
ــنامه  ــه شناس ــاغ ب ــی صب ــای مرتض ــارم آق چه
صــادره   1290240280 کدملــی   288 شــماره 
اصفهــان فرزنــد احمــد ششــدانگ .یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت 138.06 مترمربــع قســمتی 
ــع  ــی واق ــی از19 اصل ــماره 294فرع ــاک ش از پ
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی  خانــم 
ــن  ــر 78 از مالکی ــه در ص 463 دفت ــلطان ک س

مــی باشــد
هیــأت   1396/05/01-10373 شــماره  112.رای 
ــه  ــی ب ــیروانی جوزدان ــعید ش ــای س ــارم آق چه
شناســنامه شــماره 42318 کدملــی 1280311940 
ــدانگ  ــد در شش ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ص
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 243.36 مترمربــع 
ــی از16  ــماره 426/2 فرع ــاک ش ــمتی از پ قس
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان کــه بموجــب ســند شــماره 
کــه  مورخ2/10/89دفتر67اصفهــان   13087

ــک مــی باشــد مال
 1396/04/27-10024 شــماره  113.رای 
خیراللهــی  علیرضــا  آقــای  چهــارم  هیــأت 
 1967 شــماره  شناســنامه  بــه  کوهانســتانی 
کدملــی 1283401177 صــادره فرزنــد عباســعلی 
ــاحت 114.5  ــه مس ــاب کارگاه ب ــدانگ یکب شش
مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره فرعــی از31 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ــم ــمی کری ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ  مل

 ابراهیمی
هیــأت  شــماره 1396/04/07-8327  114.رای 
ــه  ــتانی ب ــین بلوچس ــر حس ــای امی ــارم آق چه
ــی 1285916042  ــماره 1176 کدمل ــنامه ش شناس
ششــدانگ  اصغــر  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
ــع  ــاحت 58.41 مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان یکب
ــع  ــی واق ــی از25 اصل ــماره 3131فرع ــاک ش پ
در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــی  ــه ماهران ــمی صدیق ــک رس ــان  از مال اصفه
ــاک  ــمتی از پ ــا قس ــورد تقاض ــا )م ــد رض فرزن
264/2 فرعــی مــی باشــد کــه بــه شــماره 3131 

ــت( ــده اس ــاح گردی اص
هیــأت   1396/05/03-10625 شــماره  115.رای 
ــنامه  ــه شناس ــمی ب ــد قاس ــای مجی ــارم آق چه
صــادره   6219576632 کدملــی   219 شــماره 
بوئیــن و میاندشــت فرزنــد علیقلــی ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 259 مترمربــع 
ــی  ــی از 68 اصل ــماره فرع ــاک ش قســمتی از پ
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان کــه بموجــب ســند شــماره 
مالــک   86 دفتــر   96/2/27 مــورخ   171221

ــد میباش
هیــأت   1396/04/28-10177 شــماره  116.رای 
اول آقــای ســید علــی اصغــر میــر معصومــی بــه 
شناســنامه شــماره 11103 کدملــی 1292038640 
ــک  ــد رضــا ششــدانگ ی ــان فرزن صــادره  اصفه
ــاک  ــع پ ــه مســاحت 154مترمرب ــه ب ــاب خان ب
در  واقــع  اصلــی   22 از  فرعــی  شــماره 322 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
معصومــی  میــر  رضــا  مالکیــت  از  اصفهــان 
 کرمــی  مــورد ثبــت صفحــه 261 دفتــر 85 

اماک
هیــأت   1396/05/05-10814 شــماره  117.رای 
ــه  ــی ب ــی برزان ــی رضائ ــای محمدعل ــوم آق س
شناســنامه شــماره 1705 کدملــی 1282981757 
ــگ  ــه دان ــان س ــد رمض ــان فرزن ــادره اصفه ص
بــه مســاحت 147.80  از ششــدانگ  مشــاع 
از16  فرعــی  شــماره409  پــاک  مترمربــع 
بخــش 14حــوزه  اصفهــان  در  واقــع  اصلــی 
ــمی  ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
ــت ــان ثب ــی در جری ــی برزان ــر رضای ــاج جعف  ح

 است
هیــأت   1396/05/05-10815 شــماره  118.رای 
بــه  برزانــی  رضائــی  اشــرف  خانــم  ســوم 
شناســنامه شــماره 2029 کدملــی 1282985035 
صــادره اصفهــان فرزنــد حســن ســه دانــگ 
بــه مســاحت 147.80  از ششــدانگ  مشــاع 
از16  فرعــی  شــماره409  پــاک  مترمربــع 
بخــش 14حــوزه  اصفهــان  در  واقــع  اصلــی 
ــمی  ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
ــت ــان ثب ــی در جری ــی برزان ــر رضای ــاج جعف  ح

 است
هیــأت   1396/05/01-10436 شــماره  119.رای 
شناســنامه  بــه  رئیســی  شــهناز  خانــم  اول 
شــماره 367 کدملــی 4689932697 صــادره 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــی شش ــج عل ــد غن اردل فرزن
ــاک  ــع پ ــاحت 235.90مترمرب ــه مس ــه ب خان
شــماره 972فرعــی از 25اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ
 مــورد ثبــت صفحــه 488 و 485 دفتــر 739

 اماک
هیــأت   1396/04/28-10087 شــماره  120.رای 
اول آقــای یونــس هاشــمی بــه شناســنامه 
شــماره 1587 کدملــی 1283041561 صــادره 
ــک  ــدانگ ی ــد شش ــا محم ــد آق ــان  فرزن اصفه
بــاب مغــازه بــه مســاحت 31.83مترمربــع 
پــاک شــماره 159فرعــی از 25 اصلــی واقــع در 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
اصفهــان از مالکیــت حســین شــیروانی جوزدانی

مــدت  انقضــای  درصــورت  اســت  بدیهــی 
طبــق  اعتــراض  وصــول  وعــدم  مذکــور 
صادرخواهــد مالکیــت  ســند   مقــررات 

شد .
 م الف :15786

تاریخ انتشار نوبت اول 1396/05/21
تاریخ انتشار نوبت دوم  1396/06/05

ــرب  ــاک غ ــناد وام ــت اس ــه ثب ــس منطق رئی
اصفهــان

 علیرضا حیدری 
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ورزش بانوان
 تیم ملی والیبال بانوان 

در سومین دیدار پیروز شد
در آخریــن روز مرحلــه مقدماتــی رقابت هــای والیبــال 
قهرمانــی آســیا ملی پوشــان والیبــال بانــوان بــه پیــروزی 

رســیدند. 
ــان  ــی زن ــال قهرمان ــی مســابقات والیب ــه مقدمات در مرحل
آســیا، تیــم ملــی ایــران روز جمعــه در آخریــن دیــدار بــه 
ــج )۴-۲۵، ۱۳-۲۵  ــا نتای ــو رفــت و ب ــم مالدی مصــاف تی
و ۲۵-۱۴( و در مجمــوع ۳ بــر 0 بــه پیــروزی رســید. 
ــی  ــه میزبان ــیا ب ــان آس ــی زن ــال قهرمان ــای والیب رقابت ه
ــال  ــی والیب ــم مل ــزاری اســت و تی ــن در حــال برگ فیلیپی
ــای  ــا تیم ه ــا ب ــارم رقابت ه ــروه چه ــران در گ ــوان ای بان
چیــن تایپــه، تایلنــد و مالدیــو هم گــروه اســت. تیــم ملــی 
در دیدارهــای خــود مقابــل چیــن تایپــه و تایلنــد مغلــوب 

ــود. ایســنا شــده ب

 معرفی برترین های 
مسابقات سنگ نوردی بانوان

ــنگ نوردی  ــگ« س ــابقات »درای تولین ــر مس ــرات برت نف
ــدند.  ــخص ش ــوان مش ــش بان ــور در بخ ــی کش قهرمان

دوره  چهارمیــن  کوهنــوردی  فدراســیون  گــزارش  بــه 
رقابت هــای درای تولینــگ قهرمانــی کشــور و انتخابــی 
ــع  ــه در مجتم ــوان روز جمع ــی در بخــش بان تیم هــای مل
ــر ایــن دوره از  ــور برگــزار شــد و نفــرات برت کوهســتانی پل
مســابقات معرفــی شــدند. شــبنم اســدی از البــرز، زینــب 
ــه  ــران ب ــم از ته ــه قاس ــران و آالل ــوی از ته ــری موس کب

ــتادند. مهــر ــوم ایس ــا س ــگاه اول ت ــب در جای ترتی

 رکوردشکنی جعفرآبادی 
در ۱۰ کیلومتر پیاده روی

ــوان  ــاده روی بان ــر پی ــگاهی ۱0 کیلومت ــی و باش ــورد مل رک
توســط زهــرا جعفرآبــادی شکســته شــد. مرحلــه نخســت 
دوومیدانــی  رقابت هــای  دوره  یکمیــن  و  بیســت  از 
ــکار  ــرکت ۱۱0 ورزش ــا ش ــور ب ــگاه های کش ــی باش قهرمان
در قالــب ۴ تیــم باشــگاهی و ۲ تیــم از هیئت هــای 
ــاه در ورزشــگاه  ــه، ۲0 مردادم ــح روز جمع اســتان ها از صب

ــد. ــاز ش ــران آغ ــاب ته ــاب انق آفت
ــن  ــا بت ــامی، صب ــگاه آزاد اس ــگاهی دانش ــای باش  تیم ه
اصفهــان، سنگســر ســمنان و دانشــگاه پیــام نــور خراســان 
رضــوی بــه همــراه تیم هــای هیئــت اســتان تهــران و 
هرمــزگان در ایــن دوره از رقابت هــا شــرکت کرده انــد. 

ــا  ــح روز نخســت رقابت ه ــت صب ــزاری نوب ــان برگ در جری
ــری  ــاده روی پیگی ــر پی ــه و ۱0 کیلومت ــواد هفت گان ــه م ک
ــامی  ــگاه آزاد اس ــم دانش ــادی از تی ــرا جعفرآب ــد، زه ش
ــی و  ــورد مل ــد رک ــق ش ــه موف ــان ۵۲:۳۱.00 دقیق ــا زم ب
ــد.  ــا کن ــاده روی را جابه ج ــر پی ــاده ۱0 کیلومت باشــگاهی م

ــر اســت: ــه شــرح زی ــج روز نخســت ب نتای
۱0 کیلومتــر پیــاده روی: زهــرا جعفــر آبــادی، دانشــگاه 
آزاد اســامی، ۵۲:۳۱.00 دقیقــه، زینــب احــدی، دانشــگاه 
پیــام نــور، ۵۴:۳۸.0۱ دقیقــه، ملیحــه بختی، دانشــگاه آزاد 

ــه. کاپ ــامی، ۵۷:۴۱.00 دقیق اس

کوتاه اخبار 
 بازگشت زودهنگام 
دو تکواندوکار ایران

ــل  ــه دلی ــدو کشــورمان ب ــی تکوان ــم مل دو عضــو تی
آســیب دیدگی بــه جــای حضــور در رقابت هــای 
بین المللــی ازبکســتان بــرای مــداوا بــه تهــران 

ــتند.  بازگش
ــدو ازبکســتان تحــت  ــی تکوان رقابت هــای بین الملل
عنــوان جــام ریاســت فدراســیون جهانــی از روز 
شــنبه بــا حضــور ۶0۷ تکوانــدوکار در تاشــکند آغــاز 
می شــود. در حالــی کــه ۲۴ تکوانــدوکار دختــر و 
ــن رقابت هــا  ــرای حضــور در ای پســر از کشــورمان ب
راهــی تاشــکند شــده اند، دو ملی پــوش اعزامــی 
ــتند.  ــران بازگش ــه ته ــری ب ــن دوره گرندپ ــه اولی ب
ــه  ــه هفت ــی ک ــد کاظم ــی و محم ــل یعقوب ابوالفض
رقابت هــای گرندپــری  دوره  اولیــن  در  گذشــته 
ســال ۲0۱۷ شــرکت کــرده بودنــد و در جریــان ایــن 
رقابت هــا بــا آســیب دیدگی مواجــه شــدند، بــه 
تشــخیص ســرمربی تیــم ملــی بــه جــای حضــور در 

ــتند.  ــران بازگش ــه ته ــتان ب ــای ازبکس رقابت ه
قــرار اســت کادر پزشــکی فدراســیون تکوانــدو ایــن 
دوم  مرحلــه  در  بــرای حضــور  را  تکوانــدوکار  دو 
ــا  ــن رقابت ه ــد. ای ــاده کن ــری آم ــای گرندپ رقابت ه
ــاز  ــاط آغ ــش در رب ــی مراک ــه میزبان ــاه ب اول مهرم

مهــر می شــود. 

پایان لجبازی های بارسلونا با نیمار
گران ترین نقل و انتقال جهان 

رسمی شد
ــم  ــورو رق ــون ی ــغ ۲۲۲ میلی ــرانجام مبل ــلونا س بارس
ــن  ــه ای ــا ب ــرد ت ــت ک ــار را دریاف ــرارداد نیم ــخ ق فس
ــی او  ــدور آی تی س ــکلی در راه ص ــر مش ــب دیگ ترتی

وجــود نداشــته باشــد. 
روز جمعــه لجبازی هــای بارســلونا بــا نیمــار بــه 
ــون  ــغ ۲۲۲ میلی ــه مبل ــس از اینک ــید و پ ــام رس اتم
ــز  ــلونا واری ــاب بارس ــه حس ــی ب ــوروی پی اس ج ی
ــار  ــن نیم ــدان رفت ــه می ــر راه ب ــکات س ــد، مش ش
 بــرای باشــگاه پاریســی نیــز از میــان برداشــته 

شد. 
ــه پی اس جــی،  ــه پــس از انتقــال نیمــار ب یــک هفت
بــه  جدیــدش  تیــم  بــرای  نتوانســته  هنــوز  او 
ــد  ــر نمی ش ــلونا حاض ــه بارس ــرا ک ــرود؛ چ ــدان ب می
ایــن  امــا حــاال  کنــد؛  را صــادر  آی تی ســی وی 

مشــکل از ســر راه برداشــته شــده اســت. 
ــه ایــن ترتیــب نیمــار ســاعت ۲۳:۳0 روز یکشــنبه  ب
می توانــد برابــر گنــگان بــه میــدان بــرود. در فرانســه 
بســیاری منتظــر اولیــن بــازی نیمــار در پی اس جــی 
هســتند و بایــد دیــد او از همیــن ابتــدا درخشــش را 
در تیــم جدیــدش شــروع خواهــد کــرد یــا خیــر. نــود
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بــاد بــه بادبــان قرمزهــا مــی وزد. پرسپولیســی ها 
فصــل رؤیایــی خــود را دنبــال می کننــد. 
قرمزهــا بــا ۳ بــرد شــیرین و 9 امتیــاز در 

می کننــد.  ســیر  آســمان ها 
برانکــو و یارانــش اگرچــه تهدیــد AFC و خطر 
حــذف از مســابقات آســیایی را بیخ گوششــان 
ــه  ــران هم ــگ ای ــا در لی ــد، ام ــس می کنن ح
ــه کام آن هــا پیــش مــی رود. قرمزهــا  ــز ب چی
ــت  ــق شــدند نف ــدار خــود موف ــن دی در آخری
ــا ســه گل از پیــش رو  ــران نگون بخــت را ب ته

بردارنــد.
بیرانونــد،  علیرضــا  دیــدار  ایــن  در  برانکــو 
حســین ماهینــی، شــجاع خلیــل زاده، محمــد 
انصــاری، صــادق محرمــی، کمــال کامیابی نیــا، 
فرشــاد احمــدزاده، محســن مســلمان، وحیــد 
امیــری )۸۴ ســامک نعمتــی(، علــی علی پــور 
ــی )۸9  ــدی طارم ــا(، مه ــن  منش )۷0 گادوی
حمیدرضــا طاهرخانــی( را بــه زمیــن فرســتاد. 
ــه  ــت ک ــامان نف ــر و س ــم بی س ــل تی در مقاب
یکــی، دو هفتــه ای بــا خوش شانســی حمیــد 
ترکیــب  بــا  می گرفــت  نتیجــه  درخشــان 
 ۸0( بیــگ زاده  فراهانــی،  هاشــم  میــاد 
ــد  ــر، احم ــن بنگ ــری(، محس ــین جعف حس
آل نعمــه، فریــد محمــدی زاده، علــی زینالــی، 

ــامان  ــمی )۷۲ س ــاد  هاش ــی، فرش ــی عزت عل
مجتبــی  کامــدار،  امیراحمــد  آقازمانــی(، 
حق دوســت )۵۳ ســید حســین حســینی( و 

ــد. ــر ش ــن حاض ــر در زمی ــی آل کثی عیس

 نیمه اول
ــزار  ــران در حضــور ۲۵ ه ــی ته ورزشــگاه تخت
نیمــه  دو  شــاهد  پرسپولیســی  تماشــاگر 
ــرد  ــم برانکــو کــه عطــش ب ــود. تی ــاوت ب متف
ــه در بســته  داشــت، در نیمــه اول هرچــه زد ب

ــورد.  خ
نفتی هــا بــا دوندگــی زیــاد میانــه زمیــن 
ــرای  ــی ب ــد و فضای ــه بودن ــار گرفت را در اختی
پرســـپولیس  هافبک هــای  قدرت نمـایـــی  

شــتند.  نمی گذا

در چنــد موقعیــت بــه وجــود آمــده هــم مهدی 
طارمــی و فرشــاد احمــدزاده قــدر موقعیت هــا 
را بــه خوبــی ندانســتند و پرســپولیس مجبــور 
ــن  ــه رختک ــدون گل زده ب ــه اول را ب شــد نیم

بــرود.
 نیمه دوم

ــن  ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ــا ب ــه دوم ام نیم
بــرای پرسپولیســی ها شــروع شــد. 

ــس از  ــه پ ــک دقیق ــا ی ــه ۴۶ و تنه در دقیق
شــروع نیمــه دوم پــاس کاری ســرعتی میــان 
مثلــث هجومــی مســلمان، طارمــی و علی پــور 
ــی  ــه طارم ــوی عمــق مســلمان ب ــاس ت ــا پ ب

همــراه بــود. 
طارمــی در پشــت مدافعــان نفــت و در شــرایط 
تــک بــه تــک بــا فراهانــی بــه تــوپ رســید و 
روی خــط هجــده قــدم بــا یــک ضربــه دقیــق 

تــوپ را بــه کنــج دروازه نفــت فرســتاد. 
در دقیقــه ۵۸ در یــک حملــه برق آســا و 
ــا  ــت ج ــان نف ــه مدافع ــی ک ــرعتی در حال س
ــدم  ــده ق ــت هج ــی پش ــد، طارم ــده بودن مان
صاحــب تــوپ شــد و بــا یــک بغــل پــا 
ــک  ــه ت ــک ب ــدم ت ــده ق ــدزاده را در هج احم
ــرای  ــن گل را هــم ب ــا احمــدزاده دومی ــرد ت ک

پرســپولیس بزنــد. 
ســیامک نعمتــی کــه در دقیقــه ۸۵ بــه بــازی 
ــی  ــت هجوم ــن حرک ــود، روی دومی ــده ب آم

خــود یــک پــاس گل خــوب بــه مهــدی 
طارمــی داد. 

پــاس نعمتــی در دقیقــه ۸۷ بــه طارمــی 
رســید تــا ضربــه پــای چــپ و زمینــی طارمــی 
ــومین گل  ــرود و س ــت ب ــه دروازه نف ــه گوش ب

ــورد. ــم بخ ــی رق ــوان قهرمان ــع عن مداف
 اتفاقات عجیب

ایــن بــازی برخــاف پیــروزی شــیرین دو 
اتفــاق تلــخ هــم بــه همــراه داشــت کــه 
ــای  ــرای قرمزه ــداری ب ــگ هش ــد زن می توان

پایتخــت باشــد. 
ــاد  ــان فرش ــری ای می ــازی درگی ــط ب در اواس
ــد  ــش آم ــلمان پی ــن مس ــدزاده و محس احم
کــه بــا وســاطت بازیکنــان ختــم بــه خیر شــد؛ 
ــه  ــد ب ــی می توان ــن درگیری های ــا این چنی ام
ــوی آن  ــر زود جل ــد و اگ ــرب باش ــدت مخ ش
گرفتــه نشــود، می توانــد شــیرازه تیمــی ماننــد 

پرســپولیس را از هــم بپاشــد. 

دومیــن اتفــاق هــم ناراحتــی شــدید گادویــن  
ــه  ــه ب ــا ک ــود. منش ــازی ب ــان ب ــا در پای منش
ــردن و  ــازی نک ــس ب ــید از فیک ــر می رس نظ
پرســپولیس  بازیکنــان  ندادن هــای  پــاس 
ناراحــت اســت، بــا اعــام شــدن نامــش بــرای 
ــه شــدت ناراحــت شــد  ــگ ب آزمایــش دوپین
ــت.  ــه راه انداخ ــال ب ــار و جنج ــابی ج و حس
هــر چنــد کــه پــس از بــازی عنــوان شــد کــه 
ناراحتــی منشــا فقــط بــه دلیــل اعــام شــدن 
ــرای آزمایــش دوپینــگ آن هــم دو  نامــش ب
ــه نظــر  ــه ب ــا این گون ــی اســت؛ ام ــه پیاپ هفت
می رســد کــه رابطــه  منشــا بــا دیگــر بازیکنــان 

پرســپولیس اصــا خــوب نیســت. 
او در طــول بــازی هــم چنــد بــاری بابــت 
ــود  ــان شــاکی ب ــدادن بعضــی بازیکن پــاس ن
و اگــر اوضــاع بــه همیــن منــوال دنبــال شــود 
پرســپولیس نــه از بیــرون، بلکــه از داخــل 

ــد. ــد ش ــی خواه ــار فروپاش دچ

نگاهی به دیدار نفت تهران - پرسپولیس

بادبهبادبانقرمزهامیوزد

ــت  ــراز رضای ــا اب ــان ب ــی کشــتی فرنگــی جوان ــم مل ســرمربی تی
ــت:  ــان گف ــی جه ــای قهرمان ــاگردانش در رقابت ه ــرد ش از عملک
ــتی  ــام کش ــای ن ــزه و جوی ــان باانگی ــا جوان ــردن ب ــق کار ک عاش

ــران هســتم.  ای
ــتی  ــی کش ــم مل ــب تی ــی دلچس ــاره قهرمان ــا درب ــد باوف حمی
فرنگــی جوانــان ایــران در مســابقات جهانــی فنانــد کــه بــا کســب 
ــار  ــه دســت آمــد، اظه ــز ب ــره و یــک برن ۳ مــدال طــا، یــک نق
ــاه  ــد م ــج چن ــی نتای ــم مل ــا و کشــتی گیران تی ــرد: از اینکــه م ک
ــن شــکل  ــه بهتری ــی را ب ــم مل ــن و حضــور در اردوهــای تی تمری
گرفتیــم، خــدا را شــاکرم و امیــدوارم ایــن موفقیت هــا بــا توجــه 
بــه پتانســیل بــاالی کشــتی ایــران کمــاکان ادامــه داشــته باشــد؛ 
چــرا کــه حــق کشــتی ایــران همــواره حضــور در قلــه افتخار اســت. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــی جوان ــتی فرنگ ــی کش ــم مل ــرمربی تی س
ســطح بــاالی کیفــی و کمــی گفــت: رده جوانــان بــه دلیــل 

نزدیکــی بــه رده بزرگســاالن از اهمیــت بســیار زیــادی در جهــان 
برخــوردار اســت و همــه کشــورها بــا ســرمایه گذاری زیــاد در ایــن 
ــی  ــم مل ــرای تی ــی را ب ــتوانه های خوب ــد پش ــعی می کنن رده س

ــد.  ــت کنن ــاالن تربی بزرگس
از آنجــا کــه المپیــک ۲0۲0 پیــش روســت، در ایــن دوره از 
رقابت هــا نیــز شــاهد حضــور کشــتی گیران بســیار خوبــی از 
ــه  ــکا و ترکی ــیه، آمری ــر روس ــتی نظی ــب کش ــورهای صاح کش
بودیــم؛ امــا فرنگــی کاران جــوان ایــران نشــان دادنــد کــه لیاقــت 
بهترین هــا را دارنــد و بــا کســب ســه مــدال طــا بهتریــن نمایــش 
ــور  ــج کش ــن پن ــر بی ــای دیگ ــج ط ــد. پن ــه دادن ــود ارائ را از خ
تقســیم شــد کــه ایــن نشــان دهنده قــدرت کشــتی ایــران اســت. 
وی دربــاره مــدت قــرارداد خــود بــا فدراســیون کشــتی گفــت: من 
قــرارداد یــک ســاله بــا فدراســیون داشــتم کــه هنــوز مــدت آن بــه 

پایان نرســیده اســت. ایســنا

فدراســیون جهانــی وزنه بــرداری کمیســیونی تشــکیل داد تــا 
خواســته های IOC را بــرای المپیــک ۲0۲0 انجــام دهــد. کمیتــه 
بین المللــی المپیــک )IOC( در پــی تصمیماتــی کــه بــرای 
ــری  ــد براب ــرداری بای المپیــک ۲0۲0 گرفــت، اعــام کــرد در وزنه ب
ــم  ــردان ک ــک وزن م ــه ی ــوری ک ــه ط جنســیتی ایجــاد شــود؛ ب
شــود؛ همچنیــن تعــداد نفــرات شــرکت کننده نیــز کاهــش یابــد. 
فدراســیون جهانــی وزنه بــرداری )IWF( هــم بــرای اعمــال 
ورزشــی  برنامــه  راه انــدازی کمیســیون   IOC خواســته های 

اعــام کــرد.  ایــن فدراســیون  را در   )sport program(
 IWF ایــن کمیســیون نقــش مشــورتی بــرای هیئت رئیســه
ایــن  اولویــت  دارد.  فنــی  مســائل  و  اســتراتژی ها  دربــاره 
ــک  ــرداری در المپی ــای وزنه ب ــه برنامه ه ــیدگی ب ــیون رس کمیس
۲0۲0 توکیــو اســت کــه شــامل بررســی سیســتم کســب ســهمیه 
المپیــک، شــکل رقابت هــا، کاهــش انــدازه رویــداد و اوزان 

بخــش مــردان اســت. همچنیــن دیگــر کار ایــن کمیســیون 
ــر در  ــرداری و حضــور ورزشــکاران مهاج ــوآوری در وزنه ب ــاد ن ایج

مســابقات فدراســیون جهانــی وزنه بــرداری اســت. 
ــپتامبر )۱۳ و ۱۴  ــم س ــارم و پنج ــیون چه ــه کمیس ــن جلس اولی
ــن گــزارش خــود را  شــهریور( برگــزار می شــود و کمیســیون اولی
ــر( در  ــر )۸ و 9 مه ــا اول اکتب ــپتامبر ت ــه ۳0 س ــه ای ک در جلس
بخارســت برگــزار می شــود، بــه هیئت رئیســه فدراســیون جهانــی 
ــرداری ارائــه می کنــد. اعضــای کمیســیون برنامــه ورزشــی  وزنه ب
بــه شــرح زیــر اســت: نیکــو والد: نایب رئیــس و رئیــس کمیتــه 
ــر کل فدراســیون  ــی: مدی ــا آدامف ــی، آتی ــی فدراســیون جهان فن
ــی،  ــی فدراســیون جهان ــه فن ــن: عضــو کمیت ــو چین ــی، ریک جهان
بازی هــای  بین المللــی  فدراســیون  رئیــس  متئــو کارتیــن: 
ــده ورزشــکاران  ــر: نماین ــام گئوگب کشــورهای مشــترک المنافع، ت

ــا ــک. ایرن ــرداری بلژی ــیون وزنه ب ــس فدراس و رئی

ورزش

،،
قرمزهــا در آخریــن دیــدار خــود موفق 
شــدند نفــت تهــران نگون بخــت را بــا 

ســه گل از پیــش رو بردارنــد

دادنامه
کاســه پرونــده : 9۵-۵00شــماره دادنامــه 
 9۶/۳/۲۱ مــورخ   9۶099۷۶۷9۴۸00۲9۴  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه ۱۸ شــورای حــل 
ــانی :  ــمی  نش ــد قاس ــان مجی ــاف  خواه اخت
اص خ حکیــم نظامــی کــوی اورنــگ بــن بســت 
رســالت پ ۱۷    خوانــده مظفــر تاکــی نشــانی  
ــه خســارت  ــول المــکان خواســته : مطالب مجه
تاخیــر و تادیــه چــک  گردشــکار : پــس از ارجاع 
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 ــر مب ــرح زی ــام و بش را اع
مــی نمایــد . رای قاضــی شــورای حــل اختــاف 
در خصــوص دعــوی آقــای مجیــد قاســمی 
ــه  ــته مطالب ــه خواس ــی ب ــر تاک ــت مظف بطرفی
خســارت تاخیــر و تادیــه یــک فقــره چــک 
ــه مبلــغ  شــماره ۱۵۲۴۶9۵۸ مــورخ ۸9/9/۱0 ب
یکصــد میلیــون ریــال وجــه چــک عهــده بانــک 
پارســیان بــه میــزان ۱00/000/000 ریــال از تاریــخ 
ــره  ــک فق ــز ی ــت 9۵/۱0/۱۳ و نی ۸9/9/۱0 لغای
چــک بــه شــماره ۱۵۲۴۶9۵9 مــورخ ۸9/۱۲/۱0 
ــه  ــر ب ــی و نظ ــارات دادرس ــام  خس ــه انضم ب
اینکــه وصــول چــک از تاخیــر اجرائیــات ثبــت 
صــورت گرفتــه و بــا عنایــت بــه محتویــات 
پرونــده و پاســخ اســتعام و اصیلــه از اجــرای 
احــکام و اینکــه خوانــده علیرغــم ابــاغ قانونــی 
ــدارک و  ــال م ــده و در قب ــر نش ــورا حاض در ش
ــاع  ــارات خواهــان دف ــرازی و اظه مســتندات اب
موثــری بــه عمــل نیامــده فلــذا دعــوی خواهــان 
ــه  ــه صحــت تشــخیص مســتندا ب ــرون ب را مق
آئیــن  قانــون  ۱9۸و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲  مــواد 
دادرســی مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده 
ــوان  ــه عن ــال ب ــغ ۱00000000ری ــت مبل ــه پرداخ ب
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــت خس ــته باب ــل خواس اص
ــماره ۱۵۲۴۶9۵۸  ــک ش ــره چ ــک فق ــه ی وج
نیــز  و   9۵/۱0/۱۳ الــی   ۸9/9/۱0 تاریــخ  از 
ــه دادرســی در حــق  ــال هزین ــغ ۵۲00000 ری مبل
خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد رای صــادره 
غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از 
ــن شــعبه و پــس  ــل واخواهــی در ای ــاغ قاب اب
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــی باشــد . ــان م اصفه
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــف 9۱۶0  قاض م ال

ــان ــی  اصفه ــوزه قضای ــعبه ۱۸ح ش

دادنامه
ــه  ــماره دادنام ــده : 9۵-۱0۸۴ ش ــه پرون کاس
 9۶/۳/۲۲ مــورخ   9۶099۷۶۷9۴۸00۲9۷  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه ۱۸ شــورای حــل 
ــانی :  ــمی  نش ــد قاس ــان مجی ــاف  خواه اخت
اص خ حکیــم نظامــی کــوی اورنــگ بــن بســت 
رســالت پ ۱۷    خوانــده مظفــر تاکــی نشــانی  
مطالبــه   : خواســته  المــکان  مجهــول 

خســارت تاخیــر و تادیــه چــک  گردشــکار : 
پــس از ارجــاع پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت 
آن بکاســه فــوق و طــی تشــریفات قانونــی 
ــورا  ــی ش ــا قاض ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری و اخ
ختــم رســیدگی را اعــام و بشــرح زیــر مبــادرت 
ــورای  ــی ش ــد . رای قاض ــی نمای ــدور رای م بص
حــل اختــاف در خصــوص دعــوی آقــای مجیــد 
ــته  ــه خواس ــی ب ــر تاک ــت مظف ــمی بطرفی قاس
ــره  ــک فق ــه ی ــر و تادی ــارت تاخی ــه خس مطالب
چــک شــماره ۱۵۲۴۶9۵9 مــورخ ۸9/۱۲/۱0 بــه 
مبلــغ یکصــد میلیــون ریــال وجــه چــک عهــده 
ــال  ــزان ۱۷۶/000/000 ری ــه می ــک پارســیان ب بان
ــت 9۵/۱0/۱۳ و صــول  ــخ ۸9/۱۲/۱0 لغای از تاری
اصــل چــک  بــه انضمــام  خســارات دادرســی و 
نظــر بــه اینکــه وصــول چــک از تاخیــر اجرائیات  
ثبــت صــورت گرفتــه و بــا عنایــت بــه محتویــات 
ــه از اجــرای  ــده و پاســخ اســتعام و اصیل پرون
احــکام و اینکــه خوانــده علیرغــم ابــاغ قانونــی 
ــدارک و  ــال م ــده و در قب ــر نش ــورا حاض در ش
ــاع  ــان دف ــارات خواه ــرازی و اظه مســتندات اب
موثــری بــه عمــل نیامــده فلــذا دعــوی خواهــان 
بــه صحــت تشــخیص مســتندا  را مقــرون 
بــه مــواد ۱9۸و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲ قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده 
بــه پرداخــت مبلــغ ۱۷۶000000ریــال  بــه عنــوان 
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــت خس ــته باب ــل خواس اص
ــره چــک شــماره ۱۵۲۴۶9۵9 از  ــک فق وجــه ی
ــغ  ــز مبل ــی 9۵/۱0/۱۳ و نی ــخ ۸9/۱۲/۱0 ال تاری
۴۶00000 ریــال هزینــه دادرســی در حــق خواهان 
ــی  ــد رای صــادره غیاب صــادر و اعــام مــی نمای
و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلت 
واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 
 نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان

 می باشد .
م الــف 9۱۶۱ قاضــی شــورای حــل اختــاف 

شــعبه ۱۸حــوزه قضایــی  اصفهــان

آگهیموضوعماده3قانونو
ماده13آئیننامهقانونتعیینو
تکلیفوضعیتثبتیواراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شــماره ۱۳9۶۶0۳0۲0۱۴000۵۳۷مورخه 
۱۳9۶/۲/۱۶ هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
بامعــارض  و  مالکانــه  تصرفــات  ســمیرم 
متقاضــی آقــای نــواز فرهادپــور فرزنــد جنجــال  
بــه شــماره شناســنامه ۱۷۶۵و شــماره ملــی 
ــن  ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ۴۶۵0۲۲۷۶۸۲ شش
۱۸90۳۵مترمربــع  مســاحت  بــه  مزروعــی  
قســمتی از پــاک  ۴۱۳ اصلــی واقــع در مزرعــه 
تنــگ خرســی بخــش یــک ثبتــی ســمیرم بــه 
۱0۸۶۲مورخــه۱۳9۳/0۸/۱۵  ســند  موجــب  
دفتــر ۴۳ بروجــن لــذا بــه منظــور اطــاع 

ــه ۱۵ روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــه اشــخاص نســبت  ــی میشــود در صورتیک آگه
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی  ب
داشــته باشــند ، میتواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت ۲ مــاه اعتــراض خــود 
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  را ب
ظــرف مــدت یک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم 
انقضــای  نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــت صــادر خواهــد شــد/. ــررات ســند مالکی مق

م الف ۱۱۴۸
  تاریخ انتشارنوبت اول    ۱۳9۶/۵/۲۱
  تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۳9۶/0۶/0۶

 محمــد زمانــی  کفیــل  اداره ثبــت اســناد و 
امــاک شهرســتان ســمیرم

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
شــماره  رأی  موجــب  بــه  اینکــه  بــه  نظــر 
۱۳9۵۶0۳0۲0۲۶0۲099۴ مورخــه ۱۳9۵/۱۱/۲۷ 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  هیــأت قان
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ششــدانگ یکبابخانــه تحــت پــاک شــماره 
۵00۲ /۱۵۱۸۷ مفــروز و مجــزی شــده از شــماره 
ــش  ــع در بخ ــور واق ــی مذک ــی از اصل ۸۸ فرع
ــدس  ــم اق ــت خان ــان در مالکی ــت اصفه ۵ ثب
قصابــی ســینی فرزنــد عبــاس مســتقر گردیــد 
ــدود  ــد ح ــابقه تحدی ــد س ــی فاق ــده ثبت و پرون
مــی باشــد . لــذا بــه اســتناد تبصــره ذیــل 
ــون فــوق الذکــر و طبــق تقاضــای  مــاده ۱۳ قان
مالــک تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در روز 
یکشــنبه مورخــه ۱۳9۶/0۶/۱۲ ســاعت 9 صبــح 
ــد و  ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش در مح
ــن و  ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ب
ــا در روز و ســاعت  ــردد ت ــام میگ ــن اع مجاوری
مقــرر در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات 
ــون  ــاده ۲0 قان ــق م ــن مطاب ــن و مجاوری مالکی
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد 
ــد  ــه خواه ــا )۳0( روز پذیرفت ــط ت ــدود و فق ح
ــه  ــن نام ــاده ۸۶ آئی ــق م ــرض طب ــد و معت ش
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــد از تاری ــت بای ــون ثب قان
ــت  ــاه دادخواس ــک م ــرف ی ــن اداره ظ ــه ای ب
خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تســلیم و 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن 
واحــد ثبتــی ارائــه نمایــد و در غیــر ایــن صــورت 
متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد 
بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم 
تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت 
ــه  ــه ب ــدون توج ــت ب ــد و اداره ثب ــلیم نمای تس
اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات 

ــد ./. ــه میده ادام
تاریــخ انتشــار آگهــی : روز شــنبه ۱۳9۶/0۵/۲۱ 
شــماره :۱۵۱۵۸/م الــف  رئیــس اداره ثبــت 
اصفهــان  شــمال  منطقــه  امــاک  و  اســناد 

ــی  ایروان

آگهیمزایده
خانــواده   ۱۱ شــعبه  حقوقــی  احــکام  اجــرای 
اصفهــان در نظــر دارد جلســه مزایــده ای در 
ــه 9۶۱00۷ خ  ــی کاس ــده اجرای ــوص پرون خص
ــر  ــه ناص ــاه و علی ــی ش ــه صاف ــه خدیج /۱۲ ل
ــه در  ــه مهری ــر مطالب ــی ب ــادات مبن ــر الس اکب
تاریــخ پنجشــنبه 9۶/۶/۱۶ ســاعت ۱۱ صبــح 
در محــل اجــرای احــکام دادگســتری اصفهــان 
طبقــه زیرزمیــن اتــاق ۱۵ جهــت فــروش اقــام 
ــه کارشناســی  ــدرج در نظری ــه شــرح من ــل ب ذی
ــون در  ــه اکن ــت ک ــده اس ــا درج گردی ــه ذی ک
تصــرف محکــوم علیــه مــی باشــد توســط 
ــی شــده  کارشــناس رســمی دادگســتری ارزیاب
ــه وی مصــون از تعــرض طرفیــن واقــع  و نظری
ــی  ــد م ــن خری ــد. طالبی ــزار نمای ــده برگ گردی
تواننــد ظــرف ۵ روز قبــل از جلســه مزایــده بــه 
ــا  ــد و ب نشــانی فــوق مراجعــه و از امــوال بازدی
ــاب  ــه حس ــه ب ــت پای ــد قیم ــپردن ۱0 درص س
ســپرده دادگســتری بــه شــماره ۲۱۷۱۲90۲۱000۸ 
ــنهاد  ــد. بیش ــرکت نماین ــده ش ــه مزای در جلس
مزایــده  برنــده  قیمــت  باالتریــن  دهنــده 
خواهــد بــود. تســلیم ملــک مــورد مزایــده پــس 
از پرداخــت تمــام بهــای آن صــورت خواهــد 
گرفــت. هزینه هــای اجرایــی بــر عهــده محکــوم 
علیــه مــی باشــد.اوصاف ملــک مورد مزایــده: در 
خصــوص ارزیابــی ســک قطعــه زمیــن واقــع در 
خیابــان رزمنــدگان صحــرای کوجــان ) قولنامــه 
ــع  ــاختمان کارگاه واق ــاب س ــک ب ــادی ( و ی ع
در خیابــان شــهید دســتغیب )زینبیــه( معــروف 
ــت ۴۸  ــن بس ــان ، ب ــای خیاب ــان انته ــه ارزن ب
ــد ســند  ــوق فاق ــن بســت. امــاک ف ــای ب انته
ــی  ــادی م ــه ع ــر دو قولنام ــوده و ه ــگ ب ۶ دان

باشــد.
۱-کارگاه فــوق دارای مســاحت عرضــه ۸0 متــر 
مربــع و اعیانــی ۸0 مترمربــع بــا دیوارهــای 
آجــری و ســقف تیرآهــن ، طــاق ضربــی دارای 
کنتــور بــرق تــک فــاز و فاقــد ســایر انشــعابات 
ــت  ــری فعالی ــه گ ــر ریخت ــه ام ــد و ب ــی باش م
دارد. فاقــد ســند ۶ دانــگ و صرفــا قولنامــه 

ــی باشــد . ــادی م ع
۲- قطعــه زمیــن فــوق الذکــر یــک قطعــه زمین 
بــه ابعــاد ۶/۵۲ در ۱۳/۸۵ در صحــرای کوجــان 
)خ رزمنــدگان ( مــی باشــد.  دارای قولنامــه 
عــادی و مســاحت 90 متــر مطابــق قولنامــه در 
حــال حاضــر فاقــد گذربنــدی فیزیکــی و اجــرا 
شــده  اســت و دسترســی از طریــق کوچــه 
خاکــی  امــکان پذیــر اســت در مجــاورت  یــک 
بــاب منــزل مســکو نــی قــرار دارد ومطابــق 
قولنامــه ارائــه شــده )کپــی( توســط خواهــان از 

ــی . ســند ۲۸ اصل
نتیجــه کارشناســی بــا توجــه بــه مطالــب فــوق 
و  عرصــه  شــامل  الذکــر  فــوق  ارزش کارگاه 
اعیــان و منصوبــات بــه اســتثناء لــوازم کار مبلــغ 
ــان  ــادل ۴۸/000/000 توم ــال مع ۴۸0/000/000 ری

ــرآورد مــی گــردد . ب

ارزش قطعــه زمیــن فــوق در خیابــان رزمنــدگان 
بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی ملــک و شــرایط 
ــال  ــغ ۲۲۵/000/000 ری ــک مبل ــازار مل ــی ب فعل
ــرآورد مــی گــردد  معــادل ۲۲/۵00/000 تومــان ب
ــی  ــده و ملک ــورد مزای ــگ م ــت ۳ دان ــه قیم ک
ــی باشــد. ــال م ــه ۱۱۲/۵00/000 ری ــوم علی محک

اجــرای  اوصــاف خــودرو مــورد مزایــده: در 
پارکینــگ  در  خواهــان  معیــت  در  و  دســتور 
و  بازدیــد  نظــر  مــورد  اتومبیــل  از  غدیــر 
مشــاهده گردیــد اتومبیــل از نــوع آردی بــه 
 ۱۳۸۲ مــدل   ۵۳ ایــران   9۳ و   ۱۲۲ شــماره 
یگانــه اتاقــی در حــد مــدل ســالم موتــور و 
گریبکــس در حــد متوســط ، شــماره موتــور 
 ۸۲۲۱۷۴09  -  ۲۲۳۶۸  ۲00۱۸ شاســی  و 
یگانــه و ارزش آن در حــال بازدیــد و قیمــت 
روز جهــت پایــه بــه مبلــغ ۴/000/000تومــان 
ــرآورد مــی گــردد.  ــر چهــل میلیــون ریــال ب براب
ــه اقــدام تقدیــم  ــه جهــت هرگون ــه ب  ایــن نظری

می شود.
 ۱۲ شــعبه  دادورز  الــف  :۱۵۲۷۳/م  شــماره 

اجــرای احــکام مدنــی اصفهــان 

))آگهیمزایده((
ــواده  ــعبه ۱۳ خان ــی ش ــکام حقوق ــرای اح  اج
اصفهــان در نظــر دارد جلســه مزایــده ای در 
 9۶0۷۲۱ اجرایــی کاســه  پرونــده  خصــوص 
ــد  ــه محم ــارزاده و علی ــیما مخت ــه س خ /۱۳ ل
مهــدی غامــی زاده مبنــی بــر مطالبــه مهریــه در 
روز یکشــنبه مورخــه 9۶/۶/۱9  ســاعت ۱۱ صبــح 
در محــل اجــرای احــکام دادگســتری اصفهــان 
طبقــه زیرزمیــن اتــاق ۱۵ جهــت فــروش شــش 
دانــگ ملکــی بــا مشــخصات منــدرج در نظریــه 
کارشناســی کــه ذیــًا درج شــده اســت و اکنــون 
ــی باشــد  ــه م ــوم علی ــه محک در تصــرف مالکان
توســط کارشــناس رســمی دادگســتری به شــرح 
ــون از  ــه وی مص ــده و نظری ــی ش ــل ارزیاب ذی
ــد.  ــزار نمای ــده برگ ــع گردی ــن واق ــرض طرفی تع
ــل  ــد ظــرف ۵ روز قب ــد مــی توانن طالبیــن خری
ــه  ــوق مراجع ــانی ف ــه نش ــده ب ــه مزای از جلس
و از ملــک بازدیــد و بــا ســپردن ۱0 درصــد 
ــه حســاب ســپرده دادگســتری  ــه ب قیمــت پای
ــده  ــه شــماره ۲۱۷۱۲90۲۱000۸ در جلســه مزای ب
شــرکت نماینــد پیشــنهاد دهنــده باالتریــن 
ــلیم  ــود تس ــد ب ــده خواه ــده مزای ــت برن قیم
ــام  ــت تم ــس از پرداخ ــده پ ــورد مزای ــک م مل
ــای  ــت هزینه ه ــد گرف ــورت خواه ــای آن ص به
ــه مــی باشــد.  ــده محکــوم علی ــر عه ــی ب اجرای

ــده: ــورد مزای ــک م ــاف مل اوص
مــورد  ملــک  ثبتــی  و  فنــی  مشــخصات 
ارزیابــی: ملــک مــورد ارزیابــی یــک بــاب 
منــزل مســکونی بــه آدرس اصفهــان - خیابــان 
رزمنــدگان- کوچــه امــام حســن) کوچــه شــماره 
ــن بســت گلســتان ۱ – جنــب دبیرســتان  ۱۱( ب
پســرانه شــاهد جنــاب مــی باشــد.عرصه ملــک 
فــوق بــه مســاحت تقریبــی ۲۴۷/۵0 متــر 

ــول 9/۳۵  ــه ط ــمال ب ــمت ش ــه از س ــع ک مرب
متــر بــه بــن بســت ۱0 متــری و از ســایر  جهــات 
بــه ملــک مجــاور محــدود مــی گــردد و حســیب 
ــک  ــرازی مل ــدارک اب ــت م ــارات و رونوش اظه
فــوق فاقــد ســند مالکیــت شــش دانــگ و بــه 
صــورت مشــاع، دارای پــاک ثبتــی ۷۶ فرعــی 
از ۱۴۴۵۸ اصلــی بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
ــا  ــه ب ــی در ســه طبق ــان احداث مــی باشــد. اعی
ــل  ــدت قاب ــا قم ــع، ب ــای کل ۴00 مترمرب زیربن
ماحظــه دارای دیــوار باربــر، نمــای بیرونــی 
دو  دارای  آجــر،  جنــس  از  حیــاط  نمــای  و 
ــف، دو درب ورودی  ــقف در همک ــگ مس پارکین
ــی  ــی م ــن و فوقان ــه زیرزمی ــرای طبق ــزا ب مج
باشــد طبقــه زیرزمیــن کــه مــورد بازســازی قــرار 
ــای  ــه دارای دربه ــورت دو خواب ــه ص ــه ب گرفت
ســرامیک،  پوشــش کــف  چوبــی،  داخلــی 
پوشــش داخلــی دیــوار رنــگ روغنــی و کابینــت 
ام دی اف مــی باشــد و طبقــه فوقانــی بــه 
ــی و  ــی چوب ــای داخل ــه دربه صــورت ســه خواب
پوشــش داخلــی دیــوار از جنــس رنــگ روغنــی 
ــا توجــه  ــا : ب ــم به ــی و تقوی ــی باشــد. ارزیاب م
ــری ، قدمــت  ــب صــدر االشــاره ، کارب ــه مطال ب
، مســاحت اپارتمــان ، موقعیــت آپارتمــان و 
مجتمــع ، نــوع ســازه و مصالــح اســتفاده شــده، 
دسترســی بــه شــبکه شــوارع و معابــر، عوامــل 
موثــر بــر عرضــه و تقاضــا، و نیــز جمیــع جهــات 
موثــر بــر ارزیابــی، قیمــت پایــه کل ملــک مــورد 
ارزیابــی در زمــان مباشــرت بــه کارشناســی 
)شــش  ۶/0۵0/000/000ریــال  مبلــغ  بــه 
ارزیابــی   میلیــارد و پنجــاه میلیــون ریــال( 

می گردد.
شــماره :۱۵۲۷۱/م الــف  مدیــر و دادورز اجــرای 

احــکام حقوقــی اصفهــان – حســن منصــوری 

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول
اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه ۱۱ خانــواده 
اصفهــان در نظــر دارد جلســه مزایــده ای در 
خصــوص پرونــده اجرایــی کاســه 9۶0۵۷۵ 
پــور و علیــه  لــه پــری چهــر مجیــد  ج/۱۱ 
ــه  ــر مطالب ــی ب ــاغ مبن ــی صب ــا حاج محمدرض
ــی و حــق االجــرای  ــه و هزینه هــای اجرای مهری
ــاعت 9  ــنبه 9۶/۶/۱9س ــخ یکش ــی در تاری دولت
ــتری  ــکام دادگس ــرای اح ــل اج ــح در مح صب
اتــاق ۱۵ جهــت  زیرزمیــن  طبقــه  اصفهــان 
ــاک  ــگ ب ــش دان ــه از ش ــروش ۳/۶۱۸حب ف
تبتــی بــه شــرح منــدرج در نظریــه کارشناســی 
ــون در  ــه اکن ــت ک ــده  اس ــا درج گردی ــه ذی ک
ــط  ــد توس ــی باش ــکنه م ــی از س ــرف خال تص
ــی شــده  کارشــناس رســمی دادگســتری ارزیاب
ــه وی مصــون از تعــرض طرفیــن واقــع  و نظری
ــی  ــد م ــن خری ــد. طالبی ــزار نمای ــده برگ گردی
تواننــد ظــرف ۵ روز قبــل از جلســه مزایــده بــه 
ــا  ــد و ب نشــانی فــوق مراجعــه و از امــوال بازدی
ــاب  ــه حس ــه ب ــت پای ــد قیم ــپردن ۱0 درص س
ســپرده دادگســتری بــه شــماره ۲۱۷۱۲90۲۱000۸ 

در جلســه مزایــده شــرکت نمایند. پیشــنهاد 
مزایــده  برنــده  قیمــت  باالتریــن  دهنــده 
ــده  ــر عه ــی ب ــای اجرای ــود. هزینه ه ــد ب خواه
محکــوم علیــه مــی باشــد. اوصــاف ملــک مــورد 
ــه  ــه نام ــرام عطــف ب ــا ســام و احت ــده: ب مزای
۱90۴-9۵ مــورخ 9۶/۸/۲۳ مرکــز کارشناســان 
در  اصفهــان  اســتان  دادگســتری  رســمی 
ــاک  ــماره پ ــه ش ــک ب ــی مل ــوص ارزیاب خص
ثبتــی ۲۵۲ باقیمانــده بخــش ۴ ثبــت اصفهــان 
کارشــناس  روحانــی  حســین  اینجانــب   ،
معرفــی شــده توســط مرکــز کارشناســان قــوه 
ــدارک و  ــناد و م ــه اس ــن مطالع ــه ضم قضائی
ــه  ــر ب ــه شــرح زی ــه محــل ، گــزارش را ب معاین
ــده ،  ــی ش ــاند:ملک معرف ــی رس ــتحضار م اس
منــزل مســکونی بــه نشــانی اصفهــان خیابــان 
ــان مجمــر  ــری خیاب ــان منوچه فردوســی خیاب
کوچــه جنــب مســجد جواداالئمــه ) کوچــه 
حاتــم بیــک( دومیــن منــزل درب ســاخت 
ــت  ــناد مالکی ــی اس ــق فتوکپ ــد طب ــی باش م
 ۴ بخــش  باقیمانــده   ۲۵۲ ملــک  شــماره 
ــریال ۸۲۵0۶0 و  ــماره س ــه ش ــان ب ــت اصفه ثب
 ۸۲۵0۶۴ و   ۸۲۵0۶۳ و   ۸۲۵0۶۲ و   ۸۲۵0۶۱
و   ۱۶۴۴9 و   ۱۶۴۶۸ و   ۷۴۸۳ ثبــت  شــماره 
۱۶۴۷0 و ۱۶۴۷۱ صفحــه ۲۸۶ و ۴۶0 و ۴۶۳ 
ــای  ــام آق ــه ن ــر ۵9 و ۱۱۴ ب و ۴۶۶ و ۴۶9 دفت
حســن حاجــی صبــاغ فرزنــد محمدحســین و 
خانــم تــوران صرافــان چهارســوقی بــه مســاحت 
عرصــه بــا ۶۶۴/۴ متــر مربــع و زیربنــا بــا 
حــدود ۱000 متــر مربــع مــی باشــد. ملــک منزل 
مســکونی دوطبقــه بــا اســکلت دیــوار باربــر و بــا 
ــای خارجــی ســنگ ، کــف  ــزی ، نم ســقف فل
ــی ســرامیک  ــک و فوقان ــه همکــف موزائی طبق
، بدنه هــا گــچ و نقاشــی ، هــال و پذیرایــی ، 
ــزی و  ــت فل ــا کابین ــواب، آشــپزخانه ب ــاق خ ات
چوبــی ، ســرویس بهداشــتی حمــام و توالــت ، 
ــا قدمــت حــدود ۴0 ســال ســاخت ، درهــای  ب
داخلــی چوبــی و دربهــای خارجــی فلــزی، 
سیســتم گرمایــش بخــاری گازی و ســرمایش 
کولــر آبــی، دارای دو پارکینــگ مســقف و بــدون 
ــرق و گاز و  ــعابات آب و ب ــور، دارای انش آسانس
ــدلذا  ــی باش ــه اول م ــن در طبق ــط تلف یک.خ
ــر  ــل موث ــل عوام ــت مح ــه موقعی ــه ب ــا توج ب
در قیمــت ، کاربــری مســکونی ، انشــعابات 
موجــود و کلیــه عوامــل موثــر در قیمــت ارزش 
ششــدانگ ایــن ملــک بــه مبلــغ ۵۱/000/000/000 
ــال معــادل پنــج میلیــارد و یکصــد میلیــون  ری
تومــان تعییــن مــی گــردد و بهــای ســهم االرث 
ــده (  ــاغ )خوان ــی صب ــا حاج ــای محمدرض آق
برابــر ۱۴/۵۷0/۷00/000 ریــال چهــارده میلیــارد و 
پانصــد و هفتــاد میلیــون و هفتصــد هــزار ریــال 
محاســبه مــی گــردد و ارزش ۳/۶۱۸ حبــه 
ــال  ــده ۲/۵۶۲/۸0۴/9۶۱ ری ــورد مزای ــاع م  مش

می باشد.
شــماره :۱۴۱۶0/م الــف  مدیــر اجــرای احــکام 

حقوقــی شــعبه ۱۱ خانــواده اصفهــان 

اولینگاموزنهبرداریبرایجلبنظرIOCقهرمانیجهان،حقکشتیایرانبود



پیشهناد فیلم

آتیشبازی

کارگردان: بهمن گودرزی
نویسنده: آرش قادری

ــحر  ــت، س ــاز شاکردوس ــی، الن ــن حیای ــران: امی بازیگ
ــی ــر مظلوم ــان، میرطاه ــقایق دهق ــی، ش قریش

ــازی«، دومیــن ســاخته بهمــن  ــم ســینمایی »آتیش ب فیل
گــودرزی اســت. ایــن فیلــم دربــاره دختــر و پســری اســت 
کــه در ارتباطــی دوســتانه بــا یکدیگــر، تصمیــم بــه رســیدن 
ــیدن  ــرای رس ــا ب ــاش آن ه ــه ت ــد ک ــی می گیرن ــه هدف ب
بــه هــدف و موانعــی کــه بــر ســر راهشــان قــرار می گیــرد، 

ــم را تشــکیل می دهــد.  قصــه فیل
دومیــن فیلــم بهمــن گــودرزی نیــز ماننــد اولیــن فیلمــش 
ــی  ــیار خوب ــروش بس ــه ف ــش« ک ــیش و ب ــام »ش ــه ن ب
»آتیش بــازی«  فیلــم  دارد.  فضایــی کمــدی  داشــت، 
دومیــن همــکاری امیــن حیایــی و بهمــن گــودرزی پس از 

ــت.  ــش« اس ــیش و ب ــم »ش فیل
ــش  ــی کارگردان ــم قبل ــه فیل ــه مثاب ــم ب ــازی« ه »آتیش ب
فیلمــی پرجنــب و جــوش و بــه اصطــاح تعقیــب و گریزی 
ــده می شــود.  ــز دی ــز نی ــی از طن اســت کــه در آن مایه های
فیلــم از گره هایــی تودرتــو تشــکیل شــده و دو شــخصیت 
)النــاز  مــارال  و  حیایــی(  )امیــن  کیــا  آن،  اصلــی 
شاکردوســت( مــدام بــه هــم نــارو می زننــد و بــا رودســت 
ــد.  ــان دارن ــبرد اهدافش ــعی در پیش ــر س ــه یکدیگ زدن ب
ــی  ــک خوب ــا ی ــتند؛ ام ــان نیس ــم درخش ــای فیل بازی ه
دارنــد و آن هماهنگی شــان بــا یکدیگــر اســت. ریتــم 
بازی هــا همخــوان بــا ریتــم فیلــم اســت و جنــب و جــوش 
فیلــم در بازی هــا و حــرکات بازیگــران نیــز متجلــی شــده 
اســت. نقــش کیــا بــرای امیــن حیایــی تــا حــدود تکــراری 
اســت و مخاطــب بارهــا او را در چنیــن نقش هایــی دیــده؛ 
النــاز شاکردوســت هــم نقــش متفاوتــی را بــازی نمی کنــد 
و بــازی اش ســر و گردنــی از بــازی امیــن حیایــی پایین تــر 

اســت.

حرف و نقل

ســیمین صداقــت، گوینــده پیشکســوت خبــر رادیــو  
در ســن ۶۶ ســالگی در گذشــت.

ــوت  ــد پیشکس ــایخی، هنرمن ــید مش ــتاد جمش اس
ــع روســتای  ــت فجی ــراز تأســف از جنای ــا اب کشــورمان، ب
میــرزا اولنــگ افغانســتان، مشــارکت هنرمنــدان را در 
ــی  ــن فاجعــه انســانی در ســطح جهان محکــوم کــردن ای

ــد. ــتار ش خواس
کامبیــز روشــن روان، آهنگ ســاز ســینمای ایــران 
دربــاره نقــش و اهمیــت مجیــد انتظامی و ســاخته هایش 
در ســینمای ایــران بیــان کــرد: مجیــد انتظامــی بیشــترین 
آثــار مانــدگار را در زمینــه موســیقی فیلــم بــرای ســینمای 
ایــران ســاخته و یکــی از چهره هــای برجســته کشــور 

ــم. ــه وجــودش می بالی ــه ب ماســت و هم
فیلــم ســینمایی »کوپــال« بــه نویســندگی و کارگردانی 
کاظــم مایــی، در ســومین حضــور جهانــی خــود در بخــش 
فیلــم  بین المللــی  جشــنواره  چهاردهمیــن  مســابقه 
ــه  ــال« ک ــم »کوپ ــد. فیل ــش درمی آی ــه نمای مجارســتان ب
ــد  ــتردام هلن ــنواره آمس ــومین جش ــش در س ــدی پی چن
ــود، شــهریورماه  ــم را دریافــت کــرده ب ــزه بهتریــن فیل جای
امســال همزمــان بــا جشــنواره مجارســتان در بخــش 
اصلــی بیســت و دومیــن جشــنواره بین المللــی اســپلیت 

ــد. ــش درمی آی ــه نمای ــز ب ــی نی کرواس
ــان«  ــه خودیکی ــته » کارین ــن« نوش ــش »آرس نمای
ــاالر  ــزاد صدیقــی در ت ــی به ــه کارگردان ــه گذشــته ب از هفت
ــه  ــت ک ــه رف ــهر روی صحن ــر ش ــه تئات ــقایی مجموع قش
ــن  ــران، ای ــی از بازیگ ــت یک ــل مصدومی ــه دلی ــه ب البت
نمایــش از روز 22 مردادمــاه و پــس از چنــد روز تعطیلــی 
موقــت، بــار دیگــر روی صحنــه مــی رود. »آرســن«، ُبرشــی 
کوتــاه از داســتان زندگــی زن میانســالی بــه نــام آنــت و 
ــام آرِســن اســت کــه در یــک روز روایــت  ــه ن ــی ب نوجوان
ــاد  ــار نوشــهری و فره ــده طهماســبی، آی می شــود و مائ

ــد. ــازی می کنن ــری( در آن ب ــور تصوی ــش )حض آئی
محمــد احمــدی، تهیه کننــده »اســکی باز«، بیــان 
ــی  ــش عموم ــه نمای ــال ب ــم را امس ــن فیل ــه ای ــرد ک ک
نمی گذارنــد؛ زیــرا در حــال حاضــر پتانســیل اکــران 

ــدارد. ــود ن وج
ــی و  ــه فرهنگ ــل موسس ــر عام ــا، مدی ــد رهنم حام
هنــری ســپهر ســوره هنــر و مدیــر اجرایــی جشــنواره تئاتــر 
ــنوات  ــت: در س ــری گف ــداد هن ــن روی ــاره ای ــوره، درب س
ــر  ــاه و قبل ت ــوره م ــنواره س ــری جش ــوزه هن ــته ح گذش
هــم جشــنواره تئاتــر مــاه را برگــزار می کــرد؛ امــا قــرار بــر 
ایــن شــده کــه همــه جشــنواره های حــوزه هنــری عنــوان 
»ســوره« را پیــدا کننــد؛ بنابرایــن نــام ایــن جشــنواره تئاتــر 
ــدا  ــر پی ــوره تغیی ــر س ــری تئات ــنواره سراس ــه جش ــز ب نی

کــرده اســت.
سرپرســت گــروه موســیقی »پایــور« از برگــزاری 
ــم  ــای نه ــی روزه ــه ط ــن مجموع ــرت ای ــن کنس تازه تری
ــر              ــران خب ــاوران ته ــرای نی ــهریور در فرهنگس ــم ش و ده

داد.
فیلــم »خاطــرات پاییــزی« بــه کارگردانــی علــی فخــر 
ــی  ــود راه ــی خ ــور بین الملل ــمین حض ــوی در شش موس
بخــش اصلــی مســابقه جشــنواره فیلــم در ایالــت پنجــاب 

ــود. ــد می ش هن

کوتاه اخبار 

آخریننقشآفرینیاستادانتظامی
فیلــم ســینمایی »زادبــوم« بــه عنــوان آخریــن 
ــازی کــرده، پــس  فیلمــی کــه عــزت هللا انتظامــی ب
از نزدیــک بــه یــک دهــه در ســینماها اکــران شــده 

اســت. 
و  کارگردانــی  بــه  »زادبــوم«  ســینمایی  فیلــم 
ــس از ۹ ســال  ــی ابوالحســن داوودی، پ تهیه کنندگ
از روز چهارشــنبه ۱۸ مــرداد در گــروه »پردیــس 
ــی شــده اســت.  ــران عموم ــی« اک ســینمایی زندگ
دوره جشــنواره  بیســت وهفتمین  در  فیلــم  ایــن 
فیلــم فجــر بــه نمایــش درآمــده و جوایــز بهتریــن 
ــن  ــه و بهتری ــن فیلمنام ــی، بهتری ــگاه مل ــم از ن فیل

ــت.  ــرده اس ــت ک ــن را دریاف ــیقی مت موس
فیلــم ســینمایی »زادبــوم« در آلمــان، دبــی و ایــران 
ــعود  ــی، مس ــزت هللا انتظام ــده و ع ــرداری ش فیلمب
پــگاه  رادان،  بهــرام  تیموریــان،  رؤیــا  رایــگان، 
آهنگرانــی، اولریکــه کارگــوس، احمــد کاوری، مهدی 
ســلوکی، احمــد کاوری، علــی مردانــه، رضــا آحــادی 
ــد.  ــش پرداخته ان ــای نق ــه ایف ــم ب ــن فیل و... در ای
داســتان »زادبــوم« دربــاره ارتبــاط شــخصیت اصلــی 
ــواده و هویــت گمشــده اش در  ــا زادگاه، خان ــم ب فیل

ــی اســت. ســینما پــرس شــرایط اجتماع

ایراندرنصفجهان
ــران در  ــیقی مقامــی »ای ــن جشــنواره موس دومی
نصــف جهــان« در هنرســرای خورشــید برگــزار 

 . د می شــو
ــتان،  ــتان های لرس ــور اس ــا حض ــنواره ب ــن جش ای
جــام(، کرمــان،  )تربــت  خراســان  خوزســتان، 
بختیــاری و کردســتان در شــهر اصفهــان برگــزار 
ــا  می شــود. دومیــن جشــنواره موســیقی مقامــی ب
ــر  ــوی دفت ــان« از س ــف جه ــران در نص ــوان »ای عن
تخصصــی موســیقی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ــاعت  ــاه س ــا 2۶ مردادم ــان، 2۱ ت ــهرداری اصفه ش
2۰:۳۰ در هنرســرای خورشــید واقــع در خیابــان 
کاوه، پــل شــهید چمــران، جنــب شــهرداری منطقــه 

ــد.  ــد ش ــزار خواه ۷ برگ
ــا  ــاری ب ــال و بختی ــاراز از چهارمح ــکاد ت ــروه چ گ
حضــور کــوروش اســدپور و مســلم شــریفی در 
تاریــخ 2۱ مردادمــاه، گــروه ســور بانــگ از لرســتان 
ــور در  ــی و احســان عبدی پ ــروز رضای ــا حضــور فی ب
ــان  ــاه از کرم ــروه تاریکم ــاه و گ ــخ 22 مردادم تاری
ــن پور  ــاه جوش ــری و علیش ــین نظ ــور حس ــا حض ب
برنامــه  اجــرای  بــه  مردادمــاه   2۳ تاریــخ  در 

می پردازنــد. 
گــروه آســو از کردســتان بــا حضــور جــال داوودی 
ــا  ــان ب ــنلیگ از آذربایج ــروه ش ــی، گ ــد زارع و احم
حضــور عســکر وظیفه خــواه و گــروه مرواریــد ســیاه 
از خوزســتان بــا حضــور حمــزه مقــدم بــه ترتیــب در 
ــرا  ــیقی را اج ــه موس ــای 2۴، 2۵ و 2۶ برنام روزه
می کننــد. عاقه منــدان بــرای اطاعــات بیشــتر 
می تواننــد بــه ســایت نــوای مهــر بــه نشــانی 
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سینما

»بعدازظهر«درکافهنقدرونماییمیشود
بــه کارگردانــی  »بعدازظهــر«  داســتانی  فیلــم  کیمیای وطن
امیرعبــاس ربیعــی روز یکشــنبه 22 مردادمــاه در کتابخانــه 

مرکزی رونمایی و اکران اختصاصی می شود. 
ــه  ــوزه علمی ــک ح ــاره ی ــه ای درب ــم ۳2 دقیق ــن فیل ــتان ای داس
خواهــران اســت کــه تعــدادی از طلبه هــای آن، یکــی از دختــران 
ــد از آن،  ــد و بع ــوزه می آورن ــل ح ــات را داخ ــر در اغتشاش حاض

ــود.  ــاد می ش ــی ایج ــائل و اتفاقات مس
آینــده تکنولــوژی و ارتباطــات انســانی بــه همــراه نمایــش 
ــید  ــر س ــور »دکت ــا حض ــز ب ــم black mirror و Her نی دو فیل
محمــد حســینی« مــدرس رســانه و علــوم ارتباطــات، پژوهشــگر 
و منتقــد ســینما، بخــش دیگــری از ششــمین برنامــه کافــه نقــد                

اســت. 
ششــمین برنامــه کافــه نقــد ویــژه تابســتان ۹۶ از ســوی کمیتــه 
ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــانه س ــگ رس فرهن
روز یکشــنبه 22 مردادمــاه ســاعت ۱۷ در محــل کتابخانــه مرکــزی 

ــاغ گلدســته برگــزار می شــود. ــان ب واقــع در خیاب
امیرعبــاس ربیعــی، کارگــردان ایــن فیلــم داســتانی کــه منتخــب 
جشــنواره فیلــم نهــال و جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار اســت، بــا 
ــاه ۹۶  ــان در مردادم ــوق رســانه ای اصفه حضــور در ششــمین پات

ــه نقــد و بررســی ایــن فیلــم می پــردازد. ب
ــانه ای  ــوق رس ــوان پات ــه عن ــد« ب ــه نق ــت های »کاف سلسله نشس
ــث روز  ــه مباح ــد ب ــهروندان عاقه من ــوم ش ــژه عم ــان وی اصفه
رســانه تــا ۱۹ شــهریورماه روزهــای یکشــنبه هــر هفتــه بــه صــورت 

آزاد و رایــگان برگــزار خواهــد شــد.

ادبیات

»مثنویبرایجوانترها«منتشرشد
ــه  ــوی( ب ــه مول ــی ب ــا« )نیم نگاه ــرای جوان تره ــوی ب ــاب »مثن کت

ــام چــاپ رســید.  ــم مســعود خی قل
کتــاب »مثنــوی بــرای جوان ترهــا« در ۱۷۳ صفحــه بــا شــمارگان ۳۰۰ 
ــازار  ــی ب ــانه راه ــر نش ــط نش ــان توس ــزار توم ــت ۱۳ ه نســخه و قیم

شــده اســت. 
شــامل  عشــق«  »کرانــه  کتــاب  به تازگــی  همچنیــن  خیــام   
ــی،  ــف فرهنگ ــای مختل ــاره حوزه ه ــش درب یادداشــت ها و دیدگاه های

هنــری، اجتماعــی و سیاســی را منتشــر کــرده بــود. 
ایــن پژوهشــگر در مقدمــه کتــاب »مثنــوی بــرای جوان ترهــا« نوشــته 
اســت: امــروز می خواهیــم مثنــوی بخوانیــم. زبــان فارســی گوینــدگان 
فراوانــی دارد، امــا شــش شــاعر مثــل تــاج بــر تــارک آن می درخشــند. 
ــوی و  ــعدی، مول ــی، س ــام، نظام ــی، خی ــخ: فردوس ــب تاری ــه ترتی ب
حافــظ. آشــنا نشــدن بــا هــر کــدام، جفــای جــدی به خــود مــا خواهد 
بــود. وقتــی از مولــوی اســم می بریــم، دو اثــر مهــم را در نظــر داریــم: 
»دیــوان شــمس تبریــزی« و »مثنــوی معنــوی«. کتابــی که در دســت 
ــاک  ــر امس ــوی اگ ــرح مثن ــت. در ش ــوی اس ــده مثن ــد کوتاه ش داری
ــت،  ــخن اس ــر از س ــا پ ــینه موالن ــود. س ــم می ش ــم، کار حجی نکنی
ــی  ــه خاصه نویس ــاب ب ــن کت ــش ای ــزد. کوش ــم می پرهی ــا از حج ام
خواهــد بــود. بســیاری حرف هــا کــه می توانــد در مقدمــه بیایــد و آن 
را مــال آور کنــد، در متــن کتــاب پخــش شــده اســت. مثنــوی معنــوی 
موالنــا پــر از اشــارات و تمثیــات دینــی اســت. از آنجایــی کــه ســوژه 
دیــن بســیار حساســیت برانگیز اســت و مــن هیــچ تخصصــی در ایــن 
ــن وارد نمی شــوم و آن را  ــه حــوزه دی ــاب ب ــن کت ــدارم، در ای ــه ن زمین

ــذارم. ایبنــا ــات می گ ــرای اهــل الهی ب

تئاتر

نمایشیازتنهاییچهرههایمشهوربازیگری
کارگــردان نمایــش »الــف وارد می شــود« از تــاش بــرای ادامــه اجــرای 

آن در یــک ســالن دیگــر خبــر داد. 
نمایــش »الــف وارد می شــود« بــه نویســندگی آرمــان طیــران و کارگردانی 
برکــه فروتــن، داســتان تنهایــی و افســردگی بازیگــران مشــهوری اســت 

کــه پــس از دوره ای شــهرت بــه  تنهایــی خــود فرومی رونــد. 
ــش  ــن نمای ــات ای ــس از دو ســال از انجــام تمرین ــه پ ــن ک ــه فروت برک
بــرای شــرکت در جشــنواره تئاتــر فجــر آن را در خانــه نمایــش اداره تئاتــر 
ــان  ــت: آرم ــش گف ــن نمای ــن ای ــاب مت ــاره انتخ ــه دارد، درب روی صحن
ــش  از شــش کار  ــون بی ــروه ماســت و تاکن ــت گ ــران، نویســنده ثاب طی
ــا او انجــام داده ایــم. معمــوال متن هایــی را کــه می نویســد بــرای مــن  ب

می فرســتند. 
ــت  ــاب درس ــک انتخ ــا ی ــتم ب ــد داش ــرد: قص ــان ک ــن خاطرنش فروت
ــه  ــی ب ــای واقع ــم و کاراکتره ــر کن ــاگر ملموس ت ــرای تماش ــت را ب روای
ــته دو  ــال گذش ــک س ــول ی ــند. در ط ــک باش ــن نزدی ــی م ــش ذهن نق
ــدام  ــار ســائقی و حســن اســدی م ــش مخت ــن نمای ــی ای ــر اصل بازیگ
ــش                           ــون نق ــد؛ چ ــش بودن ــن نمای ــی ای ــرای عموم ــان اج ــر زم پیگی
و کاراکتــر را دوســت داشــتند و می خواســتند کارشــان بــه نتیجــه برســد. 
ــه ایــده اولیــه  ــاره نزدیکــی اجــرا ب کارگــردان »الــف وارد می شــود« درب
ــن  ــازی در ای ــرای ب ــودم را ب ــتادان خ ــن اس ــت: م ــم گف ــی اش ه ذهن
نمایــش انتخــاب کــردم و آن هــا نیــز توانســتند بــه  خوبــی بــه فضــای 
ــازی  ــا ب ــف وارد می شــود« ب ــی مــن نزدیــک شــوند. نمایــش »ال ذهن
 مختــار ســائقی، حســن اســدی، صفــورا کاظم پــور، مینــو نوبهــاری 
و پــدرام خیرابــی، 2۰ مردادمــاه بــه اجــرای خــود در خانــه نمایــش اداره 

ــان می دهــد. ایســنا ــر پای تئات
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ــن  ــدا«، هفتمی ــارا و آی ــینمایی »س ــم س فیل
ــت.  ــری اس ــار می ــاخته مازی س

ــه فیلمســازی خــود  ــری در کارنام ــار می مازی
»حــوض  همچــون  موفقــی  فیلم هــای 
ــون«  ــاب قان ــعادت آباد«، »کت ــی«، »س نقاش

و »پــاداش ســکوت« را دارد. 
ــه  ــی دارد ک ــی اجتماع ــدا«، فضای »ســارا و آی
بــه فیلــم »ســعادت آباد« میــری بســیار 
نزدیــک اســت. میــری ایــن فیلــم را پــس از 
تقریبــا دوری چهــار ســاله از ســینما ســاخت.

داستان
داســتان فیلــم دربــاره دو دوســت یعنــی 
ــاده و  ــری س ــارا، دخت ــت. س ــارا و آیداس س
ــای  ــد بدهی ه ــه بای ــت ک ــواده اس ــل خان اه
بــرادرش را بپــردازد تــا مــادرش راهــی زنــدان 

ــود.  نش
در مقابــل امــا آیــدا، دختــری اســت کــه 
دشــوار  مســیر  دارد.  پیچیــده ای  زندگــی 
را در وضعیتــی  ایــن دو دوســت  زندگــی، 

می کنــد. گرفتــار  ســخت 
شخصیتپردازی

ــاط  ــه نق ــود هم ــا وج ــری ب ــد می ــم جدی فیل
او  »ســعادت آباد«  فیلــم  حــد  در  قــوت، 

نیســت. 
جدیــد  فیلــم  مشــکل  مهم تریــن  شــاید 
میــری، ضعــف در شــخصیت پردازی باشــد. 
آیــدا«  و  »ســارا  فیلــم   شــخصیت های 
ــم »ســعادت آباد« شــخصیت های  برخــاف فیل
تیپیــکال هســتند و از عمــق چندانــی برخوردار 

 . نیستند
بیشــترین  فیلــم  ایــن  شــخصیت های 
واقعــی  شــخصیت  یــک  بــا  را  فاصلــه 
دارنــد و فیلمســاز نتوانســته کاراکترهایــی 

کنــد. خلــق  منحصربه فــرد 
فیلمنامه

آیــدا«  و  »ســارا  ضعــف  نقطــه  دومیــن 
اســت.  فیلمنامــه 

فیلم هــای  از  بســیاری  ماننــد  متاســفانه 
ــز دچــار  ــم نی ــن فیل ــا، ای ــروز ســینمای م ام
ــت.  ــتان گویی اس ــدی در داس ــای ج نقص ه

فیلــم فــراز و فــرود چندانــی نــدارد و در هیــچ 
غافلگیــر  را  تماشــاگر  نمی توانــد  نقطــه ای 

ــد.  کن
فیلــم  داســتان  مرســوم،  اصطــاح  بــه 
متاســفانه  اســت.  یکنواخــت  و  تخــت 
خــود  مخاطبــان  ایرانــی  فیلمنامه نویســان 
نظــر  در  بهــره هوشــی  پایین تریــن  بــا  را 
تــا  هــم  دلیــل  همیــن  بــه  و  می گیرنــد 
ــل  ــق عم ــتان گویی ناموف ــدازه در داس ــن ان ای

 . می کننــد
ــران  ــینمای ای ــاف س ــان برخ ــینمای جه س
بیشــترین  می کنــد  ســعی  روزهــا  ایــن 
هوشــمندی را در فیلمنامه هــا رعایــت کنــد. 
دنیــای  مــدد  بــه  هــم  ایرانــی  مخاطــب 
ــان  ــان جه ــر مخاطب ــون دیگ ــت همچ اینترن
بیننــده آثــاری اســت کــه در آن هــا بهــره 
انســان  یــک  حــد  در  تماشــاگر  هوشــی 
باهــوش یــا حتــی نابغــه در نظــر گرفتــه 
ــروز  ــینمای ام ــن رو در س ــت؛ از ای ــده اس ش
ســرهم بندی کــردن  بــا  نمی تــوان  کشــور 
داســتان های ســاده امیــدوار بــه اســتقبال 

مخاطبــان و منتقــدان بــود.
تاریخمصرف

ــوای  ــم، محت ــن فیل ــف ای ــومین نقطه ضع س
معــادالت  ســرعت  اســت.  آن  اجتماعــی 
اجتماعــی جهــان ایــن روزهــا بــه حــدی زیــاد 
اســت کــه پدیده هایــی کــه امــروز خیلــی داغ 
و بــه روز هســتند، در کوتــاه زمانــی جــای خــود 
را بــه پدیده هــای تازه تــری می دهنــد و از 

یادهــا فرامــوش می شــوند. نکاتــی ماننــد 
ــرای  ــت ب ــن دس ــی از ای ــمش و اتفاقات دابس
ــا  ــال ی ــدود یکس ــت ح ــرار اس ــه ق ــی ک فیلم
ــا زمــان اکــران صبــر کنــد،  حتــی بیشــتر را ت
نه تنهــا نقطــه مثبتــی نیســت، بلکــه بــه دلیــل 
اینکــه ایــن پدیده هــا خیلــی زود جــای خــود 
را بــه اتفاقــات تازه تــری می دهنــد، یــک 

ــد.  ــاب می آی ــه حس ــف ب ــه ضع نقط

بخواهــد  امــروز  فــرض کنیــد کارگردانــی 
دربــاره پدیــده الیــو در اینســتاگرام فیلــم 
ــده  ــال آین ــا یکس ــن ت ــه یقی ــع ب ــازد؛ قط بس
ایــن فیلــم بخواهــد اکــران شــود؛ ایــن پدیــده 
نوظهــور و داغ امــروز جــای خــود را بــه اتفــاق 
تازه تــری خواهــد داد و نشــان دادن یــک 
موضــوع کهنــه نمی توانــد اتفــاق خوبــی بــرای 
ــان و  ــم کارگردان ــد. امیدواری ــم باش ــک فیل ی
نویســندگان محتــرم بــا در نظــر گرفتــن ایــن 

ــات  ــتفاده از موضوع ــه اس ــر ب ــت کمت واقعی
تاریــخ  زیــرا  بیاورنــد؛  روی  این چنینــی 
ــت  ــاه اس ــدر کوت ــات آنق ــن اتفاق ــرف ای مص
ــود                                                             ــان وج ــه دار بودنش ــه دنبال ــدی ب ــه امی ک

ــدارد. ن
ــار  ــد مازی ــم جدی ــت فیل ــد گف ــت بای درنهای
میــری در حــد و انــدازه فیلم هــای خــوب 
ــام  ــان ع ــد مخاطب ــا می توان ــت و تنه او نیس
ــه  ــرآوازه ب ــتاره های پ ــور س ــل حض ــه دلی را ب

ــاند. ــینما بکش س
عوامل

ــر  ــنده: امی ــری، نویس ــار می ــردان: مازی کارگ
ــعدیان،  ــون اس ــرح: همای ــری ط ــی، مج عرب
جعفریــان،  حســین  فیلمبــرداری:  مدیــر 
طــراح صحنــه و لبــاس: شــیوا رشــیدیان، 
میرکیانــی،  مهــرداد  چهره پــردازی:  طــراح 
تدویــن: احمــد مرادپــور، دســتیار تدویــن: 
علــی گورانــی، مدیربرنامه ریــزی و دســتیار 
صدابــردار:  هژیرونــد،  مریــم  کارگــردان: 
حســین  تولیــد:  مدیــر  نخعــی،  ساســان 
ــی،  ــدی لطیف ــی: مه ــروه کارگردان ــری، گ اکب
نــدا  صحنــه:  منشــی  جنیــدی،  نــگار 
ــتیار  ــوی، دس ــر موس ــردار: امی ــف، فیلمب آص
فیلمبــردار: مرتضــی ســبحانی، موســیقی: 
اتحــاد،  آرزو  عــکاس:  یزدانیــان،  پیمــان 

مشــاور رســانه ای: بیتــا موســوی.
ــی،  ــگاه آهنگران ــاکری، پ ــزل ش ــران: غ بازیگ
مصطفــی زمانــی، ســعید چنگیزیــان، شــیرین 
ــا پاکــروان. یزدان بخــش، یغمــا گلرویــی، تین

ــه  ــومین تجرب ــوان س ــه عن ــت« ب ــذر موق ــم »گ ــی فیل به تازگ
کارگردانــی افشــین  هاشــمی بــر پــرده ســینماها آمــده 
کــه در آن بازیگرانــی چــون اســماعیل محرابــی، مســعود 
ــی، شــبنم فرشــادجو،  ــه آ بهــرام، شــقایق فراهان کرامتــی، پانت
پیــام امیرعبدالهیــان، آوا درویشــی، مرتضــی ضرابــی، شــقایق 
دهقــان، هومــن برق نــورد و الدن مســتوفی بــه ایفــای نقــش 

پرداخته انــد. 
ایــن فیلــم بیشــتر بــه عنــوان اثــری مفــرح و کمــدی معرفــی 
شــده اســت؛ در حالــی کــه  هاشــمی بیــان کــرد: »گــذر موقت« 
اگرچــه فضــای مفرحــی دارد، ولــی هماننــد کمدی هایــی کــه 
می شناســیم، نیســت. ایــن فیلــم لحظاتــی دارد کــه تماشــاگر 
را می خندانــد؛ امــا بیشــتر بــه دنبــال ایــن اســت کــه بیننــده 
بــا حالــی خــوب ســالن ســینما را تــرک کنــد و امیــدوارم کــه 

ایــن اتفــاق بــرای تماشــاگران »گــذر موقــت« بیفتــد. 

وی ادامــه داد: »گــذر موقــت« حــدود یــک ســال و نیــم قبــل 
ــران  ــان اک ــان زم ــم در هم ــح می دادی ــده و ترجی ــاخته ش س
ــال  ــتان امس ــه تابس ــا ب ــد ت ــم نش ــرایط فراه ــا ش ــود؛ ام ش

رســیدیم. 
کارگــردان فیلــم »خســته نباشــید« کــه ســابقه فعالیــت 
زیــادی در تئاتــر دارد و ایــن روزهــا نمایشــی بــا نام »شــیرهای 
خان بابــا ســلطنه« را آمــاده اجــرا می کنــد، گفــت: فیلــم »گــذر 
ــد دارد و اقتباســی از یــک نمایشــنامه  ــر پیون ــا تئات موقــت« ب
ــا  ــاط ب ــتان آن بی ارتب ــرم داس ــه نظ ــه ب ــت ک ــوی اس فرانس
ــم توســط شــرکت  ــن فیل ــود. ای ــران نب زندگــی شــهری در ته

رســانه فیلمســازان پخــش شــده اســت. 
حبیــب اســماعیلی مدیــر ایــن شــرکت گفــت: در حــال حاضــر 
۱۸ ســالن ســینما ایــن فیلــم را در تهــران نمایــش می دهنــد و 

بــه فــروش ۶۰ میلیــون تومانــی رســیده اســت. ایســنا

تهیه کننــده »جــادوی صــدا« از تلویزیــون بــه دلیــل زمــان 
ــد:  ــت و می گوی ــد اس ــابقه گله من ــن مس ــب ای ــش نامناس پخ
متأســفانه ســاخت مســابقه »جــادوی صــدا« نســبت بــه ســال 
گذشــته، چندیــن برابــر زحمــت داشــت؛ امــا بــه دلیــل پخــش 
در زمــان نامناســب خــوب دیــده نشــد و از ایــن بابــت از شــبکه و 

ــتیم.  ــد هس ــیما گله من ــازمان صداوس س
ــاره  پخــش ســری جدیــد »جــادوی  حســین حســین خانی درب
صــدا« بــه جزئیــات ســاخت آن و تفاوتــی کــه نســبت بــه ســال 
گذشــته در ارائــه داشــته، اشــاره کــرد و گفــت: مســابقه »جــادوی 
ــرا  ــت ســاختاری و اج ــه ســال گذشــته از جه صــدا« نســبت ب
بســیار متفــاوت اســت و امســال ایــن مســابقه تقریبــا بــه شــکل 
ــی طراحــی شــده اســت؛ امــا زمــان پخــش ایــن  الگــوی جهان
کار از تلویزیــون لطمــه اساســی بــه مــا زد. در حالــی کــه شــروع 
پخــش ایــن مســابقه مخاطبــان زیــادی را بــا خــود همــراه کــرد و 

زمــان پخــش خوبــی داشــت، امــا در حــال حاضر ســاعت پخش 
ایــن برنامــه تغییــر کــرده و صدایمــان هــم بــه جایــی نمی رســد. 
ــابقه  ــاخت مس ــرای س ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــده ب ــن تهیه کنن ای
ــا دســت کم  ــدازه ســاخت دو ســریال ی ــه ان »جــادوی صــدا« ب
یــک ســریال تــاش و زحمــت صــرف شــده، از ایــن نقــل قــول 
یــاد کــرد کــه »متأســفانه سال هاســت مرغمــان یــک تخــم هــم 

ــد.«  ــر روز می زای ــان ه ــا گاوم ــذارد، ام نمی گ
ــا   ــه کار م ــن وجه ــادآور شــد: مهم تری ــن ی حســین خانی همچنی
ــوت  ــک پیشکس ــه ی ــه ب ــمت از برنام ــر قس ــه ه ــت ک ــن اس ای
دوبلــه تقدیــم می شــود. مرحــوم احــد رســول زاده، جــال 
مقامــی، عطــاءهللا کاملــی،  منوچهــر اســماعیلی، منوچهــر نــوذری 
ــف  ــمت های مختل ــه قس ــتند ک ــی هس ــه صداهای و ... از جمل
ــده  ــم ش ــدگار تقدی ــای مان ــن صداه ــه ای ــدا« ب ــادوی ص »ج

ــت. ســینما خبــر اس
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ژانر فیلم
ژانرحماسی

بعضــی گونه هــای ســینمایی دو یــا ســه دهــه 
ــت  ــان تثبی ــینما جایگاهش ــور س ــس از ظه پ
ــودن  ــرج ب ــل پرخ ــه دلی ــم ب ــن مه ــد. ای ش
ــردن  ــتقبال نک ــن اس ــا و همچنی ــن گونه ه ای

ــت.  ــوده  اس ــاگران در آن دوره ب تماش
ــی اســت  ــز، یکــی از ژانرهای ــه  حماســی نی گون
ــروز ســینما  کــه چنــد دهــه پــس از ظهــور و ب

ــه نشــو و نمــا کــرد.  شــروع ب
و  صحنه هــا  شــکوه  حماســی  ژانــر  در 
ــی  ــات اصل ــی از خصوصی ــکرها، یک سیاهی لش

اســت. 
کار  ژانــری  چنیــن  در  صحنه پردازی هــا 
بســیاری می طلبــد و از ایــن رو گونــه  حماســی 
ــد.  ــمار می آی ــه ش ــا ب ــن فیلم ه از پرخرج تری

البتــه ســاخت فیلم هــای پرشــکوه و دارای 
سیاهی لشــگکر در ابتــدای کار ســینما نیــز 
ــث  ــد وارک گریفی ــت. دیوی ــده اس ــام ش انج
ــت«  ــک مل ــر »پیدایــش ی ــی نظی ــا فیلم های ب
ــول 1916  ــب« محص ــول 1915 و »تعص محص
ــاو  ــاخت »رزمن ــا س ــتاین ب ــرگئی آیزنش ــا س ی
ــن  ــی ای ــه نوع ــول 1924 ب ــن« محص پوتمکی
ــرده  ــی ک ــان معرف ــه مخاطب ــینما را ب ــوع س ن
ــال ها  ــینما در آن س ــه س ــن  هم ــا ای ــد. ب بودن
هنــوز آنچنــان پولــی نداشــت کــه بتوانــد 

ــد.  ــام ده ــازهای کالن انج ــاخت و س س
ــرج و گاه  ــای پرخ ــم فیلم ه ــه 50 کم ک در ده
مربــوط بــه ژانــر تاریخــی نیــز ســاخته شــدند. 
 1953 محصــول  »خرقــه«  ماننــد  آثــاری 
ســاخته هنــری کاســتر و یا »آل ســید« ســاخته 

همچنیــن  و   1961 محصــول  آنتونی مــان 
فیلــم اســپارتاکوس ســاخته اســتنلی کوبریــک 
محصــول 1960، همگــی بــا داســتانی تاریخی و 
اســطوره ای متعلــق بــه ژانــر حماســی هســتند.
در دهــه 60 نیــکالس ری بــا فیلــم »شــاه 
ــی را  ــر حماس ــاص از ژان ــبکی خ ــاهان« س ش
رونمایــی کــرد کــه در آن اگرچــه همــه قواعــد 
ــر  ــی ب ــه گاه اصل ــا تکی ــده، ام ــت ش ــر رعای ژان
زیــادی ســیاهی لشــکر و زرق و بــرق دار بــودن 

صحنه هــا نبــود.
 فیلم هــای حماســی نیــکالس ری بیشــتر 
و  بودنــد  قهرمانانــه  داســتان  بــر  مبتنــی 
ــد  ــر قواع ــر دیگ ــا ب ــخصیت پردازی کاراکتره ش
و   70 دهــه  در  می چربیــد.  حماســی  ژانــر 
80 فیلم هایــی نظیــر »محمــد رســول هللا« 

ــرا«  ــیر صح ــا »ش ــاد ی ــی عق ــاخته مصطف س
دیگــر ســاخته  او، از مهم تریــن ســاخته های 
ــا  ــا ب ــد؛ ام ــمار می آین ــه ش ــی ب ــر حماس ژان
ــدن  ــال ش ــینما و دیجیت ــه س ــه ب ورود رایان
ســاخت و ســازهای ســینمایی، دیگــر ژانــر 
حماســی آن ابّهــت اصیــل را از دســت داد. در 
ســال های اخیــر فیلم هایــی ماننــد »لینکلــن« 
ــول 2012  ــپیلبرگ محص ــتیون اس ــاخته اس س
ــر محصــول  ــام هوپ ــان« ســاخته ت ــا »بینوای ی
همیــن ســال از آثــار شــاخص ایــن ژانــر 

ــتند. هس
 بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه بودجــه 
ــار  ــد ســال یــک ب ــر هــر چن ــن ژان ســنگین ای
اثــری بــه مفهــوم واقعــی کلمــه در ایــن نــوع 

ــود. ــاخته ش ــینما س س

،،
درنهایــت بایــد گفــت فیلــم جدیــد 
انــدازه  و  حــد  در  میــری  مازیــار 
فیلم هــای خــوب او نیســت و تنهــا 
می توانــد مخاطبــان عــام را بــه دلیــل 
حضــور ســتاره های پــرآوازه بــه ســینما 

بکشــاند

نگاهیبهفیلم»ساراوآیدا«ساختهمازیارمیری

درجستوجوی»سعادتآباد«

وا
�ن

ایدهآل
خواننده مهران فهیمی
آهنگساز مهران فهیمی

ترانهسرا محمد نداف، محمد 
ساسانی، مژده شبان، محمد تاج گردون

عاشقتر
خواننده سینا گلزار
آهنگساز سینا گلزار

ترانهسرا سینا گلزار، روشنک 
طیبی

خطپا
خواننده رضا آریایی
آهنگساز رضا آریایی 

محمدرضا چراغعلی
ترانهسرا رضا آریایی 

محمدعلی بهمنی، بنیامین 
سربندی، فریماه حسینی

گلهسازنده»جادویصدا«ازتلویزیون»گذرموقت«بهدنبالایجادحالیخوشبرایمردم
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وزارت بهداشت:

مراقب کالهبرداران بیمارستانی 
باشید

مدیــر کل دفتــر نظــارت و اعتباربخشــی امــور درمــان وزارت 
بهداشــت دربــاره کالهبــرداری و اخــاذی افــراد ســودجو از 

بیمــاران هشــدار داد. 
دکتــر ســید محمدحســین میردهقــان گفــت: بــا توجــه بــه 
ــی  ــرا برخ ــت، اخی ــه وزارت بهداش ــیده ب ــای رس گزارش ه
افــراد شــیاد و ســودجو بــا سوءاســتفاده از شــرایط روحــی 
ــوری  ــاط حض ــا ارتب ــی ی ــای تلفن ــی تماس ه ــار، ط بیم
ــام وزارت بهداشــت، بیمــه،  ــه ن ــا بیمــاران و ب و مجــازی ب
ــا ســایر  ــج، نماینــده پزشــک ی بیمارســتان، پزشــک معال
عناویــن مجعــول، اقــدام بــه کالهبــرداری، اخــاذی و 
درخواســت وجــه از بیمــار یــا همراهــان وی تحــت عناویــن 
ــات  ــن دارو، کیســه خــون، ملزوم ــه تأمی ــف از جمل مختل
پزشــکی، هماهنگــی پذیــرش، ویزیــت پزشــک، مشــاوره 

و...می کننــد. 
ــا در  ــردم حتم ــاس م ــن اس ــر ای ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــوارد  ــات و م ــات، تخلف ــن موضوع ــا ای ــه ب صــورت مواجه
مشــکوک را بــه ســامانه 190 اطــالع دهنــد، افــزود: بنابراین 
بــه اطــالع عمــوم می رســانیم کــه پرداخــت هرگونــه وجــه 
ــید  ــت رس ــدون دریاف ــتان و ب ــدوق بیمارس ــارج از صن خ
ــت  ــد وجاه ــوده و فاق ــوع ب ــی ممن ــر عنوان ــا ه ــر، ب معتب
ــن  ــب باشــند در دام ای ــز مراق ــردم عزی ــی اســت. م قانون
ــد  ــی و رون ــه اطالعــات هویت ــد و از ارائ ــراد شــیاد نیفتن اف
شــبکه های  تلفنــی،  تماس هــای  بــه  خــود  درمانــی 

ــد. وبــدا ــودداری کنن ــه خ ــراد متفرق ــازی و اف مج

ضرورت تأمین اعتبار ۵۰۰ میلیاردی 
امداد و نجات

ــرورت  ــر ض ــد ب ــا تاکی ــر ب ــالل احم ــت ه ــس جمعی رئی
تأمیــن اعتبــار ۵00 میلیــارد تومانــی مصــوب مجلــس بــرای 
امــداد و نجــات گفــت: امیدواریــم تــا پایــان ســال تأمیــن 
خودروهــای نجــات و تجهیــزات امــداد و نجــات را عملــی 
ــور  ــه منظ ــه ب ــی ک ــر ســید امیرمحســن ضیائ ــم. دکت کنی
ــر  ــالل احم ــان ه ــد جوان ــای نشــاط و امی ــد از اردوه بازدی
بــه اســتان گیــالن ســفر کــرده بــود، بــا محمــد علــی نجفــی 

اســتاندار گیــالن دیــدار کــرد.
ــت  ــم طبیع ــه رغ ــالن ب ــتان گی ــه اس ــان اینک ــا بی  وی ب
ارتقــای  بــرای  بیشــتر  توجــه  نیازمنــد  سرســبز، 
زیرساخت هاســت، درخصــوص تجهیــز امکانــات جمعیــت 
هــالل احمــر اســتان ها، تصریــح کــرد: امیدواریــم تــا پایــان 
ــزات  ــات و تجهی ــای نج ــن خودروه ــم تأمی ــال بتوانی س
ــم.  ــی کنی ــداد و نجــات را در ســطح ســخت افزاری عمل ام
ــرای مــردم  ــات هــالل احمــر ب ــد کــرد: امکان ــی تاکی ضیائ
اســت و در صورتــی کــه اعتبــار ۵00 میلیــارد تومانــی مصوب 
ــن شــود،  ــداد و نجــات تأمی ــرای حــوادث و ام ــس ب مجل
ــد.  ــد ش ــنیده خواه ــر ش ــالل احم ــی از ه ــای خوب خبره
در ایــن دیــدار طرفیــن بــا اشــاره بــه حادثه خیــزی اســتان 
ــال،  ــول س ــافران در ط ــردد مس ــاد ت ــم زی ــالن و حج گی
ــش  ــتان و افزای ــر اس ــالل احم ــت از ه ــرورت حمای ــر ض ب

ــد. مهــر ــد کردن ــداد و نجــات اســتان تاکی ــزات ام تجهی

جامعه
کاهش آدم ربایی در کشور

رئیــس پلیــس آگاهــی ناجــا از کاهــش آمــار آدم ربایــی در 
ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل خبــر 

داد. 
آمــار  آیــا  اینکــه  دربــاره  ســردار محمدرضــا مقیمــی 
آدم ربایــی در کشــور افزایــش داشــته یــا خیــر، اظهــار کــرد: 
ــه  ــش نداشــته بلک ــا افزای ــی در کشــور نه تنه ــار آدم ربای آم
ــد  ــون نشــان می ده ــدای امســال تاکن ــا از ابت ــای م آماره
کــه تعــداد ایــن پرونده هــا نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

ــل کاهــش هــم داشــته اســت.  قب
ــار  ــر اظه ــی اخی ــده آدم ربای ــد پرون ــه چن ــاره ب ــا اش وی ب
ــه گســترش فضــای مجــازی بعضــی از  ــا توجــه ب کــرد: ب
خانواده هــا ایــن اخبــار را در ایــن فضــا منتشــر کردنــد و بــه 
ســرعت نیــز فراگیــر شــد؛ طبیعــی اســت کــه پــس از آن 
افــکار عمومــی نیــز بــه ایــن مســائل حســاس باشــند؛ امــا 
گرچــه بحــث خبــر پیرامــون ایــن موضوعــات زیــاد شــده 

امــا آمــار آدم ربایــی در کشــور کاهــش داشــته اســت. 
ــیوه های  ــه ش ــاره ب ــا اش ــا ب ــی ناج ــس آگاه ــس پلی رئی
پلیــس در کشــف جرائــم اظهــار کــرد: قــدرت کشــف پلیس 
در جرائــم افزایــش داشــته و پرونده هــای این چنینــی نیــز 

ــا ســرعت و در اولویــت رســیدگی می شــود. پلیــس ب

 روند کاهش دما در کشور 
ادامه دارد

ــق  ــتر مناط ــت: در بیش ــور گف ــی کش ــناس هواشناس کارش
ــد.  ــاق می افت ــا اتف ــش دم ــد کاه ــور رون کش

ــن  ــالم ای ــا اع ــی، ب ــناس هواشناس ــری، کارش ــد اصغ محم
ــا  ــد کاهــش دم ــزود: در بیشــتر مناطــق کشــور رون ــر اف خب
ــن کاهــش  ــوار شــمالی کشــور ای ــم داشــت کــه در ن خواهی

ــز خواهــد رســید. ــا 8 درجــه نی ــی ت ــا حت دم
 وی گفــت: در بخش هــای شــمالی و نواحــی شــرقی از 
ــمالی،  ــان ش ــتان، خراس ــدران، گلس ــالن، مازن ــه در گی جمل
ــدت  ــل ش ــی از اردبی ــوی و بخش های ــان رض ــمال خراس ش
ــه  ــد ب ــه می توان ــود ک ــد ب ــش خواه ــه افزای ــا رو ب رگباره
ــر  ــر منج ــی معاب ــا و آب گرفتگ ــدن رودخانه ه ــیالبی ش س

شــود. 
ــمالی  ــان ش ــزود: در خراس ــی اف ــناس هواشناس ــن کارش ای
مــرز بیــن ایــران و ترکمنســتان، بــا بــاال آمــدن آب رودخانــه 
اتــرک روبــه رو خواهیــم شــد و شــدت روان آب هــا در کشــور 

افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. 
وی گفــت: در نیمــه شــرقی کشــور یعنــی در خراســان جنوبی 
و سیســتان و بلوچســتان و کرمــان میــزان ســرعت وزش بــاد 
افزایــش خواهــد یافــت کــه بــا روان شــدن شــن ها، کاهــش 

کیفیــت هــوا و دیــد را خواهیــم داشــت. 
اصغــری بــا بیــان اینکــه طــی روزهــای آینــده ایــن شــرایط 
ــرقی  ــای ش ــت: آب ه ــت، گف ــم اس ــور حاک ــّوی در کش ج
دریــای عمــان و آب هــای شــمالی نیــز مــّواج خواهــد               

ــا ــود. برن ب

کوتاه حوادث 

گم شدن سه تن در سیل گلستان
معــاون عملیــات ســازمان امــداد و نجــات جمعیــت هــالل 
ــتان  ــیل اس ــان س ــر در جری ــه نف ــدن س ــم ش ــر از گ  احم

گلســتان خبــر داد. 
ــا اعــالم خبــر گــم شــدن ســه نفــر در  شــاهین فتحــی ب
علی آبــاد  شهرســتان  در  واقــع  شــیرین آباد  روســتای 
ــون  ــرد: تاکن ــار ک ــیل اظه ــروز س ــل ب ــه دلی ــتان ب گلس
8۵ تــن خدمــات امــدادی الزم را دریافــت کرده انــد و 
عملیــات امدادرســانی بــه ســاکنان دو شــهر و چهار روســتا 

ــه دارد.  ــان ادام همچن
ــش  ــه ش ــانی ب ــد امدادرس ــه رون ــه ادام ــاره ب ــا اش وی ب
شــهر و روســتای اســتان گلســتان گفــت: 1۳ تیــم امــدادی 
شــامل ۴۶ امدادگــر و نجاتگــر، عملیــات امدادرســانی را بــر 

عهــده دارنــد. ایســنا

دستگیری سارق مامورنما
رئیــس کالنتــری 1۵۳ شــهرک ولیعصــر از دســتگیری 
ســارق خودرویــی خبــر داد کــه بــرای گمــراه کــردن 
پلیــس، لبــاس ســربازی یکــی از نیروهــای مســلح را بــر 

ــت.  ــن داش ت
ــری  ــی دریافــت خب ــی شــریفی گفــت: در پ ســرهنگ عل
مبنــی بــر تــردد خــودرو مســروقه در ســطح حــوزه توســط 
یکــی از ســربازان نیروهــای مســلح، بالفاصلــه گشــت های 
انتظامــی را در ســطح حــوزه افزایــش دادیــم و دســتگیری 

ســارق در دســتورکار مامــوران قــرار گرفــت. 
ــری  ــل کالنت ــی، عوام ــت مدت ــس از گذش ــزود: پ وی اف
خــودروی ســواری بــه رانندگــی یکــی از ســربازان نیروهــای 
مســلح را در خیابــان یــاران دیدنــد کــه پــس از اســتعالم 
پــالک انتظامــی مشــخص شــد کــه خــودرو دزدی و دارای 
ــف و  ــودرو متوق ــه خ ــه بالفاصل ــت ک ــرقت اس ــت س ثب

ــده آن دســتگیر شــد.  رانن
شــریفی گفــت: متهــم در بازجویــی اولیــه بــا اعتــراف بــه 
ســرقت بــا لبــاس مامــوران، بــرای ســیر مراحــل قانونــی 

بــه مرجــع قضایــی تحویــل داده شــد. خبــر فارســی

 تصادف در جاده یاسوج 
4 کشته بر جای گذاشت

فرمانــده پلیــس  راه کهگیلویــه و بویراحمــد گفــت: تصــادف 
ــادات  ــه س ــپیدار- باغچ ــوج - س ــی یاس ــور ارتباط در مح

ســبب کشــته شــدن ۴ سرنشــین دو خــودرو شــد.
 ســرهنگ اســفندیار تباشــیر اظهــار داشــت: در ایــن 
ــد  ــتگاه پرای ــک دس ــا ی ــت ب ــتگاه وان ــک دس ــادف ی تص
ــدند.  ــته ش ــرد کش ــک م ــه زن و ی ــتند و س ــورد داش برخ
تباشــیر عنــوان کــرد: بــه علــت شــدت جراحــات یــک زن 

دیگــر نیــز بــه بیمارســتان یاســوج انتقــال داده شــد. 
ــاده  ــد از ج ــودروی پرای ــادف خ ــن تص ــزود: در ای وی اف

ــرد.  ــقوط ک ــل س ــر پ ــه زی ــد و ب ــارج ش خ
فرمانــده پلیــس راه کهگیلویــه و یویراحمــد بــا بیــان اینکــه 
علــت تصــادف در دســت بررســی اســت، گفــت: تصــادف 
در روســتای بنســتان در ۴0 کیلومتری یاســوج مرکز اســتان 

کهگیلویــه و بویراحمــد بــه وقــوع پیوســته اســت. ایرنــا

کنش    وا

وزیر بهداشت و درمان   
کشور باید با وحدت و همدلی در جهت رفع 

مشکالت مردم تالش کند تا وعده ها محقق شود و 
نمایندگان نیز به وعده ها عمل کنند. مردم انتظارات 
زیاد و بحقی دارند و مشکالت انباشته شده نیز کم 

نیست و داشته ها هم زیاد نیست. 
طی این چهار سال تجهیزات ۵۶0 بیمارستان کشور 
نوسازی شد و ۳000 میلیارد تومان بابت تجهیزات 

هزینه شده است.

فرمانده مرزبانی ناجا   
برای پر کردن اوقات فراغت سربازان و افزایش 
توان عملیاتی آن ها همه ساله مسابقات ورزشی 

به شکل شهرستانی و استانی برگزار شده و بخش 
ملی آن به صورت متمرکز در یکی از استان ها برگزار 

می شود. سال قبل به میزبانی کرمانشاه و امسال 
نیز به میزبانی اردبیل این مسابقات با همکاری 

مسئوالن استانی و همراهی خوب دانشگاه پیام نور 
در سالن ورزشی این دانشگاه برگزار شد.

مدیر کل دفتر محیط زیست و توسعه 
پایدار وزارت ورزش و جوانان   

پس از رونمایی از پوستر روباه ترکمنی در جریان 
رقابت های یونیورسیاد جهانی ۲01۵، موضوع حمایت 
از روباه ترکمنی از سوی فدراسیون ملی ورزش های 

دانشگاهی با رئیس فدراسیون جهانی ورزش 
دانشگاهی )فیزو( مطرح شد و مورد استقبال او 
قرار گرفت. در ادامه همین روند که از سال ۲01۵ 

شروع شده بود، امسال فدراسیون ملی ورزش های 
دانشگاهی تصمیم گرفت در راستای اجرای 

سیاست های دفتر محیط زیست وزارت ورزش و 
جوانان، تصویر روباه ترکمنی را روی لباس های 

دانشجویان حک کند. ایران تنها کشور شرکت کننده 
در رقابت های یونیورسیاد جهانی است که دو دوره 
متمادی با نماد یک گونه جانوری در حال انقراض 

شرکت می کند.

حسین صدقی، پدر علم هیدرولوژی 
ایران   

استخراج و استحصال آب های ژرف هزینه های 
وحشتناکی دارد که با گمانه زنی نمی توان به این 

نتیجه رسید که در مناطقی از ایران هم دسترسی 
به این آب ها وجود دارد. اینکه تصور کنیم که در 
کشور لیبی و سال های دور استحصال آب های 

ژرف صورت گرفته و این مسئله در ایران هم ممکن 
است، کامال اشتباه است. ما در کشور خودمان 

حتی از وضعیت سفره های آب  زیرزمینی در 100 
تا ۲00 متری زمین هم اطالعات درستی نداریم؛ 

چه برسد به چندین هزار متر در اعماق زمین. غلو 
در فعالیت های مهندسی و سازه ای باعث به وجود 
آمدن این شرایط آبی در کشور شده است. انتقال 

آب، سدسازی های بی رویه و حفر چاه ها، بالی جان 
ما شده است.

۱۳۴سالحبسبرای»شیطانخرابهها«

ــد  ــت چن ــرم آزار و اذی ــه ج ــا« ب ــیطان خرابه ه »ش
پســر دانش آمــوز در خرابه هــای شــرق تهــران و 
ــال  ــه 1۳۴ س ــوع ب ــا در مجم ــوال آن ه ــرقت ام س

ــد. ــوم ش ــالق محک ــه ش ــس و ۷9۴ ضرب حب
۵ تیــر 9۴، پســری 1۴ ســاله بــا مراجعــه بــه 
کالنتــری جوادیــه تهــران بــه مامــوران گفــت: ســاعت 
ــرون  ــرو بی ــتگاه مت ــه از ایس ــروز ک ــر ام ۴ بعدازظه
ــای  ــا گوش ه ــکل ب ــردی قوی هی ــان م ــدم، ناگه آم
ــوت  ــی خل ــان خیل ــد. خیاب ــه ســمتم آم شکســته ب
بــود و او چاقویــش را زیــر گلویــم گذاشــت، بــا تهدید 
مــرا بــه خرابــه ای کشــاند و مــورد آزار و اذیــت قــرار 
ــم را  ــان پول ــزار توم ــد ه ــی و چن ــپس گوش داد. س

ــرد. ــرار ک ــد و ف دزدی
ــی ۲9 ســاله  1۴ روز بعــد از ثبــت ایــن شــکایت، زن
نیــز بــا مراجعــه بــه کالنتــری از حادثــه مشــابه پــرده 
ــان  ــاده روی در خیاب برداشــت. او گفــت: در حــال پی
جشــنواره بــودم کــه ناگهــان مــردی، شیشــه نوشــابه 
شکســته را زیــر گلویــم گذاشــت و مــرا بــه خرابــه ای 
ــاد  ــا فری ــت؛ ام ــم را داش ــد آزار و اذیت ــاند. قص کش
زدم و اهالــی و عابــران فهمیدنــد. متهــم فقــط 

ــدزدد. توانســت کیفــم را ب
ــت  ــه داش ــم ادام ــایی مته ــرای شناس ــا ب تالش ه
کــه چهــار پســر نوجــوان دیگــر نیــز بــا مراجعــه بــه 
پلیــس از وقــوع حادثــه مشــابه پــرده برداشــتند. از 
ــت  ــی آزار و اذی ــا پســری 1۷ ســاله مدع ــن آن ه بی
بــود و ســه نفــر دیگــر قربانــی ســرقت خشــن شــده 

ــد. بودن
ــگاری از متهــم جــواب داد و او در   ســرانجام چهره ن

عملیــات ضربتــی پلیــس بــه دام افتــاد.
 پای میز محاکمه

متهــم ۲۶ ســاله بــه دو فقــره تعــرض اعتــراف کــرد 
و بــه زنــدان افتــاد. مدتــی بعــد نیــز در شــعبه دوم 
ــی  ــت قاض ــه ریاس ــران ب ــتان ته ــری اس دادگاه کیف

محســن زالــی محاکمــه شــد. 

ــازات  ــت مج ــاکیان درخواس ــه، ش ــدای جلس در ابت
کردنــد و یکــی از آن هــا گفــت: همــراه دوســتم 
کامــران بــه پــارک رفتــه بودیــم و تــا ســاعت 9 شــب 
آنجــا ماندیــم. همــه جــا خلــوت شــده و متهــم روی 
چمن هــا نشســته بــود. او مــرا صــدا زد و گفــت 
ــی  ــی از اهال ــال یک ــده و دنب ــدان آزاد ش ــازه از زن ت
می گــردد. بــه بهانــه دیــدن عکســش مــرا بــه 
ســمت خــود کشــاند. بــه دو قدمــی اش کــه رســیدم 
ناگهــان چاقویــش را درآورد و زیــر گلویــم گذاشــت. 
از مــن خواســت کامــران را هــم صــدا بزنــم. ســپس 
گفــت بایــد بــه خانــه بــروم و برایــش پــول بیــاورم. 
وقتــی برگشــتم، کامــران را مــورد آزار و اذیــت قــرار 

ــود. داده ب
کامــران بــا تائیــد ایــن اظهــارات گفــت: وقتــی وحیــد 
بــه خانــه برگشــت، متهــم بــا تهدیــد چاقــو مــرا آزار 

داد. ســپس گوشــی ام را دزدیــد و متــواری شــد.
در ادامــه متهــم گفــت: مــن دو پســر 1۴ و 1۷ ســاله 
ــاندم و  ــوت کش ــای خل ــه ج ــو ب ــد چاق ــا تهدی را ب

ــرار دادم. ــت ق ــورد آزار و اذی م
 از چهــار شــاکی دیگــر هــم بــا تهدیــد چاقــو و 
اســپری اشــک آور ســرقت کــردم. در زمــان ارتــکاب 
جرائــم، تحــت تأثیــر شیشــه بــودم و بیشــتر پول هــا 

ــردم. ــواد می ک ــد م ــرف خری ــم ص را ه
 مجازات سنگین

ــم  ــدند و مته ــور ش ــات وارد ش ــان دادگاه قض در پای
ــه  ــوع ب ــی در مجم ــره آدم ربای ــه فق ــرم س ــه ج را ب
ــرقت  ــره س ــش فق ــرم ش ــه ج ــس، ب ــال حب ۶0 س
ــس  ــال حب ــه ۷۲ س ــوع ب ــه آزار در مجم ــرون ب مق
ــداری اســپری  ــه جــرم نگه ــه شــالق، ب و ۵9۴ ضرب
غیرمجــاز )ســالح غیرمجــاز( بــه ۲.۵ ســال حبــس 
ــه ۲00  ــوان ب ــر نوج ــت دو پس ــرم آزار و اذی ــه ج و ب

ــد. ــوم کردن ــالق محک ــه ش ضرب
ایــن احــکام بــا تائیــد در دیــوان عالــی کشــور قطعــی 

. شد

محققــان دانشــگاهی ایــران در مقالــه ای »عوامل 
مرتبــط بــا مصــرف ســیگار در دانشــجویان: کاربرد 

الگــوی بــاور بهداشــتی« را بررســی کرده انــد. 
محققــان ســیگار را دروازه ورود بــه اســتفاده 
از مــواد مخــدر و داروهــای غیرمجــاز در نظــر 
می گیرنــد. در حــال حاضــر اســتعمال دخانیــات 
بــه عنــوان یکــی از عجیب تریــن عــادات بشــری، 
ــد.  ــد می کن ــان را تهدی ــا انس ــالمتی میلیون ه س
دود ســیگار حــاوی ۴ هــزار مــاده شــیمیایی 
اســت کــه بیــش از ۴0 مــورد آن بــه  عنــوان مــواد 
ــوان  شناســایی شــده   ســرطان زا در انســان و حی

اســت. 
همچنیــن بیــش از  80 درصــد مرگ هــای ناشــی 
از ســرطان ریــه و حــدود ۳0 درصــد از مرگ هــای 
ناشــی از ســایر ســرطان ها، بــه  وســیله اســتعمال 

دخانیــات ایجــاد می شــود. 
از کل مرگ هــای مرتبــط بــا اســتعمال دخانیــات، 
۴۶ درصــد بــه علــت بیماری هــای قلبی عروقــی، 
۲۶ درصــد بــه علــت ســرطان ریــه، 1۴/۳ درصــد 
ــه  ــد ب ــیت، ۷ درص ــزم و برونش ــبب آمفی ــه س ب
علــت دیگــر ســرطان ها و ۶/۷ درصــد بــه ســبب 

ســایر عوامــل اســت. 
میــان  در  ایــن  از  پیــش  کــه  مطالعــه ای 

علــوم  دانشــگاه  خوابگاهــی  دانشــجویان 
پزشــکی شــهید بهشــتی انجــام شــده بــود، 
ــی  ــاده مصرف ــوع م ــه از نظــر ن نشــان مــی داد ک
توســط دانشــجویان، بیشــترین فراوانــی مربــوط 
ــا ۴۲/9  ــان ب ــا ۴۷/۴ درصــد و قلی ــه ســیگار ب ب

ــود.  ــد ب درص
بــا توجــه بــه افزایــش مصــرف ســیگار در میــان 
ــن  ــدف تعیی ــا ه ــه ب ــن مطالع ــجویان، ای دانش
عوامــل مرتبــط بــا مصــرف ســیگار طبــق الگــوی 
ــان دانشــجویان خوابگاهــی  ــاور ســالمت در می ب
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی انجــام 

شــد. 
ایــن مطالعــه روی ۳۴0 نفــر از دانشــجویان 
بیــن  از  شــد.  انجــام  کارشناســی  مقطــع 
خوابگاه هــا ۴ خوابــگاه )۲ خوابــگاه دخترانــه و ۲ 
خوابــگاه پســرانه( بــه  صــورت تصادفــی برگزیــده 
ــا  ــاکن در آن ه ــجویان س ــی دانش ــدند و تمام ش
کــه معیارهــای ورود بــه مطالعــه را داشــتند، وارد 
ــه  ــه مطالع ــای ورود ب ــدند. معیاره ــه ش مطالع
ــرای  ــراد ب ــل اف ــد از: تمای ــارت بودن ــر عب حاض
ــل در  ــودن، تحصی ــه، دانشــجو ب ــه مطالع ورود ب
ــال های  ــتن در س ــرار داش ــی، ق ــع کارشناس مقط
ــل در دانشــگاه و ســکونت  ــا ســوم تحصی دوم ی

در خوابگاه هــای تحــت  پوشــش دانشــگاه علــوم 
ــتی.  ــهید بهش ــکی ش پزش

تکمیــل  و  ادامــه کار  از  نارضایتــی  همچنیــن 
ناقــص پرسشــنامه ها بــه  عنــوان معیارهــای 

خــروج در نظــر گرفتــه شــدند.
 الگوی باور سالمت

ــق  ــنامه محق ــات، پرسش ــردآوری اطالع ــزار گ اب
ســاخته بــر اســاس الگــوی باور ســالمت بــود. در 
مطالعــه حاضــر الگــوی بــاور ســالمت بــه  عنــوان 

چارچــوب مرجــع انتخــاب شــد. 
ــل  ــرد عم ــی ف ــو، هنگام ــن الگ ــب ای ــه موج ب
ــیت،  ــه حساس ــد ک ــام می ده ــتی را انج بهداش
ــل را  ــتی آن عم ــاری و ارزش بهداش ــدت بیم ش

ــد.  درک کن
اجــزای الگــوی بــاور ســالمت شــامل حساســیت 
درک شــده )۴ ســؤال( بــرای مثــال »افــراد 
در  غیرســیگاری  افــراد  از  بیشــتر  ســیگاری 
معــرض ابتــال بــه بیمــاری قــرار دارنــد؟«، شــدت 
ــیدن  ــال »کش ــرای مث ــؤال( ب ــده )۶ س درک ش
ــد باعــث ســکته قلبــی شــود؟«،  ســیگار می توان
موانــع درک شــده )۶ ســؤال( بــرای مثــال »وجود 
افــراد ســیگاری در خانــواده باعــث ســیگاری 
شــدن افــراد می شــود؟«، منافــع درک شــده 

ــا نکشــیدن ســیگار  ــال »ب ــرای مث )۷ ســؤال( ب
ــد؟«،  ــم ش ــیده نخواه ــاد کش ــمت اعتی ــه س ب
خودکارآمــدی )۶ ســؤال( بــرای مثــال »بــا وجود 
تعــارف دوســتانم بــه کشــیدن ســیگار، می توانــم 

ــد. ــم؟« می ش ــه بگوی ــا ن ــه آن ه ب
در ایــن مطالعــه، ســیگارآزموده بــه افــرادی 
اطــالق شــد کــه در طــول دوران عمــر خــود، 
دســت کم یــک نــخ ســیگار کشــیده بودنــد. 
ــیگاری در  ــراد غیرس ــراه اف ــه هم ــراد ب ــن اف ای
ــن  ــد. همچنی ــرار گرفتن ــیگاری ها ق ــروه غیرس گ
ــان  ــه در زم ــردی ســیگاری اطــالق شــد ک ــه ف ب
انجــام مطالعــه، بــه  صــورت روزانــه یــا گه گاهــی 

می کشــید. ســیگار 
ــر از دانشــجویان مــورد  ــن مطالعــه ۳۴0 نف در ای
بررســی قــرار گرفتنــد کــه میانگیــن ســنی آن هــا 
ــا  ــر( از آن ه ــد )۲0۴ نف ــود. ۶0 درص ــال ب ۲۲ س
ــد.  ــرد بودن ــر( مج ــد )۲9۵ نف زن و 8۶/8 درص
فقــط ۳/۵ درصــد )1۲ نفــر( ســابقه مشــروطی 

داشــتند.
۵8/۲ درصــد )198 نفــر( دوســتان صمیمــی 
ســیگاری نداشــتند. 8۷/9 درصــد )۲99 نفــر( 
اقــوام  یــا  خانــواده  در  کــه  کردنــد  اعــالم 
ــر مصــرف ســیگار  خویــش، ســابقه مــرگ در اث
در  نفــر(   1۲1( درصــد  و ۳۵/۶  نداشــته اند  را 
خانــواده خــود دارای عضــو ســیگاری بودنــد.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد بیــن 
جنســیت،  متغیرهــای  بــا  ســیگار  مصــرف 
ــت  ــتن دوس ــروطی و داش ــابقه مش ــتن س داش
صمیمــی ســیگاری ارتبــاط معنــی دار وجــود دارد؛ 
ــه مصــرف ســیگار در دانشــجویان  ــه  طــوری ک ب
ــرد دارای ســابقه مشــروطی و دارای دوســتان  م

ــود.  ــتر ب ــیگاری بیش ــی س صمیم
ــا متغیرهــای  ــن مصــرف ســیگار ب ــن بی همچنی
ســطح  تحصیلــی،  ســنوات  تأهــل،  ســن، 
تحصیــالت والدیــن، داشــتن عضــو ســیگاری در 
خانــواده، داشــتن ســابقه مــرگ در اثــر مصــرف 
ســیگار در خانــواده و اقــوام خویــش، رتبــه 
ــاط  ــواده، ارتب ــد و تعــداد اعضــای خان ــد فرزن تول

ــد. ــاهده نش ــی دار مش معن
نشــان  مطالعــه  ایــن  یافته هــای  همچنیــن 
ــتان  ــا دوس ــل ب ــت و تعام ــه اینترن ــد ک می ده
ــه  ــه ب ــد ک ــی بودن ــن منابع ــنایان، مهم تری و آش
ــه مضــرات  ــوط ب ــب مرب ــول، مطال  صــورت معم
ــگیری از آن را از  ــع پیش ــیگار و مناف ــرف س مص

ــد. ــت می آورن ــه  دس ــا ب ــق آن ه طری
 پسران مستعد سیگاری شدن

از  درصــد   ۲۳/8 حــدود  حاضــر  مطالعــه  در 
دانشــجویان در زمــان پژوهــش ســیگار مصــرف 
ــد. در مطالعــه حاضــر بیــن جنســیت و  می کردن
مصــرف ســیگار ارتبــاط آمــاری معنــی دار وجــود 
داشــت؛ در واقــع می تــوان بــه ایــن نتیجــه 

رســید کــه پســران نســبت بــه دختــران، آمادگــی 
بیشــتری بــرای جــذب شــدن بــه مصرف ســیگار 
دارنــد و ســیگاری شــدن پســرانی کــه ســیگار را 
تجربــه می کننــد، بــه مراتــب بیشــتر از ســیگاری 
شــدن دختــران تجربه کننــده ســیگار اســت؛ زیــرا 
معمــوال اســتعمال ســیگار توســط خانم هــا یــک 

ــود. ــوب می ش ــی محس ــار غیراجتماع رفت
در ایــن مطالعــه بیــن داشــتن ســابقه مشــروطی 
و مصــرف ســیگار در دانشــجویان مــورد مطالعــه، 

ارتبــاط آمــاری معنــی دار مشــاهده شــد. 
در واقــع ایــن تحقیــق بــا مطالعاتــی کــه نشــان 
مــی داد دانشــجویان دارای نمــرات بهتــر احتمــال 
ــی  ــتند، همخوان ــری داش ــیدن کمت ــیگار کش س

داشــت. 
همچنیــن در مطالعــه حاضــر بیــن داشــتن 
دوســتان صمیمــی ســیگاری و مصــرف ســیگار 

ــد.  ــاهده ش ــی دار مش ــاری معن ــاط آم ارتب
بیشــتر مطالعــات بــر تأثیــر جالــب توجه داشــتن 
دوســت صمیمــی ســیگاری بــر مصــرف ســیگار 
ــن مســئله را از  ــان، صحــه گذاشــته و ای در جوان
تأثیــر مصــرف ســیگار توســط والدیــن، خواهــر و 

ــد.  ــداد کرده ان ــر قلم ــرادر مهم ت ب

ــج ایــن مطالعــه بیانگــر شــیوع  در مجمــوع نتای
نســبتا زیــاد مصــرف ســیگار، وجــود ارتبــاط 
و  ســیگار  مصــرف  بیــن  معنــی دار  آمــاری 
متغیرهای جنســیت، داشــتن ســابقه مشــروطی 
ــن  ــی ســیگاری در بی و داشــتن دوســت صمیم
ــود  ــن وج ــه و همچنی ــورد مطالع ــجویان م دانش
تفــاوت آمــاری معنــی دار در چهــار متغیــر الگــوی 
بــاور ســالمت بیــن دانشــجویان ســیگاری و 
ــن  ــود. بنابرای ــه ب ــر در مطالع ــیگاری حاض غیرس
ــرف  ــش مص ــت کاه ــو جه ــن الگ ــوان از ای می ت
در  مرگ ومیــر  و  هزینه هــا  ســیگار، کاهــش 

ــرد. ــتفاده ک ــه اس جامع
اســت کــه  پیشــنهاد کــرده  تحقیــق  ایــن   
ــه ای  ــوان پای ــه  عن ــر ب ــه حاض ــای مطالع یافته ه
بــرای طراحــی مداخــالت پیشــگیری از مصــرف 
ســیگار در دانشــجویان، مــورد اســتفاده قــرار 

ــرد. گی

رواج سیگار میان دانشجویان

ایــن  از زندگــی ســیر شــده ام. کاش همــه  »مــن 
ــم هایم  ــد. کاش چش ــال باش ــواب و خی ــا خ کابوس ه
را بــاز کنــم و ببینــم پارســا کنــارم اســت. هســتی، 
ــرار  ــد. ق ــراری می کن ــدام بی ق ــاله ام، م ــر ١٢ س دخت
ــه  ــم ب ــا ه ــی ب ــود و دوتای ــل ش ــه ها تعطی ــود مدرس ب
کالس نقاشــی و زبــان برونــد. حــاال هســتی هــر روز بــه 
ایــن فکــر می کنــد کــه کــی بــرادرش بــه خانــه می آیــد 
ــا  ــد. عصره ــالت تابستانی شــان را شــروع کنن ــا تعطی ت
ــود و  ــب ش ــا ش ــم ت ــران می چرخ ــای ته در خیابان ه
بــه خانــه برســم. طاقــت دیــدن بــازی بچه هــا را تــوی 

ــدارم.  کوچــه ن
تــا  بــودم  پارســا خریــده  بــرای  دوچرخــه ای کــه 
ــازی کنــد، گوشــه حیــاط افتــاده کــه  ــا آن ب تابســتان ب

آتــش بــه جگــرم می زنــد.«
پارســا  پــدر  قنــدی،  محســن  حرف هــای  این هــا 
ــا  ــراه ب ــاه هم ــت. او روز ١١ تیرم ــاله، اس ــدی، ٨ س قن
خانــواده اش از ســفر شــمال بــه تهــران برمی گشــت کــه 
ــا را  ــد پارس ــدرش می گوی ــه پ ــور ک ــد. آن ط ــود ش مفق
بعــد از تونــل وانــا، حوالــی امامــزاده  هاشــم در نزدیکــی 

ــد.  ــم کردن ــه ای در جــاده شــمال گ رودخان
ــه  ــه عم ــد ک ــذا بودن ــردن غ ــاده ک ــال آم ــا در ح آن ه
پارســا ســراغش را گرفــت و ناگهــان همــه متوجــه نبــود 

ــدند. او ش
پــدرش می گویــد: »کمــی دورتــر از جایــی کــه مــا 
ــد.  ــز بودن ــر نی ــین دیگ ــم، دو ماش ــرده بودی ــف ک توق
پارســا مشــغول بــازی بــود، امــا ناگهــان ناپدیــد شــد و 

ــم.  ــش نکردی ــتیم، پیدای ــه گش هرچ
ــوان داشــتیم، در اطــراف  ــواده ام هــر چــه ت مــن و خان
ــود.  ــری از او نب ــا اث ــم؛ ام ــال پارســا رفتی ــه دنب رودخان
تمــاس گرفتیــم تــا امدادگــران هــالل احمــر و مامــوران 
پاســگاه بیاینــد، امــا آن هــا هــم هــر چــه گشــتند 

ــد.  ــش کنن ــتند پیدای نتوانس
صبــح روز بعــد نیــز بــا روشــن شــدن هــوا جســت وجو 
ــتخرهای  ــران، اس ــد و امدادگ ــه ش ــر گرفت ــاره از س دوب
پــرورش ماهــی، کارخانه هــای ســنگ، روســتاهای 
اطــراف و تمامــی مکان هــا را در اطــراف رودخانــه 
ــود.« ــود کــه نب ــری از پارســا نب ــد؛ امــا اث بررســی کردن
حــاال کــه نزدیــک بــه ۵0 روز از گــم شــدن پارســا 
ــا  ــدن پارس ــدا ش ــدی از پی ــر ج ــوز خب ــذرد، هن می گ

نرســیده اســت. 
پــدر و عمــوی پارســا مــدام گوششــان بــه زنــگ گوشــی 
ــاره  ــدی درب ــری از او برســد. محســن قن ــا خب اســت ت
ــد: »۴ روز  ــد، می گوی ــه او داده ان ــی ب ــه تازگ ــری ک خب
پیــش خانــم دکتــری بــا موبایــل بــا مــن تمــاس گرفت 
و گفــت کــه پســرم را در ماشــین دو جــوان در خیابــان 
ــت پارســا را  ــده. می گف ــک ولنجــک دی دانشــجو، نزدی
از روی عکســی کــه در تلگــرام دیــده، شناســایی کــرده. 
جوان هــای داخــل ماشــین هیــچ کــدام چهــره موجهــی 

نداشــتند. 
ــه و  ــم بخی ــار زخ ــم آث ــا ه ــی از آن ه ــورت یک روی ص
ــودش  ــین خ ــه از ماش ــن ک ــده. زن همی ــی دی بریدگ

ــاره هویــت پســربچه  ــا از پســرها درب پیــاده می شــود ت
ــا شیشــه ماشینشــان را  داخــل ماشــین بپرســد، آن ه
ــی کــه شیشــه های  ــد. از آنجای ــد و می رون ــاال می دهن ب
ــات  ــوده، زن نتوانســته جزئی ــم دودی ب ماشینشــان ه
بیشــتری از داخــل ماشــین گــزارش بدهــد. ایــن خانــم 
همــان جــا بــه کالنتــری مراجعــه کــرده و گــزارش ایــن 
ــرای  ــع ب ــان موق ــری هم ــت. کالنت ــوع را داده اس موض
شناســایی ماشــین اقــدام کــرده، امــا نتیجــه ای نگرفتــه 
اســت. آن خانــم آن قــدر از دیــدن پارســا داخــل 
ماشــین ترســیده بــود کــه حتــی نتوانســته بــود شــماره 
آن ماشــین را بــردارد. البتــه قــرار شــد مامــوران آگاهــی 
اگــر در آن منطقــه ماشــینی بــا ایــن مشــخصات دیدنــد 
بــه کالنتــری ببرنــد و بــا آن خانــم تمــاس بگیرنــد تــا 
ــری  ــوز خب ــا هن ــرود؛ ام ــا ب ــه آنج ــایی ب ــرای شناس ب

نشــده اســت.«
پــدر پارســا دربــاره پیگیــری پرونــده پســرش در 
ــا  ــدن پارس ــود ش ــده مفق ــد: »پرون ــری می گوی کالنت
ــان  ــل در جری ــهر آم ــی ش ــس آگاه ــون در پلی هم اکن
اســت؛ امــا هیــچ ســرنخ و اثــری از پســرم پیــدا نشــده 
ــن در  ــم؛ م ــه ســر می بری ــق ب ــری مطل ــا در بی خب و م
ــس  ــید، عک ــرم می رس ــه نظ ــه ب ــی ک ــام مکان های تم
فرزنــدم را پخــش کــرده ام؛ پلیــس هــم می گویــد 
کــه عکــس پســرم را جــزو مفقودشــده ها در سیســتم 
ــدوارم همــه  ــت امی ــرده اســت. در نهای ــت ک پلیــس ثب
دســت بــه دســت هــم دهنــد تــا پســر مــن نیــز پیــدا 
شــود؛ نــه اینکــه فقــط پــس از بــروز یــک اتفــاق تلــخ، 
همــه یــاد هــم بیفتنــد. مــا پارســا را در راه ســفرمان از 
ــدا  ــرای پی ــم و آن شــب ب ــه شــمال گــم کردی ــران ب ته

ــم.  ــل رفتی ــا آم ــردن نشــانی از او ت ک
آنجــا وقتــی از پیــدا کردنــش ناامیــد شــدیم، بــه 
کالنتــری آمــل رفتیــم و گــزارش مفقــودی پارســا 
را بــه آنجــا دادیــم. حــاال بــرای پیگیری های مــان 
اقــدام  تهــران  طریــق کالنتری هــای  از  نمی توانیــم 
ــروم و برگــردم.  ــه آمــل ب ــد هــر روز ب کنیــم و مــن بای
ــد  ــازه نمی ده ــم اج ــا ه ــون کالنتری ه ــفانه قان متاس

ــم.« ــران بیاوری ــه ته ــل ب ــده را از آم ــه پرون ک
ــر  ــت. او ه ــت اس ــته و ناراح ــا خس ــدر پارس ــدای پ ص
روز راه تهــران تــا آمــل را مــی رود و برمی گــردد تــا ردی 
ــی  ــال خوش ــا ح ــادر پارس ــد: »م ــدا کن ــرش پی از پس
ــه  ــد او را ب ــد می شــود و بای ــش ب ــدارد. شــب ها حال ن
بیمارســتان ببــرم. دیشــب مــادرم در خانــه مــا مهمــان 
بــود. آن قــدر ناراحــت و پریشــان بــودم کــه نفســم بــاال 
نمی آمــد. مــادرم ترســیده بــود. گفــت اگــر پارســا 
پیــدا شــود، تــو را ســالم می خواهــد. مــن کارمنــد 
ــم را  ــام مرخصی های ــی هســتم؛ تم ــک شــرکت دولت ی
ــا مــاه اول مراعاتــم  گرفتــه ام و تمــام شــده. رئیــس ت
اخراجــم می آیــد. مــا  را کــرد و حــاال زمزمه هــای 
بانــک تمــاس  از  خانه مــان را قســطی خریده ایــم. 
نداده ایــم.  را  خانــه  وام  قســط های  گرفته انــد کــه 
ــه دنبــال  ــا ب ــه بدهکاری هایــم فکــر کنــم ی ــم ب نمی دان
ــرم.« ــه بیمارســتان بب ــا همســرم را ب ــردم ی پســرم بگ

۵۰ روز بی خبری از »پارسا«ی هشت ساله

،،
بــه  ورود  دروازه  را  ســیگار  محققــان 
داروهــای  و  مخــدر  مــواد  از  اســتفاده 

می گیرنــد.  نظــر  در  غیرمجــاز 
در حــال حاضــر اســتعمال دخانیــات بــه 
عــادات  عجیب تریــن  از  یکــی  عنــوان 
بشــری، ســامتی میلیون هــا انســان را 

تهدیــد می کنــد



ترفندخانهداری
نکاتی ساده برای داشتن کفش هایی 

تمیز و مرتب)1(
همیشــه قبــل از واکــس زدن کفــش هــا، گــرد وغبــار آن را بــا 
ــر واکــس شــما تمــام شــده  ــد اگ ــاک کنی ــک دســتمال پ ی
ــش  ــک اســفنج روی کف ــا ی ــون را ب ــن زیت ــد روغ ــی توانی م
خــوب بمالیــد بعــد بــا دســتمال اضافــی روغــن را پــاک کنید. 

کفــش هــای شــما بــراق و تمیــز خواهنــد شــد.
▪ طریقــه خشــک کــردن کفش:کفــش هــای چرمــی را هیــچ 
گاه در آفتــاب یــا کنــار بخــاری و یــا شــومیه خشــک نکنیــد; 
ــت  ــا رطوب ــد ت ــه خشــک پرکنی ــا روزنام ــه داخــل آن را ب بلک
ــد از خشــک شــدن، روی آن را  ــه شــود و بع داخــل آن گرفت

پولیــش یــا واکــس بزنیــد.
 طریقه خشک کردن کفش:

کفــش هــای چرمــی را هیــچ گاه در آفتــاب یــا کنــار بخــاری 
و یــا شــومیه خشــک نکنیــد; بلکــه داخــل آن را بــا روزنامــه 
خشــک پرکنیــد تــا رطوبــت داخــل آن گرفتــه شــود و بعــد از 

خشــک شــدن، روی آن را پولیــش یــا واکــس بزنیــد.
  واکس زدن کفش:

همیشــه قبــل از واکــس زدن کفــش هــا، گــرد وغبــار آن را بــا 
ــر واکــس شــما تمــام شــده  ــد اگ ــاک کنی ــک دســتمال پ ی
ــش  ــک اســفنج روی کف ــا ی ــون را ب ــن زیت ــد روغ ــی توانی م
خــوب بمالیــد بعــد بــا دســتمال اضافــی روغــن را پــاک کنید. 

کفــش هــای شــما بــراق و تمیــز خواهنــد شــد. بیتوتــه

سالمباشیم
سالمندان با این روش مغز خود را 

تقویت کنند
ــوگا کار  ــه ی ــنی ک ــان مس ــق، زن ــک تحقی ــج ی ــق نتای طب
می کننــد، دارای ضخامــت بیشــتر در نواحــی مغــزی درگیــر 

ــتند.  ــه هس ــه و توج در حافظ
ــالم و  ــان س ــا زن ــه ب ــی در مقایس ــد حت ــان دریافتن محقق
پرتحــرک همســن و ســال، معمــوال در زنــان یــوگاکار قشــر 
پیشــانی ســمت چــپ مغــز دارای ضخامت بیشــتری اســت. 
ایــن خبــر بســیار خــوب اســت؛ چــرا کــه بــه گفتــه محققــان، 
معمــوال اختــال شــناختی ناشــی از افزایــش ســن بــا حجــم 
کمتــر در مناطــق قشــری مغــز مرتبــط بــا مهارت هــای توجــه 

و کاهــش حافظــه اســت.
ایــن یافته هــا مبتنــی بــر اســکن مغــز حــدود ۵۰ زن بــوده و 
هنــوز اثبــات نشــده اســت کــه یــوگا در تغییــر ســاختار مغــز 
افــراد تاثیــر دارد. الیســا کــوزازا، سرپرســت تیــم تحقیــق از 
ــه  ــد ک ــوان می کن ــل، عن ــتین برزی ــرت انیش ــتان آلب بیمارس
ــوگا کار  ــون ی تفاوت هــای مغــزی در همــه افــرادی کــه تاکن
کرده انــد، وجــود دارد. بــه گفتــه محققــان، بــه نظــر می رســد 
تمریــن یــوگا دارای آثــار نوروپاســتیک بــر مغــز اســت کــه 
می توانــد منجــر بــه ســایر فوایــد ســامت نظیــر خلــق و خــو 
ــز در  ــی مغ ــه توانای ــتی ب ــود. نوروپاس ــر ش ــناخت بهت و ش
ــد در  ــاره خــودش و ایجــاد اتصــاالت جدی ســازماندهی دوب

ــر ــر اشــاره دارد. مه ــن ســلول ها در طــول عم بی

سبکزندگی
اعتقاد به توحید

ــاد  ــد )اعتق ــه خداون ــان ب ــرش انس ــوع نگ ــک ن بی ش
بــه توحیــد( و نقــش او در زندگــی آدمــی، یکــی از 
ــود ســبک زندگــی آدمــی  ــرای بهب ــن عوامــل ب مهم تری

ــت.  ــت آن اس ــاح کیفی و اص
بــا  برخــورد  در  را  مؤمنــان  حــال  نمی تــوان  هیــچ 
و  مــادی  افــراد  حــال  بــا  زندگــی  تلخکامی هــای 
ــان  ــرمایه ایم ــه از س ــی ک ــرد. کس ــه ک ــن مقایس بی دی
ــه  ــر عوامــل نامســاعد طبیعــت ب ــدارد، در براب بهــره ای ن
ســختی آســیب پذیر اســت و خــود را اســیر طبیعــت و 
ــتین  ــر در نخس ــد و اگ ــار آن می دان ــوای قه ــوم ق محک
ــب و دشــواری ها، عقب نشــینی  ــا مصائ ــرد ب ــه نب صحن
امــواج  نقطــه مخــوف حملــه  نکنــد، ســرانجام در 
خروشــان حــوادث روزگار در گــرداب عمیقــی فروخواهــد 
ــن متکــی اســت، در  ــه منطــق دی ــه ب ــا آن ک ــت. ام رف
نظــام آفرینــش، هیــچ چیــز را جــز اراده خداونــد مؤثــر 
ــارج  ــای خ ــه رنج ه ــت ک ــد اس ــد. او معتق نمی شناس
ــرای  ــان و ب ــروردگار مهرب ــب پ ــار انســان، از جان از اختی
تطهیــر قلــب و تهذیــب روحــش مقــدر شــده؛، بــه 
ــکات،  ــه مش ــد ک ــازه نمی ده ــز اج ــل هرگ ــن دلی همی
قــدرت روحــی او را فلــج کننــد؛ بلکــه در هــر وضعیتــی 
ــا  ــی ب ــد و حت ــظ می کن ــان حف ــود را همچن ــت خ متان
ــش  ــای روحــی اش افزای ــا، لذت ه ــار رنج ه ســنگینی ب

می یابــد. حــوزه

این مشکل به رشد کودک آسیب 
می زند!

ضعــف بینایــی در هــر ســنی شــرایط را بــرای زندگــی ســخت 
ــرد  ــر عملک ــی بیشــتری ب ــات منف ــد تبع ــا می توان ــد ام می کن

تحصیلــی و آرامــش کــودکان داشــته باشــد.
ضعــف بینایــی در هــر ســنی شــرایط را بــرای زندگــی ســخت 
ــرد  ــر عملک ــی بیشــتری ب ــات منف ــد تبع ــا می توان ــد ام می کن

تحصیلــی و آرامــش کــودکان داشــته باشــد.
ــد  ــی معتقدن ــکان آمریکای ــوز، پزش ــت نی ــزارش بهداش ــه گ ب
در صورتیکــه بــه ضعــف و مشــکات بینایــی رســیدگی نشــود 
بیماری هــای مرتبــط بــا بینایــی می توانــد بــه تاخیــر در فرآینــد 
رشــد منجــر شــود و کــودک را دچــار مشــکات آموزشــی و در 

ــد. نهایــت از دســت دادن بینایــی کن
ــی  ــکات بینای ــه مش ــان اینک ــا بی ــی ب ــان آمریکای کارشناس
ــه  ــش از مدرس ــنین پی ــودکان در س ــتم ک ــک بیس ــش از ی بی
ــد  ــر می کن ــودکان در ســنین مدرســه را درگی ــارم ک ــک چه و ی
اظهــار داشــتند: در صورتیکــه مشــکات بینایــی در کــودکان بــه 
ــکان از  ــان است.پزش ــل درم ــود قاب ــخیص داده ش ــع تش موق
ــان  ــی فرزندش ــت بینای ــد وضعی ــت می کنن ــن درخواس والدی
ــر  ــرده و در صــورت مشــاهده ه ــه ک ــب معاین ــور مرت ــه ط را ب
ــد. کارشناســان  ــا چشم پزشــک مشــورت کنن ــه مشــکل ب گون
ــه طــور معمــول در مــورد  ــد: کــودکان ب ــد کردن همچنیــن تاکی
مشــکات بینایی شــان شــکایتی نمی کننــد امــا ممکــن اســت 

ــی باشندایســنا ــا دوربین ــی ی دچــار مشــکل نزدیــک بین
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حسینروحاالمین

امام صادق علیه السالم فرمودند:  

هرگاه مردی از من درخواست حاجتی کرد، در رفع حاجت 

و نیاز او شتاب می ورزم؛ زیرا بیم آن می رود که کار از کار 

بگذرد و اقدام من در کمک به او دیگر به کارش نیاید.

حدیثروز

ــن  ــال محس ــجاعت بی مث ــگاه و ش ــت ن ــا صاب ــن روزه ای
ــد  ــه وج ــای آزادگان را ب ــارت، دل ه ــان اس ــی در زم حجج
آورده و شــهادتش دیــدگان بســیاری را غــرق اشــک و خــون 

ســاخته اســت. 
ــه بصیــرت  ــوم و درخشــان محســن کــه آی ــور چهــره مظل ن
ــدگان  ــده دی ــلمین و کورکنن ــمان مس ــوی چش ــت، س اس

ــود.  ــد ب ــهداء خواه ــمنان سیدالش دش
امــروز، 4۰ روز مانــده تــا محــرم، روز عاشوراســت و هــر روز 
روز واقعــه اســت. »کل یــوم عاشــورا و کل ارض کربــا« و هر 
روز بــه نــام حســین)ع( بــا ظلــم و باطلــی مبــارزه می شــود.

ــل  ــاله اه ــی 2۵ س ــن حجج ــرم، محس ــع ح ــهید مداف ش
ــف  ــت نج ــی هش ــکر زره ــو لش ــان عض ــاد اصفه نجف آب
اشــرف بــود. وی چنــد روز پیــش، طــی درگیری بــا نیروهای 
داعــش در نزدیکــی مــرز ســوریه بــا عــراق اســیر شــده بــود.
نیروهــای داعــش در ســوریه پــس از بــه اســارت در آوردن او 

ســر از پیکــر پاکــش جــدا کردنــد.
ــه  ــود ک ــی ب ــد کاظم ــهید احم ــه ش ــای مؤسس وی از اعض
ــردازد.  ــور می پ ــر کش ــق فقی ــی در مناط ــه محرومیت زدای ب
از ایــن شــهید فرزنــدی دو ســاله بــه یــادگار مانــده اســت.
مراســم گرامیداشــت شــهید محســن حججــی روز یکشــنبه 
22 مردادمــاه 9۶ از ســاعت 9:3۰ تــا 11:3۰ در مســجد جامــع 
شهرســتان نجف آبــاد توســط لشــکر ۸ نجــف اشــرف، 
ــد  ــزار خواه ــاد برگ ــهید نجف آب ــاد ش ــهید و بنی ــواده ش خان
شــد. ایــن در حالــی اســت کــه پیکــر ایــن شــهید بزرگــوار 

همچنــان مفقــود اســت.
ــن  ــون 1۰ شــهید را در راه تأمی لشــکر ۸ نجــف اشــرف تاکن
ــم  ــع حــرم در ســوریه تقدی ــوان مداف ــا عن ــت کشــور ب امنی

ــرده اســت. ک
 آخرین یادگار

در دفتــر خاطــرات شــهید مدافــع حــرم، محســن حججــی 
آخریــن دست نوشــته هایش بــا آهنگــی دلنشــین خودنمایــی 

ــد. می کن
را  جماتــش  آخریــن  خاطــرات،  دفترچــه  ایــن  در  او 
این چنیــن نوشــته اســت: ان شــاءهللا شــهادتم صــدق 
گفتــارم را گواهــی می دهــد... شــک نکنیــد و مطمئــن 
ــق  ــر ح ــر ب ــت  رهب ــی اس ــان راه عل ــت هم ــید راه والی باش

ســید علــی اســت ... .
 امام تنها نیست

ــاره  ــاه درب همســر شــهید حججــی روز گذشــته پیامــی کوت
ایــن شــهید منتشــر کــرد.

متن پیام به این شرح است:
»همســرم رفــت کــه بگویــد امــام خامنــه ای تنهــا نیســت...
ــتند... ــی هس ــردان خدای ــم م ــوز ه ــد هن ــه بگوی ــت ک رف
ــه  ــزد ب ــرم بری ــرای همس ــکی ب ــت اش ــی خواس ــر کس اگ
اشــکش هــدف بدهــد. بــرای حضــرت زینــب)س( و امــام 
حســین)ع( گریــه کنــد... همــه زیــر لــب فقــط بگوئیــد امان 
از دل زینــب )س(... راهــش را ادامــه بدهیــد... دعــا کنیــد 

خــدا بــه مــن هــم صبــر بدهــد... .
التماس دعا«

 چهره درخشان اسالم
اینســتاگرام منتســب بــه دفتــر رهبــر معظــم انقــاب نیــز بــا 
انتشــار تصویــری از شــهید محســن حججــی کــه به اســارت 
ــه  ــا ب ــه دســت آن ه ــد و ب ــروه تروریســتی داعــش درآم گ
ــرم  ــع ح ــوان مداف ــن ج ــهادت ای ــه ش ــید، ب ــهادت رس ش

ــش نشــان داد. واکن

 وعده انتقام
ــه  ــی ب ــلیمانی در پیام ــم س ــاج قاس ــکر ح ــردار سرلش س
ــه  ــان داده ک ــی اطمین ــن حجج ــهادت محس ــبت ش مناس
ــانه را  ــدام ددمنش ــن اق ــام ای ــران، انتق ــر ای ــدان دلی فرزن

ــت. ــد گرف خواهن
متن پیام سردار قاسم سلیمانی به این شرح است:

»بسم هللا الرحمن الرحیم
پــس از شکســت های پــی در پــی گروه هــای تکفیری وهابــی 
وابســته بــه اســتکبار جهانــی در برابــر رزمنــدگان اســام در 

ــب  ــش مرتک ــتی داع ــروه تروریس ــف، گ ــای مختل جبهه ه
ــده و  ــچ قاع ــه در هی ــع و غیرانســانی شــد ک ــی فجی جنایت

ــی انســانی نمی گنجــد. ــون اســامی و حت قان
مــردم دالور و امــت حــزب هللا، به ویــژه خانــواده شــهید 
محســن حججــی مطمئــن باشــند کــه فرزنــدان دلیــر شــما 
ــه  ــی قاطعان ــا تصمیم ــانه را ب ــدام ددمنش ــن اق ــام ای انتق
ــت و  ــه وهابی ــجره خبیث ــردن ش ــه کن ک ــا ریش ــه همان ک

ــت. ــد گرف ــت، خواهن ــام اس ــان اس ــم از جه تروریس
ایــن نــوع جنایــات  کــه تاکنــون هــزاران مــورد آن بــه همیــن 
شــکل در عــراق و ســوریه بــر ضــد امــت مســلمان اعــم از 
شــیعه و ســنی بــه وقــوع پیوســته، تنهــا نتیجــه ای کــه در 
بــر خواهــد داشــت اتحــاد و آگاهــی بیشــتر عالــم اســامی 
نســبت بــه هویــت و خباثــت ایــن خــوارج زمــان اســت و مــا 
ــان  ــوث وجــود آن ــاک کــردن ســرزمین اســامی از ل را در پ

ــود. ــر خواهــد نم ــر و قدرتمندت مصمم ت
ــدهللا)ع(  ــز راه اباعب ــهید عزی ــن ش ــده ای ــوم بری ــه حلق ب
ــه   ســوگند یــاد می کنیــم کــه از تعقیــب ایــن شــجره ملعون
ــان  ــر جه ــده در پیک ــاک برآم ــده خطرن ــن غ ــودی ای و ناب
ــت. ــم نشس ــای نخواهی ــان از پ ــن نفرش ــا آخری ــام ت اس

مــا از ابتــدا مصمــم و بــه دور از تردیــد در ایــن راه گام 
ــا را  ــزم و اراده م ــات  ع ــن جنای ــکاب ای ــا ارت ــتیم؛ ام برداش
ــا جای جــای اراضــی اســامی را  ــرد ت ــر ک ــر و جدی ت جزم ت

ــم. ــر کنی ــان تطهی ــود پلیدش ــود بی وج از وج
ــن  ــاوم ای ــد مق ــر و فرزن ــادر، همس ــدر، م ــه پ ــب ب اینجان
شــهید بزرگــوار کــه فرزندشــان ماننــد ســاالر شــهیدان امــام 
حســین)ع( و بــا همــان شــیوه ظالمانــه بــه شــهادت رســید 
تبریــک عــرض می کنــم؛ زیــرا نــام خانــواده شــهیدپرورتان 
ــا خانــدان ســید و ســرور شــهیدان همنــام و قریــن شــد  ب

و شــهید شــما و مــا ســند افتخــار ایــران اســامی و ســپاه 
والیــت اســت.

ایــران اســامی در راه آزادی و شــریعت و بــرای نجــات 
دیــن مبیــن اســام چنیــن قربانیــان ارزشــمندی را تقدیــم 
می کنــد و از خــدای ســبحان عاجزانــه طلــب می کنیــم کــه 
حســن عاقبــت بــا مرگــی همچــون شــهید محســن حججی 

عزیــز بــرای مــا مقــرر فرمایــد.
هنیئا لک و لکم و عظم هللا اجورنا و اجورکم

قاسم سلیمانی
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 خورشید هدایت
ــپاه  ــی س ــروی زمین ــده نی ــور، فرمان ــد پاکپ ــردار محم س
ــهادت  ــبت ش ــه  مناس ــز ب ــامی، نی ــاب اس ــداران انق پاس
شــهید محســن حججــی عضــو لشــکر ۸ نجــف اشــرف در 
ــه   ــام ب ــن پی ــن ای ــرد. مت ــام تســلیتی صــادر ک ســوریه پی

ــت: ــر اس ــرح زی ش
بسم رب الشهداء و الصدیقین

ــت و گمراهــی  ــی هســتند کــه حصــار جهال »شــهدا، دالوران
را دریدنــد و شــعاع خورشــید هدایــت را بــه دورتریــن نقــاط 

عالــم رســاندند.« )مقــام معظــم رهبــری(
بــر شــاخه های اســتوار  بــار دیگــر شــاهین شــهادت 
سبزپوشــی از قافلــه پاســداران مکتــب ســرخ عاشــورا 

نشســت.
پاســدار شــهید محســن حججــی از پاســداران فــداکار نیروی 
ــوی او را همچــون ســرور و  ــی ســپاه، شــهیدی کــه گل زمین
ســاالر شــهیدان بریدنــد تــا چهــره مصمــم و مقاومــش را از 
دیــدگان مــردم جهــان بپوشــانند، بــه همرزمــان شــهیدش 

پیوســت.

ــدی  ــی آفری ــا و باصابت ــه زیب ــه صحن ــز! چ ــن عزی محس
وقتــی حرامــزادگان تــو را بــا تمــام حقــد و کینــه بــه قتلــگاه 
ــا  ــتبرت ب ــینه س ــروغ و س ــمان پرف ــی چش ــد؛ ول می بردن
ــوایمان  ــد پیش ــا همانن ــه م ــی زد ک ــدا م ــود ص ــام وج تم
ــد  ــم؛ همانن ــت نمی دهی ــه ذل ــن ب ــی)ع( ت ــین بن عل حس
علمــدار کربــا می گفتــی: »اجــازه نزدیــک شــدن بــه حریــم 

حــرم را نمی دهیــم.«
ــت در  ــان می دهــم همرزمان ــو اطمین ــه ت محســن جــان! ب
لشــکر ۸ نجــف و نیــروی زمینــی ســپاه همان طــور کــه در 
ــان و  ــردم عزیزم ــت م ــاد امنی ــرای ایج ــا ب ــام صحنه ه تم
ــن نشــناخته  ــا ســر از ت ــم حــرم آل عب ــاع از حری ــرای دف ب
ــرای  ــد، ب ــاع می کنن ــداکاری و دف ــن راه ف و شــبانه روز در ای
انتقــام از خــون ســرخ تــو نیــز چشــم نبســته و آن هــا را بــه 

 ســزای اعمــال ننگیــن خــود خواهنــد رســاند.
ــاد  ــای جه ــب شــهادت آن پاســدار ســرافراز میدان ه اینجان
و شــهادت و مجاهــد عرصه هــای نبــرد را بــه محضــر مقــام 
ــان  ــد و همرزم ــادر، همســر، فرزن ــدر، م ــری، پ معظــم رهب
آن شــهید تبریــک و تســلیت می گویــم و از خداونــد منــان 

ــم. ــر و اجــر الهــی درخواســت می کن ــرای شــما صب ب
سرتیپ پاسدار محمد پاکپور
فرمانده نیروی زمینی سپاه

 اتمام حجت
محمدباقــر قالیبــاف در پــی شــهادت محســن حججــی در 

صفحــه اینســتاگرام خــود چنیــن نوشــت:
ــی از  ــه خیل ــی ک ــره، درســت در زمان ــور روزم ــای ام در غوغ
ــدرت هســتیم،  ــاِد مــال و شــهرت و ق ــر کــم و زی ــا درگی م
پنجــره ای از آســمان بــاز می شــود و بنــده ای خــاص از 
ــن  ــر از ت ــد و »س ــهادت می پوش ــاس ش ــدا، لب ــدگان خ بن

ــتابد. ــود می ش ــدار معب ــه دی ــدا« ب ج
در آخریــن تصاویــر زمینــی از شــهید حججــی، »مــرد« 
و »نامــرد« را در یــک قــاب می بینیــم. در نــگاه مردانــه 
ــه  ــد ک ــود دی ــی را می ش ــده اله ــه وع ــان ب ــهیدمان، ایم ش

ــت. ــرده اس ــش ب ــزن را از دل ــوف و ح خ
شــهید محســن حججــی، جهادگــر فرهنگــی، عضــو فعــاِل 
ــدردان  ــه ق ــا، ک ــر م ــت ب ــی اس ــادی، حجت ــای جه اردوه
ــیم.  ــان باش ــرم و حریمم ــان ح ــی مدافع ــرت و مردانگ غی
مردانــی کــه »ســر« می دهنــد، امــا نســتوه و اســتوار 
ــان  ــان و خانواده هایم ــان، میهنم ــا آرمان هایم ــتند ت می ایس

ــان! ــن  ج ــارک محس ــهادتت مب ــند. ش ــان باش در ام
 غوغای نگاه

محمــد نهاوندیــان در صفحــه توئیتــر خــود بــا انتشــار تصویر 
ــن  ــت در ای ــی اس ــه غوغای ــت: چ ــی نوش ــن حجج محس

عکــس!
رئیــس دفتــر رئیس جمهــور در توئیتــی دیگــر نوشــت: ایــن 
ــن  ــد؟ ای ــه می گوی ــگاه چ ــن ن ــد؟ ای ــه می بین ــم چ چش
صابــت و آرامــش از کجاســت کــه خنجــر آختــه قســاوت 
ــه خفــت و خــواری کشــانده  ــن ب و خون خــواری را این چنی
اســت؟ ایــن تصویــر، گــواه صــادق شکســت آن هایــی اســت 
ــن و  ــره خش ــیدند چه ــا دالر کوش ــرف میلیارده ــا ص ــه ب ک

خونریــزی از اســام بــه جهانیــان ارائــه کننــد.
نهاوندیــان در ادامــه نوشــت: اینــک، ایــن تصویر، مهــر بطان 
ــاز یحیــی  ــاز هابیــل و قابیــل؛ ب ــزرگ اســت: ب ایــن دروغ ب
ــاز  ــاز حــر و شــمر و ب ــاز صعصعــه و خــوارج، ب ــان، ب و کاهن

اســام، ایســتادگی و عقــل و عــدل.
 روز عاشورا

منــار صبــاغ، مجــری تلویزیــون المنــار، طــی پیــام توئیتــری 
در واکنــش بــه شــهادت شــهید محســن حججــی نوشــت: 
 همیشــه ســعی می کــردم کربــا را بــا حســین شــهید 
ــدم و بعــد از  ــم؛ امــا امــروز دی ــل کن و شــمر لعینــش تخّی

ــال نخواهــم کــرد. ــن خی ای

یادواره شهید مدافع حرم، محسن حججی

روز واقعه
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